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ДОБРИМ РАДОМ ПОСТИГЛИ ЗАПАЖЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Хроника

Судије Прекршајног суда
повећале број решених
предмета у односу на
прошлу годину
Запослени у Основном
суду урадили нове
апликације, чије
коришћење им олакшава
рад и скраћује време
Напори запослених у два панчевачка
суда – Прекршајном и Основном – да
што је могуће више побољшају резултате њиховог пословања, нису остали
незапажени и нису промакли њиховим надређенима.
На недавно одржаном годишњем
саветовању судија у Врњачкој Бањи
Прекршајни и Основни суд су награђени признањима која им је доделио
Врховни касациони суд.
– Добили смо признање за допринос унапређењу ефикасности и ква-

литету судског система за 2018. годину. Оно нам је додељено као резултат
повећања броја решених предмета у
односу на исти период прошле године.

АУТО-ЦЕНТРУ
„ЗОКИ”

потребни инструктори
за обуку возача
– више извршилаца
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

Хтела бих да додам и да је то прво
признање које смо добили од формирања Прекршајног суда и почетка нашег рада – изјавила је Сандра Медаковић, портпарол Прекршајног суда.
Она је рекла да добијено признање
представља први резултат у побољшању квалитета и ефикасности рада
Прекршајног суда након његовог пресељења у нову зграду, која се налази
на Тесли (на раскрсници улица Стевана Шупљикца и Милке Марковић).
Додала је да су запослени у Прекршајном суду то и очекивали, ако се
узме у обзир да су годинама радили у
више него лошим условима.
Седамнаест судија и 45 запослених
је свакодневно радило у једном делу
стамбене зграде на углу улица Димитрија Туцовића и Браће Јовановић,
на површини од 200 квадратних метара. Када се томе дода податак да су
у том простору свакодневно чекале и

бројне странке, јасно је да то нису били добри радни услови. Срећом, за
запослене у Прекршајном суду то је
сада далека прошлост.
Подсећамо, министарка правде у
Влади Србије Нела Кубуровић је 13.
априла у Панчеву отворила нову зграду Прекршајног суда, која се простире на 1.000 квадратних метара. Радови на њеној изградњи почели су фебруара 2017. године, а завршени су
на време, почетком ове године.
Њихова вредност је износила готово 96 милиона динара, а занимљиво
је да су новац за изградњу нове зграде
фактички обезбедили запослени у
Прекршајном суду ефикасном наплатом казни и преусмеравањем новца
од тога у републички буџет.
Нова зграда панчевачког Прекршајног суда има 32 просторије, а приликом пројектовања и изградње водило се рачуна да прилаз згради буде
доступан старијим особама и лицима
са инвалидитетом.
Што се тиче признања које је добио Основни суд у Панчеву, оно му
је, према речима Драгане Злоколице,
портпарола те правосудне установе,
уручено за израду апликативних софтвера.
– Они служе за препознавање кривичних предмета којима прети застара, за електронску контролу наплате
казни и трошкова у кривичним предметима, за принудну наплату судске
таксе из које се може контролисати
реализована наплата од стране извршитеља итд. Одлуке о ове две награде, као и о свим другим које су додељене у Врњачкој Бањи једногласно су
донете – изјавила је она.
Додала је да ће награђене апликације убрзати и олакшати рад запослених у Основном суду.
М. Глигорић

Хтео да убије жену,
повредио ћерку, добио
преблагу казну
» страна 10
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» страна 11

Култура
Европски звук на
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Чекајући Мирјану
У последњих месец дана чула сам три приче о лоповима и преварантима панчевачким. Не би оне толико одзвањале у сећању да је
реч о неким познатим хохштаплерима на чија смо недела већ навикли. Ма, ни близу. Ови су неваљалци од сасвим посебне сорте. Над
њиховим поступцима човек се може данима чудити, преиспитивати
их и падати у ватру. Уосталом, ево да вам испричам.
Прича прва. Била сам у једном салону лепоте у центру града. И
док се радница, зваћемо је Сашка, бавила мноме иза паравана, провирила је њена колегиница, за потребе ове приче названа Лела, и
питала Сашку да ли јој је можда познато име муштерије Мирјане
Трифуновски (име у овом случају није измишљено, бар не за потребе ове приче), која „ради у двадесет деветог” (шта год то значило).
Дошао, каже, неки дечак, наводно њен син, послала га мама у салон
да му девојке дају 300 динара за ужину за њега и брата, она је њихова муштерија, заборавила детету да остави паре, на послу је, донеће
новац за пола сата. Сашка није могла да се сети никакве Мирјане из
„два’ес’ деветог”. Нису се сетиле ни остале раднице. Али гладно дете је чекало. Отприлике пети-шести разред. И није Лела имала срца
да му не да 300 динара.
Крај приче наслућујете: Мирјана није дошла. Ни за пола сата, ни
до дана данашњег. Преостало нам је да се питамо да ли је тај мали у
стању да у тим годинама сам сложи овакву причу. И да ли је горе да
је то смислио сам или да је заиста његова мајка злоупотребила рођено дете да би крала? И да ли је, на крају крајева, то једини локал у
коме су дечаку дали новац „за ужину’? Баш фалична питања: нема
на њих одговора и само из њих ничу нова.
А моментално и ничим неизазвана, стигла је и прича друга. Иста
та Лела сетила се како је пре неколико година већ била преварена
на још чуднији начин. Преварант јој је тада дошао до стана и не само да ју је навео да га пусти у свој дом већ јој је, и пре него што је
трипут трепнула, извукао из руку педесет евра. Баш су она и њена
мајка тог поподнева селе да ручају, кад је човек позвонио и питао да
ли је ту чика Пера, Лелин отац. Лела рекла да је Пера на пецању, а
момак је већ био у предсобљу, силно се извињавајући и Лели и мајци јој, тетка Милици, што је наишао и прекинуо их у ручку, али ето,
полиција га је баш ту доле зауставила и мора да плати казну и фали
му 50 евра, па ако би могле да му позајме, донеће одмах, само да
оде до куће да узме. И повика мајка Лели да дохвати новчаник и да
човеку новац, шта чека. И скочи Лела и пружи му 60 евра, јер је
имала три по двадесет. И врати јој човек кусур 10 евра и одјури, обећавши да ће се одмах вратити да донесе... И знате расплет, зар не?
Питала мајка Лелу који јој је сад тај, Лела разрогачила очи у чуду и
узвратила истим питањем и потпитањем откуд човек зна мајчино и
очево име... И онда су схватиле. Знао је имена зато што су уредно
била исписана на улазним вратима. Никад се није вратио. Остао је
упамћен као пљачкаш који враћа кусур.
А кад смо код кусура, о трећем лоповчићу, који овој двојици није
ни до колена, причао је скоро конобар из једног овдашњег кафића.
Каже, недељу дана му је сваког јутра долазио човек да попије кафу.
Цех редовно 85 динара, а овај једнако редовно вади новчаницу од
5.000 и нема ништа ситније. И конобар му сваког дана опрости кафу, јер раном зором, логично, нема одакле да му врати кусур. Успут
му у себи изговори све што наглас не би приличило и запита се на
колико места дотични сваког јутра доручкује и колико још кафа попије с тих истих неокрњених пет хиљада. Е, али седмог јутра, кад је
исти човек дошао, попио кафу и пружио, по навици, пет хиљада, конобар је већ био спреман. Срачунао му је свих седам кафа и уредно
вратио кусур. Смрда се, наравно, ту више није појављивао.
И требало би сад за крај рећи нешто паметно, али још је она прва
прича однела сву памет са собом... Ако ништа друго, сад ћете бар
двапут размислити кад вам непозната особа улети у живот и замоли
за хитну позајмицу. Нису наши стари залуд одвајкада тврдили да су
добар и будала два рођена брата. Мислите о томе док су паре још у
вашем џепу. И поздравите Мирјану Трифуновски из „двадесет деветог”, ако је сретнете ових дана.

ФОТОГРАФИЈА Поглед из другог угла.
У нашем граду, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

КАД СУ ПАНЧЕВЦИ МОГЛИ ДА
ТУЖЕ ФАБРИКЕ ЗАГАЂИВАЧЕ
Колико наших суграђана се још сећа
да су у нашем листу пре дванаест година објављивани обрасци кривичних
пријава које су могли да попуне грађани заинтересовани да туже „Петрохемију” и Рафинерију због енормног
загађивања ваздуха и стреса претрпљеног због тога?
Попуњене пријаве су након тога
прикупљали поједини панчевачки
адвокати и предавали их у градским
тужилаштвима, а тужиоци су позивали одређени број подносилаца на саслушања. Ово је била једна од тема у
„Панчевцу” број 4173, објављеном 29.
децембра 2006. године.
Наш лист је тада писао и о именовању нашег суграђанина и познатог
привредника Шандора Амбруша за в.
д. директора „Петрохемије”. Он је пре
тога више од две деценије радио у тој
фабрици, а каријеру је започео као
инжењер у погону ПЕВГ. Обављао је
ло довољно информација да се закључи да се ближи крај те фабрике
и да ни она неће преживети транзици ју, што се, на жа лост, по ка за ло
тачним. Иако Млекару сада води нова екипа, која покушава да је оживи
и врати на старе стазе, то није нимало једноставно.
„Пан че вац” број 4173 на мет нуо
је још јед но пи та ње: ка да ће на
пла тоу ис пред згра де Град ске
упра ве по но во би ти ор га ни зо ва ни
не ка да тра ди ци о нал ни кон цер ти
по во дом но во го ди шњих и дру гих
пра зни ка? По след њи та кав до га ђај
при ре ђен је 31. де цем бра 2006. го ди не. На сту пи ло је пет ло кал них
бен до ва и „хе длај не ри”: Мар че ло
и „Ван Гог”. Они ко ји су би ли на
пла тоу те но ћи, ка жу да је би ло су пер. За што се он да та ко не што не
би по но ви ло и за пред сто је ћи до чек но ве го ди не?
М. Глигорић
функцију заменика директора „Петрохемије” у време док су ту фабрику
водила три директора.
С обзиром на то да је „Панчевац” у
којем су објављене ове информације
био предновогодишњи, у нашој анкети смо питали читаоце по чему ће
памтити 2006. годину и шта очекују
од наредних дванаест месеци. У одговорима анкетираних провлачило се
задовољство због малобројних лепих
ствари које су им се десиле на личном плану, а када је реч о дешавањима у држави и у Панчеву, доминантни су били скепса и песимизам.
„Само да не буде горе”; „није било
ничег лепог”; „волела бих да најзад
почнем да радим и да имам свој динар” – само су неки од одговора наших суграђана, који су показали да је
већина њих тада маштала о бољем
животу.
Тадашњи „Панчевац” је објавио и
информацију о штрајку у панчевачкој Млекари. Узрок обуставе рада је
било то што радницима нису биле
исплаћене обећане плате, па су они
у знак револта једног јутра блокирали фабричке капије. У тексту је би-
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КАКО ТЕЧЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНОГ

КРАЈ РАДОВА ОЧЕКУЈЕ СЕ У ДЕЦЕМБРУ
Трећи и четврти
спрат завршени
Хемодијализа
успорила темпо
Пристиже и вредна
нова опрема
Између 85% и 90% радова на
Интерном блоку Опште болнице у Панчеву је завршено, а
комплетан завршетак реконструкције 8.000 квадрата на
свих шест етажа очекује се,
према прогнози директора болнице др Слободана Овуке, почетком децембра.
Како је најавио Овука, у наредних десет до петнаест дана
требало би да с другог спрата
Интерног коначно буде пресељена хемодијализа, и то у некадашњу коронарну јединицу.
Након тога мајстори ће коначно моћи да засучу рукаве и на
том спрату, који је до сада остао
нетакнут.
– Четврти и трећи спрат су
малтене стопроцентно завршени. Други спрат нас је кочио све време због немогућности измештања службе хемодијализе, која је највећа у
региону и на којој се обавља
преко 20.000 хемодијализа годишње. Тај број није смањен
чак ни у протеклих годину дана, откад трају радови. Штавише, бележимо повећање броја пацијената. Очекујемо да
нам у наредних недељу дана
стигне нова реверзна осмоза
– машина за прочишћавање
воде за хемодијализу, вредна
осам милиона динара. Као што
смо већ најавили, добићемо и
35 нових машина за дијализу,
које ће умногоме побољшати
квалитет лечења у оквиру ове
службе. Пацијенти на хемо-

дијализи су нам тренутно једини у том крилу зграде и они
су нам сада приоритет. Њих
ћемо најпре иселити у нове
безбедне просторије, које су
сада потпуно сређене, док ћемо остале пацијенте из хируршког дела болнице враћати на
Интерно током децембра, када реконструкција буде завршена – истакао је Овука.
Након исељавања пацијената с другог спрата и тамо ће
уследити комплетно рушење, а
затим зидање нових преградних зидова, као и замена столарије.
– То је посао који смо већ
успешно извели на осталим
спратовима, па нема разлога
да и овде не буде тако. Ових
дана смо у рад пустили нови,
трећи лифт, намењен искључиво тежим пацијентима. У
функцији је и мали лифт за

ДЕЛИМО КАРТЕ ЗА ПРЕДСТАВУ

Женско срце у шињелу
У дворани Културног центра у
по не де љак, 22. ок то бра, од
19.30, биће изведена позоришна представа „Женско срце у
шињелу”, у којој глуме Нина
Граховац, Јована Петронијевић
и Весна Паштровић.
Ратни сукоби на површину
извлаче најгора људска осећања. Људи који у њима сачувају
доброту, храброст и пожртво-

жена војник у историји ратовања, Флором Сендс, која је
била једина Британка са чином капетана у српској војсци,
и Надеждом Петровић, која је
напустила лагодност свог живота и вратила се у Србију да
помогне свом народу, спремна да положи и свој живот.
Чекајући да се појави редитељ, глумице и саме преиспи-

Болница улази у 21. век
покретне пацијенте. Неопходно је да се заврши и сутеренски про стор с фи зи кал ном
медицином и приземље, које
ће би ти при јем но-ур гент на
служба с дијагностиком. Скенер смо већ пустили у рад,
наравно за ограничени број
пацијената, зато што се ипак
још увек изводе радови. Када
је реч о подруму, где је смештено одељење физикалне медицине, од хиљаду квадрата,
на седамсто педесет су постављене плочице. Све иде добро, за вр ша ва се си стем за
грејање и вентилација, упоредо се ради на спољашњој
фасади. Звучна изолација је
завршена, сад се постављају
термоизолација и хидроизола ци ји око те ме ља. Днев но
на гра ди ли шту ра ди и по
осамдесеторо људи. Мислим
да је објективно очекивати да

до 1. децембра приведемо радове крају – истакао је директор болнице.
Захваљујући средствима која је издвојила Покрајинска
влада, у висини од око 32 милиона динара, реверзна осмоза и машине за дијализу нису
једина опрема која ових дана
пристиже у Општу болницу.
Ту су и нови рендген апарат
за анестезију, респиратор, ортопедска машина, као и хируршки инструментаријум у
вредности од око 7,5 милиона динара. Према речима др
Слободана Овуке, буџет за реконструкцију Интерног неће
бити „пробијен”, па ће радови, ко је из во ди пред у зе ће
„Модулор” из Београда, коштати око пет милиона евра,
као што је првобитно и било
предвиђено.
Д. Кожан

У СУБОТУ, 20. ОКТОБРА

Кадетски турнир
„Аљехина”
Идућег викенда наш град ће
бити домаћин најбољим младим шахистима из региона.
ШК „Аљехин”, уз подршку
ШСВ-а и Спортског савеза
Панчева, организује пети међународни кадетски турнир.
Такмичење ће бити одржано

у школи „Јосиф Панчић”, од
11 сати.
После великих успеха на
домаћим и међународним
такмичењима организацијом
оваквог турнира Панчево постаје истински центар када је
кадетски шах у питању. А. Ж.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Осмех – ваш
најбољи адут

ваност треба да буду овенчани
славом, али није увек тако.
Представа „Женско срце у
шињелу” говори о женама ратницима и добровољцима у Првом светском рату које су се
истакле у најтежим тренуцима за Србију и чува сећање на
имена жена хероја и њихова
храбра дела.
Радња је усмерена на три
глумице – Искру, Јасну и Сенку – које покушавају да ураде
представу поводом обележавања стогодишњице завршетка
Првог светског рата. У представи оне се баве животима
трију хероина из Првог светског рата – Милунком Савић,
која је била најодликованија

тују своје животе, присећају се
комичних доживљаја из своје
професије, али и међусобно откривају ствари које не знају једна о другој.
Три најбржа читаоца који се
јаве у петак, 19. октобра, у 11
сати, наградићемо са по две карте за представу „Женско срце у
шињелу”, које ће моћи да преузму на билетарници Културног
центра пре саме представе.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у ВИП мрежи, 39,60
динара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи.

Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се квалитетом услуга, савременом опремом, професионалним и љубазним особљем и пријатним амбијентом,
па се све већи број наших суграђана одлучује за услуге те стоматолошке ординације, којом
руководи др Ђорђе Николић.
Због великог интересовања,
у „Никоденту” су одлучили да
поново покрену велику јесењу
акцију „Поврати осмех”, у оквиру које сви они којима су неоп-

ходне услуге из области целокупне стоматологије, остварују
право на чак до 30% попуста.
Искористите ову прилику и
закажите преглед, путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2. Посетите
„Никодент медик”, осетите спој
науке и уметности, оживите
свој осмех и живите за исти,
јер је управо осмех ваш најбољи адут!
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

кошта 2.000 динара, ултразвучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабора-

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

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из области гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”. Треба напоменути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки преглед

торији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
ИЗБОРНА СЕДНИЦА ГО
„ТОЛЕРАНЦИЈЕ СРБИЈЕ”

Цицуљ председник

Петак, 19. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ПРВА ТРИ
КВАРТАЛА 2018.
У првих девет месеци
ове године приходи и
примања 4,5
милијарди динара
О структури расхода
за сузбијање
комараца, крпеља и
других штетних
инсеката

За председника Градског одбора „Толеранције Србије” на
из бор ној сед ни ци одр жа ној
12. октобра изабран је ин же њер машинства Јован Цицуљ.
Како је речено на том скупу,
у знак подршке свим опозиционим политичким партијама и
покретима сви говорници присутнима су се обраћали с гајбице. Подвучено је да је „’Толеранција Србије’ свесна да је
једини начин да истина дође
до грађана тај да опозиција иде

међу људе, у народ, и да говори на трговима, у салама, испред продавница...”
Говорници, међу којима су
били Саша Јанковић, председник Покрета слободних грађана, Никола Ћебић, шеф одборничке групе „Слободно Панчево”, Немања Попшогоровић из
„Савеза за Србију” и Јасминко
Хаџисалиховић, председник
„Толеранције Србије”, понављали су паролу: „Нема седења до промена”.

КОНЦЕПТ
Текстови против мене који данима излазе су део плаћене
хајке. Само напред, удрите! Од тога ћемо имати више путева, железнице ће бити брже, а до Новог Сада ће се стизати за
само пет минута.
(Маја Гојковић, председница Скупштине Србије, у изјави
за „Танјуг”, 15. октобар)
***
ДСС оптужује друге за капитулантску политику, а управо та
странка је најодговорнија за губљење наших територија и
продају државе. У време кад су они били на власти, распала
се заједничка држава и десио се погром Срба на Косову.
(Марко Ђурић, директор Канцеларије за Косово Владе
Србије, у изјави за „Блиц”, 16. октобар)
***
Косовска спољна и унутрашња политика су у великој дефанзиви. Они више нису чедо Запада, већ проблем и препрека за
мирно решавање спора на Косову. С друге стране, позиција
Србије је све јача.
(Ивица Дачић, министар спољних послова Владе Србије,
у изјави на конференцији за новинаре, 16. октобар)
***
Препоручујем члановима Владе Србије да у наредном периоду што мање користе мобилне телефоне, а да поверљиве
разговоре које морају да обављају воде искључиво из „глуве”,
у потпуности звучно изоловане собе.
(Мирослав Лазански, новинар „Политике” и посланик у
Скупштини Србије, у изјави за „Информер”, 17. октобар)
***
Не дотичу нас приче о намештеној утакмици. Атмосфера која је због њих створена неће утицати на меч с „Ливерпулом”
који играмо следеће среде у Лиги шампиона.
(Владан Милојевић, тренер „Црвене звезде”, у изјави за
„Курир”, 17. октобар)
***
Милена Дравић не да је целог свог живота волела Гагу Николића, већ је напросто била заљубљена у њега. Највише му је
била привржена док је био болестан.
(Глумица Јелисавета Сека Саблић у изјави за „Курир”, 17.
октобар)
***
Дубоко ме је револтирало то што драматургу Жељку Хубачу
није продужен мандат на функцији директора Драме београдског Народног позоришта. То се десило иако му је већина еминентних уметника и првака наше куће пружила недвосмислену подршку.
(Глумица Нада Шаргин, првак ансамбла Народног позоришта, у изјави за „Вечерње новости”, 17. октобар)
***
Влада Еквадора, земље у чијој амбасади у Лондону је у привременом егзилу Џулијен Асанж, послала му је ових дана
мејл са упутствима којих мора да се у потпуности придржава уколико жели да и даље остане на том месту. Између осталог, он ће морати да боље одржава хигијену у свом купатилу
и да води рачуна о „благостању, хигијени и храни” његовог
мачка, који је с њим у соби. У супротном, запослени у амбасади ће му одузети ту животињу.
(Део текста из листа „Данас”, 17. октобар)

Градски већници, који су заседали 16. октобра, пред собом
су имали осам тачака дневног
реда. Све су, као и увек, једногласно усвојене.
Прва од њих имала је највећу специфичну тежину: извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Панчева за период
од јануара до септембра 2018.
Текући и капитални трансфери
У овом деветомесечном извештају стоји да су приходи и
примања с пренетим средствима из прет ход них го ди на
4.563.358.632 динара, што је
78,62 одсто у односу на укупно
планирани буџет. Током истог
периода – првих девет месеци
ове го ди не – утро ше но је
3.501.124.852 динара, или процентуално 60,32 одсто у односу на план. Салдо извршења на
дан 30. септембар је разлика
између ових цифара.
Текући трансфери од АП Војводине остварени су у износу
од 55 милиона динара, а капитални од 75,5 милиона динара. Знатно мање новца стигло
је из републичке касе. Град је
подигао и кредите, према одлукама из 2016. и 2017. године, у укуп ном из но су од
286.280.000 динара. Текућа помоћ од Европске уније износила је 12.800.000 динара, а капитална 14.793.000 динара.
Представница Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе представила је извештај са овом тематиком за 2017. Рекла је да се ради о праћењу стања животне
средине, да је акт сачињен на
основу доступних података, те
да даје процену тренутног ста-

ња и препоруке и мере које
треба спровести у наредном периоду с циљем побољшања опште слике. Програм за трошење градског новца у ове сврхе
прави се сваке године, а током
2017. рађени су мониторинзи
квалитета ваздуха, мерење полена, буке... Такође, водило се
рачуна о заштићеним природним добрима. На основу набројаног, утврђено је да је квалитет ваздуха треће категорије
због честичног загађења.
Оба закључка Већа ићи ће пред
одборнике Скупштине града.
Измене и допуне
Непосредном погодбом биће
отуђено грађевинско земљиште
на једној од градских парцела.
Заинтересовани су приложили
сву потребну документацију,
испуњени су сви материјалноправни предуслови, па ће парцела бити продата по цени од
6.841 динара по квадрату, односно за укупно 1.730.818 динара.
Другом изменом финансијског пла на МЗ Стар че во за
2018. годину уз ситне корекције планирани су укупни буџетски приходи у износу од

7,5 милиона динара. Решењем
При вред ног су да усво јен је
Унапред припремљени план
реорганизације ИП „Просвета”, а ре пу блич ка По ре ска
управа је записником констатовала да обавезе издавачког
предузећа по основу јавних
прихода износе 51.165.000 динара, као и да локалним самоуправама припада 4,6 милиона динара, односно Панчеву 32.873 динара, што су
уступљени приходи. Било је
потребно да градоначелник од
Већа добије сагласност да потпише уговор о конверзији, што
је и учињено.
Закључком Градског већа од
10. марта 2017. године донет
је образац УПР о критеријумима за утврђивање природе расхода и услова прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који захтевају
плаћање у више година. На овој
седници он је измењен, јер је у
том документу дата структура
расхода за сузбијање комараца,
крпеља и других штетних инсеката, као и за дератизацију,
па је за плаћање надзора у 2018.
и 2019. години над овим по-

словима издвојен новац после
јавних набавки и закључивања
уговора. У сваком случају биће
појачаног надзора над третирањем комараца током јесени,
без новог упумпавања новца.
Уредба која омогућава закључивање уговора чији је саставни део плаћање у неколико година донета је да би се
омогућило корисницима средстава из буџета да покрену поступке јавне набавке и закључе вишегодишње уговоре, који
треба да допринесу поштовању буџетских принципа ефика сно сти и еко но мич но сти.
Градска управа за услугу чишћења и уклањања дивљих депонија расутих по атару, које
су распрострањене и бројне, сада може да преузме обавезе за
период дужи од дванаест месеци, у овом случају за равно
тридесет месеци (450 милиона динара с ПДВ-ом).
На крају, већници су дали
сагласност Месној заједници
Центар да у закуп да пословни
простор површине 234 квадратна метра једном плесном студију, који га већ користи.

ГРАДОНАЧЕЛНИК О ПОЖАРИМА У АТАРИМА

Ватра гутала све на земљишту
Законом о заштити
од пожара запрећене
су озбиљне казне
Одговарајући на питања новинара после седнице Градског
већа одржане 16. октобра, градоначелник Саша Павлов говорио је о пожарима у атарима. Најпре је казао да ватра
која је, посебно током претходног викенда, буктела у околини Панчева „има везе и с
дивљим депонијама”.
– Не знам како бих то све
назвао осим, да будем политички коректан, непримереним понашањем појединаца. У
недељу увече упутио сам апел
и по љо при вред ни ци ма ко ји
имају земљиште у свом власништву и оним што узимају
земљу у закуп да одмах прекину с противзаконитом активношћу, тј. са спаљивањем стрњике. Ватра је у једном тренутку претила да озбиљно угрози материјалне ресурсе и приватну имовину, поготово ако
се има у виду да је кумулативно избило неколико пожара
широм територије града Панчева, па ни ватрогасна бригада
уз помоћ добровољних ватрогасних друштава није могла
благовремено и у потпуности

да интервенише, већ су само
спречавали да ватра не захвати куће – рекао је Павлов.
Додао је да не може да верује да је „уопште реч о озбиљним пољопривредницима, већ
о неодговорним појединцима”.
– Треба имати у виду да на
такав начин крше Закон о заштити од пожара, којим су запрећене јако озбиљне казне, а
истовремено деградирају квалитет пољопривредног земљишта односно уништавају хумус
и тиме будуће приносе. Прави
пољопривредници то знају много боље од мене и зато сам сигуран да они не би палили све
по пољима. Реаговали смо тако

што смо били у непрестаном
контакту с ватрогасцима на терену. Они су дали све од себе и
када се ради о људским и о
техничким ресурсима, па су
спречене теже последице – објаснио је градоначелник.
Према његовим речима, велики је проблем што је све то
чињено у непогодним атмосферским условима, при чему
је најважнија јака кошава, као
и да је постојала велика опасност да се запале шуме, до
чега, на срећу, није дошло.
– Очигледно, неко се игра
нечим што није за играње. Градско веће поново упућује апел
да се то више не ради. Наша

пољочуварска служба је била
на терену и поднела је неколико десетина пријава због паљевина. Искрено се надам да ће
оне бити и адекватно процесуиране. Свих ових година покушавали смо да делујемо превентивно кроз саветовања с пољопривредницима, али с појединцима очито може да се комуницира само кроз казне како би научили лекцију. Мора
се радити и на уклањању дивљих депонија, што финансирамо немалим средствима, али
истовремено нам у свему томе
треба помоћ суграђана. Ако неко тражи да се уклони депонија и Град то обезбеди, она не
сме да се за годину дана поново појави на истом месту. Све
то кошта пореске обвезнике, а
нема тих пара којима се може
исправити нечија некултура –
поентирао је Павлов.
Опширније о ситуацији на
те ре ну мо же те про чи та ти у
тексту под насловом „Људи,
не палите стрњику на њивама!” у овом броју „Панчевца”
(стр. 11).

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 19. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНЦИДЕНТ У ПАНЧЕВАЧКОМ ВИШЕМ СУДУ

ДА ЛИ СМО ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВОМ?

БРАТ ЖРТВЕ УДАРИО ЊЕНОГ УБИЦУ

Опасна дрога се шири
Србијом

Пре почетка суђења
Синиши Радованчеву,
оптуженом за
прошлогодишње убиство
Биљане Мијатовић, њен
брат пришао Радованчеву
и ударио га у лице
После ударца му је
викнуо: „Ово ти је тек
почетак!”
Наш суграђанин Б. М. (31) изазвао је
16. октобра инцидент у панчевачком
Вишем суду када је ударио Синишу
Радованчева (51), оптуженог за убиство његове сестре Биљане у стану на
Содари, 21. новембра прошле године, на њен рођендан.
Како извештавају београдски медији,
док је оптужени седео на клупи заједно
с још двојицом стражара и чекао да суђење почне, Б. М. им је пришао са стране и ударио бившег зета песницом у
слепоочницу. Стражари су брзо реаговали и зауставили Б. М., а он је викнуо
оптуженом: „Ово ти је само почетак!”
Суђење је прекинуто, а наставак је
одложен за 9. новембар. Како је најављено из суда, против Б. М. ће бити
поднета прекршајна пријава због тога што је урадио.
Иначе, ћерку убијене Биљане из првог брака, 13-годишњу М. З., после
прошлогодишње трагедије ових дана је задесила још једна. Њен отац

Ненад Златановић (39) није пристао
да се брине о њој и њеној полусестри
након Биљаниног убиства, па су обе
смештене у хранитељску породицу.
Он је 22. септембра извршио самоубиство, па су обе девојчице остале
без иког свог, саме на свету.
Подсећамо, на претходном суђењу
Радованчев је у свом обраћању судијама покушао да изазове њихово сажаљење тврдећи да Биљану још увек
воли, иако ју је убио!? На питање зашто је потегао нож на њу, објаснио је
да му је „у једном тренутку пао мрак
на очи” и додао да је једино шта га
држи у животу нада да ће моћи да одгаја своју и Биљанину ћерку!?

ДО КРАЈА ОВОГ МЕСЕЦА

Сакупљање отпада

Док је трајао истражни поступак,
поједини интернет портали су поставили питање због чега је Радованчев
осумњичен за кривично дело убиство,
за које су предвиђене лакше максималне казне – до петнаест година затвора, а не за кривично дело тешко
убиство, које повлачи са собом казну
до четрдесет година затвора.
Ова два кривична дела разликују
се у нашем законодавству по начину
на који се изводе и по претходним
припремама. Тешка убиства су кривична дела чији починиоци их планирају дуго пре него што их почине,
а када лише живота другу особу, онда
то ураде свесно, изузетно сурово и с
претходним умишљајем. Многи од
њих често пре тога муче жртве или
их након убиства сакате.
У случају трагедије на Содари ради
се о тзв. убиству намах, које је, према
досад расположивим информацијама,
по свему судећи почињено у афекту,
изненада, највероватније под утицајем
алкохола и без претходног умишљаја
или планирања.
М. Глигорић

Нова и изузетно опасна психоактивна супстанца „божја дрога” (ДМТ),
која је недавно први пут откривена
у нашој земљи, наставља да се шири
по Србији. Припадници полиције су
у Зајечару ових дана запленили више од три литра тог наркотика и
ухапсили деветнаестогодишњака код
кога је нађен.
Због истог разлога (поседовања
ДМТ-а) недавно је ухапшен и један
Београђанин код кога су полицајци
приликом претреса такође открили
три литра овог наркотика. Он је откривен захваљујући сарадњи с немачком полицијом.
Подсећамо, „божја дрога” је примамљива конзументима јер су многи који су је пробали на Западу тврдили да су осетили да им је подстакла креативност, омогућила да открију да постоји додатна реалност
осим већ постојеће, да су престали
да се боје смрти, имали сусрете с
непознатим бићима ван постојеће
димензије итд.

„Божја дрога” интензивно делује
на сва чула, а користили су је врачеви од давнина да би брже пали у
транс. Може да се удише у цигаретама и да се убризгава инјекцијама,
а опасно је то што постоји могућност и да се пије као чај. ДМТ је назван и „божја дрога” зато што су они
који су га пробали после тога причали да су се осећали узвишено као
да су имали сусрет с богом.
Нови наркотик је опасан јер, ако
се узима у дужем периоду, поготово
ако су питању веће количине те дроге, може оставити озбиљне и тешке
здравствене последице. У том случају може доћи до интензивних халуцинација, поремећених схватања
о времену, снажног и необјашњивог
страха, јаке температуре, иритације
плућа и до интензивних аритмија. У
најтежим случајевима наркомани
који су под дејством ДМТ-а могу изненада да доживе снажан осећај гушења, да падну у кому и да умру.
М. Г.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ЧЕСТО КОРИСТИТЕ СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ?
Од 1. до 26. октобра ЈКП „Хигијена”
спроводи акцију сакупљања и одношења кабастог отпада, у који спадају
стари намештај, бела техника, амбалажа, ауто-лимарија, гуме, баштенско смеће и сав други отпад осим грађевинског шута.

Радници „Хигијене” радиће тај посао сваког радног дана од 7 до 15 сати,
а све неопходне информације могу се
добити на телефоне 327-000 и 310-203.
Распоред улица из којих се односи отпад може се видети на страни ЈКП-а
„Хигијена” на „Фејсбуку”.
М. Г.

Енглески језик ипак најлакши

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција 24. октобра
Због законских измена, добровољни
даваоци крви од септембра крв више
не дају у Служби трансфузије Опште
болнице, већ сада тај хумани чин обављају у просторијама Црвеног крста,
у Улици Жарка Зрењанина 15, и то
само средом, од 9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и акције
добровољног давалаштва у школама
и компанијама, а за све њих су сада,
уместо Трансфузије, задужени Црвени крст и Завод за трансфузију крви
Војводине.
Следећу прилику да дате крв и тако неком спасете живот имаћете у
среду, 24. октобра, од 9 до 12 сати, у
Црвеном крсту. Једна акција добро-

Т, ДАДИЋ

вољног давалаштва ван просторија
Црвеног крста биће приређена истог
дана у Техничкој школи „23. мај”, такође од 9 до 12 сати.
Д. К.

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Тема ове суботе:
самопоуздање
Бесплатна радионица у оквиру Саветовалишта за младе „Моје место” биће одржана у суботу, 20. октобра, од
16 до 18 сати, у Дому омладине, а говориће се о самопоуздању. Ово саветовалиште почело је да ради крајем
септембра у оквиру пројекта удружења „Психогенеза”, уз финансијску подршку Града, и намењено је младима
од петнаест до тридесет година.
Према речима психолога и психотерапеута Јадранке Грујичић Ђурић,
координаторке овог пројекта, активности се реализују сваке суботе и наизменично се смењују радионице и

индивидуални рад с младим особама. Први наредни термин за индивидуалне консултације је субота, 27. октобар, од 16 до 18 сати. На радионици која ће бити одржана након тога,
у суботу, 3. новембра, говориће се о
асертивној комуникацији.
За учешће на радионицама или за
индивидуалне сусрете с психологом
можете се пријавити путем телефона
061/647-22-90 или имејл адреса psihogeneza@gmail.com или savetovaliste@domomladinepancevo.rs. Учините то на време пошто је број места
ограничен.
Д. К.

А. КВОЧИК

Млађе генерације често имају прилику да се служе страним језиком,
јер доста времена проводе на интернету. Велики број њих запослен је у
областима у којима је примена енглеског језика неопходна због рада
на рачунару, али и ради комуникације са сарадницима из других земаља. Такође, све више људи користи
друштвене мреже, где је шанса да се
ступи у контакт с људима ван граница наше земље већа. Још неки од разлога зашто добро познајемо посебно
енглески језик јесу филмови, музика
и разни видео-клипови који су доступни свима, па хтели – не хтели
усвајамо стране речи а да тога нисмо
ни свесни. Припадници старије генерације такође су учили неке стране
језике у школи, као што су руски, немачки и француски, али ипак их не
примењују тако често, осим ако нису
посетили неку од земаља и усавршили конверзацијски ниво.
На учење језика доста утичу и серије које су у нашој земљи популарне још од периода деведесетих. Прво
су то биле шпанске теленовеле, а ових
дана је све више турских, индијских
и руских серија на бројним телевизијским станицама.
Интересовало нас је колико често
наши суграђани имају прилику да користе стране језике и на који се језик
најчешће ослањају када разговарају
са странцима.

Д. СТАНКОВИЋ

С. ЋЕБИЋ

ТИХОМИР ДАДИЋ,
пензионер:
– У Србији немам често прилику
да комуницирам с неким на страном
језику. Када сам имао госте из Грчке,
причао сам помало на њиховом језику. Савладао сам га приликом одласка на одмор. Иначе сам у школи
учио француски, али нисам га говорио. Разумем га помало, као и енглески.
АДАМ КВОЧИК, грађевински
техничар:
– Нисам имао прилику да причам
са странцима. У школи сам учио руски, али га нисам никада користио.
Разумем доста када гледам филмове
или серије на руском, али њих има
мало на нашој телевизији.
ДЕЈАН СТАНКОВИЋ, монтер-бравар:
– Скоро сам почео да користим немачки језик, јер сам преко фирме одлазио тамо да радим. Научио сам поред колега неке основне ствари. Када
одеш у продавницу, да можеш нешто
да купиш, или када си у фабрици, да
можеш да се споразумеш. Требало
ми је око шест месеци да га савладам. У школи сам учио руски и нисам га дуго користио, а сада фирма
за коју радим изводи радове у Рафинерији, па тамо комуницирам и на
овом језику.

Н. ПОПОВ

Д. ПЕТКОВИЋ

СОФИЈА ЋЕБИЋ,
проф. математике у пензији:
– Често путујем код ћерке у Немачку па тамо примењујем оно што
сам научила у школи. Мислим да
имам добру основу немачког, али сам
с временом заборавила доста речи.
НАДА ПОПОВ,
пензионерка:
– Иако сам учила руски у школи,
нисам имала прилику да га често
примењујем. Разумем енглески, јер
гледам стране филмове. Овај језик
сам говорила и када сам била у Лондону, јер је било неопходно да се споразумевам због лечење детета. Морала сам да постављам нека питања,
јер нисам имала преводиоца. Речник
ми је доста помогао.
ДИЈАНА ПЕТКОВИЋ,
инжењер информатике:
– Користим енглески језик. Учила
сам га током читавог школовања. Такође, волим музику и филмове на енглеском. Мислим да моја генерација
сасвим солидно влада овим језиком.
Пре неки дан сам путовала у Темишвар и изненадила сам се како млади људи тамо слабо говоре стране језике. У западним земљама, као што
је Аустрија, сви говоре енглески, па
чак и веома стари људи.
Анкетирала Мирјана Марић
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Петак, 19. октобар 2018.
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ПАНЧЕВАЧКИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

ПРОМОЦИЈА НОВИХ ИЗДАЊА
НА САЈМУ КЊИГА
Посебно дизајниран
штанд
Заједничка
промоција у среду,
24. октобра

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Бонитет земљишта
Бонитет је појам латинског
порекла, настао од латинске речи bonitas, што у преводу значи: добар, вредан,
квалитетан, ваљан, а уједно
представља и скуп особина
једног субјекта, у нашем случају пољопривредног земљишта. Педолошки односно земљишни покривач Републике Србије је веома хетероген. На основу методологије усвојене од стране Друштва за проучавање земљишта, земљишта Србије су
сврстана у осам бонитетних
класа које представљају степен погодности продуктивних земљишта за коришћење у пољопривреди односно за заснивање шумских
асоцијација. Прве четири
бонитетне класе представљају земљишта мање или
више погодна за обраду. То
су претежно земљишта до
500 м надморске висине, на
нагибу до 30%. Ова земљишта се одликују повољним
агроеколошким особинама
и слабијим сезонским превлаживањем. Степен ограничења за интензивну ра-

средње дубока земљишта,
песковита, иловаста или глиновита, пропустљива до теже пропустљива, добро до
средње дренирана, неутралне до слабо киселе реакције, на равном или благо нагнутом рељефу. Она су изложена повременим поплавама и слабој ерозији. Трећој
бонитетној класи припадају плитка до средње дубока
земљишта, песковита, иловаста или глиновита, пропустљива до теже пропустљива, неутралне, слабо киселе или киселе реакције,
лака до средње тешка за обраду. Четврта бонитетна класа обухвата земљишта која
се користе уз одређена ограничења. Ова ограничења сужавају избор усева и захтевају посебне мере заштите
земљишта. Земљишта четврте бонитетне класе претежно су плитка до средње
дубока, скелетоидна или скелетна кисела тла изложена
поплавама, и на њима је често отежан рад пољопривред ном ме ха ни за ци јом.
Као меру привођења интен-

У уторак, 16. октобра, у Панчеву је одржан радни састанак
на којем су аутори и уредници
из панчевачких установа културе и други суизлагачи представили нова издања која ће
бити изложена на Београдском
сајму књига.
У разговору су учествовали
Горан Траиловић и Дејан Боснић из Градске библиотеке,
Немања Ротар, градски већник
задужен за културу и омладину, књижевник Васа Павковић,
Владимир Митровић, власник
фирме „Passage Group”, Дуња
Ротар из Историјског архива
Панчево, Дамир Прашникар из
Народног музеја Панчево, Јасмина Вујовић, Јасна Јованов,
Никола Влајић и Слободанка
Перовић из Завода за заштиту
споменика културе и Радован
Пешикан из Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”.
Градски већник за културу и
омладину Немања Ротар истакао је резултате које су установе културе и друге организације постигле у области издаваштва. Он је нагласио да
Град сваке године издваја одређена средства како би се обезбедила подршка оваквим пројектима.
Писац и књижевни критичар Васа Павковић најавио је
промоцију двеју нових књига
у едицији „Најбоља” Удружења књижевника и књижевних
пре во ди ла ца, ко је ће би ти
представљене на Сајму. То су
дела Бојана Самсона, једног
најбољих песника млађе генерације, и Предрага Алмажана. Прве три књиге из ове еди-

ције промовисане су прошле
године.
Дом омладине Панчево је у
последњих годину дана објавио четрдесет прве „Рукописе”. Уредник програма Немања Благојевић нагласио је колико је ова манифестација важна, јер у њој учествују млади
и талентовани писци с територије целе бивше Југославије.
Историјски архив Панчево
сваке године објави веома драгоцене књиге које се баве историографијом. Дуња Ротар из
Архива рекла је да је ове године број објављених књига мањи, али да су оне веома квалитетне и значајне за све оне које занимају историјски догађаји везани за наше поднебље.
На Сајму ће бити промовисане књиге „Споменица соколског покрета у Панчеву” Слободана Петровског, „Историја
евангелистичке црквене општине аугзбуршке вероисповести у Панчеву” Георга Швалма
и „Румунски путници у Србији” Мирче Марана.

Народном музеју Панчево
издаваштво није првенствена
делатност, али он уз сваку ауторску изложбу штампа каталоге. Дамир Прашникар је рекао да је у припреми нови, двадесети број „Гласника музеја
Баната”, којим ће бити обележена тридесета годишњица његовог постојања. Радном састанку су присуствовали и аутори монографије о Банатском
Брестовцу из Завода за заштиту споменика културе – Јасмина Вујовић, Јасна Јованов и
Слободанка Перовић, а овом
приликом је и Никола Влајић
причао о недавно објављеној
књизи „Куће и људи”, која се
бави ликом и делом тридесеторо људи с територије нашег
града, као и кућама у којима
су они живели. Представљена
су и друга издања Завода која
су објављена између два сајма
књига.
Слободанка Перовић је испричала нешто више и о седмогодишњем пројекту који ће
финансирати Покрајина, а који

ће се бавити Банатском војном
границом. У оквиру овог пројекта биће обележена двестота
годишњица пошумљавања Делиблатске пешчаре, а у наредним годинама Завод ће радити истраживање о Банатској
војној граници. На крају пројекта ће бити издата велика
монографија у којој ће се наћи
још два велика јубилеја – двеста шездесет година од оснивања Војне границе и сто педесет од њеног укидања.
Радован Пешикан, један од
оснивача Регионалног центра
за таленте „Михајло Пупин”,
указао је на пут изласка из кризе нашег друштва, што је тема
његове истоимене студије („Пут
изласка из кризе – позитивна
кадровска селекција”), а посетиоци штанда ће моћи да виде
и часопис који Центар годинама објављује.
Градска библиотека је, уз заједничко издање са Заводом за
заштиту споменика културе о
Банатском Брестовцу, објавила и нове бројеве „Читалишта”,
научног часописа за теорију и
праксу библиотекарства, монографију Милана Ђукића о
51. механизованој бригади и
студију „Стево Чутурило у културној историји Срба” др Наташе Иветић. Овим издањима
претходила је књига „Сећам
се” Вла ди ми ра Ми тро ви ћа,
спонзора градског штанда, који ће бити посебно дизајниран
и оплемењен сликама Емила
Сфере и фотографијама Александра Стојковића. Заједничка сајамска промоција на Платоу Бранка Миљковића најављена је за среду, 24. октобар,
у 10 сати.
Шездесет трећи Међународни београдски сајам књига одржава се од 21. до 28. октобра.
Почасни гост је Краљевина Мароко, а Ниш је град чијој ће
издавачкој делатности бити посвећена посебна пажња.

ФИЛМ „4 ГОДИНЕ У 10 МИНУТА” МЛАДЕНА КОВАЧЕВИЋА

Документарац о Панчевцу на фестивалу у Амстердаму
тарску производњу, као и
избор врста, смањује се од
прве ка четвртој класи. Да
би се земљишта четврте класе могла користити за ратарску производњу, неопходно је одговарајућим мерама утицати на ублажавање њихових неповољних особина. Најчешће се примењују следеће мере: гајење у
заштитном плодореду ради
ублажавања последица ерозије (покровни усеви, заштитни појасеви око њива
и сл.), увођење вишепољних
плодореда, одмарање земљишта путем зеленог угара, зеленишно ђубрење, примена
система конзервацијске обраде земљишта, повремено
спречавање утицаја подземних или површинских вода
извођењем хидромелиоративних радова, калцификација, десалинација и друге.
Земљишта погодна
за обраду
Прва бонитетна класа обухвата врло добра земљишта
– дубока, иловастог састава, пропустљива, добро дренирана, неутралне реакције и лака за обраду. Друга
бонитетна класа обухвата

зивној пољопривредној производњи неопходно је применити одводњавање.
Земљишта непогодна за
обраду
Петој бонитетној класи припадају земљишта која имају веома озбиљна ограничења услед неповољних педолошких, рељефских, климат ских, хи дро ло шких и
других особина. Мање су погодна за обраду, али се без
ограничења могу користити за травњаке и шуме. Шеста бонитетна класа обухвата земљишта непогодна за
обраду, која се уз умерена
ограничења због надморске
висине и нагиба могу користити за травњаке и шуму.
На мањим надморским виси на ма ова зе мљи шта су
подложна поплавама и забаривању. Седма бонитетна
класа обухвата плитка скелетна земљишта на великим нагибима, која су у речним до ли на ма из ло же на
сталном плављењу. Овде се
убрајају депосоли и флотасоли. Осма бонитетна класа обухвата земљишта која
се могу користити само за
травњаке и шуме, и то уз
веома велика ограничења.

Срп ски филм „4 го ди не у 10
ми ну та” ре ди те ља Мла де на
Ко ва че ви ћа увр штен је у
про грам ску це ли ну „Best of
Fests” ово го ди шњег из да ња
фе сти ва ла IDFA у Ам стер да му, нај пре сти жни јег фе сти ва ла до ку мен тар ног фил ма на чи та вом европ ском
кон ти нен ту.
У питању је експериментални архивски документарац о
првом освајању Монт Евереста од стране једног Србина,
Панчевца Драгана Јаћимовића, чији су дневнички записи
и видео-архива током експедиције коришћени као грађа
за филм. На касетама које су
седамнаест година скупљале
прашину открива се загонет-

ни филмски материјал. Уз цитате из дневника протагонисте, који је иза камере, склапа се интимна слика једног
не сва ки да шњег пу то ва ња у
вечну славу. Ванземаљски пејзажи, недокучиви ликови, застрашујући моменти и сан о
авантури који се уместо покли чем по бед ни ка за вр шио
криком пораженог. Филм „4
године у 10 минута” је након
светске премијере и награде
на филмском фестивалу „Visions du Reel” у Ниону (Швајцарска) приказан и на многим другим фестивалима широм света. Добитник је награде за најбољи српски документарни филм на овогодишњем Међународном фести-

ва лу до ку мен тар ног фил ма
„Beldocs”.
Сце на ри ста и ре ди тељ је
Младен Ко вачевић. Филм је
монтирала Јелена Максимо вић, а дизајнер зву ка је Јаков Му ни жа ба. Про ду цент ки ња је Ива Пле мић Ди вјак.
Филм је на стао у окви ру куће „Horopter Film Production”,
уз по др шку Филм ског цен тра Србије.
На фестивалу ће бити представљена тридесет четири документарна филмска остварења која су имала богат и запажен фестивалски живот широм света. IDFA ће се ове јесени одвијати у периоду између
14. и 25. новембра.

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЕКО ТАМИШ – НОВИ ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОД”

Реализован тренинг за аниматоре у туризму
Од 11. до 13. октобра приређена је тродневна обука за аниматоре у туризму са српске и
румунске стране. Едукативни
програм је одржан у хотелу
„Војводина” у Зрењанину и био
је намењен аниматорима у туризму, који су претходно при-

Страну припремила

Мирјана
Марић

суствовали појединачним тренинзима. Ово је била прилика
да учесници подигну ниво познавања туризма у Банату, да
стекну нове вештине и унапреде постојеће, као и да боље упознају нови регионални туристички производ „Еко Тамиш”.
Обука је била посебно дизајнирана за туристичке аниматоре и подељена у три једнодневне тренинг сесије. Првог дана фокус је био на комуникацији и презентацији, а другог дана на практичним аспек-

тима, укључујући комуникацијске и презентационе вештине, технике и алате. Трећег дана су сумиране научене технике и алати које ће полазници
употребити у оквиру пројекта
„Еко Тамиш”.
Тренинг је био заснован на
најбољим међународним праксама у образовању туристичких ани ма то ра и ши ро ком
спектру знања стручњака из ове
области. Сесије су биле интерактивне и у њих су биле укључене вежбе и примери из ствар-

ног живота. Одржане су на српском и румунском језику симултано.
У оквиру тренинга за све полазнике је био организован излет на оближњи заштићени локалитет Царска бара, који се
налази у непосредној близини
Тамиша. Организована је вожња туристичким бродом и
разгледање преко двеста тридесет врста птица и триста врста биљака.

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 19. OKTÓBRA 2018 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ОКТОБРА 2018.
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» strana II

MARIENFELD A
NÁVRAT KU
KOREŇOM
» strana VII

TRISTO ROKOV OD PRÍCHODU SLOVÁKOV DO SRBSKA

PRVÉ MIESTO URČENIA: BAJŠA
Oslava uskutočnená v dome
Dobrovoľníckeho
hasičského spolku
Slováci a Maďari spoločne
ako hostitelia
V malej dedine Bajša pri Báčskej Topole
si 22. septembra pripomenuli vzácne jubileum: tristo rokov od príchodu prvých
Slovákov na územie dnešnej Vojvodiny a
Srbska. Túto skromnú oslavu zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v
Bajši, s pomocou svojich spoluobčanov
Slovákov a Maďarov a členov Dobrovoľníckeho hasičského spolku z Bajše, v
ktorého miestnostiach sa toto zhromaždenie aj konalo.
Organizačný výbor na čele s doktorom Šandorom Išasegim Tótom vôbec
nemal ľahkú úlohu pripraviť sa na oslavu tohto veľkého výročia, lebo sa stretli s
tichým bojkotom väčšiny slovenských
inštitúcií a nezáujmom mnohých mi-

estnych výborov Matice slovenskej a
predstaviteľov lokalít, v ktorých žijú Slováci. Pozvanie na oslavu totižto prijali
len predseda Matice slovenskej v Srbsku
Ján Brtka, členovia MOMS Kysáč, Kovačica, Selenča a Vojlovica, národný poslanec Pavel Surový s Milinkou Chrťanovou, ktorá pracuje v Krajskom sekretariáte pre vzdelávanie, predpisy, správu a
národnostné menšiny ‒ národnostné
spoločenstvá. Je otázne, či by vôbec prišli
aj toľkí, keby neprebiehala volebná kampaň do národnostných rád a keby sa
niektorí z nich nechceli predstaviť voličom.
Evidentné je, že mnohí Slováci v Srbsku aj ďalej nepoznajú dostatočne svoju
regionálnu a lokálnu históriu, alebo sa
neodbytne a tvrdohlavo držia starého
presvedčenia, že je r. 1745 tým pravým
dátumom príchodu Slovákov do tejto časti Panónskej nížiny ‒ do Báčskeho Petrovca. Ďalšia priťažujúca okolnosť pre
organizátorov bola aj neprítomnosť našej
spoluobčianky doktorky Maríny Hríbovej, ktorá plánovala mať krátku prednáš-

ku o dialekte Slovákov v Bajši a niektorých okolitých lokalitách, v ktorých žijú Slováci. Jej neúčasť bola opodstatnená.
Jej sa, po viacerých márnych pokusoch
zamestnať sa tu, na Filologickej fakulte
Univerzity v Belehrade, náhle, relatívne
ľahko podarilo dostať miesto lektorky na
najstaršej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského v Bratislave.
Oslava trojstého výročia od príchodu
Slovákov na toto územie sa začala privítaním hostí v malej sále Dobrovoľníckeho hasičského spolku. Potom sa
hostia a hostitelia premiestnili do väčšej
sály, kde sa jednotliví pozvaní hostia
krátko prihovorili a pozdravili prítomných. Úvodné slovo v mene hostiteľov
prečítal Jozef Kolár, jeden z najstarších
Slovákov z Bajše, ktorý krátko opísal slovenskú komunitu v tejto obci kedysi a
dnes. Hlavnú prednášku o histórii Bajše,
ktorá je dlhšia než tristo rokov, mal prof.
Dr. Ján Babiak. On predstavil celý rad nepriamych a priamych písaných dôkazov o
tom, že prvá skupina Slovákov prišla do
Báčky už v období rokov 1718 ‒ 1720.

Takže takmer tridsať rokov skôr v porovnaní s tým, ako to dlho tvrdila jedna
menšia, ale veľmi vplyvná skupina slovenských historikov. Po rozsiahlom a zaujímavom Babiakovom výklade sa o svoje spomienky na známeho učiteľa a kňaza v Bajši Jána Klinka s prítomnými podelil jeho vnuk Janko Klinko. Na konci
Dr. Šandor Išasegi Tót hovoril o mnohých maďarských priezviskách v Bajši,
ktorých korene sú slovenské, resp. o slovenských priezviskách, ktoré získali maďarskú podobu. Počas prestávok medzi
výkladmi jednotlivých prednášateľov,
hostí a hostiteľov slovenskými ľudovými
piesňami zabával komorný orchester
„Zvony” zo Selenče, a to v redukovanom
zložení, pod vedením Juraja Súdiho.
Po chutnom obede prítomným sa
predstavili kandidáti do slovenskej národnostnej rady, a následne všetci záujemcovia mohli navštíviť slovenský etno
dom v Bajši, rodný dom nášho láskavého
hostiteľa Dr. Šandora Išasegiho Tóta.

POMOC PRE
DETSKÝ
ÚTULOK
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Ivan Zafirović

FESTIVAL ĽUDOVÝCH ZVYKOV A OBYČAJÍ A VINOBRANIE V ARADÁČI

Pri sladkom víne najlepšie sa tancuje
Aradáč bol začiatkom septembra v zna-

mení dvoch zaujímavých udalostí: vinobrania a festivalu ľudových zvykov a
obyčají. 8. septembra svitol slnečný a
teplý deň, takže sa 11. vinobranie v Aradáči mohlo začať. Pred miestnym spoločenstvom sa už ráno zoskupili početní
oberači v národných krojoch, ktorí sa v
traktorových prívesoch, pri hudbe a speve, vybrali do vinohradov.
Keď sa zber sladkého hrozna skončil,
na rade bolo drvenie hrozna a chvíľa,
keď začínal tiecť prúd sladkého vína –
širšie. Kedysi dávno mladé dievčatá bosé
dupali po hrozne v sudoch. Ako to kedysi vyzeralo, demonštrovali v krojoch na
scéne pred miestnym spoločenstvom ‒
mladým, aby to videli, a starším, aby si
spomenuli na zašlé časy.
Milovníci folklóru, zvykov a obyčají si
mohli pozrieť výstavu tridsiatich prác

Petra Dešića s názvom „Aradáčania na
fotografiách”.
Jedenásty festival národných zvykov a
obyčají sa začal sprievodom účastníkov
v krojoch, ktorí sa poprechádzali ulicami a návštevníkom predstavili kúsok
svojho programu. Na javisku namontovanom na scéne pred miestnym spoločenstvom vystúpili: už známe harmonikárky z Aradáča, domáci FS Mladosť, FS
Rozmarín a Dom kultúry 3. októbra z
Kovačice, Detvan z Vojlovice, FS Slatina
zo Zvolena, FS Đerđef, KUS Pionir a
spevácka skupina Seferini zo Zrenjanina, Šafárik z Nového Sadu a hostia z Iloku, Hajdučice, Lazareva a Kysáča. Organizátorom tejto manifestácie bol Miestny odbor Matice slovenskej v Aradáči, so štedrou pomocou iných združení a
jednotlivcov.
Michal Marko

DÔSTOJNÉ
PRIPOMENUTIE
SMUTNÉHO
JUBILEA
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PREZENTOVANIE „SLOVENSKEJ KRÁSY”

Vojvodinské princezné
v Bratislave

Päťtisíc návštevníkov
v deň otvorenia

Výsledkom projektu „Slovenská krása” bola v r. 2017 jedinečná kniha, ktorá prezentuje etnografickú a kultúrnu históriu
tradičných odevov Slovákov na
území Vojvodiny. Autori knihy,
Pavel Surový a Branislav Kokavec, oživili zachované slovenské kroje na mladých, krásnych dievčatách a mládencoch
a vyplnili knihu nádhernými
fotografiami, ktoré hovoria viac než písané slovo. Samozrejme, každú fotografiu sprevádza
aj textový popis v slovenskom a
srbskom jazyku, a pripravený je
už aj v anglickom jazyku. Tohto
roku vyšlo nové, doplnené
vydanie. Tieto fotografie sú vyhotovené aj v nadprirodzenej
veľkosti (vo výške dvoch metrov) a vystavované boli vo voj-

vodinských mestách, v rámci
programu „Karavána slovenských krojov”. Exkluzivita
týchto výstav spočíva v tom, že
okrem fotografií v samotnej
knihe a vo výstavných priestoroch, možno sa pozerať aj na
živé modely, t. j. dievčatá na
prehliadke, ktoré sú oblečené v
tradičných krojoch.
Veľký úspech mala výstava
na Bratislavskom hrade dňa 1.
septembra tohto roku, keď na

západnej terase zámku cisárovnej Márie Terézie bol vystavený
veľký počet fotografií, sprevádzaný sprievodom dievčat v
krojoch a „krstom” nového vydania knihy. Bol to zvlášť významný dátum pre Slovensko,
Deň Ústavy Slovenskej republiky, ale aj dobrá príležitosť na
to, aby Pavel Surový, krajský
poslanec a riaditeľ Kultúrneho
centra Kysáč, a Branislav Kokavec ako autori knihy prijali pozvanie predsedu Národnej rady
SR Andreja Danka.
Vernisáž sa začala atraktívnym tanečným vystúpením
Alisy Oravcovej. Módnu prehliadku „slovenských princezných”, ako ich návštevníci
nazvali, predstavili dievčatá z
vojvodinských lokalít, v ktorých žijú Slováci. Moderátorkou programu bola spolupracovníčka tohto projektu Milin-

ka Chrťanová, pomocníčka
Krajského sekretariátu pre
vzdelávanie, predpisy, správu a
národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá. Program
spestrili Magdaléna Kaňová a
Ivana Vozárová, ktoré svojím
prednesom starých pôvodných
piesní dojali publikum. Výstava
bola otvorená do 9. septembra,
a v prvý deň si ju pozrelo okolo
5000 nadšených návštevníkov.

TRETÍ FESTIVAL SLOVENSKÝCH ĽUDOVÝCH KROJOV

KYSÁČ ZNOVU OSLAVUJE KRÁSU
Osem lokalít predstavilo tradičné kroje
Niekoľko zaujímavých
sprievodných udalostí
Prvú odmenu získala
Alexandra Filková
V miestnostiach Kultúrneho centra Kysáč bola 29. septembra po
tretíkrát velebená krása mladých
Sloveniek a starých ľudových krojov. Ako aj počas predchádzajúcich rokov, festival sa začal tradičným sprievodom účastníkov v
ľudových krojoch po uliciach Kysáča. Následne vo veľkej letnej sále prebiehala vernisáž a výstava
fotografií obrovských formátov ‒
plagátov s názvom „Tichá krása”
autora Petra Brenkusa, profesionálneho fotografa z Bratislavy.
Hoci sa umelec znovu zameriaval
na ženskú krásu v tradičnom slovenskom odeve, ona bola predstavená ináč ako počas predchádzajúcich rokov objektívom Branislava Kokavca. Pozadie na fotografiách je tentokrát prevažne biele, a preto je osvetlenie modelov
a ostrosť fotografií bližšie k reálnemu. Predstavené sú dievčatá a
kostýmy z mnohých oblastí Slovenska a Vojvodiny. Portréty sú
teraz dynamickejšie, lebo sa Peter
Brenkus snažil „zachytiť” ženy a
dievčatá v pohybe, resp. natočiť
ich z nezvyčajných uhlov. K
výstave je vytlačený pekný, malý
katalóg s krátkym autobiografickým záznamom samotného
autora a jeho slovami vďaky hostiteľom. Okrem iného, napísal,
že začiatkom posledného desaťročia minulého storočia, ako fotograf Československej novinovej
agentúry, sprevádzal slovenskú
vládu počas oficiálnej návštevy
Maďarska a Juhoslávie. Program
návštevy zahrňoval aj stretnutie s
krajanmi v týchto krajinách. Na
slovenskom gymnáziu v maďarskej lokalite Sarvaš im žiaci zaspievali krásne slovenské piesne, no
keď sa hostia zo Slovenska chceli s
nimi porozprávať, nemohli sa dorozumieť. Žiaci im nerozumeli,
lebo, podobne ako aj ich vyučujúce, ovládali iba štátny jazyk ‒ maďarčinu. Brenkus hovorí, že bol z

Tereza Veberová Oravcová

DOJMY ALISY ORAVCOVEJ

Na západnej terase
zámku

spojom súčasného baletu a slovenských tradičných prvkov.
Publikum poznalo aj sprievodnú hudbu s nekaždodenným rockovým prejavom,
zloženú podľa motívov pôvodnej ľudovej piesne, autora Žeľka
Kolárika Žexa, a veľký potlesk
sprevádzal celé vystúpenie.
Hoci bol v Bratislave pomerne dáždivý deň, predsa nám dovolil, aby sme sa fotili v nádhernom prostredí zámku, predstavujúc si časy, keď sa cisárovná
Mária Terézia a jej princezné
prechádzali tými komnatami.

zachovali naše prababky, babky a
matky. Dúfajme, že staré skrine,
komody a šatníky skrývajú v sebe
ešte veľa takých cenností. Kým si
odborná porota usporiadala dojmy a ohodnotila autentickosť
predstavených krojov, druhá porota zo Slovenska, na čele s Barborou Palovičovou, pozvala dievčatá, ktoré sa prihlásili na casting
„Miss Folklor Slovensko 2018”,
aby prišli na javisko a predstavili
svoje nadanie, schopnosti a krásu.
Všetky dievčatá ‒ ich štyri, sa rozhodli spievať, a porota si do ďalšej
súťaže vybrala Sandru Grňovú z
Pivnice a Ivanu Vozárovú z Kysáča. Festivalový program sa končil
spevom členov zmiešaného chóru
z Kysáča.
Prvú odmenu na festivale za
najautentickejší ľudový kroj získala Alexandra Filková zo Starej
Pazovy, kým za miss festivalu bola vymenovaná jej spoluobčianka
Ivona Zolnajová. Odovzdané boli
aj druhá a tretia cena, ako aj tri
špeciálne ceny.
Odovzdaním cien sa tento festival skončil a družba účastníkov
a hostí pokračovala pri štedrej večere a koncerte skupiny „Max” zo
Selenče.
Ivan Zafirović

Voľné ťahy štetca precíznou rukou neurológa
Špecialista na bolesti
chrbtice

V Národnom múzeu v Pančeve
bola dňa 5. októbra otvorená výstava obrazov hosťa zo Slovenska,
doktora Miloslava Dvoráka, s názvom „Ako ja to vidím”. Pán
Dvorák maľuje vo voľnom čase,
pretože je povolaním lekár, primár moderného neurologického
oddelenia nemocnice v Spišskej
Novej Vsi.
Je špecialistom na problémy týkajúce sa chrbtice, a v Levoči i

sa aj moje dva portréty vo vojlovických, slovenských svadobných krojoch ocitli na exkluzívnej výstave fotografií „Slovenská krása” na Bratislavskom
hrade. Súčasne bola táto časť výstavy nainštalovaná aj v Národnom múzeu v Zrenjanine.
Mala som veľkú česť otvoriť
obe expozície svojimi vystúpeniami. Keďže je témou celého
projektu slovenská krása moderných dievčat v tradičných
ľudových krojoch, choreografia,
ktorou som sa predstavila, bola

uplynulých tristo rokov. Nové vydanie knihy bolo, ako aj predchádzajúce, „pokrstené” na javisku, a
krstnými rodičmi boli predstavitelia Krajskej vlády a Mestskej
správy Nového Sadu. Monografiu
riadne zaliali alkoholom. Predstavovanie knihy bolo spestrené
zaujímavými tanečnými vystúpeniami našej mladej baletky Alisy
Oravcovej, spevom niekoľkých
starých piesní v slovenskom jazyku v podaní Simonidy Stankovićovej z Belehradu a vystúpením
hudobnej skupiny „Lego duo” z
Báčskeho Petrovca, s Andreou
Lačokovou ako speváčkou.
Keď riaditeľ Kultúrneho centra
Kysáč a festivalu predstavil všetkých členov odbornej poroty, ktorá vyberala najkrajší a najautentickejší slovenský kroj, na čele s
Gogou Grubješić, začal sa sprievod početných dievčat z rôznych
slovenských lokalít v tradičných
miestnych ľudových krojoch. Najprv hostitelia ukázali bohatstvo
svojho kroja ‒ až 17 modelov. Potom sa radom predstavili dievčatá
z Kovačice, Bingule, Aradáča, Starej Pazovy, Selenče a Báčskeho Petrovca, s dvomi až štyrmi starými
krojmi. Bolo to proste neuveriteľné pozerať sa na tú krásu, ktorú

VÝSTAVA OBRAZOV MILOSLAVA DVORÁKA ZO SLOVENSKA

Milovník Dunaja

Veľmi som šťastná a pyšná, že

toho veľmi smutný. Ich cesta ďalej viedla do Vojvodiny a znovu sa
mu zjavili slzy v očiach. Ale tentokrát preto, lebo to bola jedna z
najkrajších chvíľ v jeho živote. Tamojší Slováci prehovorili rozkošným, archaickým slovenským
jazykom, ktorý si zachovali aj po
uplynutí tristo rokov. V dnešnom
čase, keď slovenskej menšiny v
Poľsku už niet, a všetci Slováci v
Maďarsku sú dávno pomaďarčení, Brenkus vyjadruje obdiv nielen svojim krajanom vo Vojvodine, ktorým sa podarilo zachovať
si náboženstvo, jazyk a identitu v
priebehu storočí, ale aj bratskému
srbskému národu, ktorý im to
umožnil.
Festival pokračoval predstavovaním druhého vydania knihy
„Slovenská krása”. Podľa slov autorov tejto fotografickej monografie, Pavla Surového a Branislava Kokavca, bolo nové vydanie
doplnené päťdesiatimi fotografiami. Jeden z recenzentov knihy,
prof. Dr. Zoroslav Spevák, povedal, že mal veľkú česť podieľať sa
na tvorbe tejto knihy. Odporučil
divákom, aby si dobre zapamätali
jeho hodnotenie, že je „Slovenská
krása” najlepšou slovenskou knihou na tomto území v priebehu

Spišskej Novej Vsi prispel aj k
zdokonaleniu diagnostických postupov a liečby chorôb krížových
a krčných stavcov chrbtice. Prednášal neurológiu na Katolíckej
univerzite. Do Srbska Dvorák
prišiel so svojimi priateľmi, z ktorých je jeden diplomat v dôchodku, organizujúci mu takéto výstavy v zahraničí. Doteraz sa predstavil na viac ako dvadsiatich výstavách na Slovensku, v Poľsku,
Česku a v Srbsku, dakedy aj v nemocniciach. V našej krajine mali
príležitosť pozrieť si jeho obrazy
obyvatelia Padiny a Kulpína, no o
niekoľko dní si ich pozrú aj
obyvatelia Nového Sadu. Na jednotlivých obrazoch umelec zná-

zornil spomienky na detstvo.
Spolu so svojimi priateľmi je fascinovaný našou krajinou, ako aj
prívetivosťou hostiteľov a krajanov, ktorí nezabudli na svoje slovenské korene.
Miloslav Dvorák hovorí, že ľutuje, že nie je mladší, lebo by si tu
rád kúpil dom, kdesi pri vode, zariadil by si záhradu a chodil na
rybačku. Je milovníkom riek,

zvlášť Dunaja, aj keď na vystavených obrazoch nevidno rieky.
U nás sa informoval o tom, aký je
tu Dunaj, či je bohatý na ryby, či
sa dá plaviť v gumovom člne a
pod. Dostal odporúčanie navštíviť Dunaj a okolie po prúde od
Pančeva a pozrieť si pevnosť Golubac, Viminacium, úžinu Železné vráta a iné.
Ivan Zafirović

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku

на словачком језику / v slovenskom jazyku
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. ОКТОБРА 2018. / V PANČEVE V PIATOK 19. OKTÓBRA 2018
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ТРИСТА ГОДИНА ОД ДОЛАСКА СЛОВАКА У СРБИЈУ

ПРВО ОДРЕДИШТЕ: БАЈША
Прослава одржана у дому
Добровољног ватрогасног
друштва
Словаци и Мађари
заједно као домаћини
У малом селу Бајша, код Бачке Тополе,
22. септембра обележен је вредан јубилеј: три стотине година од доласка
првих Словака на простор данашње
Војводине и Србије. Ову скромну
прославу је организовао Месни одбор
Матице словачке у Бајши, уз помоћ
својих суграђана Словака и Мађара и
Добровољног ватрогасног друштва из
Бајше, у чијим је просторијама скуп и
одржан.
Организациони одбор, са др Шандором Ишасегијем Тотом на челу, није имао нимало лак задатак да припреми обележавање ове велике годишњице, јер су се сусрели с тихим бојкотом већине словачких установа и
незаинтересованошћу многих месних

одбора Матице словачке и представника насеља у којима живе Словаци.
Позиву на прославу су се, наиме, одазвали само председник Матице словачке у Србији Јан Бртка, чланови
МОМС-а Кисач, Ковачица, Селенча и
Војловица, народни посланик Павел
Сурови с Милинком Хрћан, која ради
у Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Питање је да ли би их оволико дошло да није време кампање за изборе
за савете националних мањина и да
неки од њих нису желели да се представе бирачима.
Очигледно је да многи Словаци у
Србији и даље недовољно познају своју регионалну и локалну историју или
се упорно и тврдоглаво држе старог
уверења да је 1745. година прави датум
доласка Словака у овај део Панонске
низије, у Бачки Петровац. Додатна
отежавајућа околност за организаторе
био је недолазак наше суграђанке др
Марине Хриб, која је планирала да
одржи кратко предавање о дијалекту

Словака у Бајши и најближим местима
у околини где живе Словаци. Њен изостанак је био оправдан. Она је, после
више узалудних покушаја да се запосли овде, на Филолошком факултету у
Београду, изненада, релативно лако успела да добије место лектора на најстаријем словачком универзитету – Универзитету Коменског у Братислави.
Прослава тристагодишњице од доласка Словака на ове просторе почела је дочеком гостију у малој сали
ДВД-а. Након тога су се гости и домаћини преселили у већу салу, где су
поједине званице одржале краћи говор да би поздравиле скуп. Уводну
беседу је, у име домаћина, прочитао
Јозеф Колар, један од најстаријих бајшанских Словака, који је кратко описао словачку заједницу у овом селу
некад и сад. Главно предавање, о
историји Бајше дужој од триста година, одржао је проф. др Јан Бабјак. Он
је изнео низ непосредних и посредних писаних доказа да је прва група
Словака дошла у Бачку још 17181720. године.

Дакле, скоро тридесет година раније него што је дуго тврдила једна мања,
али врло утицајна група словачких
историчара. После опсежног и занимљивог Бабјаковог излагања своја сећања на познатог бајшанског учитеља
и свештеника Јана Клинка присутнима је пренео његов унук Јанко Клинко.
На крају је др Шандор Ишасеги Тот
говорио о многим мађарским презименима у Бајши чији су корени словачки, односно о словачким презименима која су добила мађарски облик.
У паузама између излагања предавача,
госте и домаћине је словачким народним песмама забављао смањени састав камерног оркестра „Звона” из
Селенче, под управом Јураја Суђија.
После укусног ручка присутнима
су се представили кандидати за словачки национални савет, а затим су
сви заинтересовани могли да обиђу
словачки етно-дом у Бајши, родну кућу нашег љубазног домаћина др Шандора Ишасегија Тота.
Иван Зафировић

„MARIENFELD”
И ПО ВРА ТАК
КО РЕ НИ МА
» страна V

ПО МОЋ
ПРИ ХВА ТИ ЛИ ШТУ
ЗА ДЕ ЦУ
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ФЕСТИВАЛ НАРОДНИХ ОБИЧАЈА И БЕРБА ГРОЖЂА У АРАДЦУ

Уз слатко вино најлепше се плеше
Арадац је почетком септембра био

у знаку двају занимљивих догађаја:
бербе грожђа и фестивала народних обичаја. Сунчан и топао дан
освануо је 8. септембра, тако да је
11. арадачка берба грожђа могла да
почне. Испред Месне заједнице су
се већ рано ујутру окупили бројни
берачи у народним ношњама, који
су се у тракторским приколицама,
уз музику и песму, запутили ка виноградима.
Кад је слатко грожђе обрано, на ред
су дошли муљање грожђа и тренутак
када потече млаз слатког вина – шире.
У давна времена су младе девојке босе газиле грожђе у бурадима. А како је
то некад изгледало, демонстрирале су
у ношњама на платоу код Месне заједнице – младима да покажу, а старијима да се присете прошлих времена.
Љубитељи фолклора, традиције и
обичаја могли су да погледају изло-

жбу тридесет радова Петра Дешића
под називом „Житељи Арадца на фотографијама”.
Једанаести фестивал народних
обичаја почео је дефилеом учесника
у ношњама, који су прошли улицама
и посетиоцима приказали делове
свог програма. На позорници постављеној на платоу МЗ наступили
су: већ чувене арадачке хармоникашице, домаћи ФД „Младост”, ФД
„Рузмарин” и ДК „3. октобар” из Ковачице, „Ђетван” из Војловице, ФД
„Слатина” из Зволена, ФД „Ђерђеф”,
КУД „Пионир” и певачка група „Сеферини” из Зрењанина, „Шафарик”
из Новог Сада и гости из Илока,
Хајдучице, Лазарева и Кисача. Организатор ове манифестације био је
МО Матице словачке Арадац, уз
свесрдну помоћ осталих удружења и
појединаца.
Михал Марко

ДО СТОЈ НО
ОБЕ ЛЕ ЖЕН
ТУ ЖАН ЈУ БИ ЛЕЈ
» страна VI

IV

Петак, 19. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕДСТАВЉАЊЕ „СЛОВАЧКЕ ЛЕПОТЕ”

ТРЕЋИ ФЕСТИВАЛ СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ НОШЊЕ

Војвођанске принцезе
у Братислави

КИСАЧ ПОНОВО СЛАВИ ЛЕПОТУ

Пет хиљада
посетилаца на дан
отварања
Пројекат „Словачка лепота”
изродио је 2017. године јединствену књигу која презентује етнографску и културну историју традиционалног облачења Словака на
просторима Војводине. Аутори књиге, Павел Сурови и
Бранислав Кокавец, оживели
су сачуване словачке ношње
на младим, лепим девојкама
и младићима и испунили
књигу предивним фотографијама које говоре више него
писана реч. Наравно, сваку
фотографију прати и текстуални опис на словачком и
српском језику, а припремљен је и на енглеском језику.
Ове године је изашло ново,

допуњено издање. Ове фотографије су израђене и у натприродној величини (висине
два метра) и излагане су у
војвођанским градовима, у
оквиру програма „Караван
словачких ношњи”. Ексклузивност ових изложби је у
томе што се, поред фотографија у књизи и изложбеним
просторима, могу видети и
живи модели, тј. девојке на
ревији које су обучене у традиционалне ношње.
Велики успех изложба је
имала у Братиславском замку,

1. септембра ове године, када
је на западној тераси дворца
царице Марије Терезије изложен велики број фотографија, пропраћен дефилеом
девојака у ношњама и „крштењем” новог издања књиге. То је био нарочито значајан датум за Словачку, Дан
уставности, и добра прилика
да се позиву председника
словачког парламента Андреа Данка одазову Павел
Сурови, посланик у Скупштини Војводине и директор
Културног центра Кисач, и
Бранислав Кокавец, као аутори књиге.
Отварање је почело атрактивним плесним перформансом Алисе Оравец. Модну
ревију „словачких принцеза”,
како су их посетиоци назвали, представиле су девојке из
војвођанских места у којима

живе Словаци. Програм је
водила сарадница овог пројекта Милинка Хрћан из покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице. Програм су обогатиле Магдалена
Кања и Ивана Возар, које су
својим извођењем старих изворних песама дирнуле публику. Изложба је била отворена до 9. септембра, а првог
дана ју је погледало око 5.000
задивљених посетилаца.
Тереза Вебер Оравец

УТИСЦИ АЛИСЕ ОРАВЕЦ

На западној тераси
замка

Осам места
приказало
традиционалнe
одежде
Неколико
занимљивих
пропратних догађаја
Прва награда
припала
Александри Филкo
У просторијама Културног центра Кисач, 29. септембра, трећи
пут је величана лепота младих
Словакиња и старих народних
ношњи. Као и ранијих година,
фестивал је почео традиционалним дефилеом учесника у
народној одећи кисачким улицама. Потом је у великој летњој
сали отворена изложба фотографија огромних формата, паноа под називом „Тиха лепота”,
Петера Бренкуса, професионалног фотографа из Братиславе. Иако је у уметниковом фокусу поново била женска лепота у традиционалном словачком руху, она је приказана другачије него претходне године
објективом Бранислава Кокавеца. Позадина на фотографијама је овог пута углавном бела,
због чега су осветљеност модела и оштрина приказа ближе
стварном. Приказане су девојке и костими из многих крајева
Словачке и Војводине. Портрети су сада динамичнији, јер се
Петер Бренкус трудио да „ухвати” жене и девојке у покрету,
односно да их сними из необичних углова. Уз изложбу је
штампан леп, мали каталог с
кратким аутобиографским записом самог аутора фотографија и његовим речима захвалности домаћинима. Он је, између осталог, написао да је почетком последње деценије прошлог столећа, као фотограф
Чехословачке новинске агенције, пратио словачку владу у
званичној посети Мађарској и
Југославији. Програм посете је
укључивао и сусрет са сународницима у овим земљама. У словачкој гимназији у мађарском
месту Сарвашу ученици су им
певали лепе словачке песме,
али када су гости из Словачке
хтели с њима да поразговарају,

нису се споразумели. Ученици
их нису разумели, јер су, као и
њихове професорке, знали само државни језик, мађарски.
Бренкус каже да је због тога
био веома тужан. Пут их је даље водио у Војводину и поново
су му наврле сузе на очи. Али
овог пута зато што му је то био
један од најлепших тренутака у
животу. Тамошњи Словаци су
проговорили раскошним, архаичним словачким језиком,
који су сачували и после 300 година. У данашње доба, кад словачке мањине у Пољској више
нема, а сви Словаци у Мађарској су одавно помађарени,
Бренкус исказује дивљење не
само својим сународницима у
Војводини, који су вековима
успели да сачувају своју веру,
језик и идентитет, него и братском српском народу, који им
је то омогућио.
Фестивал је настављен представљањем другог издања књиге „Словачка лепота”. Према
речима аутора ове фото-монографије, Павела Суровог и Бранислава Кокавеца, ново издање
је допуњено с педесет фотографија. Један од рецензената
књиге, проф. др Зорослав Спевак, рекао је да му је била велика част да учествује у стварању
ове књиге. Поручио је публици
да добро упамти његову оцену

да је „Словачка лепота” најбоља словачка књига објављена
на овим просторима у протеклих 300 година. Ново издање
књиге је, као и претходно, „крштено” на бини, а кумови су
били представници Покрајинске владе и Градске управе Новог Сада. Монографија је прописно заливена алкохолом.
Приказивање књиге је обогаћено занимљивим плесним
тачкама наше младе балерине
Алисе Оравец, певањем неколико старих песама на словачком језику Симониде Станковић из Београда и наступом
музичке групе из Бачког Петровца „Лего дуо” са Андреом
Лачок као певачицом.
Пошто је директор КЦ Кисач
и фестивала представио све
чланове стручног жирија за избор најлепше и најаутентичније словачке ношње, с Гогом Грубјешић на челу, почео је дефиле
многобројних девојака из различитих словачких места у традиционалној локалној народној одећи. Прво су домаћини
приказали богатство свога руха – чак 17 модела. После тога
су се редом представиле девојке из Ковачице, Бингуле, Пивнице, Арадца, Старе Пазове,
Селенче и Бачког Петровца, са
две до четири старе ношње.
Просто је било невероватно

видети какву су све красоту сачувале наше прабаке, баке и
мајке. Надамо се да старе скриње, комоде и ормани крију у себи још много таквих драгоцености. Док је стручни жири
сређивао утиске и оцењивала
аутентичност приказаних одежди, друга комисија из Словачке, с Барбором Палович на челу, позвала је девојке које су се
пријавиле за кастинг „Miss Folklor, Slovensko 2018” да изађу
на сцену и представе своју даровитост, умећа и лепоту. Све
девојке, њих четири, одлучиле
су да певају, а жири је за даље
надметање у Словачкој изабрао Сандру Грњу из Пивнице
и Ивану Возар из Кисача. Фестивалски програм су својом
песмом привели крају чланови
мешовитог хора из Кисача.
Прву награду фестивала за
најаутентичнију народну ношњу добила је Александра
Филко из Старе Пазове, док је
за мис фестивала изабрана њена суграђанка Ивона Золнај.
Уручене су и друга и трећа награда, као и три специјалне награде.
Доделом награда фестивал је
окончан, а дружење учесника и
гостију настављено је уз богату
вечеру и концерт групе „Макс”
из Селенче.
Иван Зафировић

ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛОСЛАВА ДВОРАКА ИЗ СЛОВАЧКЕ

Слободни потези кичице прецизне руке неуролога
Специјалиста за
болести кичме
Заљубљеник у Дунав

Веома сам срећна и поно-

сна што су и моја два портрета у војловачким, словачким свадбеним ношњама била на ексклузивној изложби фотографија „Словачка лепота” у Братиславском замку. Истовремено је
део те изложбе постављен и
у Народном музеју у Зрењанину.
Припала ми је велика част
да својим ауторским перформансом отворим обе поставке. Пошто је тема целог пројекта словачка лепота савремених девојака у традиционалној народној ношњи, кореографија којом сам се

представила била је спој савременог балета и словачких
традиционалних елемената.
Публика је препознала и пратећу музику с несвакидашњим рок изразом по мотивима изворне народне песме
аутора Жељка Коларика
Жекса и великим аплаузом
испратила комплетан наступ.
Иако је у Братислави био
кишни дан, ипак нам је дозволио да се фотографишемо
у предивном амбијенту замка, замишљајући времена када су царица Марија Терезија
и њене принцезе шетале тим
одајама.

У Народном музеју Панчево 5.
октобра отворена је изложба
слика госта из Словачке др
Милослава Дворака, под називом „Како ја то видим”. Господин Дворак слика у слободно
време, јер је по занимању лекар, примаријус на модерном
неуролошком одељењу болнице у граду Спишка Нова Вес.

Специјалиста је за проблеме
у вези с кичмом и у Левочи и
Спишкој Новој Вeси је допринео усавршавању дијагностичких поступака и лечења болести крсног и вратног дела кичме. Предавао је неурологију на
Католичком универзитету. У
Србију је Дворак дошао са својим пријатељима, од којих је један дипломата у пензији, који
му организује изложбе у иностранству. До сада се представио на више од двадесет изложби у Словачкој, Пољској, Чешкој и Србији, понекад и у бол-

ницама. У нашој земљи су његове слике имали прилику да
виде мештани Падине и Кулпина, а за који дан ће их погледати и Новосађани. На појединим сликама уметник је приказао сећања на детињство. Заједно са својим пријатељима опчињен је нашом земљом, љубазношћу домаћина и сународницима који нису заборавили
своје словачке корене.
Милослав Дворак каже да жали што није млађи, јер би радо

овде купио кућу, негде близу
воде, да направи башту и иде
на пецање. Заљубљен је у реке,
посебно Дунав, иако на изложеним сликама нема река. Код
нас се распитивао какав је Дунав овде, да ли је богат рибом,
може ли се пловити гуменим
чамцем. Добио је препоруку да
обиђе Дунав и околину низводно од Панчева и види тврђаву
Голубац, Виминацијум, Ђердапску клисуру и др.
Иван Зафировић
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Петак, 19. октобар 2018.
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ПРИСЕЋАЊА СТАРОГ РОКЕРА (2)

ХУМАНИТАРНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР

„MARIENFELD” И ПОВРАТАК КОРЕНИМА

Помоћ Прихватилишту
за децу
Шеснаест тимова
мешовитог састава

Нема особе у Војловици која не
познаје Жељка Коларика Жекса. Ја сам га упознао давно као
Жеља панкера. И он је то до данас за мене остао: необуздан,
енергичан, бескомпромисан, радознао, отворен, предузетан. А
и досадашњи живот му је прави рокерски...
• Kако си се ти, као ортодоксни рокер, обрео у словачкој
народној музици?
– У РТВ Панчеву сам се запослио 2000. године као реализатор програма. Паралелно
сам радио као монтажер, а с
временом све више као монтажер емисија редакција на мањинским језицима, посебно
словачке. На крају сам постао
и уредник програма на словачком језику. Тако сам неминовно дошао у ближи додир са
словачким језиком, насељима,
људима, културно-уметничким друштвима, фолклором и
традицијом. Почела је да ме занима словачка народна музика, у којој сам нашао инспирацију за своју музику. У међувремену сам свирао с трибјут
бендовима. Звали су ме у „Ђетван” да им се прикључим.
Помaгао сам им појединим активностима, направио сам оркестар „Боровичка” и основао
женску певачку групу „Јагода”.
Пошто сам био рокер са одређеним искуством и знањем,
могао сам то да искористим за
рад у овим скупинама, да им
пренесем ту основу. „Јагода” је
имала много успеха овде и у
Словачкој, на више фестивала.
Непрестано сам се трудио да
певање девојака изађе из шаблона. Вежбали смо у мојој кући, где сам начинио више снимака наших проба да јасно
ослушнемо грешке у певању.
Снимили смо и CD с неколико
песама. Мислим да сам својим
рокерским знањем стилски
уобличио словачку народну
музику у Војловици, учинио је
„маснијом”, што би рекли рок
музичари. Покушао сам, с једне стране, да словачку музику
повежем с коренима из средње
Словачке, а с друге, да откријем и обновим стару војловачку народну музику. Посећивао
сам старије војловачке музичаре ради сарадње и консултација. Замолио сам их да ми помогну и коригују моје свирање
словачке народне музике да би
што више личила на аутентичну војловачку. Хтео сам да музици дам пунији звук, да је „испеглам”.

Фудбалски турнир „Diplomats
4 Children”, на коме су учествовали тимови представника амбасада у Србији и других установа, одржан је 15. септембра
на теренима Аде Циганлије у
Београду, у заједничкој организацији амбасада Словачке и
Пољске.
Други по реду турнир отворили су амбасадорка Словачке
Републике у Београду Њ. е. Дагмар Репчекова и амбасадор
Пољске Њ. е. Томаш Његодиш.
Присутнима се обратио и Филип Марјановић, члан Градског
већа Београда. Он је похвалио

С „Marienfeld-ом” сам пробао да модернизујем словачку
музику. Кад сам отишао из РТВ
Панчева, у потрази за другим
послом, у Београд, где сам радио у приватним медијским
продукцијама, помислио сам
да треба да спојим своје професионално и рокерско искуство
и словачку народну музику.
Умео сам да монтирам, да радим камером, те сам сам могао
да правим видео-клипове. И
све сам одсвирао сам. „Marienfeld” је у целости мој пројекат.
И то ми је било много лакше,
јер није фалила инспирација.
Онда сам својим колегама музичарима дао да чују и увежбају композиције зa свирку да бисмо могли да наступамо уживо.
До сада сам објавио два албума
„Marienfeld-а” и један EP. Трећи
албум је урађен, али га још нисам пустио у јавност. У потпуности је ауторски. За „Marienfeld” сам добио силну подршку
од колега с ТВ-а и пријатеља
музичара.
Негде 2010. године смо као
група „Marienfeld” наступили
на БАРФ-у, Београдском ауторском рок фестивалу, и проглашени смо за најбољи бенд
у Ср би ји. Ти ме смо сте кли
право да будемо хедлајнери на

наредном БАРФ-у и другим
свиркама. Од тада нам је било
лакше да свирамо у Београду,
а до би ја ли смо по зи ве за
свирку и ван Србије. Наступали смо на фестивалима и на
отварању клубова. Менаџери
БАРФ-а су нам предложили
да учествујемо на „Зајечарској
гитаријади” у такмичарском
делу. Свирали смо одмах после „Парног ваљка”, када је,
према процени организатора,
било између 50.000 и 70.000
људи. Први пут у животу сам
свирао пред толиком публиком. Драго ми је што су људи
који нису Словаци били задовољни када су чули такву врсту представљања словачкe
музикe.
• У животу си се бавио многим занимањима и делатностима. На ком радном месту си се
најдуже задржао, а које ти је
било најдраже?
– Увек сам се трудио да радим оно што ме занима, али и
од чега може да се живи. Најдуже сам радио у медијима – преко двадесет година. Никад нисам радио оно што ми се не
свиђа. Био сам професионални
војник под уговором. Падобранац. Радио сам чак и као грађевинац, уграђивао столарију.
Све то искуство ми је помогло

да у Словачкој лако нађем посао. Тамо сам за неколико месеци добио посао тим-лидера у
„Јагуар ланд роверу”. За кратко
време сам стекао много колега
и пријатеља. У Братислави се
осећам као код куће.
• Да ли си задовољан тренутним запослењем?
– На почетку сам радио у
Словачкој само ради новца. Сада ми опада приход, али се може рећи да сам задовољан.
Имам свој посао, у Братислави
сам, дружим се с рокерима и
бајкерима.
• Да ли ти у Братислави недостаје нешто из Србије? Под којим условима би се вратио кући?
– Недостају ми бурек са сиром и моји пси. Чим сам стигао, изљубио сам се са псима и
отишао на бурек (смех). Руку
на срце, у Словачкој је живот
бољи. А не говорим само о новцу. Мирније је тамо, уређеније
и ја се боље осећам. Не размишљам о повратку. Долазим у
Панчево кад имам годишњи
одмор да се видим с пријатељима, сестром и њеном породицом. Сви ми они недостају. Пошто ме понекад посете сестрина деца у Братислави, носталгија и није толико велика.

ову манифестацију и истакао
да нема лепшег разлога за окупљање од овог. Фудбалски турнир за запослене у Амбасади
СР у Београду одржава се већ
годинама у њеном дворишту, а
прошле године турниру се прикључило још девет амбасада,
међу којима и Амбасада Пољске. Тада су дошли на идеју да
заједничким снагама организују турнир који би био хуманитарног карактера. Ове године
су се окупили да сакупе новац
за Прихватилиште за децу у Београду. Свим фудбалерима је
захвалила директорка Прихватилишта Данијела Стајковић,
додавши да су на овом турниру
сви учесници победници. У
оквиру турнира одржана је и
аукција ствари које су донирали разни спортисти, победници на олимпијским играма и

слично. У турнир су укључени
делегација Европске уније, Министарство спољних послова и
Министарство омладине и
спорта, као и амбасаде 13 земаља у Србији: Чешке, Финске,
Данске, Грчке, Италије, Канаде,
Немачке, Пољске, Русије, САД,
Словеније, Украјине, В. Британије. Шеснаест екипа се борило
за пехар и медаље, али и ширило радост, добро расположење
и спортски дух. Занимљиво је
да је овај међународни турнир
одржан истог дана када је у
Пољској обележаван Међународни дан спорта. Ове године
су у тимовима биле и жене, међу којима и конзулка Амбасаде
Словачке Барбора Галовићова.
Она каже да је била веома задо-

вољна што и на овакав начин
може помоћи деци, иако и није
неки спортиста и фудбалер.
Гледаоцима се пружила јединствена прилика да виде амбасадоре у спортском издању, у мајицама и шортсевима, без кравата и одела, како се надмећу у
фудбалској игри.
Средства која су прикупљена
на аукцији током овог хуманитарног турнира, у износу од
250.000 динара, свечано су директорки Прихватилишта Данијели Стајковић уручили
представници амбасада Словачке и Пољске. Заузврат су
они од деце корисника ове
установе добили мали модел
фудбалског игралишта од картона и пластелина, на коме су
на српском и словачком написали „Хвала”.
Алена Кулик

ФЕСТИВАЛ СОЛИСТА

Друго место
Катарини Калмар

Иван Зафировић

У ЗАВОДУ ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА

Војловачки фото-архив поново привукао пажњу
Прилози шеснаест
колекционара у
конкуренцији
Завод за културу војвођанских
Словака у Новом Саду приредио је 18. септембра проглашење победника најлепше фотографије фото-конкурса на коме
су представљени традиционални обичаји и делатности Словака на овим просторима.
Програм, из два дела, отворила је директорка Завода Ана
Хрћан Лесковац. Прво су кратко представљени филмови камермана РТВ Војводине и директора фотографије Јозефа
Мађара, који ове године обележава 60 година живота, 50 година аматерског филмског
стваралаштва и 40 година професионалне ТВ и филмске каријере. На видео-биму су емитовани снимци које је Јозеф
Мађар начинио од 1968. године, на којима су забележени догађаји, обичаји, места, призори
неки данас скоро заборављени,

као што је нпр. документарни
филм о Пивницама. Јубилар
Мађар је ове значајне снимке
поклонио архиву Завода како
би били доступни широј јавности. Током приказивања снимака аутор је коментарисао и

описивао снимљене догађаје и
препричавао занимљиве догодовштине и анегдоте. У презентацију су могли да се укључе и
сви присутни љубитељи филма
и фотографије. Затим је уследио други део програма, про-

глашење победника осмог кола
традиционалног фото-конкурса који је за тему имао пастирску културу војвођанских Словака. На конкурс су пристигле
122 фотографије 16 колекционара. Комисија, коју су чинили
етнолози Маријан Павлов и
Ана Сеч Пинтир и фотограф
Јан Вало, одлучила је да је најбоља аутентична фотографија
из Војловице, начињена 1948.
године. Из породичне архиве ју
је изабрала и послала потписница ових редова. На слици је
њен деда, Јан Цеснак, тада седмогодишњи пастир оваца.
Да Војловица има велики и
богат фото-архив који приказује традицију, обичаје, али и
свакодневни живот Словака са
ових простора, показује податак да су до сада на конкурсу
чак четири награде отишле у
наше место. Прву је добила Марина Листмајер, затим Ана Кухарик, а две награде су отишле
у руке Алене Кулик.
Алена Кулик

У месту Надлак у Румунији

Демократски савез Чеха и Словака сваке године организује
разне културне манифестације
ради очувања и развоја националног идентитета Словака у
Румунији. Ове године је већ
двадесети пут одржан фестивал солиста словачких народних песама из Доње земље под
називом „Цез Надлак је...”.
Уз пратњу изванредног народног оркестра, састављеног од
професионалних музичара из
Румуније, Словачке и Војводине, учесници су се, подељени у
три старосне категорије, борили

за титулу најлепшег гласа. Од
укупно 36 певача, 19 је било из
Војводине, и то из Лалића, Бачког Петровца, Новог Сада, Кисача, Селенче, Бољевца, Старе
Пазове, Ковачице, а први пут
од оснивања фестивала на списку учесника било је и име из
Војловице. Представљала ју је
наша суграђанка Катарина
Калмар, која је у категорији од
осамнаест и више година освојила друго место, што представља још један велики успех за
СКПД „Ђетван”, наш град Панчево, као и за Словаке у Војловици.
Михал Калмар
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СТО ГОДИНА КРАГУЈЕВАЧКЕ ПОБУНЕ (1918–2018)

КРАТАК ПРИКАЗ БАЈШЕ КРОЗ ВЕКОВЕ

ДОСТОЈНО ОБЕЛЕЖЕН ТУЖАН ЈУБИЛЕЈ

Најстарије словачко
место у Србији

Нису хтели више да
ратују

Интензивни таласи
мађаризације

Отпор брзо сломљен

Aсимилација чини
своје

Војни суд неумољив,
44 смртне пресуде
Највећи пешадијски пук у војсци
Аустроугарске монархије био је
71. пук. Главна постаја његових
двају батаљона, резервног пука и
главног штаба од 1882. године
била је у граду Тренчину (Словачка). Многи војници 71. пешадијског пука су током 1918. године прекомандовани у Крагујевац, одакле је требало да пођу на
италијански фронт. Проређени
састав овог пука је попуњен војницима и ослобођеним заробљеницима са Источног фронта, по
изласку Совјетске Русије из рата
у марту 1918. године. Они су са
собом донели револуционарне
идеје слободе, бунтовништва и
паролу „Доле рат”.
До побуне у крагујевачкој касарни дошло је изненада и спонтано. Тог 2. јуна 1918. било је уобичајено стање у 21 сат, повечерје, када се већина војника спремала за починак. Изузетак је био
пешадинац Мартин Риљак, који
се, бучно певајући, враћао с пола
сата закашњења у касарну. Његов долазак се завршио сукобом
с дежурним командиром Антоном Беднаром, који га је послао
на рапорт. У том моменту у близини се кретала група војника из

других јединица, која је такође
каснила после повечерја. Беднар
је за њима почео да виче. То је
била иницијална каписла да букне пламен. Војници су се обрушили на дежурног Беднара, кога
су избатинали. Али овим војницима који су каснили то није било довољно, већ су почели да ломе ормане са оружјем. Кренула
је лавина, која се није дала зауставити. У касарни је одједном
настало комешање, гнев и жеља
за осветом. Побуњеници су се
мобилисали (запленили су око
500 пушака и неколико митраљеза), напали железничку станицу, покидали телефонске водове, али су заборавили на испребијаног Беднара, коме је успело да алармира натпоручника
Ервина Дојча.
Побуњеници су ушли и у канцеларије и уништили штабну

документацију, а у каси су пронашли 110.000 круна. Бојеву муницију нису успели да пронађу,
него само маневарску. Командант резервног батаљона потпуковник Артур Марx дао је узбуну Седмом коњичком пуку и артиљеријској батерији. Сат и по
после поноћи центар града је
био рашчишћен од побуњеника и почео је напад на касарне.
У пет сати 3. јуна 1918. касарне су биле заузете, а побуна
угушена. Истрага је одмах за-

почета у јутарњим сатима. За
во ђу по бу не је не званично
окривљен Виктор Колибрик.
У сали Регионалне команде у
Крагујевцу 8. јуна 1918. отворено је ванредно заседање Војног
суда. Начело рада Суда било је
једноставно и почивало на две
одлуке: смртна или ослобађајућа
пресуда. Процес је вођен на немачком језику и трајао је веома
кратко. Окривљенима је прочитана оптужница, а након тога и
пресуда. Према одредбама Војног кривичног закона, за злочин
побуне, осим деградирања оних
који су имали неки чин, одузимања признања и одликовања,
била је предвиђена и смртна казна. Од осамдесет једног оптуженог, 44 су осуђена на смрт. Неумољива, строга аустроугарска
бирократија је извршење пресуде одредила истог дана у 14 сати.

Осуђеницима је дозвољено само
да напишу опроштајно писмо
својим најближим. Неки од њих
чак ни то нису искористили јер
су били неписмени.
Место погубљења је било на
Становљанским пољима, удаљеним око километар од града, где
се налазило старо стрелиште.
Сви припадници 71. пешачког
пука морали су да буду присутни, а превентивно је била распоређена и једна артиљеријска батерија. Тешкоће су настале приликом формирања стрељачког
вода. Добровољно се нико није
јавио, а цео 71. пук је такав чин
стриктно одбио. Избор је пао на
Г-батаљон Првог босанскохерцеговачког пука. Одабрано је 80
припадника тог пука, који су добили богату трпезу, алкохол и
још неке погодности. На челу
поворке на белом коњу је јахао
потпуковник Маркс са официрима, а на зачељу су били добошари. Све ово је пратило домаће
становништво, које је гласно изговарало поздрав: „Збогом, Словаци”. На стрелишту је осуђеницима још једном прочитана пресуда, а затим је свештеник очитао молитву. Поједини осуђеници су одбили везивање повеза
преко очију.
Побуна резервног батаљона
71. пешадијског пука у Крагујевцу при крају Првог светског рата била је највећа и најтрагичнија побуна у аустроугарској војсци.

Поводом 100 година од овог
масакра, у Крагујевцу је одржан
помен који су заједнички организовали Град Крагујевац, Влада
Републике Србије и Словачка Република. У име Владе Републике
Србије говорила је министарка
Славица Ђукић Дејановић, а у
име Словачке Републике Њ. е.
Дагмар Репчекова, амбасадорка
у Београду. Словачким жртвама
су почаст одале и делегације Министарства одбране Словачке
Републике, Народне скупштине,
Народне гарде ветерана Словачке, градоначелник града Тренчина Рихард Рибничек, Војни дувачки оркестар, делегација Матице словачке у Србији предвођена председником Јаном Бртком и чланови словачких културно-уметничких друштава из
Добановаца и Бољевца.
Венце на споменик погубљеним словачким војницима положили су представници Министарства одбране Србије и Војске Србије. Представници грађанског удружења Унија војних
ветерана из Словачке донели су
на комплекс крагујевачког спомен-обележја по грумен земље
из сваког места у Словачкој одакле су потицали погубљени војници, а грумење је претходно
освештао православни свештеник.
На основу доступних
историјских докумената
приредио: Михал Марко

ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ

Избори за нове чланове савета
У нашој земљи ће 4. новембра ове

године бити одржани избори за
нове чланове савета националних
мањина у Србији. Тог дана ће бити
бирани на непосредним изборима
и чланови за Савет словачке националне мањине. Позивамо све грађане словачког порекла и оне који
се тако осећају да искористе своје
грађанско право, учествују на изборима и дају свој глас кандидатима којима највише верују. Прет-

ходно је неопходно да се у својој
општинској или градској управи
упишу у посебан бирачки списак
словачке националне мањине односно да провере да ли се налазе
на том списку. У Панчеву то могу
учинити сваког радног дана у
Градском услужном центру.
Суграђани вичнији коришћењу рачунара уписаност у посебан бирачки списак могу врло
лако проверити на интернет

страни Министарства државне
управе и локалне самоуправе

Владе Републике Србије pbs.ljudskaprava.gov.rs.

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
• Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић
• Уредник издања: Иван Зафировић • Техничка припрема:
Марија Радовић • Фотографије: Јурај Бартош, Алена Кулик,
Тереза Вебер Оравец, Жељко Коларик и амбасада Словачке
• Преводилац и лектор: др Марина Хриб (словачки)
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Малобројни гости на свечаности поводом три стотине година од досељавања
Словака на подручје данашње Војводине могли су из
уводне беседе Јозефа Колара и предавања проф. др Јана Бабјака сазнати много
тога о Бајши. Први пут се
ово насеље у документима
спомиње 1462. године, под
именом Naghbaych, када га
је краљ Матеја Корвин поклонио својој мајци Алжбети Силађи. После Мохачке битке 1526. године
село је опустело. Први пут
под садашњим називом
Бајша је записанa у једном
документу из 1665. године.
Поједини извори говоре
да је Словака у Бачкој, и у
Бајши, било још у XVI веку,

али је то било спорадично
и у малом броју. На ове и
околне просторе, у Хрватску и у Румунију, најчешће
у рубна, погранична подручја, наши преци, али и
припадници других народа, дакле, долазили су још
за време владавине Османлија. Био је то живот пун
опасности и неизвесности,
али потрага за бољим условима егзистенције терала
их је у ове слободне просторе. А територија тадашње Бачке и, шире, Панонске низије, због многобројних крвавих битака између
угарске и турске војске,
Хабзбуршке монархије и
Османлијског царства, упада и зулума распусних наоружаних одреда, многобројних мочвара, хорди
опасних инсеката и звери,
недостатка питке воде, честих појава болести и епидемија, глади, била је, збиља, готово пуста. Професор Бабјак наводи, на основу докумената, да су између
1703. и 1705. године у тадашњој Бачкој живела свега
два до три човека на једном
квадратном
километру.
Попис из 1715. године показује да су на том подручју постојале само 1.264 породице. Већ 1713. су се у
Бајши појавиле прве словачке породице, али се може рећи да оне тек од 1718.
до 1720. стижу у Бачку у
значајнијем броју и најпре
се насељавају у Бајши. У
почетку је ово село било

врло мало. Имало је тек 50
до 120 житеља. Поуздано се
зна да су прва два-три сеоска кмета (данас би то био
председник МЗ) били Словаци. Тај први талас досељавања многих народа из
других делова Хабзбуршке
монархије утицао је на благо бројчано увећање становништва у Бачкој. Према
попису обављеном 1720.
године, на једном квадратном километру било је између троје и петоро људи.
Веће насељавање Бајше почиње средином XVIII века,
када су тај посед држали
пензионисани
капетан
Стеван Зако, односно Стипан и Иван Војнић с породицама. Пристижу Словаци евангелици из Њитранске, Тренчинске и Пожунске столице, а за њима Срби из расформиране Потиске војне границе и Мађари
католици из Пештанске,
Хевешске, Фејерске, Естергомске и Ђерске столице.

Словачка евангеличка
црква у Бајши саграђена је
1823. године. Крајем XIX и
почетком XX столећа у насељу су живела 1.224 Словака, нешто мање него Мађара (1.579). Нажалост, словачка заједница је дуго, све
до краја Великог рата, била
изложена снажном таласу
мађаризације. Између два
светска рата, упркос повољнијем положају словачке
националне мањине у Краљевини СХС, односно Југославији, процес асимилације словачког у мађарско становништво Бајше је настављен. Пре Другог светског
рата у селу су се као Словаци изјаснила 853 становника. Њихов живот током
ратних година није био нимало лак због мађарске окупационе власти, која је наставила снажну, присилну
мађаризацију Бачке. Иако
су у социјалистичкој Југославији тзв. народности добиле многа колективна права, асимилација, ваљда због
инерције, није заустављена.
На попису 1981. године у
Бајши се 377 грађана изјаснило да су словачке националности. Данас ово село
има око 3.000 становника,
међу којима је свега стотинак Словака. Настава се у
Основној школи „Братство–јединство” већ дуже
време не одржава на словачком језику. Чак нема ни
словачког језика као изборног предмета.
Иван Зафировић

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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HUMANITÁRNY FUTBALOVÝ TURNAJ

SPOMIENKY STARÉHO ROCKERA (2)

MARIENFELD A NÁVRAT KU KOREŇOM

Šestnásť tímov v
zmiešanom zložení

Niet osoby vo Vojlovici, ktorá nepozná Žeľka Kolárika Žexa. Ja
som sa s ním zoznámil pomerne
dávno, a to ako so Žeľom pankerom. On to pre mňa dodnes zostal:
nespútaný, energický, nekompromisný, zvedavý, otvorený, podnikavý. Aj jeho doterajší život je
vskutku rockový...
• Ako si sa Ty, ortodoxný rocker,
ocitol v slovenskej ľudovej hudbe?
– V RTV Pančevo som sa zamestnal v r. 2000 ako realizátor
programu. Paralelne som pracoval aj ako montážnik, no po čase
som čoraz viac vykonával práce
montážnika relácií, ktoré pripravovali redakcie v menšinových jazykoch, zvlášť slovenská. Nakoniec som sa stal aj redaktorom programu v slovenskom jazyku. Tak
som nutne prišiel do bližšieho
kontaktu so slovenským jazykom,
lokalitami, ľuďmi, kultúrno-umeleckými spolkami, folklórom a
tradíciou. Začala ma baviť slovenská ľudová hudba, v ktorej
som našiel inšpiráciu pre svoju
hudbu. Medzitým som hral s tribute kapelami. Pozvali ma do Detvana, aby som sa k nim pridal.
Pomohol som im jednotlivými
aktivitami, vytvoril som orchester
Borovička a založil som ženskú
spevácku skupinu Jahoda. Keďže
som bol rocker s určitými skúsenosťami a vedomosťami, mohol
som to využiť pri práci v týchto
skupinách, aby som im odovzdal
ten základ. Jahoda mala veľký
úspech tu a na Slovensku, na viacerých festivaloch. Neustále som
sa snažil o to, aby spev dievčat
opustil šablónu. Cvičili sme v mojom dome, kde som urobil viaceré
snímky našich nácvikov, aby sme
dobre odpočúvali chyby v speve.
Nahrali sme aj CD s niekoľkými
piesňami. Myslím si, že som svojimi vedomosťami rockera štýlovo vytvaroval slovenskú ľudovú
hudbu vo Vojlovici, urobil ju
“mastnejšou”, ako by to povedali
rockoví hudobníci. Pokúsil som
sa, na jednej strane, prepojiť slovenskú hudbu s koreňmi zo stredného Slovenska, a na druhej strane odhaliť a obnoviť starú vojlovickú ľudovú hudbu. Navštevoval
som starších vojlovických hudobníkov s cieľom spolupráce a konzultácií. Poprosil som ich, aby mi
pomohli a korigovali moje hranie
slovenskej ľudovej hudby, aby sa
čím viac podobala na autentickú
vojlovickú. Chcel som hudbe dať
plnší zvuk, „vyžehliť” ju.
S Marienfeldom som sa pokúsil o modernizáciu slovenskej
hudby. Keď som odišiel z RTV

Pomoc pre detský
útulok
Futbalový turnaj „Diplomats 4
Children”, ktorého sa zúčastnili
tímy predstaviteľov veľvyslanectiev v Srbsku a iných inštitúcií, sa
uskutočnil 15. septembra na terénoch rekreačného strediska Ada
Ciganlija v Belehrade, v spoločnej
organizácii Veľvyslanectva Slovenskej republiky a Veľvyslanectva Poľskej republiky.
Druhý v poradí turnaj otvorili
veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade J. E. Dagmar
Repčeková a veľvyslanec Poľskej
republiky J. E. Tomasz Niegodzisz. Prítomných oslovil aj Filip
Marjanović, člen Mestského za-

Pančevo, vyhľadávajúc si inú prácu v Belehrade, kde som pracoval
v súkromných mediálnych inštitúciách, pomyslel som si, že by
som mal prepojiť svoje profesionálne a rockové skúsenosti so slovenskou ľudovou hudbou. Vedel
som robiť montáž, pracovať s kamerou, a tak som mohol sám vytvárať videoklipy. A všetko som
odohral sám. Marienfeld je celkovo môj projekt. Bolo to oveľa jednoduchšie, lebo mi nechýbalo
inšpirácie. Potom som svojim kolegom hudobníkom dal vypočuť
si a nacvičiť kompozície na vystúpenia, aby sme mohli vystupovať
naživo. Doteraz som vydal dva albumy a jedno EP. Tretí album je
pripravený, ale ešte som ho nezverejnil. Je úplne autorský. Pre
Marienfeld som získal silnú podporu od kolegov z televízie a priateľov hudobníkov.
Kedysi v r. 2010 sme ako skupina Marienfeld vystupovali na
BARF-e, Belehradskom autorskom rockovom festivale, a boli
sme vyhlásení za najlepšiu kapelu
v Srbsku. Tým sme získali právo
byť headlinermi na ďalšom
BARF-e a iných vystúpeniach. Od
vtedy bolo pre nás oveľa jednoduchšie hrať v Belehrade a dostá-

vali sme pozvania hrať aj mimo
Srbska. Vystupovali sme v rámci
festivalov a pri otváraní barov.
Manažéri BARF-u nám navrhli,
aby sme sa zúčastnili gitariády v
meste Zaječar v súťažiacej časti.
Hrali sme hneď po kapele Parni
valjak, keď je podľa odhadu organizátorov prítomných 50 000 až
70 000 ľudí. Po prvýkrát v živote
som hral pred toľkým publikom.
Teší ma, že ľudia, ktorí nie sú Slováci, boli spokojní, keď si vypočuli taký druh prezentácie slovenskej hudby.
• V živote si sa zaoberal mnohými povolaniami a aktivitami.
Na ktorom pracovisku si strávil
najviac času, a ktoré si mal najradšej?
– Vždy som sa snažil robiť to,
čo ma baví, ale aj z čoho sa možno uživiť. Najdlhšie som pracoval v médiách – viac než dvadsať
rokov. Nikdy som nerobil to, čo sa
mi nepáčilo. Bol som profesionálny vojak na dohodu. Výsadkár.
Pracoval som dokonca aj ako stavebný robotník, montoval som
PVC nábytok. Všetky tieto skúsenosti mi umožnili vyhľadať si ľahko prácu na Slovensku. Tam som
v priebehu niekoľkých mesiacov

získal pozíciu tímlídra v Jaguar
Land Rover. V krátkom čase som
získal mnoho kolegov a priateľov.
V Bratislave sa cítim ako doma.
• Si spokojný s terajším zamestnaním?
– Na začiatku som na Slovensku pracoval iba z finančných dôvodov. Teraz mi klesajú príjmy,
ale dalo by sa povedať, že som
spokojný. Mám svoju prácu, som
v Bratislave, kamarátim sa s rockermi a motorkármi.
• Chýba ti tam v Bratislave niečo zo Srbska? Za akých podmienok by si sa vrátil domov?
– Chýba mi burek so syrom a
moje psy. Hneď ako som došiel,
pobozkal som psov a odišiel som
na burek (smiech). Ruku na srdce, na Slovensku je život lepší. A
nehovorím iba o peniazoch. Je
tam pokojnejšie, všetko je lepšie
zariadené a ja sa tam cítim lepšie.
Neuvažujem o návrate. Chodím
do Pančeva, keď mám dovolenku,
aby som sa stretol s priateľmi, so
sestrou a jej rodinou. Oni všetci
mi chýbajú. Vzhľadom na to, že
ma sestrine deti občas prídu navštíviť do Bratislavy, nostalgia ani
nie je taká veľká.

stupiteľstva mesta Belehrad. On
pochválil túto manifestáciu a
zdôraznil, že niet lepšieho dôvodu na stretnutie sa než je tento.
Futbalový turnaj pre zamestnancov Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade sa koná už
dlhé roky v jeho vonkajších priestoroch, a v minulý rok sa k nim
pridalo ešte deväť veľvyslanectiev,
medzi ktorými bolo aj Veľvyslanectvo Poľska. Vtedy dostali nápad spoločnými silami zorganizovať turnaj, ktorý by mal humanitárny charakter. Tento rok sa
zoskupili, aby vyzbierali prostriedky pre Detský útulok v Belehrade. Riaditeľka útulku Danijela
Stajkovićová poďakovala všetkým
futbalistom a dodala, že sú všetci
účastníci tohto turnaja víťazmi. V
rámci turnaja sa uskutočnila aj
dražba vecí, ktoré darovali rôzni
športovci, víťazi olympijských hi-

er a pod. Do turnaja sa zapojili
delegácia Európskej únie, Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo mládeže a športu, ako
aj 13 veľvyslanectiev pôsobiacich
v Srbsku, a to konkrétne veľvyslanectvo Česka, Fínska, Dánska,
Grécka, Talianska, Kanady, Nemecka, Poľska, USA, Slovinska,
Ukrajiny a Británie. Šestnásť tímov súťažilo o pohár a medaily,
ale šírilo aj radosť, dobrú náladu a
športový duch. Zaujímavé je, že
sa tento medzinárodný turnaj uskutočnil v ten istý deň, keď sa v
Poľsku zaznamenával Medzinárodný deň športu. Tohto roku sa v
tímoch objavili aj ženy, medzi
ktorými bola aj konzulka
Veľvyslanectva Slovenskej republiky Barbora Galovićová. Ona

uviedla, že bola veľmi spokojná,
že aj týmto spôsobom môže pomôcť deťom, hoci ani nie je nejaká aktívna športovkyňa a futbalistka. Diváci mali jedinečnú príležitosť pozerať sa na veľvyslancov v športovom oblečení, v tričkách a šortkách, bez kravaty a obleku, ako súťažia vo futbalovej
hre.
Prostriedky, ktoré boli vyzbierané počas tohto humanitárneho
turnaja, vo výške 250 000 dinárov,
predstavitelia veľvyslanectiev Slovenska a Poľska slávnostne odovzdali riaditeľke detského útulku
Danijele Stajkovićovej. Na oplátku od detí, ktoré využívajú služby
tejto inštitúcie, dostali malý model futbalového ihriska z kartónu
a plastelíny, na ktorom po srbsky
a po slovensky napísali „Ďakujeme vám”.
Alena Kulíková

FESTIVAL SÓLISTOV

Druhé miesto Kataríne
Kalmárovej

Ivan Zafirović

V ÚSTAVE PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

Vojlovický fotoarchív znovu upútal pozornosť
Príspevky šestnástich
zberateľov v
konkurencii
Ústav pre kultúru vojvodinských
Slovákov v Novom Sade organizoval dňa 18. septembra vyhodnotenie súťaže o najlepšiu fotografiu, na ktorom sú prezentované tradičné zvyky a aktivity
Slovákov na tomto území.
Program pozostávajúci z dvoch
častí otvorila riaditeľka Ústavu
Anna Chrťanová Leskovcová.
Najprv boli v krátkosti predstavené filmy kameramana RTV
Vojvodina a riaditeľa fotografie
Jozefa Maďara, ktorý si tohto roku
pripomína 60 rokov života, 50 rokov amatérskej filmovej tvorby a
40 rokov profesionálnej TV a filmovej kariéry. Na videoprojektore boli premietané nahrávky, ktoré Jozef Maďar natáčal od r. 1968,
a na ktorých sú zaznamenané rôzne udalosti, zvyky, miesta, niektoré dnes už takmer zabudnuté
výjavy, akými je napr. dokumentárny film o Pivnici. Jubilant Ma-

ďar tento významný videomateriál odovzdal do rúk pracovníkom archívu Ústavu, aby ich následne sprístupnili širšej verejnosti. Počas premietania záberov au-

tor komentoval a opisoval jednotlivé záznamy a hovoril o zaujímavých zážitkoch a anekdotách.
Do prezentácie sa mohli zapojiť aj
všetci prítomní milovníci filmu a

fotografie. Potom nasledovala
ďalšia časť programu ‒ vyhlásenie
víťaza ôsmeho kola tradičnej fotosúťaže, ktorá sa niesla v znamení pastierskej kultúry Slovákov vo
Vojvodine. Do súťaže bolo odoslaných 122 fotografií 16 zberateľov. Komisia, ktorú tvorili etnológovia Marijan Pavlov a Anna
Séčová Pintírová a fotograf Ján
Valo, rozhodla, že najautentickejšou je fotografia z Vojlovice, ktorá
bola vyhotovená v roku 1948. Z
rodinného archívu ju vybrala a
poslala autorka týchto riadkov. Na
fotke je jej dedo Ján Cesnak, vtedy
osemročný pastier oviec.
O tom, že Vojlovica má veľký a
bohatý fotoarchív so zachytenými
tradíciami, zvykmi, ale aj výjavmi
z každodenného života tunajších
Slovákov svedčia údaje, že doposiaľ až štyri odmeny z predmetnej
súťaže poputovali do nášho mesta. Prvú získala Marína Listmajerová, ďalšiu Anna Kucháriková
a dve odmeny boli odovzdané do
rúk Aleny Kulíkovej.
Alena Kulíková

Demokratický zväz Čechov a

Slovákov každoročne organizuje
rôzne kultúrne manifestácie v meste Nadlak v Rumunsku s cieľom
zachovania a rozvoja národnej
identity Slovákov v Rumunsku.
Tohto roku sa už po dvadsiatykrát
konal festival sólistov slovenských
ľudových piesní z Dolnej zeme s
názvom „Cez Nadlak je...“.
V sprievode vynikajúceho ľudového orchestra, zloženého z
profesionálnych hudobníkov z
Rumunska, Slovenska a Vojvodiny, účastníci rozdelení do
troch vekových skupín súťažili o
titul najlepšieho hlasu. Z celko-

vo tridsiatich šiestich spevákov
až devätnásť bolo z Vojvodiny, a
to z Lalite, Báčskeho Petrovca,
Nového Sadu, Kysáča, Selenče,
Boľoviec, Starej Pazovy, Kovačice, a po prvýkrát od založenia
festivalu sa na zozname účastníkov našlo aj meno z Vojlovice.
Predstavovala ju naša spoluobčianka Katarína Kalmárová,
ktorá v kategórii 18+ rokov obsadila druhé miesto, čo predstavuje ešte jeden veľký úspech pre
SKOS Detvan, naše mesto Pančevo, ako aj pre Slovákov vo
Vojlovici.
Michal Kalmár
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STO ROKOV OD VZBURY V KRAGUJEVACI (1918–2018)

DÔSTOJNÉ PRIPOMENUTIE SMUTNÉHO
JUBILEA
Nechceli už viesť vojnu

níciu, iba debničky s cvičnými nábojmi. Veliteľ náhradného práporu
podplukovník Artur Marx zburcoval 7. jazdecký pluk a delostreleckú
batériu. Hodinu a pol po polnoci
centrum mesta už bolo vyčistené
od vzbúrencov a začal sa útok na
kasárne. 3. júna 1918 o piatej hodine kasárne boli obsadené a vzbura
bola potlačená. Vyšetrovanie sa za-

čalo hneď v ranných hodinách. Za
vodcu vzbury bol neoficiálne
označený Viktor Kolibrík.
V sieni Oblastného veliteľstva
(Kreiskommanda) v Kragujevaci
dňa 8. júna 1918 začalo mimoriadne zasadnutie vojenského súdu.
Princíp činnosti súdu bol jednoduchý a spočíval v dvoch rozhodnutiach: rozhodnutie o treste smrti
alebo o oslobodení. Proces prebiehal v nemeckom jazyku a trval veľmi krátko. Obvineným prečítali
obžalobu a vzápätí aj rozsudok. V
súlade s ustanoveniami vojenského trestného zákonníka, za
zločin vzbury, okrem degradácie
tých, ktorí mali nejakú hodnosť,
odňatia ocenení a vyznamenaní,
bol určený aj trest smrti. Z osemdesiatjeden obžalovaných boli štyridsaťštyria odsúdení na trest smrti. Neúprosná, prísna rakúskouhorská byrokracia stanovila

vykonanie rozsudku v ten istý deň
o 14 hodine. Odsúdencom bolo
povolené napísať len listy na rozlúčku svojim najbližším. Niektorí z
nich dokonca ani to nevyužili, lebo
boli negramotní.
Miestom popravy bolo Stanovljanske pole, vzdialené približne
kilometer od mesta, kde sa nachádzala stará srbská strelnica. Všetci
príslušníci 71. pešieho pluku museli byť prítomní, a preventívne tam
prišla aj delostrelecká batéria. Ťažkosti vznikli v súvislosti s formovaním popravnej čaty. Dobrovoľne sa
nehlásil nikto, zatiaľ čo celý 71.
pluk taký skutok striktne odmietol.
Voľba padla na G. prápor 1. bosniansko-hercegovinského pluku.
Vybraných bolo osemdesiat mužov
toho pluku, ktorí dostali bohatý
prídel stravy, alkohol a niektoré
ďalšie výhody. Na čele sprievodu na
bielom koni jazdil podplukovník
Marx s dôstojníkmi, kým vzadu
boli bubeníci. Toto všetko sledovalo domáce obyvateľstvo, ktoré hlasne vyslovovalo pozdrav: „Zbohom, Slováci“. Na mieste popravy
bol odsúdencom ešte raz prečítaný
rozsudok, a potom kňaz odriekol
modlitbu. Jednotliví odsúdenci odmietli mať zviazané oči.
Vzbura náhradného práporu 71.
pešieho pluku v Kragujevaci na
sklonku prvej svetovej vojny bola
najväčšou a najtragickejšou vzburou v rakúsko-uhorskej armáde.

Pri príležitosti 100. výročia masakry sa v Kragujevaci konala pietna
spomienka, ktorú spoločne zorganizovali Mesto Kragujevac, vláda
Srbskej republiky a Slovenská republika. V mene vlády Srbskej republiky sa prihovorila ministerka
Slavica Đukićová Dejanovićová,
zatiaľ čo v mene Slovenskej republiky hovorila J. E. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade. Slovenským obetiam odovzdali
hold aj delegácie Ministerstva obrany SR, Národnej rady SR, Národnej gardy slovenských vojnových veteránov, primátor mesta
Trenčín Richard Rybníček, členovia Vojenskej dychovky, delegácia
Matice slovenskej v Srbsku na čele
s predsedom Jánom Brtkom a členovia slovenských kultúrno-umeleckých spolkov z Dobanoviec a
Boľoviec.
Vence k pomníku popraveným
slovenským vojakom položili predstavitelia Ministerstva obrany Srbska a Vojska Srbska. Predstavitelia
občianskeho združenia Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky priniesli do spomienkového
komplexu v Kragujevaci hrudku
zeme z každého miesta na Slovensku, z ktorého pochádzali popravení vojaci, pričom hrudky predtým
posvätil pravoslávny kňaz.
Na základe dostupných
historických dokumentov
pripravil: Michal Marko

OZNÁMENIE A POZVANIE

Voľby nových členov národnostných rád
V našej krajine sa 4. novembra

2018 budú konať voľby nových členov jednotlivých národnostných
rád. V teň deň sa budú na bezprostredných voľbách voliť aj členovia
do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Pozývame všetkých občanov slovenského
pôvodu a tých, ktorí sa tak cítia, aby
využili svoje občianske právo,
zúčastnili sa volieb a udelili svoj hlas
kandidátom, ktorým najviac veria.

Intenzívne vlny
maďarizácie

Málopočetní hostia na oslave
pri príležitosti trojstého
výročia od príchodu Slovákov na územie dnešnej Vojvodiny sa mohli z úvodného
slova Jozefa Kolára a prednášky prof. Dr. Jána Babiaka
dozvedieť veľa o Bajši. Prvýkrát sa táto lokalita spomína
v dokumentoch v r. 1462 pod
názvom Naghbaych, keď ju
kráľ Matej Krovín daroval
svojej matke Alžbete Szilágyiovej. Po bitke pri Moháči v r.
1526 sa dedina vyprázdnila.
Prvýkrát sa pod dnešným názvom Bajša uvádza v jednom
dokumente z r. 1665.
Jednotlivé pramene svedčia o tom, že Slováci boli v
Báčke, a teda aj v Bajši, už v
16. storočí, no ich výskyt bol
sporadický a málopočetný.

Vojenský súd
neúprosný,
44 rozhodnutí o treste
smrti

slal na raport. V tej chvíli sa však v
blízkosti prechádzala skupina vojakov z iných rôt, ktorá taktiež
meškala po večierke. Bednár začal
za nimi kričať. To bola počiatočná
iskra na zapálenie plameňa. Vojaci
zaútočili na pracujúceho Bednára,
ktorého zbili. Avšak týmto oneskorencom to nestačilo, ale začali lámať skrine so zbraňami. Spustili
lavínu, ktorá sa už nedala zastaviť.
V kasárni zrazu nastal rozruch,
hnev a túžba po pomste. Vzbúrenci sa mobilizovali (zmocnili sa asi
500 pušiek a niekoľkých guľometov), prepadli železničnú stanicu,
prerušili telefónne vedenie, no pozabudli na zbitého Bednára, ktorému sa podarilo alarmovať nadporučíka Ervina Deutscha.
Vzbúrenci vtrhli aj do kancelárií
a zničili štábnu dokumentáciu, a v
pokladnici našli 110 000 korún.
Nepodarilo sa im nájsť ostrú mu-

Najstaršie slovenské
miesto v Srbsku
Asimilácia prináša
svoje

Odpor rýchlo potlačený

Najväčším peším plukom v rakúsko-uhorskej monarchii bol 71.
pluk. Hlavným sídlom veliteľstva
pluku, jeho dvoch práporov ‒ náhradného a doplňovacieho od r.
1882 bol Trenčín (Slovensko).
Mnohí vojaci 71. pešieho pluku
boli počas r. 1918 premiestnení do
Kragujevaca, odkiaľ mali ísť na taliansky front. Zredukované zloženie tohto pluku bolo doplnené vojakmi a oslobodenými zajatcami z
východného frontu, po vystúpení
sovietskeho Ruska z vojny v marci
1918. Oni so sebou priniesli revolučné idey slobody, povstania a hesla „Dolu vojna”.
K povstaniu v kasárni v Kragujevaci došlo náhle a spontánne.
Toho 2. júna 1918 bol zaznamenaný obvyklý stav o 21 hodine, večierka, keď sa väčšina vojakov pripravovala na odpočinok. Výnimkou bol pešiak Martin Riljak, ktorý
sa, hlučne spievajúc, vracal s polhodinovým meškaním do kasárne.
Jeho príchod sa skončil konfliktom
so šikovateľom Antonom Bednárom, veliteľom izby, ktorý ho po-

STRUČNÝ PREHĽAD BAJŠE V PRIEBEHU STOROČÍ

Predtým je však nevyhnutné zapísať
sa vo svojej okresnej alebo mestskej
správe do osobitného zoznamu voličov slovenskej národnostnej menšiny, resp. skontrolovať, či ste na tom
zozname. V Pančeve to môžete urobiť počas všetkých pracovných dní v
Mestskom klientskom centre.
Spoluobčania zbehlí v používaní
počítača môžu predmetný záznam
v osobitnom zozname voličov veľmi ľahko skontrolovať na interne-

tovej stránke Ministerstva štátnej
správy a lokálnej samosprávy vlády

Srbskej republiky http://pbs.ljudskaprava.gov.rs:85/.

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић
• Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић
• Уредник издања: Иван Зафировић • Техничка припрема:
Марија Радовић• Фотографије: Јурај Бартош, Алена Кулик,
Тереза Вебер Оравец, Жељко Коларик и амбасада Словачке
• Преводилац и лектор: др Марина Хриб (словачки)
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Do týchto a okolitých regiónov, do Chorvátska a do Rumunska, najčastejšie do okrajových, pohraničných oblastí,
prichádzali naši predkovia,
ale aj príslušníci iných národov, už za čias panovania
Osmanov. Bol to život plný
nebezpečenstiev a neistôt, ale
vyhľadávanie lepších podmienok existencie nútilo ich
osídľovať tieto voľné oblasti.
Územie dnešnej Báčky a širšie Panónskej nížiny bolo z
dôvodu početných krvavých
bojov medzi uhorskými a tureckými vojskami, habsburskou monarchiou a Osmanskou ríšou, vpádov a útlakov
rozpustených ozbrojených
síl, početných močiarov, hôrd
nebezpečného hmyzu a nebezpečnej zveri, nedostatku
pitnej vody, častých výskytov
chorôb a epidémií, hladu a
pod. naozaj spustnuté. Profesor Babiak na základe jednotlivých zdrojov uvádza, že v r.
1703 až 1705 žili vo vtedajšej
Báčke dvaja až traja ľudia na
jednom metri štvorcovom.
Sčítanie z r. 1715 svedčí o
tom, že na tom území žilo iba
1264 rodín. Už v r. 1713 sa v
Bajši objavili prvé slovenské
rodiny, ale dalo by sa povedať, že ony až v období rokov
1718 až 1720 prichádzajú do
Báčky vo významnejšom
počte a najprv osídľujú Bajšu.
Na začiatku bola táto dedina veľmi malá. Mala iba 50 až
120 obyvateľov. Spoľahlivé sú

údaje o tom, že prví dvaja ‒
traja dedinskí nevoľníci
(dnes by to bol predseda miestneho spoločenstva) boli
Slováci. Tá prvá vlna sťahovania mnohých národov z
iných častí habsburskej monarchie vplývala na mierne
zvýšenie počtu obyvateľov v
Báčke. Podľa sčítania uskutočnenom v r. 1720, na jednom kilometri štvorcovom
žili traja až piati ľudia. Väčšie
osídľovanie Bajše sa začalo v
polovici 18. storočia, keď to
panstvo vlastnili kapitán v
dôchodku Stevan Zako, resp.
Stipan a Ivan Vojnić s rodinami. Prichádzajú Slováci evanjelici z Nitrianskej, Trenčianskej a Prešporskej stolice, a
za nimi Srbi z rozformovanej
vojenskej hranice v Potisí a
Maďari katolíci z Peštianskej,
Hevešskej, Fajerskej, Ostrihomskej a Rábskej stolice.
Slovenský evanjelický kostol v Bajši bol vybudovaný v
r. 1823. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia v danej lo-

kalite žilo 1224 Slovákov,
trošku menej Maďarov
(1579). Bohužiaľ, slovenská
komunita bola dlho, až do
konca veľkej vojny, vystavená
silnému tlaku maďarizácie.
Medzi dvomi svetovými vojnami, napriek priaznivejšiemu postaveniu slovenskej
národnostnej menšiny v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a
Slovincov, resp. Juhoslávii,
proces
asimilácie
slovenského obyvateľstva s maďarským obyvateľstvom v
Bajši pokračoval. Pred druhou svetovou vojnou 853
obyvateľov obce vyhlásilo, že
je slovenskej národnosti. Ich
život počas vojnových rokov
vôbec nebol ľahký, a to najmä
z dôvodu maďarskej okupačnej moci, ktorá pokračovala v
procese silnej, nútenej maďarizácie Báčky. Aj keď v socialistickej Juhoslávii tzv. národnosti získali mnohé kolektívne práva, asimilácia, asi z dôvodu inercie, nebola pozastavená. V rámci sčítania v r.
1981 sa 377 obyvateľov Bajše
vyjadrilo, že sú slovenskej
národnosti. Dnes táto lokalita má približne 3000 obyvateľov, medzi ktorými je zhruba stovka Slovákov. Vyučovanie v Základnej škole Bratstva a jednoty už dlhšie neprebieha v slovenskom jazyku. Dokonca slovenčina nie
je ani voliteľným predmetom.
Ivan Zafirović

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Projekt spolufinancovalo
Mesto Pančevo
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ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО” ЗА 2018. ГОДИНУ

АПЕЛ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА КАМПАЊА

Не спаљујте њиве

Завршено гласање у
Панчеву
Локална самоуправа
одредила, а грађани
бирали
Компанија НИС позвала је грађане дванаест локалних заједница широм Србије – Београда, Новог Сада, Ниша, Чачка,
Панчева, Пожаревца, Кикинде, Зрењанина, Кањиже, Србобрана, Житишта и Новог Бечеја – да од 15. до 18. октобра
гласају за оне пројекте за које
желе да буду реализовани у
оквиру овогодишњег програма
„Заједници заједно”. Наши суграђани били су у прилици да
гласају путем сајта www.zajednicizajedno.nis.eu и на тај начин допринесу унапређењу квалитета живота у нашој локалној заједници.
Ове године је овај препознатљиви друштвено одговоран
програм компаније НИС претрпео измене, тако да организације и установе нису имале
прилику да се саме при јаве на
кон курс, већ је то ура ди ла

ло кална само упра ва. На име,
представници нашег града одре ди ли су не ко ли ко пројека та чи ју ре али зацију треба да
финансира Нафтна индустрија Ср би је. Ме сна заједница
Стрелиште, уколико освоји довољан број гласова, може да
очекује да ће у наредном пе-

ри о ду би ти са ни ран мул ти функционални терен на Спортско-ре кре а тив ном
цен тру
„Стрелиште” постављањем нове асфалтне базе и тартан подлоге. С друге стране, Град је
изабрао пројекат ОШ „Доситеј
Обрадовић” из Омољице који
предвиђа адаптацију вишена-

мен ског спорт ског те ре на у
школском дворишту и постављање тартан подлоге. Захваљујући локалној самоуправи,
Спортски савез Панчево има
могућност да новцем НИС-а
санира мултифункционални терен на Спортско-рекреативном
центру „Младост” постављањем
нове подлоге, као и да уреди
бетонске трибине уградњом столица и ограде уз кошаркашки
терен.
Програм „Заједници заједно” НИС спроводи већ десет
година с циљем побољшања
услова живота грађана из дванаест градова и општина у којима компанија послује. До сада је кроз овај програм друштвено одговорног пословања
компанија уложила више од
милијарду динара за реализацију преко 900 пројеката, a укупан буџет програма „Заједници заједно” у 2018. години је
на нивоу од 114,5 милиона динара. На овај начин НИС, под
слоганом „Будућност на делу”,
наставља активности на подршци локалним заједницама широм Србије, посебно када је реч
о младима.

ОБЕЛЕЖЕНА НЕДЕЉА КЛИМАТСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ У БЕОГРАДУ

Панчевачки „Гимзелени” у глобалној борби
Панчевачкој Гимназији „Урош
Предић” указана је велика част
јер су њени ђаци и професори
учествовали на престижној еколошкој манифестацији која је
организована крајем септембра под патронатом Европске
уније. Реч је о Недељи климатске дипломатије, која се широм света обележава од 24. до
29. септембра, а у нашој престоници је одржана целодневна манифестација под називом „Климатско село”.
Недељу климатске дипломатије организовали су Министарство заштите животне средине
Републике Србије и Делегација
Европске уније, у сарадњи с Програмом за развој Уједињених
нација и амбасадама Шведске,
Француске и Немачке, с циљем
да се представе иновативна решења у борби против климатских промена. Једина школа која је овом приликом презентовала своје еколошке активности била је панчевачка Гимназија „Урош Предић”, тачније
секција „Гимзелени”.

Панчевачки „Гимзелени” су
представили своје досадашње
активности на пољу унапређивања свести о потреби очувања животног простора, као
што је, на пример, акција креативне рециклаже, када су ђаци правили украсе за јелку од
сијалица и других рециклабилних материјала. Гости манифестацији могли су да читају еко-стрипове и да чују екоапеле „Гимзелених”. Група ученика који уче немачки језик и
који су, захваљујући ангажовању професорке Радмиле Николић, пре две године били

гости својих вршњака у Јапану, приказала је своје радове.
Емитовани су филмови са еколошким темама које су панчевачки гимназијалци снимили током боравка у Јапану и
које су урадили њихови јапански другови приликом узвратне посете Панчеву. Поред тога, у Београду је био постављен продајни штанд с рукотворинама Удружења родитеља деце с посебним потребама.
Током манифестације грађанима су се представиле и
друге организације пројекти-

ма који доприносе борби против климатских промена, а одржане су и разне акције: вожња
бицикла око језера, едукативне туре о биодиверзитету, посматрање птица, препознавање различитих врста флоре и
фауне, пројекције филмова са
еду ка тив ним са др жа јем из
области заштите животне средине итд.
Да подсетимо, у борби против климатских промена ЕУ је
поставила главне циљеве које
је неопходно остварити до 2030.
године, а то су смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште за 40 одсто и повећање енергетске ефикасности и
обновљивих извора енергије за
27 одсто. Својим само наизглед скромним доприносом
панчевачки „Гимзелени” су се
веома одговорно укључили у
европска настојања за очување
животне средине и развој еколошког описмењавања у нашој
локалној заједници.

Неодговорни пољопривредници након убирања летине
с поља често спаљују остатке,
што је веома опасно, како због
могућности неконтролисаног
ширења ватре на околне њиве, тако и на шумско растиње у близини. Поред тога, неуобичајено високе температуре ваздуха за ово доба године, као и снажан ветар погодују настајању пожара.
Стога је Јавно предузеће
„Војводинашуме” упутило јавности апел у којем подсећа
грађане да је намерно спаљивање сувих биљних остатака веома ризично, нарочито ако се обавља у близини
шуме. Надлежни у том јавном предузећу моле грађане
да примене појачане мере заштите од пожара, поштујући
основна правила превентиве:
да не спаљују траву, ниско
растиње, лишће и смеће на
отвореном простору, у урбаним срединама, као и на пољопривредним поседима у
близини шуме. Поред тога,
апелују на људе да не бацају
опушке у природи, да не распаљују роштиљ на отвореном
простору који није за ту намену предвиђен и адекватно
обезбеђен и да након боравка у шуми покупе све што су

са собом понели – укључујући и празну амбалажу. Како
кажу, смеће у шуми, поред
тога што трајно загађује животну средину, може узроковати и пожар.
„Војводинашуме” позивају
грађане да уколико примете

пожар, обавезно обавесте ватрогасну службу на број телефона 193, као и најближу
шумску управу, а уколико не
постоји реална опасност по
гасиоца, пожељно је да се гашењу пожара одмах приступи. Како тврде, опште је позната чињеница да се сваки
пожар у почетној фази најбрже и најефикасније гаси.

ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА

Набављена неопходна
опрема
Покрајински Секретаријат за
образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице доделио
је Основној школи „Свети Сава” износ од 610.720 динара

Новцем из покрајинског буџета омогућено је да се опреме
кабинети за двојезичну наставу, тако да је наставни процес
умногоме осавремењен, нарочито када је реч о употреби ди-

за набавку опреме и програмске трошкове за реализацију
двојезичне наставе (на српском и енглеском језику).
Реч је о програмској активности АП Војводине која обухвата финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини
које реализују двојезичну наставу. „Савина школа” је недавно набавила четири десктоп рачунара, а остатак новца је искористила за програмске трошкове који прате одржавање двојезичне наставе у
пет оде ље ња те обра зов не
установе.

гиталних уџбеника. Коришћење савремених технологија у
образовном процесу подстиче
активност ђака. Ученици су
много више мотивисани и заинтересовани за рад и учење.
Посебну погодност представља
коришћење интернета, тако да
су ученици у прилици да дођу
до додатних садржаја, који употпуњују наставни процес.

У НОВОМ САДУ ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНОТЕХНИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАФТИ

Наука и струка на једном месту
У пословници НИС-а у Новом
Саду прошле недеље је одржана прва међународна научнотехничка конференција посвећена области истраживања
и производње нафте и гаса,
коју је организовала Нафта индустрија Србије. Циљ тродневне конференције био је размена знања и искустава научних институција и индустрије
у примени и развоју нових научних метода у истраживању
и експлоатацији нафтних и гасних лежишта. Стручном скупу је присуствовало око 200
учесника, а том приликом је
презентовано укупно 68 стручних радова из области истражи ва ња наф те и га са. Те ме
конференције биле су: разрада лежишта, геофизика и геологија, савремене технологије
и IT у нафтној индустрији и
моделовање угљоводоничних
система.
Надлежни у НИС-у истичу
да су организовањем ове конференције поново потврдили
посвећеност компаније сталном професионалном усавршавању запослених, како у производним блоковима, тако и у

компанијском Научнотехнолошком центру. Он поред научнотехничке подршке сегменту
ис тра жи ва ња и про из вод ње
нафте и гаса представља и центар за развој и иновације целе
ком па ни је. Про шло не дељ на
презентација савремених научних метода и достигнућа јасно показује опредељење руско-српског нафтног гиганта
да ће даљи развој базирати на
сталној примени иновација и

им пле мен та ци ји са вре ме не
опреме.
Генадиј Љубин, први заменик генералног директора, у
свом поздравном говору на свечаном отварању овог научног
скупа истакао је да је изузетно
поносан што је НИС успео да
на једном месту окупи представнике водећих светских индустријских компанија, научних и истраживачких института и научне заједнице. Он је

рекао да је НИС посвећен улагању у знање и да је то компанија која негује иновативност
у пословању. На крају свог излагања Генадиј Љубин је истакао да овакакав приступ омогућава даљи напредак.
Поред представника НИС-а
и компанијског Научнотехнолошког центра (НТЦ), на конференцији су учествовали стручњаци из еминентних светских
нафтних компанија („Гаспромњефт”, „Лукоил”, „Schlumberger”, DEA, „Wintershell”, INA),
научних и образовних институција (Технички факултет „Михајло Пупин” Универзитета у
Новом Саду, Московски државни универзитета „Ломоносов”,
Државни универзитет у Санкт
Петербургу, Институт за науке
о Земљи у Паризу и други), из
Србије, Русије, Хрватске, Немачке, Француске, Грчке, Холандије и других земаља. У
оквиру конференције одржане
су и две радионице стручњака
из компанија „Delft Inversion”
и „Schlumberger” о развоју и
примени нових технологија у
сеизмичким и петрофизичким
истраживањима.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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Х РАНА З А Д У ШУ

ВЕЛИКИ КОНГРЕС ОДРЖАН У ПАНЧЕВУ

Глад

КАКО ЈЕ ТО БИТИ АНЕСТЕТИЧАР ДАНАС

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, када се појави
осећај глади који нас неумољиво нагони да му се посветимо, право питање је шта
желимо да нахранимо. Тело
којем понестаје енергије или
неку емоцију постављену као
основ уверења којим креирамо своју реалност?
Доступност информација нас свакодневно доводи
у ситуацију „бомбардовања”
препаратима за постизање
идеалне тежине и препорукама за „здраву” исхрану,
и то суптилним наметањем
док не постану наша сопствена мора(ња). Постављањем недостижних циљева
постајемо још незадовољнији собом, изграђујемо лошу слику којом се представљамо и наше навике у вези са исхраном доводе до
тога да све дубље тонемо у
несигурност.
Треба да се питамо изнова коју то емоцију хранимо. Кад се појави глад, за
чим је? Шта нам то највише недостаје? Како се односимо према себи? С колико љубави хранимо тело,
главу и душу? Управо унутрашњи несклад, жеља за
променом начина на који
хранимо главу и душу доводи до поремећаја који поста ју све ви дљи ви ји кроз
промену телесног изгледа.
Посежемо за најбржим решењем како бисмо задовољили глад протумачену сигналима „из стомака” које
препознајемо. Све време се
оглушујемо о сопствене потребе за променом хране за
главу. Засићење настаје препу ња ва њем ло шим ве сти -

ма, сензацијама и лако сварљивим искривљеностима туђих живота, лепо сервираним преко шаренила и нападности свакодневице. Све
је направљено тако да сивило сопственог живота не
примећујемо. Промена начина на који „хранимо главу” могућа је једино ако направимо свесни отклон од
буке и хаоса који су били
на врху јеловника и ако у
тишини потражимо путоказе ка нечему што је познато као мудрост свесног бирања и креирања начина на
који правимо темељ за другачија уверења.
Све док не поклонимо пажњу храни за душу, нема
помака с места на ком смо
се укопали хранећи се на
уо би ча јен на чин. Глад за
прихватањем, припадањем,
похвалом, признањем и пре
свега љубављу постаје вели ки по кре тач нај ве ћих
промена. Када не обраћамо пажњу и не волимо најбитнију особу у животу, ону
коју не гледамо у очи док
се огледамо, сулудо је очеки ва ти да ће дру ги да је
примете и заволе. Није лако после дугог времена занемаривања поново пронаћи и заволети себе. Већини је потребна помоћ и подршка бар у избору јеловника. Љубав према себи је
основ и искра за све друге
љубави. Када љубављу хранимо своју душу, убрзо ћемо бити сведоци привлачења у свој живот других особа које су пуне љубави и
воле нас тек тако због оног
што је смо. Тек та да смо
способни да и ми друге волимо због оног што јесу, не
тражећи да се мењају у оно
што нису. Тело ће увек одговорити складом и виталношћу на храну за душу од
које проналазимо мир, захвалност и љубав.
Нахранити душу или тело – избор је, као и увек, на
вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Трансплантација
масти „пегла” боре

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Прошлог викенда је одржан
32. међународни конгрес и
сајам козметике „Додир Париза” у Београду. Почасни
гост и предавач био је наш
прослављени професор, доктор пластичне хирургије Борко Ђорђевић, који живи и ради у Калифорнији. Његови
пацијенти су били Џоан Колинс, Бетси Форд, Елтон Џон,
Лари Кинг и многе друге истакнуте личности. У знак признања за његов допринос развоју Америке, Палм Спрингс
му је подарио спомен-звезду
на плочнику града.
Тема предавања, али и радионице у оквиру које је Ђорђевић приказао трансплантацију масти (fat grafting) из
стомака у лице била је фасцинантна. Урађена је у ло-

калној анестезији, брзо и лако, како то обично бива када
ради стручна особа. Масти
су трансплантиране у назолабијалне боре модела. Одмах након интервенције моделу су биле попуњене боре
и лице је изгледало свеже и
једро.
Fat grafting подразумева
узимање сопственог масног
ткива, које се потом обради,
филтрира и разбије на ситније честице, а затим пребацује на друго жељено место
– на лице, груди или задњицу. Према речима др Борка
Ђорђевића, није свеједно одакле се узима маст: најквалитетнија је она из унутрашњости бутина, али се често користи и маст са стомака. Ова
метода је много дуготрајнија од хијалуронских филера,
јер масно ткиво остаје трајно у организму. Реалан резултат се постиже три месеца после интервенције, након чега се процедура може
поновити уколико је потребно. Такође је битно да се после интервенције не држи дијета јер ће та трансплантована маст прва нестати.
Контраиндикације код ове
методе нису могуће, будући
да је масно ткиво узето из
сопственог тела, па је немогуће да га организам не прихвати.

Учествовало више од
400 гостију
Говорници из Србије,
Америке, Словачке,
Чешке и региона
Највећи проблем
едукација
Више од четири стотине гостију из Србије, Словачке, Чешке,
Америке, Македоније, Хрватске, Црне Горе и Босне и Херцеговине учествовало је од 11.
до 14. октобра на Осмом конгресу анестетичара, који је одржан у нашем граду.
На скупу под називом „Анестетичар данас”, приређеном у
великој сали Градске управе,
велики број домаћих и иностраних анестетичара и стручњака из ове области у петак и
суботу, 12. и 13. октобра, говорио је о едукацији медицинских сестара и техничара на
анестезији, о ургентним стањима у анестезији, о анестезији у абдоминалној хирургији,
о комуникацији анестетичара,
етици, законској регулативи и
многим другим релевантним
темама. Конгрес је организовало Удружење анестетичара
Србије уз финансијску подршку Министарства здравља и
Коморе медицинских сестара
и здравствених техничара Србије.
Према речима Јована Филиповића, анестетичара са Института за онкологију и радио-

ОБЕЛЕЖЕН

После специјализације њихово образовање стаје
логију Србије у Београду и пред- прилику за специјализацију. дамнаест држава у Америци заседника Удружења анестетича- Међутим, након тога њихово коном је и предвиђено да анера Србије, школовање меди- школовање стаје. Стога нам је стетичари раде потпуно самоцинских сестара и техничара сада циљ да покушамо да до- стално, што значи да анестезина анестезији главна је тема бијемо и мастер и докторске олог није ни планиран у тиму –
овог, као и свих досадашњих студије како бисмо имали еду- објаснила је Ковачевићева.
конгреса.
кован кадар, који ће бити на
Конгресу је присуствовао и
– Радимо веома одговоран, висини задатка и који ће моћи др Слободан Овука, директор
захтеван и изузетно стресан по- да одговори на све захтеве овог Опште болнице у Панчеву, косао и стога је изузетно важна посла – истакао је Филиповић. ји је нагласио да служба аненаша едукација. Међутим, тек
О томе како изгледа посао стетичара има посебно место у
пре шест година успели смо да анестетичара у Америци и ко- здравственом систему, јер су
офор ми мо спе ци ја ли стич ке лико се положај ових медицин- анестетичари, поред тога што
студије на Високој здравстве- ских радника овде и тамо раз- су крај пацијента у операционој школи у Земуну, тако да су ликује, на скупу је говорила Љи- ној сали, често и ти који мораанестетичари коначно добили љана Ковачевић, анестетичар у ју да притекну у помоћ најтеједној болници у Њу Џерзију.
жим болесницима у интензив– Из разговора с колегама ов- ној нези. Иако је одлив кадра у
ДАН БЕЛОГ ШТАПА
де дошла сам до закључка да иностранство и недостатак анеми у Америци имамо много ви- стетичара и анестезиолога бољше независности, пре свега због ка здравственог система у Сртога што нам је едукација ви- бији, Овука је истакао да Панша, али и због тога што је си- чево нема тај проблем. У Опстем такав да тамо имамо ве- штој болници је запослено челики недостатак кадра у овој трнаест анестезиолога, колико
сфери, па се много више испла- их је предвиђено по системати имати једног анестезиолога тизацији, а неколико њих још
који ради са три или четири је на основној или ужој специанестетичара. Ми смо потпуно јализацији. С њима у тиму је и
независни: анестезиолози су с око двадесет анестетичара, танама на почетку операције и на- ко да болница нема потешкокон тога они напуштају салу и ћа са организацијом редовног
не видимо их уопште до следе- програма и свих оних активћег пацијента. Много пута се не ности у којима анестезиолопојаве уопште. Штавише, у се- шка служба иначе учествује.

Јавни простори
и даље проблем

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић
Шетњом кроз центар града и
изложбом ручних радова чланови Међуопштинске организације савеза слепих и слабовидих Панчево обележили су у
понедељак, 15. октобра, Светски дан слепих – Дан белог штапа. Овај датум је установљен
пре више од пола века с циљем
да се подигне свест јавности о
проблемима ове категорије становништва и да се поразговара
пре свега о њиховој безбедности и самосталности.
Према речима Златибора Лаза ро ва, пред сед ни ка МОСС
Панчево, Дан белог штапа је
прилика да се укаже на недаће
с којима се слепа и слабовида
лица свакодневно сусрећу, као
и да се направи осврт на протекли период како би се сагледало шта је досад учињено да
се те потешкоће умање или у
потпуности уклоне.
– Јавни простори који су дизајнирани на неадекватан начин могу представљати значајне сигурносне опасности за слепе и слабовиде, па стога треба

Страну
припремила
Драгана

Кожан

поставити тактилне стазе, као
и одговарајућу звучну семафорску сигнализацију на свим
важнијим раскрсницама у граду. Приступачно физичко и социјално окружење омогућава
особама оштећеног вида да искажу своје потенцијале, који
нису занемариви, упркос њиховом тешком и комплексном
инвалидитету. Слепим и слабовидим особама неопходна је
посебна друштвена подршка
како би се равноправно укључиле у све животне токове –
истакао је Лазаров.
У Међуопштинској организацији савеза слепих и слабовидих истичу и то да приступ
образовању ученика и студената који су слабовиди или слепи, посебно оних који се школују у процесу инклузије, убудуће мора бити много бољи и
конкретнији. Управо због тога
је Савез слепих Србије ове године у сарадњи с Министарством правде и Министарством
за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, кроз пројекат под називом „Сачувајмо
Брајево писмо”, обезбедио средства за санацију и стварање бољих и савременијих услова за
рад највеће библиотеке за слепе на Балкану „Др Милан Будимир”.

Пралине од сувих
шљива у чоколади
Укусним и здравим пралинама
од сувог воћа са срцем од ораха,
у „капутићу” од фине чоколаде,
заиста је тешко одолети и мало
ко се може зауставити само на
једном колачићу.
Састојци: 200 грама сувих
шљива (без коштица), око 100
грама језгра ораха или 100 грама марципана и мало рума (по
жељи).
За глазуру: 100 грама црне чоколаде и три кашике уља.
Припрема: Најбоље је користити суве шљиве без коштица зато
што их не треба сећи, већ само убацити пуњење по жељи. За ароматичнији укус, суве шљиве се могу претходно потопити у алкохол,
рецимо рум или виски, и оставити да стоје тако потопљене око један сат уз повремено окретање.
За пуњење се може користити коштуњаво воће или смеса од бадема, то јест марципан. У сваку суву шљиву треба ставити половину језгра ораха или куглицу марципана.
Растопити чоколаду с мало уља на лаганој температури, па сваку
шљиву накратко потопити у глазуру и одложити на целофан док се
глазура не стегне. Затим посути пралинице какаом у праху и ставити у папирнате корпице. Одличне су као слатко посно послужење.
Напомена: на исти начин се могу правити колачићи и од других
врста сувог воћа, на пример од сувих кајсија, урми и другог.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
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УЧЕСТВУЈТЕ НА КОНКУРСУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КРЕИРАЈТЕ СЛОГАН ИЛИ ПОСТЕР
НА ТЕМУ РАКА ДОЈКЕ
Предлоге послати
најкасније до суботе,
20. октобра

дељено у две категорије, сходно животном добу аутора: једну категорију чине ученици
осмог разреда основне школе,
средњошколци и студенти, док
другу чине грађани старији од
осамнаест година. Своје предлоге аутори могу послати у ПДФ
формату с назначеним именом
и презименом, годином рођења и бројем телефона, најкасније до суботе, 20. октобра.
Решења за најбољи постер треба послати на имејл адресу konkurs.poster@gmail.com, а решења за слоган на имејл адресу:
slogan.konkurs@gmail.com.
Стручни жири ће одабрати
најбоље радове до 31. октобра, а
имена победника биће саопштена на „Фејсбук” страници „Pink
Ribbon Serbia”, на којој можете
пронаћи и све информације о
овом конкурсу.
Д. Кожан

У оквиру пројекта Унапређење
националног програма за рано откривање рака дојке у Републици Србији, отворен је креативни конкурс за најбољи слоган и/или постер, који се реализује у сарадњи с Јапанском
агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА), Министарством
здравља Републике Србије и
Институтом за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут”.
Конкурс је расписан у сусрет
октобру као Међународном месецу борбе против рака дојке,
са идејом да се подигне свест
јавности о важности скрининга и раног откривања те врсте
карцинома. Такмичење је по-

КОМПАС ПОЗИВА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Постаните вршњачки едукатор
Креативни омладински центар
Панчева за борбу против сиде
– КОМПАС одржаће и ове године школицу за вршњачке едукаторе на тему ХИВ-а и сиде.
Тренинг је бесплатан и биће
одржан од 1. до 5. новембра у
Клубу љубитеља игара и фантастике Д20, а могу се пријавити сви средњошколци, тако што

ће отићи на интервју у суботу
или недељу, 27. или 28. октобра, у 18 сати, у Клуб љубитеља
игара и фантастике Д20, у Змај
Јовиној 24.
Уколико желите да своје слободно време проводите на креативан и занимљив начин, да се борите не само против сиде већ и
против дискриминације, ако сте

комуникативни, иновативни, насмејани, флексибилни и цените
тимски рад, заједништво, толеранцију и активизам, дружење и хуманост, онда је КОМПАС-ова бесплатна обука права ствар за вас.
КОМ ПАС је не вла ди на,
омладинска, хуманитарна и непрофитна организација чија је
главна мисија унапређење и

спровођење примарне превенције ХИВ-а и сиде међу младима. Сви чланови организације су млади узраста од 15 до
26 година и сви су средњошколци или студенти. На преда ва њи ма и ра ди о ни ца ма
КОМПАС-а до сада је учествовало око 18.000 младих од 11
до 22 године.
Д. К.

МЕЂУШКОЛСКИ ТУРНИР У БАДМИНТОНУ

Панчевцима два злата и две бронзе
У спортској хали Основне школе „Жарко Зрењанин” у Зрењанину у суботу, 13. октобра,
одржан је међушколски турнир у бадминтону, на којем су
се надметали ученици из: Зрењанина, Крушевца, Крагујевца, Петровца на Млави, Београда, Новог Сада, Вршца и
Панчева.
Школарци из нашег града
били су одлични и овог пута.
Златне медаље у категорији

ученика петог и шестог разреда освојили су Катарина Виг и
Вања Бокан, ђаци Основне школе „Исидора Секулић”.
Игор Дамњановић из школе
„Бранко Радичевић” заслужио
је бронзано одличје у категорији ученика седмих и осмих
разреда, а медаљу истог сјаја
зарадио је и Борис Куруц, ученик Електротехничке школе
„Никола Тесла”, у надметању
средњошколаца.
А. Ж.

Кофери пуни медаља

тинга постала је Сања Марић
у категорији млађих пионирки, а Сашка Раданов се окитила са две бронзе. У групи ста-

ријих пионирки Ања Марић је
освојила сребро и бронзу, а Лајчи Штркаљ једно бронзано одличје.

Биланс једног давног путовања и једне нестале земље након што хиљаде километара
прохује и године се слегну.
„Квадратни корен из живота” отвара се стиховима Тома
Вејтса. Има нечег од те интонације и тог вокала у гласу
наратора новог романа Мухарема Баздуља. Овај аутор је
већ препознатљив по вештом
и узорном писању из првог
лица једнине, но ниједан његов претходни лик није био
толико слојевит и комплексан. Сергеј Бабић, Београђанин већ добрано загазио у педесете, креће на пут за Тузлу.
Година је 2014, а он је у Тузли већ једанпут био, тачно
двадесет година раније. Током три сата вожње Бабић се
присећа много дужег путова-

ња ка истој дестинацији и прави биланс што властитог живота, што политичких и генерацијских промашаја. Пишући о политици, али достојно
уметности романа, попут
Исмаила Кадареа, с Болањовом способношћу да прикаже дух времена кроз описе
интелектуалних котерија, Баздуљ је написао роман који
се брзо чита и дуго памти.

Два читаоца који до среде, 24. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли сте некада
правили биланс свог досадашњег живота?”, наградићемо по једним примерком књиге „Квадратни корен из живота” Мухарема
Баздуља. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Црни лотос”
Мишела Бисија
У селу су живеле три жене.
Прва је била подла, друга лажљива, трећа себична. Село
се звало Живерни, толико
познато да људи не жале да
пређу пола света само да би
се прошетали њиме, а све
због сликара импресиониста.
Трећа, најмлађа, тражила је
оца. Негде другде. Друга је
тражила љубав. Прва, најстарија, знала је понешто о друге две. Схватили сте, биле су
сасвим различите. Ипак, све
три сањале су да оду. За њих
је Живерни био велики и лепи врт, али с решеткама. Фатаморгана. Слика коју је немогуће извући из рама.
Једанпут, на тринаест дана, само тринаест дана, решетке парка су се отвориле.

Само за њих, тако су мислиле. Међутим, само је једна
од њих могла да побегне, друге две морале су умрети. Тако је то било. Полицајце је
занимала само друга жена,
најлепша; трећа, најнеискуснија, морала је сама да спроведе истрагу. Прва, најдискретнија, могла је мирно да
посматра све остале. Та прва
жена била сам ја.

Два читаоца који до среде, 24. октобра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Какве
романе највише волите да читате?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Црни лотос” Мишела Бисија. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

УСПЕХ АТЛЕТИЧАРА ТАМИША

Атлетичари Тамиша су били
веома успешни прошлог викенда, па су на три такмичења
освојили чак 26 медаља.
На уличној трци у Пожаревцу Нина Штркаљ је у трци на
300 метара друга стигла на
циљ.
И на „Атинским играма” у
Вршцу Тамиш је имао много
успеха. У тркама најмлађих
медаље су освојили: Душан Богданов, Марко Бранисављевић,
Дамјан Лончаревић, Драган Божиновић, Ива Бранисављевић,
Нина Штркаљ, Ирис Божиновић, Стефан Марић (две), Занди Штркаљ и Алекса Нертица.
Двострука шампионка ми-

Квадратни корен из
живота

У конкуренцији јуниорки и
сениорки, у трци на 400 м, све
три медаље су припале атлетичаркама Тамиша. Милица
Раданов је освојила злато, Јелена Васиљевић сребро, а Ивана Велимировић бронзу. Александар Бошковић је на истој
дистанци други стигао на циљ.
У недељу, 14. октобра, на
Отвореном првенству Београда у кросу Нина Штркаљ је
освојила сребро на 150 м, а
Стефан Марић је победио на
500 м. У конкуренцији девојчица до четрнаест година, иако најмлађа у групи, Сања Марић је убедљиво тријумфовала
у трци на 1.000 метара. А. Ж.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Удата за коња
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли сте
икада веровали у бајке. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Принцеза која је веровала у бајке” Марше Град за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Веровао сам и док сам веровао, редовно сам излазио
на изборе. Сад више не верујем и, сходно томе, не гласам.” 064/2170...
„Јесам. Веровала сам у ону
о принцу на белом коњу. Тек
после пет година брака схватила сам да сам се удала за
ко ња, а не за прин ца!”
063/2631...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на пита-

ње који надимак из детињства им је најдражи. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Ја сам Акико” Стефана Тићмија.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Најдражи ми је надимак
’надо моја’ зато што ме је тако звала нана, које више нема. Притом се уопште не зовем На да ни ти би ло шта
слично.” 064/3656...
„Кад смо били мали, није
знао да изговори моје име,
па ме је звао Вива, уместо
Љиља. И дан-данас ме тако
зове. И он, и наша деца.”
062/8537...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ХРОНИКА
ЈОШ ЈЕДНА СПОРНА ОДЛУКА СУДИJA

СВЕЧАНОСТ У КАСАРНИ „СТЕВИЦА
ЈОВАНОВИЋ”

ХТЕО ДА УБИЈЕ ЖЕНУ, ПОВРЕДИО
ЋЕРКУ, ДОБИО ПРЕБЛАГУ КАЗНУ
ФОТО: МЦ „Одбрана”

Војска добила нове
подофицире

У Центру за обуку и усавршавање подофицира у Панчеву прошлог петка је боравио нови заменик начелника
Генералштаба Војске Србије
и донедавни директор Војнобезбедносне агенције генерал-мајор Петар Цветковић.
Он и представници дела
Колегијума начелника Генералштаба, као и представници Министарства одбране и
Војске Србије присуствовали су свечаности на којој је
116 дотадашњих војника који су похађали шестомесечни курс за подофицире унапређено у нове воднике.
Нови заменик начелника
Генералштаба честитао им је
први подофицирски чин и
истакао да је одбрана отаџбине за наш народ увек била
више од обавезе.
– Бити припадник Војске
Србије и учествовати у очувању стабилности своје отаџбине представља највећу част
за све професионалне војнике који су данас промовисани у прве подофицирске чинове. Они су прешли дуг и
напоран пут да би били у да-

Петак, 19. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

нашњем строју. Одговорним
и упорним радом у својим
јединицама заслужили су могућност за стручно и каријерно усавршавање и даље
напредовање у служби. На
првом степенику професионалне каријере свесни су да
их у јединицама у које буду
отишли, очекују нови и сложенији задаци. Биће испред
строја, вође својим војницима, пример и први узор на
који се угледају. Војник на
сваком задатку који обавља,
и у миру и у рату, најпре види свог командира, подофицира, коме официри преносе своја знања и искуства.
Задатак подофицира је да,
током обуке, те вештине и
знања с војницима увежбају
до савршенства – истакао је
Цветковић.
На свечаности су уручени
ручни сатови најбољима на
управо завршеном и на претходном подофицирском курсу. То су Tанасије Радосављевић, Братислав Жарковић, Зоран Милошевић, као и Славиша Пејић, Александар Костић и Владимир Ненадовић.

Тридесетдвогодишњи
Горан Г. осуђен на
годину и по затвора
иако је тешко
повредио жену
ударивши је секиром
у главу
Након тога напао и
12-годишњу ћерку,
али је њу, срећом,
само лакше повредио
Да ли је могуће очекивати да
наше друштво реши дугогодишњи проблем насиља у породици уколико судије и даље изричу насилницима превише
благе казне?
Делиоци правде у Апелационом суду у Београду ових дана су потврдили једноипогодишњу затворску казну 32-годишњем Горану Г. из Београда. Њему је изречена та санкција иако је крајем децембра
прошле године ударцем секиром тешко повредио супругу
и лакше повредио њихову 12-годишњу ћерку.
Горан је ухапшен захваљујући томе што је полиција лоцирала сигнал његовог телефона
у центру Београда, где се скривао након што је побегао. Претходно је супругу најпре изударао песницама, а онда ју је ударио секиром по глави. Нажалост, ни то му није било довољно, па је насрнуо на њихову ћеркицу, којој је, срећом, нанео само лакше повреде. Након тога
је кукавички побегао из стана.

С друге стране, супруга, коју
је претукао, прошла је кроз праву ноћну мору. Јутро после иживљавања супруга, које је преживела у страху да се он не
врати, узела је девојчицу и побегла из куће. Екипа Хитне помоћи их је пронашла рано ујутру на улици.
Жена је била крвава по глави и држала је ћерку за руке.
Чланови екипе Хитне помоћи
су јој санирали посекотину коју јој је супруг нанео секиром.
Након тога је пребачена у
болницу, а сутрадан је после
указане помоћи пуштена кући.
Међутим, у страху од поновног

малтретирања, она је заједно са
ћеркицом побегла у родни Лесковац, да би се код родитеља
сакрила од мужа монструма.
Нажалост, њему то није био
први пут да се иживљавао над
женом и дететом. Неколико
месеци раније их је такође малтретирао. Супруга је смогла
храбрости и пријавила га полицији, али он је и тада побегао и није се јављао после позива за саслушање које му је
слало тужилаштво.
Колико је његовој супрузи
било тешко с њим, сведоче изјаве њихових комшија да ју је
Горан стално тукао.

– Сва је била у модрицама,
јер се често дешавало да се он
напије, после чега ју је стално
тукао. Потом би се смиривао
на неколико месеци, па ју је
онда опет злостављао. Након
последњег његовог иживљавања је преломила и коначно затражила развод. Међутим, Горан је дошао кући и почео да
је туче. Пребијање је било толико брутално да је на крају
морао да реагује станодавац
Радомир, који је чак у суседној кући све чуо. Горана је он
тада лично избацио из куће –
испричала је једна од комшиница новинарима.

У СРЕДУ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Сећање на страдале
Градски одбори Удружења
бораца Народноослободилачког рата и Удружења ратних
војних инвалида и породица
погинулих бораца обележили су 16. и 17. децембар 1991,
дан када је у Хрватској, на
ратишту код Вуковара и Лушца, погинуло седамнаест
наших суграђана.
Према речима Тодора Тоше Стојановића, то је за Панчево и Панчевце била најтежа и најтрагичнија епизода
у рату у Хрватској, због чега
је одлучено да се сваке године обележава полагањем венаца и цвећа на споменик
страдалима који се налази у
центру града.
Стојановић је додао да је
градска власт само прве године након тог губитка подигла тај догађај на највиши
ниво и прогласила дан жалости поводом страдања наших суграђана. Након тога,
како је пролазило време, више уопште није било интересовања.
Новица Дукадиновски,
председник Удружења ратних војних инвалида и породица погинулих породица, најавио је да ће следеће

године, заједно с Тодором
Стојановићем и панчевачком
организацијом Синдиката
српске полиције, учинити све
да се обележавање страдања
седамнаест наших суграђана у Хрватској поново подигне на виши ниво.
Присутни учесници тих догађаја који су преживели рат

присетили су се генерал-мајора Енеса Таса. Они су рекли да му је увек на првом
месту била брига за војнике
које је тада у борбама у Хрватској водио и да се стално
распитивао за здравље сваког од њих. Због тога је био
изузетно омиљен и поштован.

ПОСЛЕ НЕДАВНИХ ИМЕНОВАЊА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Генерал Талијан и званично на челу Специјалне бригаде
Бригадни генерал Мирослав
Талијан, донедавни начелник
Војне академије, кога је председник Вучић пре неколико недеља именовао за новог команданта Специјалне бригаде, од
прошле седмице је и званично
на челу те јединице.
На свечаности одржаној 11.
октобра у касарни „Растко Немањић” донедавни командант
панчевачких специјалаца бригадни генерал Зоран Величковић је после више од три године предао Талијану ту дужност.
– Предајем дужност која није нимало лака, већ је часна и
посебна. После више од тридесет година одлазим у пензију, срећан и поносан, јер сам
радио посао који сам волео. Ја
ову војску и државу волим и
срећан одлазим. Када сам био
командант извиђачко-диверзантског батаљона, као капетан прве класе, примио сам
једног младог потпоручника, а
то је био Мирослав Талијан.
Данас му предајем дужност,
али као бригадном генералу, и

Загрљај старог и новог команданта Специјалне бригаде
желим му не само да одржи
него и да унапреди оперативну способност Специјалне бригаде – рекао је Величковић.
Он је истакао да је Специјална бригада током протекле
четири године увек током свих
инспекцијских надзора била
оцењивана највишим оценама
у Војсци Србије.
Обраћајући се свом претходнику, као и присутним војницима, официрима и гостима
Специјалне бригаде, генерал Талијан је рекао да та јединица

мора да има врхунски обучене
људе, као и да се њена опрема,
наоружање и други ресурси морају стално унапређивати.
– Морамо још више да радимо на стицању нових знања,
нарочито ради овладавања најсофистициранијим технологијама. То ће нас истовремено
штитити и богатити наше психофизичке способности. Учити, обучавати се и напорно тренирати за нас су једини начини како би успех био загарантован и како не би било непо-

требних губитака. Позивам вас
да као колектив једнодушно
одговоримо и оправдамо поверење које наше највише државно руководство има у нашу јединицу – истакао је Талијан.
Иначе, генерал Талијан се
поново вратио у јединицу из
које је потекао. У Специјалној
бригади био је командант против те ро ри стич ког ба та љо на
„Соколови”, као и заменик команданта специјалне јединице Војне полиције „Кобре”.
Касније је два пута ванредно унапређен, а осим тога завршио је елитну Школу националне одбране. Потом је био
професор на њој (предавао је
предмет Безбедносни менаџмент), а касније и њен начелник. Талијан је објавио и књигу под називом „Општи и безбедносни менаџмент”.
Генерал Талијан је ожењен,
отац је петоро деце и један је
од најмлађих доктора наука у
Војсци Србије.

ДО НЕДЕЉЕ, 21. ОКТОБРА
У ТОКУ ИЗБОР ЗАМЕНИКА ТУЖИЛАЦА

Двоје кандидата из
Панчева
Посланици Скупштине Србије ускоро треба да изаберу
нове заменике тужилаца широм Србије на основу предлога који је, на основу резултата претходно завршеног конкурса, сачинило Државно веће тужилаца.
Међу предложеним кандидатима је и двоје из нашег
града, а то су Славица Црве-

ни Бубњевић, садашњи портпарол Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, која је предложена за заменика јавног тужиоца у панчевачком Основном јавном тужилаштву, и
Александар Гаврић, садашњи
помоћник у том тужилаштву,
који је предложен за заменика тужиоца у Првом основном тужилаштву у Београду.

Контрола возача камиона и аутобуса
При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова и Управе
саобраћајне полиције вршиће
до краја ове недеље појачану
контролу возача теретних возила и аутобуса.
Она ће се обављати у оквиру
акције међународне организације „Тиспол” (која обједињује
саобраћајне полиције у 32 европске земље) и трајаће све до 21.
октобра. Ради смањења страдања возача и путника у саобраћају Саобраћајна полиција ће вр-

шити појачану контролу правилне употребе тахографа и поштовања прописа у вези с дужином
управљања возилом без паузе.
Против возача код којих се
открију прекршаји у вези с тахографом (њихово непоседова-

ње, злоупотреба, непоседовање
одговарајуће документације, непрописно паузирање и одмарање) биће предузете мере прописане Законом о радном времену посаде возила у друмском
превозу и тахографима и АЕТР
споразумом.
Током ове акције Саобраћајна полиција ће појачано контролисати и прекршаје у вези с
вожњом под дејством алкохола
и психоактивних супстанци, као
и непрописно коришћење мо-

билног телефона током вожње.
Подсећамо, многи возачи аутомобила већ дуже време сматрају да се њихове колеге које возе
теретна возила бахато понашају
у саобраћају и често крше прописе, што је узрок честих саобраћајних несрећа.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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БРОЈНИ ПОЖАРИ НЕ ЈЕЊАВАЈУ У АТАРИМА

ЉУДИ, НЕ ПАЛИТЕ СТРЊИКУ НА ЊИВАМА!
Због ветра се ватра
веома брзо шири
Страдали многи
усеви
У последњих десетак дана пожари на њивама постали су до
те мере учестала појава да су
несумњиво, нарочито у селима, тема број један.
Иако је на овом месту већ
писано о томе, „ватрена” ситуација на овдашњим пољима је
све узаврелија, па захтева макар још један апел несавесним
пољопривредницима који при
овако сушном и ветровитом
времену праве велике штете
палећи остатке након убирања
летине да се дозову памети.
Угрожена околина Качарева,
Јабуке и Долова
У претходном броју било је речи о пожарима у околини Јабуке, када су умало страдали
поједини виногради и воћњаци, а ништа боље није ни ових
дана, нарочито у Улици Руђера Бошковића. Тамо су биле
захваћене поједине баште, као
и оближњи ветрозаштитни појас, а пчелари су морали грчевито да бране своје кошнице.
Један од угроженијих је и
атар у Качареву, чији председник месне скупштине Бранко
Бокун наводи да је и тамо, као
и другде, узрок пожара било
паљење стрњике, коју је ветар
разносио на друге парцеле.
– У уторак, 16. октобра, били
смо принуђени да интервенишемо на путу Скробара–Кача-

Пуне руке посла
рево, када су чланови нашег Добровољног ватрогасног друштва
утрошили пун камион воде за
гашење пожара. Тамо је страдао
крајњи ред у ветрозаштитном
појасу који чине засади кинеског дрвета пауловнија, чији су
доњи делови стабала изгорели.
И градска ватрогасна служба извела је неколико акција, а једну
од њих на улазу у место из смера Новог Села. Ватра је том незгодом озбиљно запретила дрвореду на Спортско-рекреативном центру „Језеро” и угрозила
безбедност пролаза возила на
том правцу. Све у свему, проблем настаје када они који сакупљају кукуруз, упале стрњику
како би покупили преостале плодове, али ветар пребаци пламен
на необране парцеле, што се
истовремено догађа на више ло-

за ватрогасце!
кација, па је веома тешко координисати гашење. Стога апелујемо на све – од пољочувара до
самих ратара – да спрече даље
паљење – позива Бокун.
И у нај ве ћој ка та стар ској
области у Панчеву, доловачкој,
било је штете на њивама.
Према речима члана Скупштине Месне заједнице Богдана Анкуцића, горело је на више места, а било је пријава
штете у Месној заједници у виду спаљених необраних усева
чак и на површинама до три
или пет хектара.
Горела и Поњавица
Велики пожар забележен је и
на брестовачкој утрини, као и
на локацији Кутина 2, али и на
многим другим у атару – речи
су Драгана Миричића, првог
човека тог села.

– Редовно смо на терену, а
имамо и сталну комуникацију с
пољочуварима и ватрогасцима.
И грађани су прилично помагали, неки тако што су нам дојављивали, а неки су и учествовали у гашењу – истиче Миричић.
Прошле недеље пламена стихија напала је и оближњу Поњавицу, такође услед последица паљења стрњике на њивама.
Према речима Жење Маринковић, надлежне у ЈКП-у „Зеленило” за поменути парк природе, у ово доба године се и
иначе догађају такви ексцеси.
– Наши чувари су уочили паљевину на два места – код Шест
топола и брестовачке плаже.
Екипа ватрогасаца је правовремено реаговала и ватру у дужини од око петсто метара савладала врло брзо, за непуна
два сата. Сам пожар није настао у зони заштићеног природног добра, али га је из атара донео тих дана прилично
јак ветар. Нажалост, та ситуација се понавља из године у годину – каже Маринковићева.
Свему овоме ни казнена политика не иде наруку, будући да
је веома тешко доказати ко је починилац. Стога изгледа преостаје само да се што јаче и чешће
апелује на савест пољопривредника да престану с том лошом
праксом, а нарочито када дува
ветар. Тада је ватру готово немогуће до краја исконтролисати, јер
је довољно да једна искра одлети
на парцелу на којој су необрани
усеви и да све то, у ова сушна
времена, јако брзо и лако плане.
А онда је штета тешко надоместива.

ПОЈАЧАНЕ ЈЕСЕЊЕ АКТИВНОСТИ ДОМА КУЛТУРЕ

Новосељани „сребрни” у Руми
Ионако пословично веома активан, новосељански Дом културе је последњих дана бележио атрак тив не на сту пе и
остварио запажене резултате.
Тако је први фолклорашки
ансамбл те установе, заједно
са оркестром, најпре учествовао у живом снимању „Жикине шаренице” у централном
кругу Градског парка, да би се
седам дана касније, у недељу,
14. октобра, исти актери такмичили на Покрајинском финалу музичких друштава у Руми и тиме се нашли међу петнаест најбољих ансамбала Војводине. Поред њих, место у тој
елитној конкуренцији заслужено је изборио и панчевачки
КУД „Станко Пауновић НИС–
РНП”, који је у сремској вароши освојио златну плакету, по-

стигавши укупно трећи резултат. Нешто мањи број бодова
(90) освојили су Новосељани,
представивши се програмом у
трајању до 23 минута (како
иначе налажу пропозиције), односно играма из околине Бора
и Црне Траве. На тај начин су
завредели сребрну плакету и
захваљујући томе су практич-

но шести у Војводини, а пласман на републички ниво измакао им је дословце за длаку.
Одличан утисак је оставио
оркестар, освојивши све могуће специјалне награде – његови чланови су најскладније свирали „у функцији игре”, имали су најбољи програм, док је
испред осталих био солиста на

кавалу и фрули Стефан Станковић. Аплаузе је измамила и
вокална солисткиња Ивона Грујић за извођење песме „Пилето ми пева на сабајле”.
Од осталих активности новосељанског Дома културе треба издвојити то да је оформљен фолклорно-рекреативни
ансамбл жена између 35 и 40
година. Оне се окупљају уторком у 21 сат, када уче нове
игре, раде корективне вежбе и
вежбе за опуштање тела и једноставно – друже се. Стандардно, од понедељка до петка, окупљају се и остале групе с којима вредно ради васпитач народне игре Марија Вукославчевић, а почеле су и активности Балетског студија „Балерина”, као и школе балета за
најмлађе „Пируета”.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Последњих дана било је много пожара
изазваних тиме што су несавесни пољопривредници палили
остатке жетве на њивама. Удружење „Сосе” учествовало је на
десетом Сајму стваралаштва сеоских жена у Војводини, одржаном у Новом Саду, у организацији Покрајинског завода
за равноправност полова. Дом
културе и Клуб фото и филмских аматера „Поњавица” уприличиће збирну изложбу радова
двадесет деветоро аутора и представљање фото-монографије
„Пред пређеним путем” у среду, 24. октобра, од 19 сати, у галерији Дома културе, у Ватрогасном дому.
Банатско Ново Село: Оркестар, пр ви фол клор ни ан самбл и солисти Дома културе учествовали су у недељу,
14. октобра, у покрајинском
финалу музичких друштава
Војводине у Руми и остварили завидне успехе. „Демократски дан школе” биће приређен у суботу, 20. октобра,
од 10 сати, у просторијама
ОШ „Жарко Зрењанин”.
Долово: Хуманитарна журка
на којој је прикупљан новац
за лечење Зорице Сливке, тешко оболеле од карцинома
дојке, одржана је у петак, 12.
октобра, у сали дискотеке Дома културе. Удружење винара и виноградара гради кућицу у свом винограду.
Глогоњ: Месна заједница у сарадњи с комуналним предузећем поставила је сеник са
четири клупе на излетишту
Скела, а тренутно уграђује
стругани асфалт у делу Улице
4. октобра. Дом културе сели
библиотеку у нову зграду.
Иваново: Ученици и наставници који су освојили награду на такмичењу у прикупљању рециклажног материјала
у суботу, 20. октобра, иду на
излет у Деспотовац. Поводом
обележавања 150 година од
настанка села у среду, 24. октобра, у школи ће бити прире ђе не ста ре за бо ра вље не
игре.

Јабука: Надомак села, у близини Улицe Руђера Бошковића, у среду, 17. октобра, ватра је захватила неколико башта и околни ветрозаштитни
појас, па су морали да интервенишу ватрогасци. Почело

је уређење атарског пута код
депоније. Месна заједница и
ЈКП „Вод-ком”, у сарадњи са
ин спек циј ским слу жба ма,
очи сти ће ки шне ка на ле у
Омладинској улици, од Радничке до Димитра Влахове.
Поводом обележавања Међународног дана жена на селу у
недељу, 21. октобра, у 11 сати, биће одржан трећи етнобазар у организацији Удружења жена „Златна јабука”.
Качарево: Комунално предузеће ускоро почиње да орезује
дрвеће, то јест гране које праве сметње у одвијању саобраћаја. Чим то временски услови буду дозволили, у Пролетерској улици биће засађено
око петсто младица багрема.
Теку припреме за Фестивал
хумора и сатире „Жаока 2018”.
Омољица: ОШ „Доситеј Обрадовић” позива све да гласањем на интернет страници под
називом www.zajednicizajedno.nis.eu помогну да омољичка деца добију безбедне спортске терене. Чланови локалног
удружења пензионера боравили су у недељу, 14. октобра, у
Љубовији на традиционалном
дружењу с тамошњом братском организацијом.
Стар че во: Од ред из ви ђа ча
„Надел” је у суботу, 13. октобра, у Дому културе одржао
свечану академију поводом
петнаесте годишњице те организације.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У ДОЛОВУ

За Зоричино лечење

ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ СТАРЧЕВАЧКОГ ИЗВИЂАЧКОГ ОДРЕДА

Петнаест година „Надела”
Две деценије након што је
1982. године основанo првo
старчевачкo удружење скаута
формиран је, као настављач
традиције, Одред извиђача под
називом „Надел”, званично регистрован почетком 2003. године, који отада непрекидно и
по свим показатељима веома
успешно ради, а поводом петнаестогодишњице постојања у
суботу, 13. октобра, у великој
сали Дома културе одржана је
свечана академија.
Поред седамдесетак домаћих извиђача, догађају су присуствовали и представници Савеза извиђача Србије са старешином Тањом Јанковић на челу, а међу званицама су били
и оснивач првог старчевачког
одреда Будимир Зечевић, као
и многи гости из места и разних других градова.
На почетку програма представили су се најмлађи – поле-

тарци и пчелице с пригодним
извиђачким песмама спремљеним уз кореографију. Потом је
ста ре ши на од ре да Пре драг
Станковић испричао сиже о
историјату извиђачког покрета у Старчеву, док је начелник
одреда Марко Ивошевић говорио о резултатима оствареним
у претходних петнаест година
рада.

– У последњих пет година
одред је достигао свој врхунац,
када је заредом добијао највеће признање Савеза извиђача
Србије – ленту „Одред орлова”, а на претходна четири државна такмичења освојено је
пет одличја. Ту су и активности од изузетног значаја за локалну заједницу, попут уређења зграде Дома културе, по-

правке дечјих игралишта и помоћи у свим значајнијим манифестацијама. Не треба заборавити ни бројна појединачна
признања за чланове, као ни,
рецимо, награду организације
светског ранга „Гласници мира”, добијену захваљујући доприносу у санирању последица поплава током 2014. године – навео је Ивошевић.
Као најзаслужнији појединац, поред поменутих Станковића и Ивошевића, награђен је и одредски економ Петар Ивошевић, а признања су
припала и вођама Јелени Кошарић, Емилији Ивошевић,
Лари Томић, Јелени Радовић,
Лејли Жугић Марић, Милици Чичи и Бојану Мишковићу, док су захвалнице добили
пријатељи организације: Зорица Филиповић Пандуров,
Љиљана Костић, Горан Павлов
и Реза Рах-Дан.

Хуманитарна журка за прикупљање помоћи за Зорицу
Сливку која болује од малигног карцинома дојке приређена је у петак, 12. октобра, у
сали дискотеке Дома културе у Долову.
За музику те вечери побринуо се ди-џеј Стефан Секанић, а организаторка догађаја
Миљана Царан захвалила је
свим мештанима који су се
одазвали како би помогли суграђанки, као и Месној заједници, Дому културе, ЈКП-у
„Долови”, Удружењу винара и
виноградара „Свети Трифун”,
Активу младих, мушком и
женском рукометном клубу,
продавници „Младеновић”,
фризерском салону „Љубица”, кафеу „Голд 013” и трго-

винској радњи ИСА 16. Допринос су дали и појединци
Драган Бечењак, Давид Богданов, Марјан Станко вић,
Мирјана Адамо, као и племенити волонтери који су допринели да поменуто вече успе
– Јована, Иван и Драгана.
Акција за Зорицу наставља
се до краја године, па њени
организатори позивају све људе добре воље који желе да
помогну да се јаве Миљани
Ца ран, пу тем те ле фо на
013/26-34-006, радним данима од 8 до 14 сати.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ДВАДЕСЕТ ПРВИ „ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ”

ЕВРОПСКИ ЗВУК НА СВЕЧАНОМ ОТВАРАЊУ

Четвртак, 18. октобар, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: ученици проф. Марије Лигети Балинт приредиће заједнички концерт под називом „Магија клавира”.

Четири дана, осам
музичких састава

Четвртак, 18. октобар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт Ивана Динића на клавиру, под називом „Вече Франца Листа”.

Пакет карата с
поклон-мајицом

Среда, 24. октобар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.

Двадесет први „Панчевачки џез
фестивал” биће одржан од 1.
до 4. новембра, у организацији
Културног центра Панчева. У
окви ру про гра ма на сту пи ће
осам састава који на најбољи
начин репрезентују најновију
продукцију домаћег, европског
и светског џеза.
Прве фестивалске вечери,
под називом „Europe Grooves”,
у дворани Културног центра
Панчева наступиће два европска састава: „Cafe Drechsler” из
Аустрије од 20 сати и италијански трио „Петрела, Мира и
Рабија” од 21.30.
Бечки трио „Cafe Drechsler”,
игром случаја назван по познатом истоименом кафеу у
том граду, определио се раних двехиљадитих за извођење раз ли чи тих ва ри ја ци ја
електронске и плесне музике
уз помоћ акустичних инструмената. Саксофониста Урлих
Дреxслер, ба си ста Оли вер
Штегер и бубњар/клавијатуриста Алекс Дојч кренули су
од суштински једноставне идеје измештања једног жанра у
потпуно другачији аранжерски контекст, што ће неколико година касније постати императив за читаву генерацију
младих музичара који с пу-

Четвртак, 25. октобар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече „НаранЏемовање”.

Изложбе
Петак, 19. октобар, 18 сати, Галерија савремене уметности:
изложба радова из двадесет прве Дечје ликовне колоније
„Дивчибаре”.
Четвртак, 25. октобар, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба слика и цртежа „У манастиру” Предрага Лојанице.

Тематски програм
Петак, 19. октобар, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба, предавање и концерт Владимира Недељковића, под називом „Историја панчевачке рок сцене”.
Петак, 19. октобар, 19.30, Градска библиотека: промоција
књиге „Цепање душе” Јелене Миленковић.
Петак, 19. октобар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: промоција књиге „Идоли и последњи дан” Ане Марије Грбић.

Представе
Субота и среда, 20. и 24. октобар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Оловни војник”.
Понедељак, 22. октобар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Женско срце у шињелу”.
Уторак, 23. октобар, 12 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: представа „Зашто су репови важни”.

МОЈ

избор МОЈ

Добро и зло трче
заједно
Гроздана Миленков,
етнолог-антрополог
КЊИГА: „Добро и зло трче
заједно” Владетe Јеротићa.
Реч је о исконској, ванвременској и вечно актуелној
теми шта је добро, шта је
зло, којом др Владета Јеротић на себи својствен начин
отвара бројна питања. Проблем порекла добра и зла,
дуалистичке природе човека и његове амбивалентности, вечно распетог у покушају да се читав живот самоусавршава, узраста ка целовитости. Почев од интригантног наслова, преко актуелних тема као што су љубав, брак, породица, све до
трагања за решењима загонетних односа у којима се
налазимо и које савременост
ставља пред човечанство, аутор нас наводи на промишљање. Читање ове књиге
свакако може бити разонода, али за храбре она је поглед унутар себе и трагање
за одговорима на питања куда се као „човек путник” крећем и какви су моји избори.
ФИЛМ: Документарни филм
„Дугме од седефа” („The Pearl
Button”) потписује Патрицио
Гузман. Фасцинантан и изнад
свега емотиван филм који говори о домородачком становништву чилеанске Патагоније, окруженом океаном, воденим пространством великим
попут космоса, у коме је похрањена историја целог човечанства. Тихи океан, који чини најдужу водену границу Чилеа, чува тајну два мистериозна дугмета од седефа прона-

ђена на његовом дну. Сећање
на бурну историју отаџбине
коју је напустио после војног
пуча Гузман дочарава сведочењима и спектакуларним
снимцима скоро 4.000 километара дуге чилеанске обале
Тихог океана, урањајући у дубине океана и неистражено
наслеђе становника Патагоније и онога што представља колективно сећање. И оставља
без даха. Кажу да вода памти,
а филм „Дугме од седефа” показује да може и да говори.
МУ ЗИ КА: Мла ди вир ту оз
клавириста Петер Бенце могао би помоћи када се сунчана јесен претвори у дуги
низ суморних и кишних дана. На репертоару овог „кросовер” уметника налазе се
класична и филмска музика, поп и рок, од Баха, преко
Мајкла Џексона до, рецимо,
песме „Attention” (Charlie
Puth). Иако енергичан, Петер Бенце веома суптилно
прожима класичну и поп музику. Eкспресиван наступ у
коме човек са инструментом
буквално постаје једно, добра је прилика за уживање.

ФОТО: KCP PROMO

Културни телекс

Петак, 19. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

бликом комуницирају преко
„Јутјуба”.
Након десет година од растанка састав „Cafe Drechsler”
је 2017. године објавио повратнички албум „And NOW… Boogie” и наставио тамо где је стао,
с новостеченим личним и професионалним искуством. И даље наклоњени ритму и груву,
али и сензибилисани за суптилне џезерске аранжмане и соло
деонице, Дрехслер, Штегер и
Дојч су права спона између светле џез традиције и актуелног
тренутка популарне музике и
културе.
Други концерт одржаће „Петрела, Мира и Рабија”. Ђанлука
Петрела је данас један од најзначајнијих музичара с богате
италијанске џез сцене. Као и неколицина његових најталенто-

ванијих земљака, прошао је „стажирање” код легендарног трубача Енрика Раве, још једног музичара који је претходних година посетио џез фестивал у Панчеву. У референтном магазину
„Даунбит” двапут је проглашаван за највећу младу звезду у
успону на свом инструменту. Коначно, у последњих неколико
година, Ђанлука Петрела започиње вртоглав креативни успон

у својству предводника неколико властитих бендова.
Сарадња с вибрафонистом
Пасквалом Миром нови је у
ни зу Пе тре ли них про је ка та
окренутих како интимној интеракцији, тако и разиграној
импровизацији, у малим форматима и атипичним инструменталним поставкама. Њима
ће се у Панчеву придружити и
искусни бубњар Микеле Рабија, у „бонус” формацији која
наступа заједно као ванредна
атракција, само по специјалном позиву.
Двадесет први „Панчевачки
џез фестивал” одржава се уз покровитељство Града Панчева,
Министарства културе и информисања Републике Србије и Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, а
уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава, Италијанског института за културу,
Аустријског културног форума,
„Колегијума Хунгарикума” и Амбасаде Израела у Србији.

ПО ЧЕ ЛА ПРО ДА ЈА КА РА ТА
Карте за предстојећи „Панчевачки џез фестивал” могу се купити на билетарници Културног центра од понедељка до
среде од 9 до 22 и од четвртка до недеље од 16 до 22 сата.
Пакет карата с поклон-мајицом за сва четири дана кошта
2.000 динара, док су појединачне улазнице по дану 500 динара за прве три вечери и 800 динара за завршни дан.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ФОЛКЛОРАША

„Пауновић” најбољи у Војводини
Чланови Културно-уметничког
друштва „Станко Пауновић НИС–РНП” остварили су велики
успех на педесет петом Фестивалу музичких друштава Војводине, који је одржан 13. и
14. октобра у Руми.
У про гра ми ма фе сти ва ла
представило се петнаест ансамбала, који су претходно наступили на општинским, градским
и регионалним смотрама одржаним широм Војводине.
Током дведесетпетоминутног представљања чланови првог извођачког ансамбла и народног оркестра „Пауновића”
извели су: песме из Хомоља
„Девојка се сунцу противила”
и „Чије је оно девојче”, српске
игре из Хомоља, народну мелодију „Поломка” из североисточне Србије и влашке игре

из околине Неготина, у музичком аранжману Грацијана Петровића и кореографији Дејана Трифуновића.

За извођење програма у целини ансамбл је освојио 96,25
по е на, на гра ђен је злат ном
пла ке том и сврстан је у ред

пет одабраних, најбо љих ансамбала ко ји ће представљати Вој во ди ну на ре пу блич ком фестивалу, ко ји ће бити
одр жан 9. и 10. децем бра у
Чачку.
Ово зна чај но оства ре ње
представља наставак успешног
низа који су започеле млађе
селекције „Пауновића” у години јубилеја – 70 година постојања друштва. Освојили су
четири златне плакете: у кате го ри ји ни жих раз ре да на
Музичком фестивалу деце Војводине, у категорији виших
разреда на Музичком фестивалу деце Војводине и Смотри дечјих фолклорних ансамбала Србије и најновију
златну плакету на педесет петом Фестивалу музичких друштава Војводине.

ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛЕ ГВАРДИОЛ

Уметничка раскршћа
У Галерији савремене уметности прошле недеље је отворена изложба слика Миле Гвардиол под називом „Раскршћа”.
У серији слика под називом
„Раскршћа” она визуализује менталне и емоционалне процесе кроз
архетипски симбол раскршћа.
– Бирам велике димензије,
јер оне попут биоскопског плат-

на увлаче публику у причу о
раскрсницама и путевима који се преплићу, а иза којих стоје животне дилеме, избори и
вечито питање: да ли смо на
правом путу? Раскршћа представљам из птичје перспективе да бих указала на слободу
избора и доминацију над њим
– рекла је уметница.

Мила Гвардиол је рођена
1979. године у Београду. Дипломирала је 2004. на Факултету примењених уметности
у Београду, на Одсеку за зидно сликарство, у класи професора Слободана Ђуричковића. Докторирала је 2012.
године на интердисциплинарним студијама Универзитета

уметности у Београду, на Одсеку за дигиталну уметност.
Чланица је УЛУС-а од 2006.
године, а од 2011. и УЛУПУДС-а. Запослена је као ванредни професор на Факултету за дигиталну продукцију у
Сремској Каменици и Факултету примењених уметности
у Београду.

ПЕДЕСЕТ ТРЕЋИ ДЕЧЈИ ОКТОБАРСКИ САЛОН

Бајке – било једном...
Четири девојчице из Панчева
овогодишње су учеснице педесет трећег Дечјег октобарског
салона Музеја примењене уметности, који се одржава од 1. до
27. октобра у Београду.
Своје радове су изложиле
Сташа Андоновски (9), Нађа
Николић (10), Аналеа Плећаш
(8) и Данка Недељковић (4) из
атељеа „Мали геније”, који води Ивана Маркез Филиповић,
уредница програма визуелних

на њему су учествовала деца
од четири до четрнаест година
из пред школ ских уста но ва,
школа, дечјих ликовних атељеа, дечјих културних центара и сличних дечјих установа
и асоцијација.

Страну припремила
уметности Галерије савремене
уметности Панчево.

Овогодишњи салон носи назив „Бајке – било једном…” и

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•

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

др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЈУГО 2006, први власник, бензин, плин, регистрован, атестиран.
063/101-84-25. (267977)
ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В,
2002, металик зелени,
одличан, власник.
064/856-60-65. (268032)
ФИЈАТ уно 14 инча, застава 128, за делове,
круњач/прекрупач оџаци 013/618-269.
(268012)
ГОЛФ 3, 1995. годиште,
регистрован, поло 1.4, I,
2000. регистрован.
063/837-48-34. (268057)

ЕСПЕЈС 2005, у одличном стању, 231.530 км,
два сета гума са фелнама, регистрован до августа 2019, 2.750 евра.
061/175-24-39. (268133)
РЕНО меган 2007. годиште, 1.5 дизел, 106 коња, 6 брзина, 2/3 врата,
власник. 064/246-05-71.
/268130)
СЕАТ ароса 1.4, 2002,
регистрован до јуна
2019, додатне четири
зимске гуме, цена договор. 064/386-45-53
(268147)
ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу. 060/355-50-20.
(268278)

ПОЛО 1.2, 2003. децембар, петора врата, у првој боји, металик црни.
064/587-50-24. (268059)

ПОВОЉНО мазда МХ 3,
16, 16 В, нерегистрован,
1991. годиште, власник.
063/848-62-45, 065/65958-01. (268272)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, фул опрема, у првој боји, на име.
064/587-50-24. (268059)

ПЕЖО 407, 2.0 ТДИ,
2006, одличан, регистрован до јуна 2019.
060/034-19-58. (268216)

ПУНТО 3, , 1.3 мултиџет, дизел, 2005, петора
врата, фул опрема, на
име. 064/587-50-24.
(268059)

ШКОДА фелиција,
2000. годиште, регистрован до маја 2019,
бензин, гас, атест до
2020 + зимске гуме.
063/813-76-24. (268306)

СТИЛО 1.9 дизел 2002,
петора врата, фул опрема. 064/587-50-24.
(268059)
ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, гаражиран, регистрован, власник.
063/345-837.
(268093)
ПУНТО 2004, бензин/плин, тек регистрован, клима, 3 В.
063/895-45-80.
(268099)
АСТРА Г караван, 1.6 са
плином, 2001, гаражиран, регистрован, власник. 063/345-837.
(268093)
СКУТЕР sym jet euro 50
x, 2006. годиште, одличан, 580 евра. 064/17122-13. (268109)
СИТРОЕН Ц 3, 2006. годиште, у одличном стању, дизел, клима, 2.900
евра. 063/288-146,
060/010-67-10. (268119)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до 2.000
евра. 063/165-83-75.
(267198)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ возила до 500
евра, стање нњебитно,
исплата реална.
060/135-08-48.

Котао за парно грејане
50 кw, коришћен две сезоне. 063/420-268
(СМС)

МАШИНЕ

ПОНУДА

Продајем писаћу машину Olympia и рецник енглеског Morton Benson.
Тел. 013/252-03-28
(СМС)

ПРОДАЈЕМ култиватор
ИМТ 506. 064/019-6400. (268104)

КРЕКА ВЕСО пећ, очувана, повољно, хитно.
064/282-42-38. (4786)

ПРИКОЛИЦА кикинда,
дворедни шпартач и сетвоспремач. 063/88723-82. (268218)

ПРОДАЈЕМ машину за
прављење папирних џакова, обука и купци
обезбеђени. Тел.
064/424-95-10. (267154)

ГАРАЖЕ

РЕГАЛ, нов б. кревет,
судопере, радијатор,
отоман, кауч, нова када.
064/339-69-13 (267489)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу у центру града.
063/289-336. (267636)
ИЗДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу 2, на
углу код Пиваре.
063/354-221. (268001)
ПРОДАЈЕМ гаражу на
Содари. 063/836-23-83.
(268052)

СМЕДЕРЕВАЦ, сточић
за ТВ, собни сточић масиван, полице жичане –
пулт. 061/150-05-03.
(267801)
ПРОДАЈЕМ гарнитуру –
двосед, тросед, фотељу,
100 евра. 064/014-8142. (267789)

ПРОДАЈЕМ монтажну
преносиву гаражу, 300
евра. Тел. 064/834-6325. (268120)

ПРАСИЋИ, јагањци на
продају. Вршим услужно печење на дрва, ражањ. Повољно. 064/99779-09. (267735)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 064/230-5221, 063/892-08-25.

ГАРАЖУ дуплу издајем.
Струја, грејање гратис,
испод зграде. Тесла.
061/225-16-43. (268181)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешaчи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (267647)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (269142)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ меснату
прасад, могућност клања и резервисања. Тел.
063/311-277. (267914)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15.(269142)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач и половни делови од вешмашина. Тел. 013/25205-10, 063/703-76-07.
(266131)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70
до 1.800 евра. 062/19336-05. (268257)

СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, даљинских, монитора.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463, 063/877-38-21.

КУПУЈЕМ томос аутоматик АПН, исправне/неисправне. 064/171-2213. (268109)

ВЕШ-МАШИНА горење
WM60085, перфектна,
цена 80 евра. 063/81124-99. (268158)

РЕГАЛ , нов брачни кревет, судопере, радијатор, отоман, кауч, нова
када. 064/339-69-13.
(267489)
ПРОДАЈА два покретна
излога, 100 евра, метални рам. Тел. 062/82144-94. (267999)
ПРОДАЈЕМ фрижидер
са замрзивачем.
064/329-37-84. (268006)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 7,54 ари, Кудељарац, одличан, повољно.
060/332-74-04, 065/84909-38. (268016)
БИЦИКЛ, решое, шпорет, колица, ТВ, тепих,
јакна, витрина, тестере.
064/635-77-42. (267993)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монтажа, гаранција, вршимо и
комплетно ремонт ваших пећи, достава.
061/641-30-36. (267987)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ велики бојлер, нова комода, дечја колица, стаклени сто. 060/143-6210. (268030)
БОЦЕ за аутогено, бренери, браварска тезга,
шрафшток, цртача табла, ел. Шпорет, продајем. 064/123-63-65.
(2680769
ПРОДАЈЕМ улазна врата у стану, ципеларник,
175 цм х 90 цм, компјутерски сто, повољно.
314-978. (268062)
ПРОДАЈЕМ касу, вешалице, робу и опрему за
second hand. 061/13254-21. (268091)
ПРОДАЈЕМ тросед, звати после 16 сати. Тел.
373-202. (268111)

МОНТИБАЈК за одрасле, 4.500, деуш-мадрац
190 х 90, 2.000, фотеља
2.500. 064/866-25-83.
(268108)
ПРОДАЈЕМ тросед и две
фотеље на развлачење.
Тел. 373-201. (268110)
ЗАМРЗИВАЧ, угаона
гарнитура, комоде, витрине, кревети, ормани,
радијатори, француски
лежај, мојца фотеља,
сто и столице. 064/15538-13. (268141)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000,
нова. 063/773-45-97,
371-568. (268139)

ПРОДАЈЕМ нераспакован нов уређај за ерекцију, звати радним данима од 9 до 15 сати.
Тел. 064/131-59-56.
(368191)
ПРОДАЈЕМ два мушка
телета. 064/129-44-30.
(268186)
ПРОДАЈЕМ писаћи и
стаклени клуб сто, бутан
боце, 10 и 2 кг. Тел.
064/483-50-90. (268199)
ПРОДАЈЕМ два пластеника 5 х 20 м и 8 х 30 м,
нови. 062/885-41-07.
(268211)

ПРОДАЈЕМ кауч и фотељу, повољно. 062/540781. (268283)
СТОЛАРСКА машина са
више операција, комбинирка, вреди погледати.
064/323-94-88.
(268286)
ПОЛОВАН бибер цреп
продајем 8 динара комад. 013/321-596.
(268261)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи (2, 3, 4, 6),
достава, монтажа, гаранција. 064/366-57-87,
335-930. (268263)

ЛЕП очуван већи лежај
за седење и спавање,
5.000 динара. 060/55164-50. (268165)
ТЕНИСКИ рекети protec, торба prince, DTV
bear пољопривредна вага, грејалица.
061/150-05-03.
(268166)
ЗАМРЗИВАЧ сандучар
410 литара, шпорет
плин-струја, фрижидер
280 л, веш-машина, судо-машина, угаона гарнитура, кауч, двосед,
ципеларник, сточићи.
Тел. 063/861-82-66.
(268167)

РЕГАЛ, повољно, очуван. 064/509-63-88,
263-80-35. (268213)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
комбинацију, веш-машину, може ваше неисправно. 013/346-790,
064/129-73-60.
(268169)

ТА ПЕЋ, 4.5 кв, к60
евра, клима vivax 12, 80
евра. 066/051-711.
(268240)

НА ПРОДАЈУ две фотеље, четири столице трпезаријске, собни бар.
Тел. 063/843-55-69.
(268171)
РАСПРОДАЈА нових
столица од 1.800, столови од 4.500. 060/60014-52. (268176)
КЛИК-КЛАК лежајеви,
нови – од 12.900. Избор
мебла по жељи.
060/600-14-52. (268176)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, замрзивач и витрину. 013/320-886.
(268173)

КОНТРАБАС чешки ¾.
063/887-23-82. (268228)
ПРАСАД, месната, на
продају, може клање.
060/444-55-01. (268236)

ПЛИНСКА пећ алфа
врање 9 кв, повољно.
064/130-22-78. (268241)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6 кв,
АЕГ са колицима, 60
евра. 064/247-28-87.
(268224)
ШПОРЕТ на струју, вешмашину горење, телевизор daevo, повољно.
013/316-301, 064/98622-97. (268245)
ПРОДАЈЕМ алфа камин
и крека. 064/367-97-18.
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, полован намештај, кристал, порцелан, књиге,
разни алат. 063/690569. (268250)

НА ПРОДАЈУ преостала
огревна дрва, топла и
врба. 013/420-761,
063/473-466.
(268266)
ПРОДАЈЕМ паркет, јасен, нов, 28 м2.
066/346-690.
(267289)
БАЛИРАНА детелина,
прасићи на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(268291)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
вертикални 180, 260 литара, веш-машину.
064/129-73-60.
(268295)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
електричну машину за
млевење меса. 063/15493-91. (268300)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долзим на адресу, исплата
одмах. 061/641-30-36.
(2679879
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, каблове, веш-машине, фрижидере, замрзиваче и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(267989)
КУПУЈЕМ мушку зимску
јакну, број 5XL. 064/34807-60. (l268066)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзивач,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (268082)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу, Стрелиште, укњижена 50 м2,
плац 2,5 ара 063/852-7772 (СМС)
ДВА ГРАЂЕВИНСКА
плаца, укњижена, ограђена, 5 ари + 4.5 ара
под воћем. 063/805-6354. (4786)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере и све остало.
061/627-07-31. (268106)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (267962)
КУПУЈЕМ секундарну сировину, гвожђе, лимове,
алуминијум, олово, вешмашине, замрзиваче,
остало. 061/322-04-94.
(268285)

НОВА КУЋА, центар, са
лепим двориштем, за бизнис, уживање, 196 м2,
власник, 125.000 евра,
договор. 063/232-757.
(266763)
ИВАНОВО, 60 м2 7,5 ари
плаца, сређена, укњижена. 063/372-428.
(266112)
СТАРА кућа, Синђелићева 89. Плац 11 ари,
фронт 19.50 метара. Дозвољене све врсте градње, 48.000 евра 063/82053-34. (267832)

КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, алуминијум, веш-машине, шпорете, замрзиваче, телевизоре, акумулаторе.
061/206-26-24. (268285)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 95
м2, подрум, гаража, шупа (огрев), 3 ара.
064/407-73-77, 063/85097-19. (и)
ЦЕНТАР, 6 ари, к20 ширина, 30 дужина,
95.000. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(268052)
БАВАНИШТАНСКИ, пут,
5 ари, нова Миса, усељива, укњижена, 25.000.
063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (268052)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, преко пруге, пола
под воћем. 064/113-4776. (268059)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 062/976-85-76.
(265278)
ПРОДАЈЕМ кућу са парцелом у Скореновцу.
064/366-92-92, 063/16050-78. (267138)
ГОРЊИ ГРАД, кућа 65
м2, двориште, 25 м2, подрум 6 кв, усељива, продајем/мењам за стан, уз
вашу доплату. 064/17839-55. (268073)

КУДЕЉАРАЦ, прелепа,
120 м2, 2.3 ара, 55.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (268165)
ПРОДАЈЕМ кућу, викендицу у Делиблатској пешчари. 064/267-72-17.
(268182)
ВИШЕ повољних кућа у
селима: Дебељача, Качарево и др. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(268167)
НОВА МИСА, три етаже,
6 х 10, изворно, 56.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (268167)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Максима горког,
плац 3.8 ара. 063/301360. (268179)
БАШТЕ, стари црепајски
пут код нове фабрике.
Тел. 013/355-538, Зоран. (268145)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алуминијум,
олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре,
долазим. 061/321-77-93.
(268285)
ЛЦД, ЛЕД телевизори врхунског квалитета из
иностранства, може и
замена за слупане и неисправне. 064/564-1414. (268260)

ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30
ари, дозвољена градња.
Братства јединства, други просек. 366-234.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415-359.
НА ПРОДАЈУ укњижени
грађевински плацеви,
Стрелиште. 064/119-0431. (267732)

ПРОДАЈЕМ домаћу живину: кокошке, гуске,
патке, ћурке, морке и
салаш. 063/894-84-23.
(268116)

КУЋА 120 м2 + локал на
7 ари, у близини надвожњака за Вршац. 23210-69. (268037)

ПЛАЦ 4 аера, 8.000
евра, барака за становање, 100 евра. 069/21397-37. (р)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, центар, 120 м2,
ЦГ, власник. 062/550560. (268038)

СТАРА кућа на продају,
плац 4.5 ара, Котеж 1.
065/205-92-33. (267951)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац на Кудељарском
насипу, канализација,
струја, вода. 060/30151-13. (268046)
ЦЕНТАР, кућа 120 м2, 5
ари, 75.000; шири центар, 160 м2, 6.5 ари,
65.000. „Гоца”, 063/89977-00. (268202)

КУЋА, Синђелићево насеље, 5 ари, гаража, миран крај, 75.000 евра.
063/894-84-23.
(268116)

КОТЕЖ 1, 160 м2, 3,2
ара, квалитетна, двострано оријентисана, за
две породице. „Гоца”,
063/899-77-00. (268202)

КУЋА, нова Миса, три
стана, гараже, погодно
за инвеститоре.
064/221-36-12. (267981)
НА ПРОДАЈУ кућа са више стамбених јединица.
063/109-01-44. (267982)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна.
064/366-57-87,
335-930, 335-974.
(268263)
КУПУЈЕМ перје, старе
слике, сатове, стари новац, бижутерију, играчке, старо покућство.
063/705-18-18,
335-974, 335-930.
(268263)
КУПУЈЕМ електронски
отпад, веш-машине,
шпорете, фрижидере,
телевизоре, повољно.
061/224-48-09.
()268363)

НА ПРОДАЈУ два ланца
земље у Качареву. Тел.
601-281. (267847)
ЦАРА ДУШАНА 73, стара
кућа за рушење. Плац 8
ари, фронт 12 метара,
51.000 евра.
063/820-53-34.
(267832)

ГОРЊИ ГРАД, две стамПРОДАЈЕМ кућу у Војло- бене јединице, 47 + 32
вици, две стамбене једи- м2, 3 ара, хитно. Тел.
065/513-87-30. (168149)
нице, ЦГ. 013/348-137,
062/348-137. (267815)
КУЋА на 2 ара плаца,
КОМПЛЕТНО реновира- приземље, спрат и потна кућа, 7. јули, ЕГ, кли- кровље, укњижена, 380
м2, 90.000 евра.
ма. 064/424-71-26.
064/348-05-68. (268151)
(267905)

ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна на 4.85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(268205)

КУЋЕ, Тесла, Омољица,
Миса, од 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(268208)

ПРОДАЈЕМ плац 5 и 10
ари, стара Миса.
062/150-50-77. (268224)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

НОВА КУЋА, Војловица,
174 м2, 3 ара, хитно, повољно. 063/784-71-34,
063/771-75-96.
(2682339

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, приземље, спрат,
легализовано. 063/16432-26. (268022)
ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Војловици са великим воћњаком. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (267986)
КУЋА, Милоша Обреновића, 108 м2 основе,
продаја, замена, договор. 064/635.-77-42.
(267993)

КУПУЈЕМ старију кућу у
Улици Максима Горког.
064/668-97-86. (268098)
СТАНОВИ

НА ПРОДАЈУ ¼ куће,
Матије Гупца бр. 7, Панчево. 063/176-08-91.
(268242)

ПРОДАЈЕМ леп двособан стан на Котежу 2.
066/937-00-13. (СМС)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ леп двособан стан у центру и трособан на Стрелишту, повољно. 066/937-00-13.
(СМС)
ОМОЉИЦА, центар, једноипособан стан, плац
код бање, 7.6 ари.
064/021-19-31. (и)

ГОРЊИ град, плац 5
ари, са старијом кућом,
власник. 063/720-55-66.
ЈАБУКА, двособна, 64
м2, 4 ара плаца, чврста
градња, 20.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (268269)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан стан, ВП, ЦГ.
063/845-85-80.
(267810)
СТАН, 56 м2, центар, XII
спрат, преко пута Суда,
одувек власник,
32.000 евра.
064/980-41-02. (и)

ПРОДАЈЕМ воћњак на
Кудељарском насипу, 18
ари, 1/1, ограђен, уређен. 063/472-669.
(268212)

ТЕСЛА, 58 м2, двособан,
ЦГ, лифт, тераса, комплетно реновиран, ПВЦ
столарија, девети спрат,
39.000. 062/844-08-70.
(267839)

ПРОДАЈЕМ ланац и по
земље, поред асфалта,
повољно. 060/034-1958. (268216)
ПОЛА ЛАНЦА земље,
стари црепајски пут.
Плац 8 ари на Караули,
може и пола. 063/88723-82. (268218)

ПОТРАЖЊА

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,
86 м2, енергетски пасош,
укњижена. 065/258-8777. (268234)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 16,5
ари, повољно. 062/28541-07. (268211)

ТЕСЛА, 1.84 ара, 55 м2,
36.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (268131)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
м2, 52.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392.
(268131)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу на Златибору за стан
или кућу у Панчеву.
066/262-824. (268302)

ТЕСЛА, две кукће на 6
ари, изузетна локација.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(268202)

СТАРЧЕВО, приземна
троипособна, реновирана, укњижена, 17 ари,
29.000. „Перфект”,
064/348-05-68. (268205)

ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна зона,
инфракструктура комплетна, само 15.000
евра. 063/894-84-23.
(268116)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу,
плац 19 ари. 063/88784-00. (268223)

ХИТНО продајем кућу
на старој Миси, 100 м2,
4 ара. 065/800-77-70.
(267998)

ПЛАЦ 5 ари (25 х 20 м),
Миса, Шарпланинска,
пут, вода, струја.
064/856-62-93, 063/82480-15. (268029)

ПРОДАЈЕМ кућу, Војловица, Ул. Пољска, 12.000
евра. Фиксно. Тел.
064/221-81-05.
(268075)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
56 ари, викендица, воћњак, струја, вода, грађевинско земљиште.
064/280-60-53.
(268084)

ПРОДАЈЕМ укњижену
непокретност, башта,
Новосељански пут, прво
српско поље. 064/12822-06. (267997)

ТЕСЛА, кућа 90 м2, 3.5
ара, одлична локација,
55.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88.
(267956)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВА засебна укњижена
стана од 39 и 88 м2, са
посебним улазима,
26.000 евра. 064/348-0568. (268151)
СТРЕЛИШТЕ, дуплекс,
243 м2, 55.000 евра.
064/348-05-68. (268151)
У ЦЕНТРУ, станови у завршној фази изградње,
750 евра/квадрат.
063/389-974.
(268085)
ХИТНО, код новог бувљака дворишни 34 м2,
6.000 евра. 060/551-6450. ()268165)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, Б. Радичевића 2.
Тел. 061/651-76-45.
САЛОНАЦ, 95 м2, ЕТ, теПРОДАЈЕМ једноипосо- раса, I, без улагања,
бан стан на првом спрату прелеп. 063/836-23-83.
у централном делу насе- (679), „Трем 01”.
(268052)
ља Стрелиште са ЦГ.
063/206-147. (268000)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, ЦГ,
ВОЈЛОВИЦА, сдворишни III, ПВЦ, без већих улагања, 28.000.063/836станови, 61 м2, гаража,
башта, укњижен, 16.500. 23-83. (679), „Трем 01”.
063/144-95-73. (268011) (268052)
ПРОДАЈЕМ двособан
ЦЕНТАР, стан од 110 м2,
стан у близини школе,
продајем, власник.
вртића и обданишта.
063/712-62-84.
063/301-160. (268090)
(267985)
ЦЕНТАР, новоградња,
ОМОЉИЦА, центар, јед- 47 м2, II спрат, лифт,
ноипособан стан, плац
паркинг, гаража 14 м2,
код бање, 7.6 ари.
гас, власник, укњижен.
064/021-19-31. (и)
063/449-798. (268097)

КУДЕЉАРАЦ, једнособан, 22,5 м2, 5.500 (398),
„Кров”, 060683-10-64.
(268165)
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НОВА МИСА, стан 85
м2, сређен, продајем.
063/272-594, 063/225928. (268105)

ЦЕНТАР, 31 м2, III, ТА,
20.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (268131)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
IV, сређен, ТА, 27.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (268167)

ЛУКС, четворособан
стан на Тесли, продајем
или мењам, власник.
065/274-81-06. (268112)

ЈЕДНОСОБАН, Тесла, 32
м2, 24.000 евра, договор. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(268130)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
38 м2, ТА, III, 22.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (268167)

СИНЂЕЛИЋЕВО насеље,
двособан, 61 м2, II гаража, подрум, ЦГ гас.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (268113)
НОВА МИСА, двоипособан, 68 м2, ЦГ, II,
35.000.(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (268113)
ТЕСЛА, новоградња, I,
50 м2, етажно грејање,
лифт. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (268113)
КОТЕЖ, 57 м2, двособан, 28.000; двоипособан, 65 м2, 44.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(268114)
ТЕСЛА, 33 м2, једнособан, 25.000; троипособан, 77 м2, 45.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(268114)
СТРЕЛИШТЕ, 40 м2, једноипособан, усељив,
22.000, 49 м2, двособан,
24.000. (324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(268114)
НОВА МИСА, 70 м2, II,
незавршено, 27.500, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67,
346-392. (268131)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, III,
ЦГ, 29.000, договор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(268131)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
52 м2, ЦГ, II, 27.000; једнособан, ЦГ, 17.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(268167)
ТЕСЛА, 53 м2, двособан,
II, ТА, за реновирање,
27.000 фиксно. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(268167)

ДВОСОБАН, Котеж, од
31.000 - 34.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (268130)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
новоградња, 60 м2, приземље, 39.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(268167)

ТРОСОБАН, 78 м2, 12 м
тераса, први спрат, стара Миса, 28.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (268130)

СОДАРА, трособан, 75
м2, ЦГ, VI, добра зграда,
два лифта, 37.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(268167)

КОТЕЖ, двособан, вис.
Приземље, ЦГ, продаја,
30.000 или замена за кућу. 064/2152-52.-21,
062/355-154.
(2689-175.
(268175)

ДВОСОБАН, Содара, I
спрат, усељив одмах.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (268130)

ТЕСЛА, двособан, 61 м2,
VII, ЦГ, светао, 29.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (268167)

КОТЕЖ 1, двособан, ВП,
ЦГ, 58 м2, 31.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (268167)
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ТАМИШ капија, једнособан, 39 м2, IV, ЦГ,
лифт, 30.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(268167)

МАРГИТА, трособан,
новији, III, 77 м2, плин,
припадајући таван,
42.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (268167)
ЦЕНТАР, 3.0, I, ЕГ, договор; једнособан, ТА,
21.000; гарсоњера, 24,
ЦГ, 19.500. (338), „Јанковић”, 348-025.
(268208)
МИСА, 2.0, 55, I, 27.000,
улично, 34 м2, 15.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (268208)
У САМАЧКОМ продајем
намештену гарсоњеру.
065/353-07-57. (268198)
ТЕСЛА, 39 м2, 19.000; 40
м2, двособан, 22.000; 25
м2, 20.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (268202)
2

2

ЦЕНТАР, 42 м + 25 м ,
намештен, 35.000; 52 м2,
двособан, 32.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
ДОКТОРА КАСАПИНОВИЋА, нова зграда, 61
м2, I, 1.200/м2. „Гоца”,
063/899-77-00. (268202)
СОДАРА, 74 м2, трособан, I, CG, 42.000; 71 м2,
трособан, 36.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(268202)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, 28.500; двособан, 61
м2, 29.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(268205)

СТРОГИ ЦЕНТАР, мањи
двособан, 45 м2, VI, ЦГ,
сређен, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (268208)

МИСА, двособан, 50 м2,
I, TA, sre]en, 25.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(268208)

ЦЕНТАР, дворишни трособан, 68 м2, 28.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (268205)

ТАМИШ капија, двоипособан, II, ЦГ, нов, усељив, 60.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (268208)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 45 м2, ВП, ЦГ,
27.500. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(268208)

ДВОСОБАН стан, 62 м2,
Котеж 2, трећи спрат,
укњижен, 33.500 евра.
064/886-51-81. (268231)

ТЕСЛА, једноипособан,
I, 39 м2, ЦГ, 25.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(268210)

СОДАРА, двособан, 47
м2, 25.000; двособан, 52
м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.

КОТЕЖ 2, двоипособан,
65 м2, III, ЦГ, 42.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.

ТЕСЛА, двособан, 54 м2,
IV, ТА, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.

ВЕЋИ трособан стан,
центар Панчева, термоефикасан, леп, није потребно улагање, повољно. 060/059-57-57.

ТЕСЛА, трособан, ВПР,
71 м2, ЦГ, 45.000, договор. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(268210)

САМАЧКИ 17 м2,
12.500; шири центар
дворишни, 38 м2,
16.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(268205)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 48 м2, Карађорђева 13, 38.000 евра.
065/849-71-94. (268281)

ТИП СТАНКО, једнособан, I, 32 м2, ТА, 20.000,
договор. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (268210)
ЦЕНТАР, тамишки кеј,
приземље, 58 м2, ЦГ,
40.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (268210)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, III, ЦГ, 28.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(268210)
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СОДАРА, двособан, II,
52 kvm, terase, 30.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(268210)
СТРОГИ центар, 53 м2,
реновиран, четврти
спрат, ЦГ, 36.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (268269)
СОДАРА, двособан, 52
м2, пети спрат, лифт,
32.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (268269)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, пети спрат, лифт,
ЦГ, 28.0000, договор.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(268269)
ТЕСЛА, трособан, 67 м2,
други спрат, ТА грејање,
36.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (268269)
ТЕСЛА, једнособан, сређен, 34 м2, ВП, ТА,
25.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(268277)
НОВА МИСА, двособан,
54 м2, I, TA, nov, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(268277)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
62 м2, III, ЦГ, тераса,
32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(268277)

СОДАРА, 73 м2, ЦГ, поред обданишта, 35.000.
060/077-78-20.(4786)
ТРОСОБАН, шири центар, ПР, 25.500; Стрелиште, преко пута „Авив
парка”, прелеп, укњижен, вреди. (67), „Милка”, 064/744-28-66.
(4786)
ХИТНО мањи двоипособан, 42 м2, III, укњижен,
само 17.500. (67), „Милка”, 063/744-28-66.
(4786)

ТЕСЛА, 34 м , IV спрат,
лифт, 24.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (268259)

ДВОРИШНИ, центар,
17.000; Доњи град,
14.500; Горњи град,
18.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66.(4786)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 47 м2, ВПР, ЦГ,
23.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(268259)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Горњи град, I, 53 м2; Горњи
град, 18.500. (67), „Милка”, 063/744-2866.(4786)

КОТЕЖ 2, двособан, III
спрат, 33.000. „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (268259)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у Качареву, опремљен, могућ договор.
062/163-37-26.
(268297)

2

СТРОГИ центар, једноипособан, за реновирање,
хитно. (67), „Милка”,
063/744-28-66.
(4786)
КОТЕЖ 2, двособан, III
спрат, 33.000, Тесла,
троипособан, сређен, IV
спрат, без лифта, ЦГ,
50.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(4786)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан,
једноипособан стан, нова Миса, кућа или зграда, од власника.
066/370-818.
(267773)

КУПУЈЕМО станове и куће свих структура. Брза
и сигурна исплата.
„Перфект”, 064/348-0568. (267468)
КУПУЈЕМ једнособандвособан стан за реновирање, исплата одмах.
064/206-55-74, 013/362027. (268269)
ПОТРЕБАН једноипособан стан на Котежу 1
или Котежу 2, исплата
одмах. Агенција „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (268259)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови за реновирање, исплата одмах. 064/66889-15. (268259)
ХИТНО потребан стан
на Тесли, до 25.000, исплата одмах. Агенција
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (268259)
КУПУЈЕМ двособан стан
у Панчеву, Котеж 1 или
Стрелиште. 064/323-9488. (268286)

КУПУЈЕМ двособан стан
у Панчеву (Котеж 1, Тесла, центар). Без посредника. 064/128-0720. (268315)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен, парно грејање, насеље Тесла.
064/192-98-93 (267973)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру код Електровојводине на Тесли, 100
евра, депозит. 064/59598-01 (267935)
ЦЕНТАР, В. П. Бојовића
17а, намештен, приземље, стан 60 м2, издајем. 063/712-62-84
(267985)
ЦЕНТАР, Браће Јовановић 24ц, приземље, намештен, 60 м2, издајем.
063/712-62-84 (267985)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоњеру, центар, одлична
локација, сређена, ненамештена. 063/811-06-69
(268025)

ПОТРЕБНИ једнособни
и двособни станови на
свим локацијама. UnaDalli, 064/255-87-50.

ИЗДАЈЕМ нов стан 47
м2, празан, у центру
Панчева. 063/870-64-70

АГЕНЦИЈА „Кров” потребни станови, куће,
брза исплата. 060/55164-50. (268165)

ИЗДАЈЕМ стан код школе на новој Миси, повољно. 061/811-63-59
(268031)

ИЗДАЈЕМ квалитетан
смештај за раднике,
обезбеђен паркинг, грејање. 063/301-51-13
(268046)
НАМЕШТЕНА гарсоњера, Содара, клима, ЦГ,
лифт. Усељива од 1. новембра. Обавезан депозит. 064/140-15-39
(268053)
ИЗДАЈЕ се двособан
стан на Содари.
063/836-23-83 (268052)
БЕСПЛАТНО, собу, кухињу, купатило издајем
станарки у Иванову.
064/327-94-71 (268060)

ИЗДАЈЕМ двособан, намештен стан на Тесли,
са парним грејањем.
064/229-32-64 (268096)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу, 90 евра.
065/353-07-57 (268198)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Содара,
ЦГ. 063/764-49-23
(268118)

ЦЕНТАР, двособан, намештен, трособан Тесла
намештен. Гоца
063/899-77-00 (268202)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан у насељу „Пепаљаре”, ТА. 064/665-89-64
(268-137)

НАМЕШТЕН мањи стан,
близу центра, издајем,
кабловска, интернет,
грејање. 060/555-85-62

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
опремљен у луксу, клима, засебан улаз, централно грејање.
065/283-53-01 (268157)

ИЗДАЈЕМ кућу, 50 м2,
стара Миса. 060/011-9666 (268224)
ИЗДАЈЕМ једнособан,
намештен стан на Содари. 063/966-78-24
(268243)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту до две особе, ЦГ,
повољно. 064/399-27-16
(268069)

ШИРИ центар, 29 м2,
потпуно опремљен. ТА
грејање, кабловска, 100
евра. 066/355-911
(268161)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, 50 м2, празан, на
Стрелишту. 066/372-378
(268080)

ИЗДАЈЕМ добру кућу у
Старчеву, на главном
путу, 120 евра. 062/12994-67 (268167)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари, 80 м2, намештен, реновиран. 064/261-91-24
(268282)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан и гарсоњеру,
намештено, депозит
обавезан, центар.
061/131-79-04 (268064)

КУЋУ издајем, шири
центар, за пословне намене. 062/347-667
(268183)

ЛЕП комфоран, намештен, дворишни стан,
једнособан већи, Стрелиште, грејање. 362-406,
064/218-83-45 (268065)

КУЋА, два стана, грејање, четворособна, грејање, место мирно, Милорадовић. 061/225-16-43
(268181)

НАМЕШТЕН једнособан,
новоградња, ТА, двориште, 80 евра, код Хотела
„Тамиш”. 064/122-48-07
(268287)

ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом кухиње и купатила. 060/03107-26 (268107)

ПОВОЉНО, издајем мањи намештен стан, ужи
центар. 063/810-92-39
(268186)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
строгом центру.
062/345-958 (268247)

ПОТРЕБНИ станови за
издавање. Агенција
„Ћурчић” 063/803-10-52
(268277)
ИЗДАЈЕМ зграду 1650
м2, на 10 ари олаца, 2
км од центра. 060/31290-00 (268311)
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ЛОКАЛИ

ЛОКАЛ издајем/продајем, 18 м2, излог, клима,
изолован, близу Максија, новоградња.
063/752-04-00. (266858)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал
од 39 м2, центар Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(266309)
ИЗДАЈЕМ локал, 45 м2, у
центру Панчева.
060/333-52-61. (267649)
У СТАРОЈ УТВИ, издајем
више мањих магацинских простора, 30 до 60
м2. Тел. 063/233-558.
(267759)

ЛОКАЛ за издавање, вишенаменски, погодан и
за спортске активности,
140 м2, Његошева 7.
062/821-44-94. (267999)
ИЗДЈЕМ локал 25 м2, у
Његошевој. 063/755-8109. (268019)
ФРИЗЕРИ, издајем
опремљен фриз. Салон у
центру Банатског Новог
Села. 063/862-63-20.
(267995)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
центар, опремљен салон
лепоте, може и празан.
063/734-82-31. (268050)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, од 100 и 150 м2.
063/389-972. (268079)
ИЗДАЈЕМ два локала,
Цара Душана 2.
013/251-39-95. (268184)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, и одвојено магацин, у центру града.
064/267-72-17. (268182)
ПОСАО
ПОНУДА

ГИРОСУ „КОД ГРКА”
потребна радница.
063/736-38-98 (СМС)
ПОТРЕБНЕ жене за чишћење. 062/157-94-64
(СМС)

РЕСТОРАНУ Rojal Burger у Авив парку, потребни кувари и конобари. 063/216-788.
(267962)
ФИЗИЧКИ радник потребан. Поправка и пријем палета.
064/106-81-11.
ПОТРЕБНА конобарица
за рад на бувљаку.
060/544-40-64. (268018)
ПЕКАРА „Смиљанић”
тражи особље за продају. CV донети у неку од
наших пословница или
mail: pekarasmiljanic@mts.rs. Mob.
064/217-48-56. (268020)
ЛИМАРИЈИ „Марковић”
потребни лимари, помоћник лимара. Контакт
060/571-55-22. (268035)
ПОТРЕБАН радник физички, приватан посао.
062/365-555, 062/16456-41. (268043)
ПОТРЕБАН радник и
радница на фарми кока
носиља у Панчеву.
063/776-67-29. (268047
ПОТРЕБНИ молери за
рад у Београду.
062/564-494. (268048)
ПОТРЕБАН столар-радник за уградњу столарије - „Samigo invest”.
063/389-972. (268079)

ИЗДАЈЕМ локал у Немаљиној 8, код ијаце.
063/853-93-29. (268190)
ЛОКАЛ у згради, центар
Стрелишта, излози, метални шалони, издајем.
064/474-99-11. (268207)
ПРОДАЈЕМ локал у Браће Јовновића, 17 м2,
разрађен. 062/885-4107. (268211)

ПОТРЕБНА жена за помоћ у кући. 062/800-7177. (СМС)
ПОТРЕБАН радник на
стоваришту са дозволом
Ц категорије. Стовариште „Голија” Панчево.
013/252-06-64. (ф)

АУТО-СЕРВИСУ потребан ауто-механичар и
ауто-електричар са искуством. 064/240-69-63,
013/210-00-78. (267377)

СПЛАВ „Наутикал”, на
продају. 060/066-65-95.
(268252)

ПОТРЕБНИ озбиљни и
одговорни људи за поделу флајера. 064/241-4514. (267453)

ПРОДАЈЕМ локал 21 м2,
угао Карађорђеве 15,
Браће Јовановић, 13.000
евра. 065/849-71-94.
(2682281)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад
за роштиљем.
063/897-55-04.
(267552)

ПОТРЕБНИ куварии конобарици – ресторан у
отварању. CV послати
на nikolicmisa@hotmail.com или назвати
064/128-37-25. (268049)

ИЗДАЈЕМ локале од 45
м2, од 100 м2, и канцеларијски простор „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (268295)
ИЗДАЈЕМ локале од 15
и 30 м2, у пролазу Војводе Радомира Путника
29. 063/278-250.

ПОТРЕБАН радник у
магацину. Обавезно познавање управљања виљушкаром. Пожељно возачка дозвола Ц категорије. Радно место на
Новосељанском путу.
Пријаве слати на milan.antic@profi.nails.rs
013/420-649. (f)
ПОТРЕБНИ конобари са
искуством. Magnolija
lux, Панчево, 064/39356-90. (ф)
КЊИГОВОДСТВЕНОЈ
агенцији потребан књиговођа. 063/118-70-01.
(268214)
ПОТРЕБНИ помоћни
радници. Продавци за
рад у пекари. Пријава,
плата + стимулација, искључиво прва смена.
Звати сваког дана после
12 сати, 063/142-28-34.
(268230)
ПОТРЕБАН радник за
рад у пластификацији,
са или без искуства.
Plast pro. 064/192-8544. (268237)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице за рад у
кухињи. 063/897-55-04.
(267552)
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер. 069/233-7306. (267935)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу „Азуро”.
Насеље „Младост”.
Л063/319-139.
(267957)

ДОМ Family garden тражи мед. техничаре, неговатеље, спремачице,
раднике за кухињу.
065/523-05-95.
(268253)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребна мушко-женска
фризерка. Услови одлични!. 064/255-57-31.
(268067)
ПОТРЕБАН возача Ц категорије за дистрибуцију
новина. Звати од 9 до 16
сати. 069/867-72-07.
(268068)
GOLUB такси потребан
возач такси возила. Пријава на 060/663-64-63
или ivana.milosavljevic@bedemes.com
(268094)
ПОТРЕБАН портир за
ноћни рад. Пожељно
пензионер. 013/366-888.
(268098)
ПОТРЕБНА помоћна
радница у кухињи и конобар ресторану „Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/372-392.
(268128)

ИЗДАЈЕМ локал, угао
Карађорђеве и Војводе
Путника, 19 м2. 060/62433-20. (268256)

ПОТРЕБНА куварица за
ресторан „Пилећи дућан” у Браће Јовановић.
013/377-230, 064/64341-22. (268170)

СПЛАВУ Наутикал потребна конобарица.
060/066-65-95. (268252)

ПОТРЕБАН озбиљан и
одговоран радник. Услови одлични. 060/707-6725 (267247)

ЛОКАЛ, Змај Јовина, у
центру, комфоран.
065/280-14-70. (268217)
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ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала на јабучком путу,
170 м2, 75 м2, вибер.
004176 4250302.
(268313)

ИЗДАЈЕМ локал, М. Горког 81, улаз у Пепељаре.
063/837-48-34. (268057)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина 2, I спрат.
063/853-93-29. (267689)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА куварица и
конобарица.
063/329-340. (268124)
ПОТРЕБНЕ раднице у
продаји за ресторан у
Авив парку. 013/377230, 064/643-41-22.
(268170)
ПОТРЕБАН возач са Ц
категоријом за превоз
робе. „Живинопродукт”
д. о. о. 064/643-41-22,
064/259-96-62.
(268170)

„SILEX” DOO потребни:
радници за рад у производњи, виљушкариста.
Тел. 063/109-78-88 или
на адресу, Боре Шипоша 9-б, Панчево.
ПОТРЕБНА радница за
рад на дуже у ћевабџиници „Кифла”. Доћи
лично на адресу Змај Јовина б.б. тржни центар
Зелена пијаца, ламела
А2/2. (268279)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у СТР у Б. Брестовцу, плата 35.000. Тел.
063/354-365.
(268280)
ПОТРЕБН девојка за рад
у кафићу у Панчеву.
Звати на 013/331-241.
(ф)
ПОТРЕБНИ радници до
40 година за браљње и
везивање перушуна.
061/280-20-36.
(2682901)
ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан фризер и ученица. 064/503-68-75.
(268292)

ПОТРЕБНИ мајстори и
помоћници мајстора за
уградњу столарије и фасада, за рад на терену.
Смештај, храна и пријаве обезбеђени. DB Mont
013. 065/336-75-28.
(268299)
ПОТРЕБАН мајстор и
помоћни радник сервису клима-уређаја.
060/501-11-90. (268303)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у локалу брзе хране
на пословима припреме
и продају хране.
065/900-50-08. (268160)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим
кипером, до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ЧАСОВИ хемије за
основце и средњошколце. Јелена,
065/334-76-21 (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76
(26917)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија,
веома повољно.
064/280-26-15. (26917)
ОРЕМ и култивирам баште. 063/855-92-70.
(266943)
РУШЕЊЕ старих објеката, копање канала, шахти, септичких јама. Кошење траве, крчење плацева, викендица, лупање
и сечење бетона, лупање
купатила, одвоз тог шута. 061/171-51-45,
063/882-72-60.
(266918)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00.
(265008)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/86580-49. (267665)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови. 065/842-84- МОЛЕРАЈ, глетовање,
29, 063/842-84-29.
кречење, фарбање стола(267946)
рије, пензионерима попуст. 013/235-78-82,.
КОМБИЈЕМ превозим
062/564-494. (268048)
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољни- ВОЗАЧ Д категорије траје. 065/361-13-13.
жи посао. 064/140-46(268171)
80, Марко. (268051)
НУДИМ помоћ и негу
ШИЈЕМ сукње по мери.
старим покретним и по- 064/405-05-36. (268081)
лупокретним лицима.
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
Тел. 061/683-09-29.
грађевинских радова.
(267974)
064/866-25-76. (268087)
УЧИТЕЉИЦА. Помоћ
ЧИСТИМ таване, подруученицима основне шкоме, дворишта и све остале – домаћи задаци, грало. 061/627-07-31.
диво, контролни.
(268106)
060/588-84-08.
НЕГОВАТЕЉИЦА. Струч(2679789)
но, с преопруком. На сат
ДРВОСЕЧА, исећи ће
или по потребама коримоторном тестером свасника. Звати до 17 сати.
ко дрво које вам смета.
063/165-41-00. (063/165063/369-846. (268803)
41-00. (268134)
КОМПЈУЕРИ, поправка,
ДУБИНСКО прање
сервис, уградња нових
нам,ештаја, тепиха, дукомпоненти, чишћење,
шека, аутомобила. Натабрзо повољно. 060/351ша, 361-474, 060/361-4703-54. (268009)
41, 066/361-474.
ЧАСОВИ математике,
(268146)
физике и немачког. ПроЧИШЋЕЊЕ и спремање
фесорка. 064/054-67-85.
станова, пеглање веша.
(266010)
061/412-44-50. (268148)
ОЗБИЉАН физички радПРОФЕСИОНАЛНА маник тражи посао.
сажа – условни одлични,
062/170-20-55. (267988)
а може и долазак на
ЕЛЕКТРИЧАР ради инадресу. 064/000-55-39.
сталације, поправља ста- (268164)
ре, ремонтује ТА пећи,
ел. Шпорете, бојлере,
ШЉУНАК, песак, сејаостале ел. Уређаје.
060/521-93-40. (267989) нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
ПОСТАВКА гипса, глето- 065/334-23-38. (268172)
вање, кречење и демит
фасаде, повољно.
061/625-97-90. (267990) ОДГУШЕЊЕ купатила,
МАТЕМАТИКА, физика, кухиња, канализационих
хемија, механика – часо- цеви машинским путем.
062/640-07-41. (268174)
ви. Лтел. 251-19-81,

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, попра- 063/852-22-43. (267991)
вљам. 063/882-25-09.
ОБАРАЊЕ стабала, крче(266286)
ње плацева, чишћење тавана, одношење ствари,
ЧАСОВИ, основе елекрушења и остало.
тротехнике. Професор
060/035-47-40. (268045)
са искуством. 062/80197-58. (267394)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
шпорета, бојлера, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића.
064/310-44-88.
(267306)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије, гипс
радови, чисто, педантно,
квалитетно.
063/304-476.
(2678879)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
бетона, бетонирања, обарање стабала, ископи,
итд. 064/122-69-78.
(268045)

ПСИХОТЕРАПЕУТ решава страхове, фобије, депресије, болести зависности. Успешно, повољно. 063/354-262.
(268185)

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

тражи:
1. Руковаоца багером-скипом
2. Возача Ц и Е категорије
3. Водоинсталатер
4. Зидар-тесар
5. Физички радник – помоћни радник
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови, замена
поломљеног црепа.
065/535-24-56. (268191)
ТАПЕТАР који преслвачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (268197)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24 године искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (268200)
ИЗВОДИМО фасадерске, молерске и гипсарске радове. Брзо, квалитетно, гаранција пет година. 063/167-66-93.
(268188)
ДУБИНСКО прање тепиха и намештаја. Сушење
у комори. Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.
(268227)
БЕТОНИРАЊЕ, молерај,
керамика, радимо повољно. 061/659-70-31.
(268232)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс, ламинат. 061/45180-07. (268254)
ЧИСТИМ шут, подруме,
таване, купујем старо
гвожђе. 061/631-51-46.
(268285)
WEB програмирања, часови физике, двочас.
065/937-70-30. (267923)
ЧИСТИМО таване, подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(268285)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
064/157-20-03. (268301)
НЕГА покретних, непокретних, мењам пелене.
Тел. 061/660-31-84.
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ АЛУ и дрвену
столарију, сигурносна
врата, ролетне, стаклорезачке услуге. 060/54534-04. (268265)
ЛОГОПЕД, индивидуални рад са децом.
064/121-17-92. (268271)
УСЛУГЕ

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502, 011/288-30-18. (и)

РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих
нових кровова, разне
изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (267141)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(267458)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (267295)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис
клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
064/771-24-16. (267934)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (267983)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерије,
санитарије, прикључка
воде и канализације. Од
0 - 24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/34820-00, 062/845-96-26,
„Електроизградња”.
(267984)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/34820-00, 062/845-9626,„Електроизградња”.(267984)
СЕРВИС телевизора, антена, ЦО 2 апарата, пуњача, разне електронике. Дејан, 063/800-0196.
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (268115)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/81174-89, Јовичин.
(268122)

ОГЛАСИ

ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут. 063/246-368.
(268123)

marketing@pancevac-online.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
због повећаног обима посла расписује

КОНКУРС
за радно место:

„РОЛО НАЈ” вам нуди:
поправку, уградњу ролетна, венецијанера,
тракастих завеса, ролокомарника,хармо-врата,
туш-кабина, роло-челична заштитна врата,
тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, са
највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (268124)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе, монтажа и демонтажа намештаја, паковање
и заштита ствари, одношење непотребних ствари са радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.
(268154)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(268284)
ЛАЛЕ, превозим мањим
кипером повољно: шљунак, песак, сејанац, одвозим шут. 064/354-6994. (268276)

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл адресу
zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”,
на адресу
Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 31. 10. 2018.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, „ТЕ ТО Панчево” д.о.о. из
Панчева, Спољностарчевачка бр. 199, поднео захтев за
одлучивање о потреби израде процене утицаја на
животну средину за пројекaт Привременог објекта у
сврху изградње термоелектране топлане Панчево на
кат. парц. бр. 3523/9 и 3523/4 К.О. Војловица, на
територији Града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева
носиоца пројекта може се извршити у просторијама
Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба
617 у периоду од 19. до 29. октобра 2018. године
радним даном од 10 до 14 часова.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном
року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

РАЗНО
PEKARSKA INDUSTRIJA PANČEVO AD

Raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:
ТРАЖИМ жену да ме чува у замену за бесплатно
становање и храна.
261-29-75.
(267957)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21 сат.
013/352-203.
(268013)
УДОВАЦ, 70 година,
тражи жену од 65 до 75
година, из Панчева и
околине ради брака.
061/210-74-81.
(268268)
ТРАЖИ се очевидац саобраћајне несреће која
се догодила 8. јуна 2018,
21.05 на раскрсници
Улице Војводе Радомира
Путника и Цара Лазара,
да се јави на 060/02731-57. (268313)

1. Vozač
Potrebne kvalifikacije:
– III/IV stepen stručne spreme (sa radnim iskustvom na
istim ili sličnim poslovima)
– Vozačka dozvola C kategorije – оbavezno
– Poznavanje puteva, prvenstveno Beograda i okoline
– Visok nivo odgovornosti i koncentracije
2. Radnik u maloprodaji – Pekari
Potrebne kvalifikacije:
– SSS
– Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
3. Pekar
Potrebne kvalifikacije:
– Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (ručna
obrada i laminiranje lisnatog i lisnatog kvasnog testa,
ručno razvlačenje kora za proizvodnju pita i bureka)
Prijave za posao slati na mail: office@pekara.co.rs ili
doneti lično na adresu: Miloša Obrenovića 39, Pančevo

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04
и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

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

Секретаријат за заштиту животне средине је 16. 10.
2018. године на основу захтева носиoца пројекта „Енерго Долово Четири” д.о.о. из Панчева, Улица Баваништански пут бр. 196, донео решење број: XV-07-501211/2018 којим је утврђено да за пројекат Биогасног
постројења за производњу електричне енергије „Енерго Долово Четири”, снаге 999kW, на катастарској парцели 11890/11 к.о. Долово, на територији града Панчева, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне
средине Градске управе Града Панчева, Панчево, Трг
краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним даном од 10
до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко овог
органа.

На основу одлуке директора Штампарије „6. октобар”
д. о. о. Панчево, расписује

ОГЛАС
1. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ – 3 извршиоца
2. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ (мајстор на машини) –
2 извршиоца
(ССС – графичка, електротехничка или машинска
школа)
3. ВОЗАЧ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА
(возачка дозвола Ц категорије) – 1 извршилац
Вашу пријаву са радном биографијом слати на
адресу: Штампарија „6. октобар” д. о. о., Кајмакчаланска 34 или на mail: у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
– ЛОКАЛА
Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52 м²,
на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине 10,52 м²,
на „Зеленој пијаци” Улица
Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 6 у ламели 9, укупне површине 68,50 м²,
на ”Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по почетној цени од 500,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 7 у ламели 3, укупне површине 6,32 м²,
на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. Б3, укупне површине 9 м², на Робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића бб, по
почетној цени од 5.000,00 динара по метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним
таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у
Панчеву.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на катастарској парцели бр.6623/31 К.О. Панчево, за планирану изградњу цикломотела са пратећим садржајима
у СРЦ „Стрелиште” у Панчеву, за инвеститора Град
Панчево, Tрг краља Петра I бр. 2 - 4, Панчево, израђен
од стране „Homeplan doo” Светог Саве бр. 12, Београд.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
и згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10 до
13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 19. 10. 2018.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг
краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

Петак, 19. октобар 2018.
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Неочекивано си нас напустио... брзо
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Последњи поздрав брату

Последњи поздрав драгом брату

ДРАГАН ИВКОВИЋ

Био си наш анђео чувар!
Заувек ћемо те носити у срцу, у души.
Твоји најмилији: супруга МИЛИЦА и синови МИЛОШ
и БРАНИСЛАВ
Сахрана ће се одржати на Новом гробљу, 19. октобра 2018. у 14 сати.

ДРАГАНУ ИВКОВИЋУ
ЦОКИЈУ

ДРАГАНУ ИВКОВИЋУ

(109/268270)

После кратке и тешке болести преминуо је наш
од СРЂАНА и МАРИЈЕ

од брата ЉУБИШЕ, снаје БОРИЦЕ
и синовице НЕДЕ

(117/268304)

(119/268304)

Последњи поздрав

Последњи поздрав синовцу

МИРОСЛАВ МАНИТАШЕВИЋ
1944–2018.
Био си наш светионик који се сада угасио, али ће твоја звезда са
неба заувек осветљавати наш пут.

ДРАГАН
ИВКОВИЋ

ЦОКИЈУ

Твоји најмилији: супруга ЗОРИЦА, синови ЗОРАН и ДЕЈАН, снаје
ДАНИЈЕЛА и МАЈА, унуци ЛУКА, ДУШАН, МАРКО и ЂОРЂЕ

ДРАГАНУ ИВКОВИЋУ

(121/268310)

Последњи поздрав драгом куму Цокију.
од породице
ЦВЕТКОВИЋ

ЗОРАН, БОСА и СЛАЂА

(110/268273)

(111/268274)

Заувек нас је напустио наш драги

Твој смех, твоја доброта и твоје велико срце заувек ће куцати у нама. Никада те нећемо заборавити

од стрица МИЛОРАДА и стрине МИРЕ
(118/265304)

Изненада нас је напустила наша драга

СЛОБОДАН МИХАЈЛОВИЋ БОБА
1988–2018.
Његова доброта и насмејан лик живеће вечно у
срцима тате ЗОРАНА, маме ЈОЛИКЕ, сестре
ЕЛЕОНОРЕ, зета НЕБОЈШЕ и вољених сестрића
НАТАЛИЈЕ и НИКОЛЕ

КОЛАРИК КАТА
1953–2018.

(56/268102)

КОЛАРИК КАТА
Чуваћемо те од заборава. Почивај у миру.

Твоја породица: Син ВЛАДИМИР и супруг ЈАНО

Последњи поздрав драгој сестри, заови и тетки

(92/268215)

АНКА ИВАНИЋ са супругом ЈАНКОМ и децом
(100/268248)

Последњи поздрав нашем најмилијем
брату

После тешке болести преминуо је мој кум

КОЛАРИК КАТИ
1953–2018.
Увек ћеш бити у нашим срцима.

ЂУРИЦА ЗЕБИЋ
С љубављу и поштовањем ДУШКО СТОЈАДИНОВ
с породицом

СОФИЈА
ПЕТРОВИЋ

Твоји: брат ЈАНО, снаја МАРИЈА, братичина
ЛИДИЈА и МАРИЈАНА с породицама
(105/268257)

(31/268037)

МИРОСЛАВУ
МАНИТАШЕВИЋУ

11. VIII 1946 – 14. X 2018.
Све твоје врлине, храброст, срдачност, упорност и доброта чине да
те никада не заборавимо.
РУЖИЦА и СВЕТЛАНА

Преминула је наша драга

Вољеној мајци

(53/268095)

1944–2018.
Твоје сестре ГОЦА и ЉИЉА
и брат ДРАГАН
(122/268310)

ВЕРА АЋИМОВИЋ

ПАНЧЕВАЦ

1936–2018.

телефон:

Породица ИЛИНЧИЋ
(40/268064

013/301-150

МАРИЈИ ПЕТРОВИЋ
1948–2018.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син НЕБОЈША и ћерка НАДЕЖДА с породицама
(106/268261)

22

Петак, 19. октобар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

3

Последњи поздрав тетка

Последњи поздрав

Отишао је наш друг

ГОГИ

ТИХОМИР БОРКА ТИХА

ГОРДАНИ МАРАВИЋ

1941–2018.

1957–2018.

из Омољице
Последњи поздрав Тихи од друштва из Сејиног кафића:
СЕЈА, ЖИВКА, ИКА, МИЛКА, СНЕЖА, ВОЈКА, МИТИН, ОЛИВЕР,
БАТА, МИЛАНЧЕ, МРСИЋ, КУКИ, ИВАН, ПЕРА, ИВИЦА,
ДРАГАН, ЖЕЉКО, КОПРИЋ, ЗОКА, БЕЧОЊА, МИЋА, ЂУРА,
ШАКИ и ЛАКИ

од КИЋЕ и МИЛОЈА
(113/268288)

од супруга ЈОВАНА и синова ЂУРЕ и МИЛАНА
Сахрана је обављена 18. октобра, у 13 сати, на Новом гробљу.

Последњи поздрав драгој куми

(49/268083)

(12/267961)

3

Последњи поздрав вољеној снаји

Мојој

Отишла је наша другарица

ГОРДАНИ
МАРАВИЋ

ГОГИ
ВЕРА ВЕЗЕНКОВИЋ

(99/268238)

ГОРДАНИ МАРАВИЋ

1952–2018.

НЕБОЈША и ОЉА

Анђелу мом, хвала ти што си постојала, таква каква си била.

Никада је неће заборавити њене другарице:
БРАЦА, МИЛКА, НАДА, ЖИВКА, ВОЈКА,
ВАСКА и СНЕЖА

од тетке МИРЕ, СЕКЕ, БРАЦЕ и ЉИЉЕ
с породицама

ЉИЉА, АНА МАРИЈА, КРИСТИНА, НИКОЛА,
МИХАЈЛО и МИЛАН

(13/267972)

(66/268137)

(82/268194)

Драга наша

Поштованој комшиници

После дуге и тешке болести, 11. октобра 2018, у
74. години, преминула је наша драга

ГОРДАНИ
МАРАВИЋ
ГОЦИ
ВУКОСАВА КРСТИН

ГОГО

Збогом мила моја!
Вечно ћеш живети у нама.
Од сестре МАРЕ с породицом

ВУКОСАВА КРСТИН

(50/268086)

Почивај у миру.
Комшије РАДА
и РАДАН с породицом
(51/268088)

1945–2018.
Хвала Вам за љубав.
ИВАНА и РАДА

Вечно ћеш остати у нашим срцима и сећању.
Ожалошћени: син ГОРАН, снаја ЈАСМИНА,
унука ИВАНА и унук ИВАН

(116/268298)

(46/268077)

13. октобра 2018, у 86. години, преминула наша

АПОЛОНИЈА БОЖИЋ

Црвена коса и вечити
осмех... такву ћемо те
памтити

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 14. октобра 2018. године, у 69. години преминуо наш драги

ВУКОСАВА
КРСТИН

ЖАРКО РАДОСАВЉЕВИЋ

8. октобра 2018. престало је да куца срце сина,
брата и ујака

НИКОЛЕ ДОБРИЛОВСКОГ

Недостајаћеш...
Твоја сестричина
ЛИДИЈА с породицом

1949–2018.
Сахрана је обављена 17. октобра 2018, у 14 сати,
на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: мајка МАРА, син СТАНКО као и
остала родбина и пријатељи

(4/267960)

(74/268162)

1959–2018.
Време ће проћи, а сећање остаје заувек.
Син НЕНАД, кћерка ДУШАНКА и снаја
АНКИЦА с породицама

Живећеш и даље у нашим срцима.
Отац МЕТОДИЈЕ, сестра СНЕЖАНА и сестрићи
АНЂЕЛА и АЛЕКСАНДАР

(61/268132)

(29/268032)

Мишко мој, хвала ти за дане проведене заједно.

Последњи поздрав

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

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЖАРКУ
РАДОСАВЉЕВИЋУ

Породица
САБОВЉЕВИЋ

од породице
ДЕЈАНОВИЋ

Био си велики пријатељ. Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
ЉУБОМИР и ЈОВАНКА
ГВОЗДЕНОВИЋ

(75/268163)

(76/268178)

(123/268314)

МИХАИЛО ЛАЗИЋ
Тата, деко хвала ти за све бриге, подршке и стрепње.
Остај нам спокојно.
Твоји: син НЕНАД, снаја ГАЛИНА, унуци БОЈАН
и НЕВЕНА
(80/268188)

МИХАИЛО ЛАЗИЋ
1937–2018.
Твоја супруга ДУШАНКА
(79/268188)

ЖАРКУ

ФОНЕТУ

Петак, 19. октобар 2018.
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13. октобра 2018. преминуо је наш драги супруг, отац, деда и свекар, у 76. години

МИЛИЦА БРЊИЛОВИЋ
Саучешће породици и велико хвала нашој
драгој Милици за све што је учинила
у удружењу, од пријатеља – М. ЈОВАНОВ,
Т. РИСТИЋ, В. МАНИЋ, Д. БАКУРСКИ,
Д. ПОПОВИЋ, М. ЗДРАВКОВИЋ, Р. КУРЈЕГА,
Ж. БАТАЛО, Б. ИГЛЕНЏЕ, Д. СТОЈНИЋА,
М. КРСТЕВСКОГ, Ђ. ПЕТРОВИЋА,
М. ЖАРКОВИЋА, М. ШУШЊАРА,
Б. ТИШМЕ и С. ТОМИЋА

ЖИВКО ВЕЉИЋ
1943–2018.

Отишао си тихо и спокојно... остали смо ми, у
болу, да вечно тугујемо за тобом

(52/268092)

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, синови САША и ЗОРАН, унуке
ЕМИЛИЈА, ДУЊА и АЊА, снаје САНЕЛА и ЧЕДИЦА
(42/268072)

ЈОВАН НЕРАНЏИЋ
1946–2018.
Последњи поздрав драгом оцу, свекру и деди

Заувек ћеш бити у срцу твојих најмилијих.
Супруга АНА, синови СТЕВАН и МИЛЕ
с породицама

Последњи поздрав драгој сестри

МАВРО ПЕРАК

(94/268221)

Последњи поздрав драгом оцу и деди
од његових најмилијих
Сахрана је обављена 16. октобра 2018. на Католичком гробљу у Старчеву.

Почивај у миру

(11/267969)

ЖИВКУ ВЕЉИЋУ
1943–2018.

СОФИЈИ

Ожалошћени: син САША, снаја САНЕЛА
и унука ЕМИЛИЈА
(44/268072)

од брата ЈОВЕ
с породицом
Породица ЈОВАШЕВИЋ

14. октобра изненада нас је напустила наша вољена супруга, мајка, свекрва, ташта и бака

ЈОВАН НЕРАНЏИЋ

(98/268229)

11. IX 1946 – 11. X 2018.
Последњи поздрав нашем вољеном оцу, деди и
свекру

Последњи поздрав драгом брату Јовану
од брата РАДИЧА РАЦА с породицом
(77/

СОФИЈА ПЕТРОВИЋ

ФОНИ

ЖИВКУ ВЕЉИЋУ

1946–2018.
Тешко је живети с патњом у души, видети те свуда, а нигде те не наћи.
Ожалошћени: супруг СВЕТИСЛАВ, кћерка
СНЕЖАНА, син БОШКО, снаја БРАНКА, зет
РАДОВАН, унук ЛУКА, унуке ЈОВАНА, НЕВЕНА
и АЛЕКСАНДРА

Заувек ћеш бити у нашим срцима

1943–2018.
Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја ЧЕДИЦА
и унуке ДУЊА и АЊА
(43/268072)

Ћерка БОЈАНА,
зет МИКИ, унук УРОШ
и унука МИЉА

(97/268228)

Последњи поздрав зету

Последњи поздрав драгом пријатељу

(88/268196)

Последњи поздрав

Опраштамо се од нашег
вољеног брата, девера,
стрица и деда стрица

ДУЗЛЕСКИ
ФОНЕТУ

ДУЗЛЕСКИ
ФОНИ

ЖИВКУ ВЕЉИЋУ
од породице САВИЋ
(70/268153)

ДУЗЛЕСКИ

КОРНЕЛИЈА ЈОВАНОВИЋ
У суботу, 20. октобра навршава се пола године откако
није с нама моја драга Корнелија.
Тога дана одржаћемо помен, у 11 сати, на гробљу Котеж.
С великим поштовањем твоја ћерка БИЉАНА,
унука МИА, праунука АРИЗОНА, праунук ЂОРЂЕ,
тетка ФЛОРИКА, твоји муж ВОИН, кума
и многобројна родбина
Супруг ВОЈА

од породица СЕКУЛИЋ
и ЂУКИЋ

Породица МАРАВИЋ

(85/268196)

(93/268220)

(32/268039)

16. октобра после кратке и тешке болести преминуо је
мој супруг и отац

ФОНЕТА
Нашем драгом

ИЗЈАВА
С дубоком тугом у срцу
његови ЗЕЛЕ и НАЦА

ФОНИ ДУЗЛЕСКИ

ЗАХВАЛНОСТИ

Ожалошћени: супруга БЕБА, ћерке БИЉАНА
и БОЈАНА с породицама

(84/268146)

(86/268196)

Овим путем захваљујеПоследњи поздрав пријатељу

мо др Браниславу Марчетићу, др Барбари Бој-

СТЕВАНУ МИХАЈЛОВИЋУ

ковић, др Предрагу Ву-

1929–2018.
који је преминуо 11. X 2018. у 89. години, а сахрањен 12. октобра 2018. године, на Старом православном гробљу.
Последњи поздрав од сина ДЕЈАНА, снаје
СВЕТЛАНЕ и унуке ДАЈАНЕ с породицом

јићу и сестрама са хи-

(24/268014

рургије и урологије на
пожртвованој бризи о
нашем супругу и оцу.

ФОНЕТУ
од РАДЕ ОСТОЈИН
(64/268136

Породица ДУЗЛЕСКИ
(87/268196)

Последњи поздрав оцу наше колегинице Биљане

ФОНИ
ДУЗЛЕСКИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка БИЉАНА, унука
КАТАРИНА и САЊА,
зет АЦА и праунуке
АЛЕКСАНДРА и САРА
(89/268196)

ФОНИ ДУЗЛЕСКИ
1947–2018.
Колеге са Филтер станице
(71/2681559
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Петак, 19. октобар 2018.

С неизмерном тугом и жаљењем опраштамо се од нашег супруга,
оца и деке који је преминуо 13. октобра 2018.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 20.
октобра 2018, у 11 сати, на Новом гробљу, дати
полугодишњи помен нашој драгој

Драги зет

СНЕЖАНИ ТОМАШЕВИЋ

ВЕЉКО ГРОЗДАНОВСКИ

ВЕЉКО ГРОЗДАНОВСКИ

1948–2018.

Претужно је сада без тебе и све твоје недостаје.
Нека те анђели чувају као што си ти нас.
Супруг СЛОБОДАН и деца ВЛАДИМИР,
ТАМАРА и НАТАЛИЈА
(8/267966)

Сахрана је обављена 16. октобра 2018. на гробљу Котеж. Заувек
ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЗДЕНКА и син ЖЕЉКО с породицом
(47/268078)

дубоко нас је ожалостио својим одласком.
Последњи поздрав.

МИРОСЛАВ и ДРАГАНА СКВАРЧ
(48/268079)

Последњи поздрав драгом колеги

Драги наш

Последњи поздрав

После тешке болести преминуо је наш брат

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ
Вољени никад не умиру. Заувек ћеш живети у
нама

ВЕЉКУ
ГРОЗДАНОВСКОМ
Остаје туга за добрим
колегом, човеком и
пријатељем.
Колегинице БЕБА,
ЛОЛА, ДОБРИЦА
и БОЖАНА
(19/268002)

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

ВЕЉКО
Срећни смо и поносни
што смо толике године
провели заједно, а не
можемо да верујемо да
више нисте у тиму.

С болом и тугом ваши:
МОЦА, ЖИВКА, ЗАГА,
АНКА, БЕБА, ВЕСНА
и ДРАГАНА

БОШКУ
ЦРНОБРЊИ

БОШКО ЦРНОБРЊА

1954–2018.

1954–2018.

од тете ЈЕКЕ, брата
МИРОСЛАВА
и ВЛАДЕ КУХАРИК
с породицама

Мајка МИЛАНКА и брат ДЕЈАН с породицом
(10/267967)

Ожалошћена: сестра ГОРДАНА, брат ЂОРЂЕ,
снаја РУЖЕНА, синовац ЈОВАН
и синовица МАРИНА с породицама
(95/268225)

(96/268225)

Последњи поздрав зету

Последњи поздрав

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

(25/268615)

ПАНЧЕВАЦ

ВЕЉКУ ГРОЗДАНОВСКОМ
1948–2018.
Син ЖЕЉКО, снајка ЈЕЛЕНА и унука АНЂЕЛА

телефон:
013/301-150

ВЕЉКУ

КЕРЕБИЋ

(9/267967)

(57/268103)

СЕЋАЊЕ

IN MEMORIAM

Поносни што смо те имали, а много тужни што
смо те изгубили.
Нека те анђели чувају
Свекар БУДИМИР, свекрва МИЛИЈАНА и девер
ЗОРАН

Сећање на драгог супруга

од породице

20. октобра 2018, у 10 сати, дајемо шестомесечни помен нашем вољеном

ЈАНКОВИЋ
(101/268249)

МАРИЈА

ДРАГАН

1935–1987.

1961–1997.

ЂОРЂЕ
1933–2017.

Заувек ћете живети у нашим срцима.
ЗОРАН с породицом

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

(120/268309)

МАРИЈА ГАЈИЋ
БЕБА
1996–2018.

ЈОВАНА
ЋИРИКОВАЧКОГ
2010–2018.
У мислима и срцу увек
си са мном.

Твоји најмилији

Твоја ЗОРИЦА

(107/268264)

(18/267992)

ДОМАЗЕТ НИКОЛИ
Све док живимо у нашим срцима куцаће и твоје
име. Ти си наш понос...
Твоји најмилији: супруга СОФИЈА, синови
ТОМА и МИЛЕ, ћерка СЕКА, зет ДРАГАН,
снаје РАДА и СЛАВИЦА, унук БАТА, унуке
ИВАНА, МАЈА, БОЈАНА и НЕЛА, зетови ЖАН
и РАДЕ, праунуци ФИЛИП, АНЂЕЛА, ПЕЦА,
СТЕФАН и ВОЈА
(90/268203)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН
МИЛОШЕВИЋ
BOGGY

20. октобра 2018, у
11.30, на Новом гробљу,
даваћемо годишњи помен нашем

ВЕКОСЛАВ
ПАНАЈОТОВИЋ
20. X 2012 – 20. X 2018.

Твоји пријатељи ПЕЂА
и ГАША

Шест година већ ниси
са нама, али си у нашим
срцима и мислима.
Супруга ЦВЕТАНА
с децом

(67/268140)

(21/268005

1950–2017.

СЕЋАЊЕ

Петогодишњи помен

МИЛАН
КРКОВИЋ

ВЕСЕЛИН

ЈОВАН
МЛАДЕНОВИЋ

20. октобра 2018. дајемо
шестомесечни помен

СМИЉАНИ
ЈАКШИЋ

БЛАЖЕВСКИ

2013–2018.

Прође година туге и бола за тобом.

18. X 2000 – 18. X 2018.

Његови најмилији

Тетке БОСА, ДАНИЦА
и НАДА с породицама

Чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

Чувамо те од заборава и
носимо у срцу.
Супруга МИРА и ћерка
ЈАСМИНА

Време пролази, а бол је
све јача.
Супруг ВЕЛИМИР,
ћерка МИЛИЦА, зет
МИЋА, унуке САЊА
и ТАЊА с породицама

(81/268189)

(114/268290)

(69/268150)

(59/268124)

(60/268127)

МИЛАНУ
КРКОВИЋУ

Петак, 19. октобар 2018.
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У суботу, 20. октобра 2018. у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо
четрнаестогодишњи помен нашем

ДАВОРИН МАНДИЋ
ДАДО
1985–2004.

МАМА, ТАТА и СЕСТРА
(102/ф)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДАВОРИН МАНДИЋ ДАДО

22. октобра 2018. навршавају се три године откада није с нама наш драги

ДАВОРИН
МАНДИЋ

ДАВОРИН
МАНДИЋ

ВЕЛИЗАР БРАНКОВИЋ

Анђели не умиру никад.

Остале су успомене и
празнина.

Тога дана, у 11 сати, на Старом православном
гробљу, с љубављу, поносом и поштовањем оживећемо успомене.
Његови: БРАНКИЦА, КАРЛО и НИКОЛА

1985–2004.
Деда ВОЈО и стричеви БРАНИСЛАВ
и МИРОСЛАВ с породицама
(103/ф)

Седамнаест година је прошло откада није с нама наш драги

ЗОРИЦА, ТАЊА,
КСЕНИЈА и ВЛАТКО

БОКИ

(73/268159)

(58/268117)

(104/268255)

У суботу, 20. октобра 2018, у 10.30, на Новом гробљу, обележићемо годину дана откада није с нама наш

20. октобра навршавају
се две године откако
није с нама наш вољени

НИКОЛА

ЗОРАН МИЛЕУСНИЋ

ЗДРАВКО КОЈИЋ

25. XI 2001 – 25. XI 2018.

1937–2017.

ВУКАДИНОВИЋ
НИЏА
дипл. инг. грађ
и музичар

Време пролази, али туга остаје.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на њега.

Заувек у нашим срцима поносно чувамо успомену на тебе.

С љубављу и поносом увек присутан у нашим сећањима.
Мајка АНЂА и сестра НАТАША с породицом

Синови ЗОРАН и САША с породицама

(39/268063)

(62/268135)

Ћерка КАТАРИНА, зет
СТЕВА и унук ЛУКА
(72/268156)
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Петак, 19. октобар 2018.

Прошло је четрдесет дана откако није с нама наша вољена

У суботу, 20. октобра 2018. на Православном гробљу у Банатском
Брестовцу, у 11.30, даваћемо годишњи помен нашем драгом

ПОМЕН
21. X 2008 – 21. X 2018.

ЈУЛКА ЛУКИЋ

prim dr МИРЈАНА
БАРЈАКТАРЕВИЋ

НЕМАЊИ СИМОВИЋУ

Омољица

1986–2017.

Мама, недостајеш много...
Твоја љубав, савет, брига за нас... Не постоји
сећање у којем те нема.

Година туге и бола...
Неизмерно недостајеш за све што је било, јесте и биће...
Воле те твоји: отац МИРОСЛАВ, мајка СЛАВКА,

анестезиолог-реаниматор

сестре НЕДА и НАТАША, сестрићи НИКША, ВУК и ЛЕНА
и зетови НЕША и МИТАР
(68/268137)

С љубављу ћерке
ВЕРИЦА и ДРАГИЦА
с породицама
(1/267945)

У суботу, 20. октобра 2018, у 11 сати, у
Старчеву, даваћемо годишњи помен

Нашем анђелу

Њени најмилији
(33/26804

У суботу, 20. октобра 2018. у 11 сати, обележићемо годишњи помен, на гробљу Котеж у Панчеву, нашим дивним, племенитим и
највољенијим родитељима

НЕМАЊИ СИМОВИЋУ

СТАНА МИЋИЋ

ЉУБОМИР МИЋИЋ

24. X 2013 – 24. X 2018.

27. X 2017 – 27. X 2018.

Дани пролазе а туга, бол и сећања у нашим срцима на твоју доброту, племенитост, несебичност према свима, а највише
према својој породици вечито ће бити у
нама. Наша љубав и сећање временом само расте и трајаће вечно, препуно боли –
коју је донео твој одлазак, која је наш
верни пратилац.
Твоји најмилији: супруга БИЉАНА,
ћерка ИВАНА, зет МИЛАН, унучад
МАРКО, ХЕЛЕНА и СТЕФАН

(65/268137)

(108/268267)

Били сте наша радост и љубав, наш понос, снага и ослонац.
У нашим мислима и у нашој љубави живећете заувек.

Оставио си нас заувек, пре четрдесет дана, драги наш

Нека вас анђели чувају.

ЗОРАНУ КЕЉЕВИЋУ КЕЉИ

1986–2017.
Није растанак тај који боли.
Боли загрљај који је последњи,
Боле речи које се трудиш да запамтиш заувек.
Боле успомене које нас тапшу по леђима
и терају да гледамо уназад...
Воле те твоји УРОШЕВИЋИ: тетка
ДРАГА, теча УРОШ, сестра АНЂЕЛИЈА и
брат СТРАХИЊА с породицама

Ваши: БРАНКО и ДЕЈАНА с породицама

21. октобра 2018, у 10.30, на православном гробљу у Црепаји, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци, баки, прабаки

(27/268026)

СЕЋАЊЕ

Пролази једна година без нашег деде

КОСТА ЈОСИМОВ КОЈА

ПЕТАР
АЛАВАЊА

ЗДРАВКА КОЈИЋА

Недостајеш... исто као и првог дана... недостајеш... и увек ћеш недостајати.
21. октобра, у 11 сати, окупићемо се око твоје
вечне куће.
У мислима са тобом твоја супруга
СЛОБОДАНКА, ЉИЉА, ДРАГАН, САЊА, ТАЊА,
ДУШАН, АЦА и праунука ТАРА

НАДИ КАРБУНАР
Помен дају њена деца
(45/268074)

(38/268061)

2013–2018.

Недостајеш нам.

Тужна година без нашег драгог

23. октобра 2018. навршава се годину дана од смрти
моје драге мајке

Твоје унуке ЛАНА и ДУЊА
(17/267980

Породица
(28/268

Прошле су двадесет три
године откада није са
нама

СЕЋАЊЕ
25. X 2001 – 25 X 2018.

Четрдесет тужних дана
од смрти нашег

НЕНАДА ОСТОЈИНА
деда НЕШЕ
Тугују за њим његови најмилији: РАДА, МИКИ, БОКИ,
УКИ и МИЉКА
(63/268136)

МИРЕ ДИМИЋ

Заувек си у нашим срцима и мислима.
Ћерка СУЗАНА, зет ДУШАН и унуци НИКОЛА
и ДУЊА
(78/268187()

20. октобра, у 10 сати, даваћемо шестомесечни помен

ИВАН
КОСАНИЋ
1995–2018.
Заувек си у нашим срцима.
Супруга ВЕРИЦА,
синови ДРАГАН
и ЗОРАН с породицама
(37/268058)

ЗОРАН
МИЛЕУСНИЋ

ОСТОЈЕ
ДРВЕНИЦЕ

породица БЕЛИЋ

19. октобра 2018, у 11
сати, одржаће се помен
на Старом гробљу.
Твоји најмилији

(55/268901)

(22/268007)

С поштовањем

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
МИОДРАГ
КОВАЧЕВИЋ

МАРИЈИ ЛУКИЋ
Заувек ћеш живети са нама.
Твоја деца
(36/268044)

Тринаест година туге за
тобом.
Твоји најмилији
(16/267979)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 19. октобар 2018.

Болно сећање на наше драге
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Сећање на моје драге родитеље

БРАЛОВИЋ

ЧИКИЋ

МИЛУТИН

РАДОВАНКА

1984–2018.

2008–2018.

СИМИЋ

ГРОЗДА

ИЛИЈА

3. XI 1986.

20. X 2008.

У суботу, 20. октобра 2018. даваћемо петогодишњи помен нашем вољеном

Заувек остајете у мојим мислима и најлепшим сећањима.

МИЛАН

МИЛЕНА

1991–2018.
Заувек у нашим срцима и мислима.

Никада вас нећемо заборавити.

1994–2018.

Ваша МИЛЕНА с породицом
Ваши најмилији

(30/

(7/267964)

АЛЕКСАНДРУ
НАСТАСОВИЋУ АЦИ

СЕЋАЊЕ

28. октобра навршава се годину дана откада није с нама

ЛАЗАР ОБРЕНОВ

СПОМЕНКА ПАВКОВИЋ СЕКА

1934–2017.

2011–2018.

Време пролази, туга је иста.

(35/268042)

Дани пролазе, а ни један без сећања на тебе.

Успомену на његову доброту и љубав чувају: супруга НАДА,
ћерке, унуци, праунуци и зет

Отишао си прерано и тај одлазак сувише
боли. Остала је душа да пати јер те воли,
дани су тешки а ноћи дуге, препуне бола,
плача и туге. Сећања боле, остала је туга,
јер нема мога сина и брата јединога.
Твоја мајка ВЕСНА, отац ВЛАДИМИР,
сестра БОЈАНА с породицом
и баба ДАНИЦА

Прошло је четрдесет тужних дана откако није с
нама наш вољени

Твоји најмилији
(15/267976)

(5/267961

20. октобра је година откако нас је напустио наш
драги зет

БОРА ЂОРЂЕВИЋ

ДРАГАН ДИВАЦ

СТОЈАНКА
ВРЛАМСКИ

16. III 1961 – 20. X 2014.
Четири године као један дан, један сат, један
удах. Сада када живимо исту твоју судбину,
схватамо твоју ширину и снагу. Дада и ја смо на
тебе, не брини. Непрестано си у нашим срцима,
мислима и причама.
Заувек твоји: ћерке МАЈА и ДАДА, супруга
МИЛЕНА и зет НИКОЛА

1942–2018.
Баваниште
Остаје нам само бол и
туга за тобом.
Нека те анђели чувају.
Сестра ВЕРА
и зет ЂУРА

(26/268021)

(6/267963)

22. октобра навршиће се
тринаест година откако
није с нама наш драги

У петак, 19. октобра навршава се једанаест година откако није с нама

20. октобра 2018. дајемо
годишњи помен, у 12 сати, нашој драгој

1937–2018.
Заувек ћеш бити у нашим срцима...
Чуваћемо те од заборава....
Твоји: супруга ЦАЛЕ и синови АЦА и ДРАГАН
с породицама
(91/268206)

САША МАРСЕНИЋ
2017–2018.
Година је, а туга и бол не престају. Живећеш у
нама и са нама.
Твоји: стрина ЈОВАНКА, шурак ИВИЦА
и свастика ИВАНА с породицама

17. октобра навршава се пет година откако није
са нама наш драги

(41/268071)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЖИВА ПРЕДИЋ
Остаће нам заувек у лепом сећању.

МИЛЕВКИ
ДИМЧИЋ
Недостајеш нам.
Твоји најмилији
(83/268195)

ВОЈИН
ЈОВАНОВИЋ
ВОЈА
Његови: супруга
БОРКА, ћерке
МИЛЕНА и ЉУБИЦА
с породицама

МИЛКА
ИВКОВИЋ

АНА
ТОМАШЕВИЋ
21. X 2015.

Отац СТОЈАН,
брат МИЋА, снаја РАДА
и братанци НЕМАЊА
и МИЛОШ

Три године тугујемо за
њом.

(3/267995)

(14/267975)

Њени најмилији

МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ
21. октобра 2018. биће
шест година откако си
отишао заувек.
Ниједно време не брише успомене на вољене.
Хвала за срећно проведене године.
Твоја супруга
ОЛИВЕРА

Његови најмилији: ДЕЈАН, ХЕЛЕНА, МИЛАН
и АЛЕКСАНДАР ПРЕДИЋ
(54/268100)

ПАНЧЕВАЦ

21. октобра је четири
године без мог брата

телефон:
013/301-150

(2/266513)

(20/268004)

Сећање на наше драге

Сећање на најмилије

ВУКЧЕВИЋ

ЉУБИЦА
ПЕТРУЦ
РУЖИЦА КАЛКАН
РАДОМИР МИЋА
12. I 1942 – 17. X 1983.

МАРИЈА
12. XII 1945 – 26. V 2017.
Ваш син МИКИ с породицом
(23/268008)

1947–2008.
Заувек си у нашим срцима.
Твој супруг ЧЕДА и ћерке ДУДА и БЕБА с породицама
(115/268296)

МИЛОРАД ПЕТРУЦ
1930–1991.
Твоја супруга МАРИЈА,
ћерке СМИЉКА
и НАДА с породицама

рођ. Обрадовић
1913–1980.

ВОЈИСЛАВА
ПЕШИЋА
ЛОЂИНОВА

Твоји најмилији

Тугује сестра
РАДОСАЛВА
с породицом
из Црепаје и Банатског
Брестовца

(34/

(112/268275)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ
Добили ћерку
12. септембра: Мину – Маја Перић и Александар Томић; 26. септембра: Санелу –
Шемса и Емир Јусуфовић; 1. октобра: Николину – Тамара Благојевић и Владимир
Ђорђевић, Софију – Драгана Драганић и Илија Немет; 2. октобра: Марију – Славица и Душан Милосављевић, Марину – Јелена Милосављев и Далибор Соколовић,
Ксенију – Ана Маринковић и Андрија Иванчић, Марину – Снежана Стефановић и
Далибор Марчета; 3. октобра: Вишњу – Анита и Далибор Спасовски, Ану – Дуња
Попов Богут и Марко Богут; 4. октобра: Наташу – Марта и Јан Лабат; 5. октобра:
Сузану – Данијела и Данијел Тодоров, Вању – Ивана Ђурин и Саша Сретков; 8. октобра: Тису – Сања и Марко Мајсторовић.

25. септембра: Паскала – Божана Момиров и Срђан Неда; 3. октобра: Петра – Душица и Виктор Годошев, Рељу – Милица и Никола Марчетић; 4. октобра: Милоша – Марјана и Зоран Булован, Давида – Гордана и Јован Миљковић, Стефана – Марина Крстић
и Драган Баришић; 5. октобра: Рељу – Наташа и Бранимир Неда, Матију – Милена и
Слободан Драгишић, Огњена – Весна Дракулић и Дејан Ивановић, Филипа – Леонида
Тамчи Ћапин и Владимир Ћапин; 6. октобра: Василија – Ивана Бањаш и Жарко Станковић; 8. октобра: Емануела – Данијела Србин Блаж и Габриел Блаж, Вукашина – Јадранка и Драган Јовановић; 9. октобра: Вука – Ивана и Дени Стојановски.

ВЕНЧАНИ
6. октобра: Николина Смиљанић и Бојан Цеснак, Драгана Миленковски и Сава
Стокић, Јована Марковић и Иван Каранфиловски, Љиљана Загајчан и Миодраг Гајин, Јелена Живковић и Милан Ковачевић; 7. октобра: Марина Косовић и Владимир Мартинов, Арселие Буталид и Бојан Дајић, Сандра Попов и Бојан Јовановић,
Ангелина Милићев и Дејан Милићев; 11. октобра: Александра Јовчић и Дејан Станковић, Маријана Хриб и Александар Петровић, Владана Талић и Никола Маринковић, Јасна Тахировић и Мирсад Гановић, Влатка Јока и Марјан Опшитаревић.

УМРЛИ
25. септембра: Миљка Мићановић (1946); 4. октобра: Станко Рашков (1933); 5.
октобра: Љубинка Величковић (1927), Марија Крнета (1945), Јован Наранчић
(1941); 6. октобра: Жива Етински (1957), Милена Стојадинов (1929), Лазар Павловић (1929), Катица Комљеновић (1935), Јован Јоксић (1941), Милош Мунић (1934);
7. октобра: Душан Дончевски (1949), Спасенија Стојкановић (1930), Радмила Стојановић (1938), Јован Вујичић (1937), Видинка Матејић (1936), Тихомир Борка
(1941), Милица Брњиловић (1955), Јелица Плавшић (1941), Зора Радош (1934),
Драгица Ракиџић (1937), Драган Демић (1944), Стојанка Врламски (1942), Момир
Ћирић (1975); 8. октобра: Никола Добриловски (1959), Милка Милановић (1935),
Томислав Петровић (1940), Силвија Попа (1953); 9. октобра: Тихомир Стошић
(1934), Фрања Мењхарт (1940); 10. октобра: Југослава Радосављев (1939), Жика
Лазић (1949), Сава Стокић (1937), Видосава Софронијоски (1934); 11. октобра: Јован Неранџић (1946), Стеван Михајловић (1929), Владимир Стојменовић (1948),
Вукосава Крстин (1945, Горица Јевђовић (1933).

КОКТЕЛ

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

2

3

СТИХОВНИ АНАГРАМ

4

„ЛЕТЕЋА”
ЕВРОПЉАНКА

1
2
3
4

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Пред вама је једна изванредна
седмица. Новац ће доћи из више
извора. Можда ћете успети да
наплатите и неке дугове. Могућа
је и пословна понуда, али ваша
заинтересованост је на минимуму. Поље љубави је стабилно.

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ

1
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Жеље и стварност вам се ове
седмице поклапају. Послови ће
вам ићи од руке. Имаћете више
понуда, па нећете знати шта да
одаберете. Неке проблеме ћете
решити уз значајну материјалну
добит. Мало љубоморе може да
буде инспиративно, али мало.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Назире се повољно решење за
проблеме с документима. Неки
стари пословни контакти ће се
поново покренути и даће вам могућност да се економски стабилизујете. Слободни Бикови се активирају у љубавним освајањима.

Сарађујте са женама и сигурно
ћете успети. Дошло је ваших пет
минута да покажете шта и колико можете. Када све сумирате,
биће ово једна финансијски исплатива седмица. Љубав је у ваздуху! Ако сте слободни, будите
мало стрпљивији и толерантнији.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Срећа је ове седмице на вашој

Шта год да планирате, морате

страни. Правне заврзламе решавате као од шале, а посао који
дуго чекате коначно креће и доноси материјални добитак. Избегавајте паралелне везе, јер ће
све изаћи у јавност.

се добро организовати и гледати
мало даље од сопственог носа.
Ваше нестрпљење може упропастити добру пословну прилику.
Расположени сте за флерт, што
може довести до проблема с
партнером.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Период је повољан за правље-

Новац долази, не онолико коли-

ње дугорочних планова. Динамични дани с много састанака и
задовољавајућих решења, али и
могућност веће зараде. Мало ћете занемарити партнера због посла, али имате среће јер је он
пун разумевања и љубави.

ко очекујете, али стиже скоро
свакодневно. Завршите све што
сте одлагали. Превише догађаја
у исто време мало ће вас иритирати. Позив за пут ће вас обрадовати. Горите од љубави.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Прошлост вам куца на врата.

Ове седмице посебно треба да

Шта год да вас мучи, време је да
почнете да решавате проблеме.
Мањи сукоби са сарадницима
неће вас пореметити. Размишљате о особи коју сте упознали
пре извесног времена, али све
ће остати само маштање.

пазите шта потписујете, јер можете бити насамарени. Неки
планови ће се изненада мењати,
али набоље. Новац који чекате,
стиже. Подршка партнера вам је
потребнија него икада.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Изненадни пут доноси вам мо-

Слогови: ВА, ВА, ЗИ, КА, КА, КРА, НИ, ЊЕ, ТА, ТА, ТИ, ТИ У, У, ЦА, ЦА.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. индонежанско острво које је разнела
снажна вулканска ерупција, 2. говорити, 3. горњи део просторије,
строп, 4. уливање, увирање.
Који се
обично
догађа

Бучан, громогласан

ЊЕГОВ
СПОРТ

гућност великих промена. Амбициозни сте и самоуверени, али
вам се то може обити о главу ако
не будете пажљиви. Радите строго у складу са законом. Избегавајте љубавне авантуре на послу.
Веома ватрена седмица.

Да најбржа будеш,
то је теби смер
и у свакој трци
да ИСПАДНЕШ ФЕР.

На тренутке осећате да бес у
вама расте и да је дошло време
за наплату дугова. Пре но што
кренете у акцију, направите
план приоритета и строго га се
држите, јер ћете тако успети да
склопите и дугорочне послове.
Појачана страст.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
Велика
тропска
змија

Име глумца
и певача
Монтана

Опушак,
пикавац

Корално
острво

Дрвена
грађа
(турц.)

Ознака за
Шпанију

Ленчарење

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Која је на
брдима
Други вокал

2

Справе,
направе

Показна
заменица

Прибор за
рад

ЊЕГОВО
ИМЕ

Шести
месец
јеврејске
године

Поглед
уназад

Исландска
певачица
Име глумице Палмер

4
Медоносно
дрво
Хрв. кошаркаш (Андро)

5
Беда, невоља
Једноцифрен
број (жен.)

Име
глумице
Гарднер

Главни град
Италије
100м2
Ознака за
Холандију

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ

Нападачки
део тима

Старо доба,
старина

Краљевски
намесници
Предлог
Притока
Дрине

ВОДОРАВНО: 1. летовалиште у Египту – десна притока Неретве, 2.
покрајина у Француској – језеро у Русији, 3. најпопуларнија средства
јавног информисања (стр.), 4. хемијски елемент (симбол Ас), 5. антиквари, старетинари.
УСПРАВНО: 1. име немачког писца Мана („Чаробни брег”), 2. владар
(грч.), 3. кип, статуа, 4. име нашег атлетичара Колашинца, 5. име британске певачице Ленокс, 6. панчевачки дечји песник (Јован – Шулир),
7. мелодија, 8. место код Шапца, 9. мудраци, теолози (турц).
РЕШЕЊА – Укрштени слогови 4 х 4: Кракатау, казивати, таваница,
утицање. Анаграм: Дафне Шиперс. Мини-укрштеница: Таба, Рама,
Онис, Арал, мас-медији, актинијум, старинари. Скандинавка: уобичајен, брдовита, е, НБА, Копар, ео, к, Липе, Бјорк, јад, та, Александар, Владисављев, ар, навала, регенти, старинство, Лим.

Предлог

Други и
четврти
вокал
ТРЕНЕР ЖОК
Телевизија
„ЦРВЕНА
Нови Сад
ЗВЕЗДА” НА
(скр.)
СЛИЦИ

3

Словеначка
лука
Он припада
краљу

Америчка
кошаркашка
лига (скр.)

29
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У КЛУБ-РЕСТОРАНУ „ПОКО ЛОКО”

ВЕЧЕ СЛАГАЊА ХРАНЕ И ВИНА
Представљање
винарије „Доја”
Александра
Нинковић Ташић
говорила о Пупину
и Тесли
Прошлог викенда, у суботу, 13.
октобра, у Клуб-ресторану „Поко локо”, у Улици браће Јовановић 15, догађало се нешто
несвакидашње лепо: вече слагања хране и вина из винарије
„Доја” уз, као одличан „зачин”,
занимљиве приче Александре
Нинковић Ташић о Михајлу
Пупину и Николи Тесли.
За „композицију” сачињену
од укусне хране и врхунског пића побринуло се особље реномираног панчевачког ресторана, с власницом и главним куваром на челу. Они су, наиме,
две недеље пре самог догађаја
добили узорке божанског нектара из винарије „Доја”, како би
имали довољно времена да на
идеалан начин уклопе храну и
пиће, у чему су, пошто су пробали мноштво комбинација, без
дилеме успели. Најбољи могући епилог је и резултат искуства: у последњих седам година
био је у „Поко локу” велики број
вечери хране и вина. Своје производе су представљале најбоље винарије у региону: „Александровић”, „Радовановић”, „Ковачевић”, „До краја света”, „Цилић”, „Милосављевић”, „Звонко
Богдан”, „Мачков подрум”, „Тиквеш” (Македонија), „Јокић”
(Хрватска), „Краљевска винарија”, „Киш”, „Спасић”, „Минић”...
Наравно, у свакој од тих прилика уиграни тим „Поко лока”
умео је да укомпонује дела својих врсних кувара и најбољих
вина.
У суботу увече у то су се ко
зна који пут уверили гости пуног ресторана. Њима су, уз са-

лату с печеницом, пармезаном,
руколом и коштуњавим воћем,
професионални, спонтани и непосредни конобари у чаше сипали doja chardonnay & pinot grigio. Пошто су сервиране црне
шпагете с бранцином и хоботницом, био је ред да се окуси
doja chardonnay barrique...

О сортама вина с времена на
време говорила је Сандра, представница винарије „Доја”. Причала је о страсти породице Тодић, која је у Топлици, у селу
Доња Јошаница, у природном
амфитеатру окруженом планинама, деценијама узгајала сорту прокупац. Данас обрађују 25

хектара винограда, а за засад
је припремљено још 60 хектара. Микроклима која подразумева температуре у време сазревања воћа од 15 степени ноћу до 30 степени током дана –
представља идеалне услове за
стварање премијум вина. Циљ
одабраних енолошких поступака винарије је да се квалитет из бобица преточи у боце, а
у боцама очува аутентичност и
препознатљивост вина прокупачког виногорја.
Да је циљ испуњен, потврдило
је и вино doja rose, које је испунило чаше уз „Поко локов” врат
на жару са освежавајућом салатом од празилука.
Паузе између послужених делова целовечерњег менија ненаметљиво и елоквентно је користила Александра Нинковић
Ташић. Ова образована дама важи за једног од наших најбољих познавалаца живота, рада
и дела Михајла Пупина, па је
понајвише о њему надахнуто говорила. Ипак, било је простора
да у приче „умеша” и Николу

Теслу, тј. однос двојице светски чувених научника, за који
је рекла да је био пријатељски
и топао, иако је у њиховој ери,
посебно у америчкој штампи,
„пуштана бува” да су међусобно нетрпељиви. Ту тврдњу је
поткрепила податком да је Пупин на суду бранио Теслу уз
помоћ шест стотина својеручно написаних страница на ко-

Цуцић, директор РЦТ-а „Михајло Пупин”.
Из субјективног угла гледано, најбоље вино послужено
те вечери било је „прокупац
винарије ’Доја’”, које је одлично легло уз домаћу слану
питу с коленицом и кајмаком.
На крају се, наравно, појавио
десерт, и у тањирима и у чаша ма: рам стек с њо ка ма у

јима су били аргументи у корист његовог пријатеља.
Иначе, Александра Нинковић
Ташић је приредила фантастичну књигу „Звездобројци”, у којој поред двојице поменутих великана о себи пише још један:
Милутин Миланковић. Гостима се обратио и др Драгољуб

мик су во ћа, па за тим чо ко лад ни ро лат с ба на ном и –
doja merlot & cabernet sauvignon.
Многобројни гости су иза поноћи изашли из локала презадовољни оним што су окусили
и искусили. Чиста десетка.
С. Трајковић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

У СУБОТУ АКЦИЈА ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКОГ КЛУБА „СОКО”

Сви у шетњу Градском шумом
Клуб „Соко” у сарадњи с градским Секретаријатом за заштиту животне средине и уз подршку Јавног предузећа „Војводинашуме” у суботу, 20. октобра, за све узрасте организује
обилазак Градске шуме (с десне обале Тамиша). Окупљање
је у 10.30 код силоса на кеју, а
учешће је бесплатно.
Ово удружење је, према речима његовог председника Бранислава Ровчанина, неколико
година радило на промоцији
наведене локације и у ту сврху
је уредило и обележило (поста-

вљањем табли и путоказа) две
стазе у дужини између четири
и осам километара.
– У међувремену је неко вандалски уништио део табли, али
смо ове године обновили маркације, а у току је замена и постављање нових табли – истакао је Ровчанин.
Иначе, све више љубитеља
природе и пешачења обилази
Градску шуму, па су се, рецимо, протеклог викенда тамо затекли чланови београдског Планинарског друштва „Раднички” с Црвеног крста.
Ј. Ф.

НА ТАМИШУ ОДРЖАНО НАДМЕТАЊЕ РАДНИКА НИС-а

Нафташи пецали и чували традицију
Такмичење у риболову запослених у НИС-у има вероватно најдужу традицију када је
реч о оваквим надметањима,
јер се садашњи и бивши радници поменуте фабрике тим
поводом у континуитету окупљају већ двадесет година. Последњи такав пецарошки турнир одржан је недавно на градском кеју, то јест на локацији
у близини „Бродоремонта”.
Према речима главног органи за то ра до га ђа ја Пре дра га
Жикића, у том спортском дружењу несебично им помажу
матична компанија и тамошњи
синдикати.
У трећем, последњем колу
Лиге НИС-а у риболову учествовао је двадесет један такмичар из седам екипа, које су
чинили запослени из свих делова те фирме – „производње”,
„прераде” и „истраживања”, као

и људи из крушевачког ФАМ-а
и „Србијагаса”.
Пецало се на пловак у трајању од три сата, а бодована је
грамажа улова.

Напослетку је прво место
освојила екипа „НИС–Петрола”, с 9,5 негативних поена.
Само по себи било је атракција то што су је чиниле три даме

(једине на стази): Зденка Киш,
Тања Зечевић и Милица Ђурић. Други су били риболовци
ФАМ-а из Крушевца, с 10 негативних поена, а треће место
је заузела Рафинерија нафте
Панчево, с поеном више.
Појединачно најбољи био је
Љубинко Моц из екипе „Нафташа” са 2.040 поена, друга је
била Тања Зечевић из „НИС–
Петрола” с 1.710 бодова, а трећи је био Звонко Хорват из
ФАМ-а (670).
У укупном пласману Лиге
НИС-а у риболову за 2018. годину, након три кола, шампиони су постали пецароши
Рафинерије нафте Панчево, у
саставу: Петар Марчета, Ненад Николић и Никола Стаји чић. Дру ги су так ми ча ри
„НИС –Пе тро ла”, а тре ћи је
ФАМ Крушевац.
Ј. Ф.

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

Малина
„Шећерлема” од штенета, која у себи има крви пекинезера, желела би
што пре да пронађе топли дом. Тренутно се налази у Омољици и веома
је активна и разиграна, као и сви
штенци у овом узрасту.
Малина је здрава је и весела; добро се слаже с другим животињама, али би било неопходно десетак дана да се навикне на ново окружење и услове. У обзир долазе само озбиљни
удомитељи који имају основне услове за држање пса, у шта
не спадају ланци, боксеви и слично.
Све информације могу се добити на телефон 069/261-00-66.

Црња
Овај пас, стар око две године,
већ дуже време живи на Содари и о њему брину старатељи,
који за Црњино понашање имају само речи хвале, а о добром
понашању и мирном карактеру посведочили су и бројни станари из комшилука.
Он се тренутно налази у градском прихватилишту, а било
би најбоље да што пре нађе удомитеља, будући да је заиста
душа од пса и заслужује да има прави дом.
Црња је кастриран је и перфектно се слаже са псима и људима, а познат је као локални лењивац и велика маза, па се
тако увек могао видети у друштву деце, коју обожава.
Контакт-телефон је 065/529-38-08.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ДИНАМИК НА СТРЕЛИШТУ

ПОГОДАК ЈЕДАН – ТРИ БОДА ВРЕДАН

Утакмицама другог кола настављена је првенствена трка
за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. После тријумфа у
премијерном мечу ове сезоне, над Металцем из Ваљева,
пред кошаркашима Тамиша
је било још једно велико искушење. Путовали су у наш
главни град, где су одмерили
снаге с популарним „клонферима”, који су такође победнички започели нови шампионат.
Унапред се знало да ће то
бити веома тежак меч за момке које предводи Бојан Јовичић, али Панчевци нису отишли на тај мегдан с белом
заставом. Желели су да направе изненађење, али млада екипа, која је још увек у
формирању, није успела: ОКК
Београд – Тамиш 86:72, по
четвртинама: 17:17, 28:19,
19:17 и 22:20.
Од самог почетка утакмице водила се отворена и прилично изједначена битка, па
после прве четвртине није било победника. Ипак, наставак
сусрета донео је доминацију
Београђана, који су успевали
да казне сваку грешку кошаркаша Тамиша, па су на одмор
отишли с девет поена „вишка”.
Душан Кнежевић и његови
саиграчи покушавали су да у
наставку утакмице сустигну
предност ривала и преокрену ток меча у своју корист,
али врло добар тим ОКК Београда је успешно одбио све
атаке и на крају је стигао до
друге победе у првенству.
Тамиш је играо у саставу:
Александар Илкић (13 поена),
Иван Смиљанић (24, пет „тројки”), Душан Кнежевић (пет),
Бојан Крстовић (једанаест),
Братислав Јековић, Стефан Митровић (осам), Александар Торњански, Алекса Чабрило (четири), Саша Радовић (седам),
Милоје Шушић, Јован Балтић
и Бранислав Лабудовић.
Већ у суботу, 20. октобра, кошаркаши Тамиша ће се састати

с још једним тешким ривалом, можда и најјачим у досадашњем шампионату. У Халу спортова на Стрелишту долази Динамик, тим који је
већ годинама у самом врху
српске кошарке. Не треба сумњати да је пред нама још једна сјајна спортска представа,
а уз подршку с трибина Алекса Илкић и његови другови

лакше ће се супротставити
великом противнику.
У другом колу Прве регионал не ли ге гру па „Се вер”
Крис-крос је на свом терену
изгубио од Тополе с 57:65, по
четвртинама: 13:20, 22:10,
11:21 и 11:14.
– Честитам нашим момцима на још једној одличној
утакмици. Од старта првенства показују да, иако су најмлађа екипа у лиги, могу да
парирају бољим и искуснијим тимовима. Учимо на грешкама и нема сумње да ћемо
ускоро почети да побеђујемо.
Поносни смо на наше млађе
и старије јуниоре, који полако постају озбиљни сениори.
Атмосфера је одлична и напредоваћемо брзо – рекао је
тренер Крис-кроса Милош
Степанов.
Панчевци наредног викенда гостују Словену у Руми.

УСПЕШАН ВИКЕНД ЗА ПАНОНИЈУ

ПРИПРЕМЕ ЗА ДРЖАВНИ
ШАМПИОНАТ У КРОСУ

Дизелка” савладала
ЧСК
У недељу опет на
свом терену
Десето коло у Српској лиги група „Војводина” на програму је
било прошлог викенда. Фудбалери Железничара су на свом
терену одмерили снагу са екипом ЧСК-а из Челарева. Био је
то веома тежак меч за момке
које предводи тренер Горан Мрђа, јер су после два узастопна
пораза у овај дуел ушли под притиском и императивом победе.
Такве утакмице је по неком
неписаном правилу и најтеже
играти, али Данило Ковачевић
и његови саиграчи овог пута
нису дозволили никакво изненађење. Надиграли су ривала,
поготову у првом полувремену, па је победа „дизелке” могла да буде и убедљивија: Железничар–ЧСК 1:0 (1:0).
„Панчевци” су од првог минута наметнули свој стил игре.
Добро су се кретали по терену,
имали су много тачних пасова и
додавања, а пропустили су и неколико стопостотних прилика
за гол. Иако је време одмицало,
а гола није било, фудбалери Железничара нису дозвољавали да
се нервоза увуче у њихове редове. Стрпљиво су чекали неку нову шансу, а дочекали су је у 36.
минуту, када је Никола Радисављевић на најбољи начин искористио идеалну асистенцију Слободана Спасковског и послао
лопту у мрежу иза леђа голмана
из Челарева.

Иако је темпо игре у другом
полувремену мало опао, „дизелка” је и даље била тим који
доминира и ствара шансе. Најближи поготку био је капитен
Данило Ковачевић, када је после једног доброг центаршута
био највиши у скоку у гужви у
казненом простору гостију, али
је после његовог ударца главом
лопта погодила пречку гола
ЧСК-а.
– Знали смо да је пред нама
тешка утакмица, јер смо после два пораза једноставно морали да се вратимо на победнички колосек. У првом полу вре ме ну смо игра ли баш

до бро, а про пу сти ли смо и
неколико „зицера”. Да смо искористили све шансе, питање победника бисмо решили
већ у првом делу меча. То нам
је по ка за тељ ка ко тре ба да
играмо и убудуће. У другом
полувремену смо били знатно
лошији, па смо на крају морали добро да се ознојимо како
би смо са чу ва ли пред ност и
освојили сва три бода. Ипак,
победа је најважнија. Верујем
да ћемо се после овог меча
вратити у нормалан колосек и
да ћемо играти све боље – рекао је после утакмице тренер
Железничара Горан Мрђа.

Тим из нашег града играо је
у саставу: Николовски, Ђорђевић, Спасковски, Аничић, Шобат, Ковачевић, Павловић, Симоновић, Лукић, Трипковић и
Радисављевић, а прилику су добили и: Шалипуровић, Савков
и Сарајлин.
У среду, 17. октобра, одиграно је редовно 11. коло шампионата, а „дизелка” је у панчевачком дербију гостовала на Градском стадиону. У недељу, 21. октобра, Железничар опет игра пред
својим навијачима. На СЦ-у
„Младост” одмериће снагу с
Радничким из Нове Пазове.
Утакмица почиње у 15 сати.

ПОКРАЈИНСКО НАДМЕТАЊЕ КАРАТИСТА

КЛИНЦИ У КИМОНИМА „ОСВОЈИЛИ” ВОЈВОДИНУ
Каратисти Динама настављају
да нижу успехе и доказују да су
у одличној форми. Овог пута
су заблистали кадети, јуниори
и млађи сениори на Првенству
Војводине у Новом Бечеју.
Златне медаље су освојили
јуниор Дарко Спасковски и млађи сениори Урош Петровачки
и Тамара Живић. Сребром се
окитио јуниор Никола Ивановић, а бронзана одличја су заслужили кадет Александар Здешић, јуниорка Јана Којчић и
млађи сениори Миња Несторовић и Марко Пуљаревић. Одлично се борио и кадет Дејан
Кркљуш, али због повреде није
успео да се домогне трофеја.
Прошлог викенда су одлични били и најмлађи борци КК-а

Динамо, јер су на Купу Војводине у Старој Пазови освојили
чак деветнаест трофеја.

Златне медаље су заслужили
Лука Доброта, Борисав Јевремовић и Матеја и Лука Степа-

нов. Сребрним одличјима су се
окитили Анђелија Симин и Антоније Ћулибрк, а бронзе су заслужили: Вук Воркапић, Милица Гагић, Огњен Чекеревац,
Михајло Димовски, Стефан
Стојковић, Јелена Милентијевић, Милица Гагић, Боривоје
Весин и Богдан Здравковић.
Пласман на Куп Србије изборили су и Андреа Кука, Теодора Гагић и Јована Стоилковски.
Последњи турнир Премијер
лиге за ову годину одржан је
прошлог викенда у Токију. У
врло јакој конкуренцији Слободан Битевић је заузео седмо
место у категорији преко 84 кг.
За Бобу је ово билa добра
провера пред Светско првенство у Мадриду.

ТРО ФЕ ЈИ ЗА МЛА ДОСТ

Такмичари Атлетског клуба
Панонија учествовали су прошлог викенда на три митинга, а своју богату ризницу трофеја увећали су за десет нових медаља.
У другом из серије кросева
РТС-а, који је одржан у Рековцу крај Јагодине, Ана Драгојевић је освојила сребрно
одличје у групи девојчица из
седмих разреда. Хана Јарамаз се пласирала на четврто
место у својој конкуренцији.
На Јесењем првенству Београда у кросу, које је одржано 14. октобра, Хана Јарамаз
је тријумфовала у трци девојчица на 500 метара, док је
Ана Драгојевић постала вицешампионка овог масовног
такмичења.
Други део екипе наступио
је на петим „Атинским атлетским играма” у Вршцу, где
се АК Панонија представио с
једанаест чланова.

Као најмлађа у трци на 60
м Сара Дамјановић је освојила бронзу, док је Катарина Њари победила у надметањима на 60 и 300 м. Миља Остојин је зарадила сребро у трци старијих пионирки на 300 м. У надметању
сениора на 400 метара Дамјан Чикић је с новим личним рекордом од 55,25 био
трећи, док су старији пионири Никола Добрић и Александар Дугић, на истој дистанци, заузели друго односно треће место. Успешан
наступ су имали и: Андреа
Тисевски, Емилија Недељковски, Ена Шолаја, Ивана
Цукић и Петар Секуловић.
АК Панонија ће 27. октобра бити организатор појединачног и екипног Првенства Србије у кросу, које ће
бити одржано од 10.30 на
Котежу 2.

На Првенству Војводине за кадете, јуниоре и млађе сениоре у
Новом Бечеју Срђан Јокић је освојио сребро у категорији преко 84 кг, док је кадет Димитрије Емануел зарадио бронзу у категорији до 52 кг. Анастасија и Анђелина Јаредић пласирале
су се на пето место.
Куп Војводине за пионире и наде одржан је у Старој Пазови.
Златне медаље за КК Младост освојили су Михаило Пантелић,
Тара Ђурђевић и Милица Драгичевић. Сребром су се окитиле: Катарина Тодоровић, Миљана Тодоровић и Сара Жунић, као и тим
женских нада, који је још био појачан Катарином Петровић. Бронзано одличје заслужила је Милица Амановић.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У РЕШИЦИ

„ПОЗЛАТИЛА” СЕ И РУМУНИЈА
Чланови Пливачког клуба Динамо, предвођени тренером Биљаном Шондић, надметали су
се прошлог викенда на међународном турниру у румунском
граду Решици. У веома јакој конкуренцији наши млади суграђани су остварили запажен успех.
Срна Милутиновић се надметала у две групе и у обе је имала
одличне резултате. Она је у надметању на 50 м делфин освојила златно и сребрно одличје. У

трци на 50 м леђно победила је
у групи девојчица рођених 2010.
године, а у конкуренцији годину дана старијих пливачица заслужила је бронзу. На 50 м краул зарадила је злато и сребро, а
тријумфовала је и на 50 м прсно у својој категорији.
Јана Обрадовић је зарадила
сребрно одличје на 50 м, док
је Миа Пољак у истој дисциплини, али у својој категорији,
трећа стигла на циљ.
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Петак, 19. октобар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕСТ ПО ВЕСТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПЕХАР ЗА ЗОРАНУ

ЛЕПЉИВА ЛОПТА У ЗНАКУ ПОБЕДЕ

Наша суграђанка Зорана Митровић освојила је златну медаљу на такмичењу „Мис универзум”, које је одржано прошлог викенда у Италији.
Она је на IFBB фитнес и боди-билдинг такмичењу освојила

прво место у категорији такмичара преко педесет година,
без конкуренције.

ИЛИЈА НЕМА ПРЕМЦА
У Земуну и Новом Саду у суботу, 13. октобра, истовремено је
одржано Отворено такмичење
у решавању шаховских проблема. То је уједно било четврто
од укупно шест кола Лиге решавача Србије за 2018. годину.
Традиционално октобарско
такмичење проблемиста од ове
године носи назив Меморијал
„Милан Велимировић” у част
нашем прослављеном велемајстору проблемског шаха.
На програму је било петнаест
двопотезних задатака с временом решавања од 150 минута, а

победнике су чекале дипломе
и вредне робне награде. Млади
Панчевац Илија Серафимовић
поново је заблистао и освојио
прво место као једини учесник
који је решио све задате проблеме. На овај начин поновио
је резултат из трећег кола, одржаног крајем јуна, када је тријумфовао испред својих старијих колега, чланова репрезентације Србије.
Наш четрнаестогодишњи суграђанин има јединствену прилику да буде први јуниор који
је постао укупни победник Лиге решавача шаховских проблема Србије. Шансу за подвиг имаће већ у наредном колу, које ће бити одржано почетком новембра у Панчеву.

ЗЛАТНИ НИНА И ВУК
Чланови ЏК-а Панчево остварили су запажене резултате и
прошлог викенда.
На турниру у Београду Вук
Вељковић је освојио златну медаљу, сребрна одличја су заслужили Матеја Калинић и Вук

„Жуто-црни” остварили
и четврти тријумф
Девојке одличне на
премијери у Панчеву
Рукометаши Динама настављају победнички поход по Суперлиги. Момци које предводи тренер Иван Петковић у петак, 12.
октобра, одиграли су утакмицу четвртог кола и остварили
су четврти тријумф. Овог пута
и нису имали тако тежак задатак, јер су на свом терену одмерили снагу с последњепласираном екипом из Пожеге.
Ипак, сви су свој посао одрадили максимално озбиљно, нису потценили ривала и освојили су нове бодове: Динамо–
Слога 34:20 (19:6).
Победник ниједног момента
није доведен у питање, јер су
„жуто-црни” у овом тренутку
за две класе бољи од Слоге. Динамо је већ до средине првог
полувремена остварио недости-

Милош Павловић (један), те Лука Јовановић (три) и Милош
Савић (два гола), а одличан је
био и голман Никола Радовановић. Најефикаснији стрелац
овог дуела био је Александар

СЈА ЈАН ГЕСТ ДИС ТО ЛА
По завршетку сваке утакмице у Суперлиги проглашава се
најбољи појединац тог сусрета.
У дуелу између Динама и Слоге титулу најбољег понео је
Иван Дистол, а онда је он још једном показао да је прави
спортиста, али и велики човек. Мајицу с натписом „најбољи играч” поклонио је младом голману Слоге Алекси Алексићу, који је сјајним интервенцијама спасао свој тим од још
убедљивијег пораза.
Свака част!
жну предност за госте из Пожеге, а потом је шеф стручног
штаба домаћег тима Иван Петковић шансу да играју, пружио
момцима који су у досадашњем
току Суперлиге имали мању
минутажу.
– Хвала Петку на разумевању и пре и током ове утакмице. Огромна је разлика у квалитету наших двају тимова. Динаму желим све најбоље у наставку шампионата – рекао је
на конференцији за новинаре
после утакмице тренер тима
из Пожеге Дарко Таврић.
Тако су се у дуелу против Слоге истакли Лазар (пет голова) и

меча у меч и надам се да ће и
убудуће бити уз нас – истакао
је Иван Петковић.
Своје навијаче су обрадовале и рукометашице ЖРК Панчева. Оне су у другом колу Супер Б лиге на свом терену савладале Слогу из Петровца на
Млави са 25:21 (12:10) и тако
се на најбољи начин представиле својим симпатизерима у
новој сезони.
Била је то врло добра рукометна представа, у којој су девојке које предводи тренер Марко Крстић од самог почетка
диктирале темпо и имале иницијативу. На голу је бриљирала Сања Павловић, која је проглашена и за најбољу играчицу у тој утакмици. Популарна
Цака као да је хипнотисала

рукометашице Слоге, па је из
готово сваког дуела излазила
као победник.
Ипак, цео тим заслужује похвале за борбеност, залагање и
освојене бодове. Светлана Ничевски и њене саиграчице су
на терену деловале баш онако
како су се и договориле пре
почетка. Играле су мирно, тактички мудро, па и када је противник припретио, нису срљале, већ су стрпљиво чекале своје прилике.
Најефикаснија у редовима
Панчевки била је Јована Јовановић, са осам голова. Ивана
Цветиновић је пет пута била
прецизна, а Марија Мићевић
и Невена Станишковић су по
четири пута савладале противничког голмана. Катарина Шуберић је постигла два, а Светлана Ничевски и Невена Којић дале су по један гол.
Рукометаши Јабуке су остварили још један тријумф у Првој
лиги „Север”. Они су у четвртом колу, пред својим навијачима, победили Апатин с 38:29.
Сјајно одиграно прво полувреме и резултат од 19:12 дали
су за право тренеру Николи Јаневском да шансу пружи свим
момцима, тако да су се сви
играчи домаћег тима уписали
у стрелце.
Стандардно добром Јовановском (седам голова) придружили су се Пешко и Спасић,
који су постигли по шест погодака, и Пешић, који је пет пута
био прецизан. Ипак, назив најбољег играча понео је голман
Митановски.

Пилиповић, са седам погодака, док је Милош Костадиновић постигао шест, а Милош
Баруџић пет голова.
– Честитам мојим момцима
на приступу овом мечу. Одморили смо искусније играче, па
су шансу добили они с мањом
минутажом. Пред нама је велико искушење, дерби са Шамотом у Аранђеловцу. Припремамо се за један прави рукометни спектакл и надамо се
најбољем. Имамо проблема с
повредама, с кратком ротацијом на клупи, али шта је – ту
је. Захвалио бих и нашој верној публици која нас прати из

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Клек: КЛЕК–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Крушевац: НАПРЕДАК–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ
недеља, 20 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Крушевац: НАПРЕДАК – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Дебељача: СПАРТАК–ДОЛОВО
мушкарци
Шид: РАДНИЧКИ–ЈАБУКА
Ј. Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ПАРТИЗАН

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК
субота, 19 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Омољица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО
С. Пазова: С. ПАЗОВА – ДИНАМО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (НП)
недеља, 15 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (С)
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (В)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ
Иваново: СТРЕЛА–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

1:3
1:3

ПРВА ЛИГА
К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ
Панчево: БОРАЦ–ВГСК

1:3
2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Србобран: ЕЛАН – ОДБОЈКА 013

3:1

Највредније трофеје су освојили Дејан Долинга, Милена и

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА

34:20

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СЛОГА

25:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ЛАКИ
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН
Долово: ДОЛОВО–СИВАЦ

38:29
17:28

Кошарка
Милица Секуловић, Матеја Зубовић и Милош Стојановић, а
бронзама су се окитили Никола
Долинга и Стефан Васовић.
У Панчево су стигле и обе
главне награде (два бицикла).
У извлачењу из шешира су учествовали само освајачи злата,
а среће су имали Милица Секуловић и Дејан Долинга.
На овом турниру су се надметали и чланови ЏК-а Јединство
из Качарева.
Медаље су освојили: Василије Стошић, Кристијан Лехни,
Доротеа Магду и Ива Лотина.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ

86:72

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ТОПОЛА

57:65

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЛАДОСТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ

Фудбал
1:0
1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

3:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Избиште: ПОЛЕТ–СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА–РАДНИЧКИ
Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (К)

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

ШАХОВСКИ КУТАК

ОДЛИЧНИ ДИНАМОВЦИ

Бабић, а бронзама су се окитили Матеја Михајлов и Нина
Албијанић.
Нина Албијанић је зарадила
највреднији трофеј, а њен брат
Лазар освојио је бронзу на турниру „Гоч 2018”, који је одржан прошлог викенда у Врњачкој Бањи.

Стране припремио

Александар
Живковић

Златне медаље су освојили
Ксенија и Марија Мркела, Миљана Тодоровић и Страхиња
Стевшић, а Даница Војводић се
окитила сребром. АК Динамо

су на овом такмичењу предводили тренери Слободан Маринков и Љупчо Цветкоски.
Млади атлетичари су имали
много успеха и на митингу у

96:80
105:73

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЧСК
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ
Прошле седмице су били активни и чланови Атлетског клуба Динамо, који су с много
успеха учествовали на два такмичења.
На традиционалној уличној
трци у Пожаревцу, у веома јакој међународној конкуренцији, млади динамовци су још
једном потврдили свој таленат.

31:31

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Н. Кнежевац: ОБИЛИЋ–ЈАБУКА
14:14
мушкарци
Пригревица: ПРИГРЕВИЦА – ОРК ПАНЧЕВО 29:31

БИЦИКЛИ ИЗ ГЛАВНОГ ГРАДА

турниру „Милић Рашовић Миго” у Београду.

Овог викенда

Рукомет

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ
Најмлађи џудисти Динама су
прошлог викенда учествовали
на два турнира и са оба су се
вратили окићени бројним медаљама.
На такмичењу под називом
„Трофеј Беочина” учествовало
је око 400 такмичара из 46 клубова из седам држава, а Динамо
се представио са седам бораца.
Златно одличје зарадио је Ђорђе Јакимовски, а сребром се окитио Урош Ђуришић. Пето место
је заузео Филип Француз.
Динамови малишани имали
су успеха и на меморијалном

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Svedberg
Вршцу, где се такмиче они који због година још увек немају
право да наступају на првенствима Србије, или су то још
увек прејака такмичења за њих.
Ксенија Мркела је победила
у тркама на 60 и 150 м. Миљана Тодоровић је освојила злато
у трци на 60 м, док је у надметању на 200 м друга стигла на
циљ. Јана Грујић је зарадила
бронзу на 200 м. Успешан наступ су имали и Урош Филиповић и Алекса Вујић. Екипу је
предводила Тамара Полић.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тг5)
Избор Р. Радојевић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКАШКА ТРКА СЕ ЗАХУКТАВА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

У среду, 17. октобра,
одиграна два меча
Првенствена трка за бодове у одбојкашким лигама полако се захуктава,
а екипе из нашег града и околине с
нестрпљењем, али и различитим расположењем дочекују сваког свог следећег ривала. Шампионати у готово
свим ранговима су ове сезоне уједначенији и неизвеснији, па нашим екипама предстоји велика борба за сваки
сет, јер у коначном збиру може да одлучи и један поен.
Одбојкашице Динама су у суботу,
13. октобра, у Хали спортова на Стрелишту одмериле снагу с београдским
Партизаном, у трећем колу Суперлиге. Навијачи популарних „лавица” понадали су се да њихове љубимице у
овом сусрету можда могу да изненаде, али оне су успеле да освоје само
један сет: Динамо–Партизан 1:3, по
сетовима: 20:25, 19:25, 25:19 и 20:25.
Панчевке су одлично започеле овај
дуел, повеле су с 3:0, а онда су стале и
дозволиле Београђанкама да диктирају
темпо и ритам утакмице. Први сет је
протекао у очигледној нервози на обе
стране терена, али и у прилично лошем
суђењу делилаца правде из Краљева.
Резултатске неизвесности у другом
сету било је само до његове средине,
тачније до резултата 11:12. Од тог момента одбојкашице Партизана су заиграле знатно агресивније, искористивши бројне грешке својих ривалки. Тренер Никола Јерковић покушавао је да размрда своју екипу, али није вредело. „Црно-беле” су релативно
лако дошле до високе предности.
Гледаоци су прави Динамо могли
да виде тек у трећем сету. Милица
Шорак је и даље била ударна игла у
тиму „лавица”, али тада су јој се придружиле и саиграчице. Сања Ђурђевић, либеро, „летела” је по терену, а
Бјанка Петковић се разгоропадила на

Куда

мрежи, па је с неколико сјајних блокова један на један умногоме допринела да се њен тим резултатски „одлепи”. Тамара Ђурђевић се у овом сету показала као најпријатније изненађење, а Јована Симић је, поред тога
што је одлично организовала игру свог
тима, била сјајна и са сервис-линије.
Одбојкашице Динама су успеле да
смање предност Партизана на 1:2 у
сетовима и када се учинило да можда
могу да начине резултатски преокрет,
поново су посустале и нису имале снаге да задају још неки озбиљнији ударац врло доброј екипи из Београда.
У среду, 17. октобра, одбојкашице
Динама су у четвртом колу Суперлиге на свом терену одмериле снагу са
суботичким Спартаком. Већ наредног викенда предстоји им можда највеће искушење ове јесени: дуел у Клеку против истоименог домаћина и
главног конкурента за опстанак у друштву најбољих.
Одбојкаши Борца из Старчева су
прошлог викенда путовали у Косовску Митровицу, где су у трећем колу Прве лиге одмерили снагу са својим старим спортским пријатељима.

Момци које предводи тренер Душан
Јовић „морали” су да тријумфују у
трећем колу како би задржали корак с водећим екипама на табели.
На срећу својих навијача, успели су
у томе: Косовска Митровица – Борац 1:3, по сетовима: 16:25, 19:25,
25:23 и 17:25.
Почетак меча је припао домаћим
одбојкашима, који су повели са 6:1,
али је Борац успео да превазиђе почетну кризу у игри, изједначио је на
13:13 и од тог момента потпуно преузео контролу над утакмицом. Играчи
Косовске Митровице нису имали на
најмању шансу да стигну до новог
преокрета.
Косовска Митровица је у трећем
сету искористила умор старчевачких
играча и успела да смањи на 1:2, али
за више није имала снаге. Ипак је у
овом тренутку Борац јачи и квалитетнији противник.
Старчевци су у среду, 17. октобра,
у Хали спортова на Стрелишту угостили ВГСК из Великог Градишта, а
наредног викенда путују у Крушевац
на мегдан с Напретком.
A. Живковић

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ТРИЈУМФ ДЕЈАНА ПЕШИЋА
Прошлог викенда у Новом Саду је одржано прво коло Купа Србије у гађању
из ваздушног спортског оружја, у коме је учествовало и седам такмичара
Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Најуспешнији је био наш суграђанин Дејан Пешић, који је са 625,3
круга освојио прво место и дванаест
бодова у конкуренцији сениора, па је
тако оправдао очекивања селектора
Србије Драгана Доневића, који му је
пружио шансу у репрезентацији наше земље.
Екипа сениора у гађању из пушке
заузела је шесто место, али је освојили

пет вредних бодова. Поред Дејана, наступили су и Габријел Даутовић, Далибор Павловић и Алекса Ракоњац.
Тим панчевачких сениора који се
надметао у гађању из пиштоља пласирао се на четврто место и освојио
је седам бодова. Пуцали су Јован Павлица, Александар Зубовић и Ђорђе
Јовчевић, који је у појединачном надметању заузео осмо место у конкуренцији јуниора и освојио је три бода за финале Купа Србије, које ће
бити одржано у фебруару наредне године, а после три кола такмичења за
бодове.
A. Ж.

Пођеш некуда.
Решено, својим путем.
Налетиш онда на прве препреке, иза којих се крију нове.
Изгубиш ентузијазам.
Посумњаш у себе.
Преиспитујеш се, кажеш себи: ово није то.
И, куда онда треба поћи?
Па, својим путем.

Иде
Време не стоји.
Неумитно тече.
Зато, немамо га за губљење.
Обућа треба да стоји.
Али само у излозима и плакарима.
Ципеле служе за хабање.
Нове умеју да жуљају.
Разгази их, време иде!

ЈЕСЕЊИ КРОС-ДУАТЛОН

УСПЕХ ЗА КРАЈ СЕЗОНЕ
Трком Јесењег крос-дуатлона која је
одржана у суботу, 13. октобра, у организацији СК-а Спортикус и Триатлон
савеза Београда, званично је завршена такмичарска сезона у Србији.
ТК Тамиш је у овој трци наступио
са дванаест такмичара. Ова сјајно организована манифестација уједно је
била и првенство државе за полетарце. У тој категорији најзначајнији резултат је остварио Стефан Бирка, који је освојио златно одличје међу старијим полетарцима. У истој катего-

рији бронзом се окитила Ана Костић.
До медаља на државном првенству
дошли су и Милица Зарић и Новак

Овај свет
Перишић. Они су освојили сребро у
категорији млађих полетараца.
И остали чланови ТК-а Тамиш имали су запажене наступе, па су освојили медаље и бодове за СТУ куп. Међу
младим надама најуспешнији је био
Душан Зарић, док је Алекса Кежић
заслужио бронзу. У конкуренцији нада Никола Галовић је освојио сребро,
а боје клуба из нашег града бранили
су и: Огњен Перишић, Ленка Стојановић, Немања Стоиљковић, Милутин Петковић и Лазар Кежић. A. Ж.

У стара времена, а ипак не тако давно, људи су обавештавани уз
помоћ разгласа.
На улицама и трговима.
Онај што је држао микрофон, имао је у рукама позицију да саопшти шта жели.
Овај свет се убрзано мења; сада постоји више канала за информисање.
Једно је остало исто: позиција је када држиш микрофон.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ања Влачић,
гимназијалка:
– Планирам да преспавам код другарице.
Правићемо пиџама-парти. Можда ћу
отићи до Београда, а
неко време ћу сигурно посветити учењу.
У сваком случају, потрудићу се да уживам у животу.

Софија
Богосављев,
гимназијалка:

Тигран Парун
Филипов,
гимназијалац:

– У суботу ћу преко дана учити, а увече ћу
ићи на журку. Можда
ћу ићи и до Београда,
у неки шопинг, ако будем имала времена.

– У петак ћу учити физику, у суботу математику, а
у недељу хемију. Потрудићу се да се у међувремену мало и одморим.
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