ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Опозиција поново
у холу

Прекогранична сарадња
Хрватске и Србије

» страна 4

» страна 7

»

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. ЈУЛА 2017.

Број 4722, година CXLIX

НА ОДМОРУ

Хроника
Кад прогонитељ
загорчава живот
жртви
» страна 10

Просвета/екологија
Млади ентузијасти
наставили да
оплемењују своје место

ФОТО: В. ЂУРЂЕВИЋ

» страна 9

Култура
Енергични наступи
бендова „Суперего”
и „Артан Лили”
» страна 12

Село
ПАНЧЕВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОСЛЕ НЕДАВНИХ ТРАГИЧНИХ ДОГАЂАЈА У БЕОГРАДУ

ВРЕЂАЊА, НАПАДИ И ПРЕТЊЕ СВАКОДНЕВИЦА
Честе свађе током сусрета
бивших супружника у Центру
Нажалост, њима
присуствују и деца
У панчевачком Центру за социјални
рад до сада није било инцидената
који су могли да прерасту у трагичне
догађаје, попут оних у којима су убијене две жене, али су запослени у тој
установи одавно навикли на вербалне нападе странака, њихове претње и
вређања.
– Један наш корисник је сачекао
нашу колегиницу на улици, по истеку
радног времена, док је излазила с
посла, и упутио јој озбиљне претње.
Између осталог, рекао јој је да зна где
станује, да му је познато да има децу,
да размисли о томе итд. Суд и тужилаштво га још увек нису казнили због
тога. Пре десетак дана једна жена
која је корисница више наших услуга
физички је напала стручног радника,
незадовољна одговором који је од
њега добила. На то је реаговао радник
обезбеђења, али га је она ударила и

задала му тешку повреду ока, због
чега је морала да интервенише полиција. Зато смо добили налог од нашег
министарства да после сваке претње
неком од запослених у Центру о томе
одмах обавестимо полицију – изјавила је Сузана Јовановић, супервизор у
Центру за социјални рад и члан град-

СМЕ НА ДИРЕК ТО РА ЦЕН ТРА ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД?
Неки панчевачки интернет портали ових дана су најавили да ће Управни
одбор Центра за социјални рад у нашем граду ускоро донети одлуку о
смени директора те установе Зорана Албијанића.
Његова смена најављивана је већ неколико пута од почетка ове године,
а у прилогу који је објављиван на тим интернет порталима истакнуто је да
се руководство панчевачког центра већ годинама односи према тој установи као према приватној имовини и доноси одлуке на штету грађана.
То је, како се даље наводи у тексту, резултирало бројним пријавама
грађана, „од којих су многе добиле епилог на суду”. У тексту се истиче и
да постоје индиције да се Центар за социјални рад злоупотребљавао
зарад стицања личне користи, на штету његових корисника.

ског Координационог тела за сузбијање породичног насиља.
На питање новинара да ли је било
инцидената током сусрета супружника с децом у просторијама Центра
рекла је да засад није било критичних ситуација, али да је долазило до
свађа и препуцавања и да су, нажалост, сведоци тих немилих сцена
често била деца.
Према њеним речима, у таквим
околностима је интервенисало обезбеђење. Припадници те службе су
професионално реаговали и да би
спречили да свађе родитеља прерасту у нешто озбиљније, они су их раздвајали и тражили од неких од њих
да напусте просторије Центра.
– Стекли смо утисак да родитељи у
таквим случајевима очекују да се
ставимо на њихову страну, али нама
је на првом месту да водимо рачуна о
томе шта је у најбољем интересу
детета. Пре сваког сусрета бивших
супружника с децом у нашим про-

сторијама ми процењујемо да ли је
он високоризичан и може ли да дође
до насиља и ако се испостави да
јесте, унапред о томе обавештавамо
полицију. Одлично сарађујемо с
њима и имамо добру комуникацију с
руководством Полицијске управе у
Панчеву. Захваљујући томе они ће
сада после недавних трагичних догађаја у Београду чешће патролирати
овде, обилазити Центар и бити присутни код нас током свих високоризичних сусрета бивших супружника с
децом у нашим просторијама – додала је Јовановићева.
Она је додала да ће се без обзира
на недавна два убиства жена у београдским центрима за социјални рад
наставити с тзв. сусретима бивших
супружника у контролисаним условима с обзиром на бројна судска
решења о томе која морају да буду
испоштована. Једино што ће се променити, јесте да ће се ти сусрети сада
одвијати уз чешће и појачано присуство полицајаца.
Сузана Јовановић је изјавила и да
је добро што због повећаних тензија у
друштву у просторијама панчевачког
Центра за социјални рад свакодневно
дежурају припадници једне фирме за
физичко обезбеђење. Њихов рад плаћа градска власт, али су у Центру
присутни само шест сати, док траје
радно време.
Она је додала да су запослени у
Центру често дежурни и ангажовани
и у поподневним и вечерњим сатима
због интервенција у вези са упућивањем жена и деце у Сигурну кућу, случајева породичног насиља итд., па је
зато покренута иницијатива да припадници фирме за физичко обезбеђење буду присутни у Центру за
социјални рад током двадесет четири
часа.
М. Глигорић

Мултиетничко
дружење на више
начина
» страна 13

Фото-репортажа
Европа стигла пре рока,
и то на два точка
» страна 29

Лето у природи
Кад заигра пловак на
огледалу...

» страна 30

Спорт
„Дизелка”
пуни батерије...

» страна 31
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Марина Димитрић

Општа политизација
Својевремено су просветари на једном семинару имали задатак да лижу
виртуелни сладолед. Да ли им је то искуство помогло у даљем раду не
знамо, можда и јесте, али предавачи из ЕУ били су уверљиви да је то пут
реформе српске просвете. Убрзо је уследило увођење Болоње, а сада ће
реформа школства бити завршена отпуштањем вишкова запослених, уз
отпремнину од тек 8.000 евра. Тако ће они који буду остали без посла
моћи, сада, готово деценију касније, да примене стечено европско знање.
На некој обуци, и то изгледа заједно, били су и премијерка Ана Брнабић, министар полиције Небојша Стефановић и наш градоначелник
Саша Павлов. Њих троје су истог дана имали готово исте одговоре, а на
три различита питања!
Није тајна да и политичари завршавају разне курсеве где их уче како
да слажу а да се не примети или како на незгодно питање збунити саговорника одговоривши што бесмисленије, уз употребу страних речи...
Тако је премијерка оценила да иза захтева радника „Фијата” (који су
штрајковали због малих плата) стоје, у ствари, политички интереси,
министар Стефановић је објаснио да је састанак посвећен породичном
насиљу напустио јер није желео политизацију скупа од стране члана једне опозиционе партије, а градоначелник Павлов је политизацијом окарактерисао захтев појединих одборника за формирање скупштинског
тела које би се бавило дуговањима Апотеке Панчево.
Али зар код нас није све политика, свако питање и сваки одговор? Где
год су политичари, ту је и политизација, логично, а њих има у свим темама, од убиства певачице до потезања баш „Фијата” у предизборној кампањи.
А и како другачије објаснити то што је великим бројем негативних
кликова оцењен коментар на вест из Крагујевца: „Нећемо да будемо јефтина радна снага”?! Јер да хоћемо – то би се једино могло разумети из
угла тога да је та жеља (да се буде јефтина радна снага) резултат управо
политизације те теме, или можда још једног курса, овог пута за страначке ботове.
Наш државни систем функционише управо на политизацији свега,
како би мањина лепо живела стварајући проблеме већини. То иде до те
мере да се у појединим случајевима и само егзистирање посебно аполитичне већине представља готово као државни проблем. Кад неће на
семинаре, а стално се нешто буне.

***
Министарство информисања најзад је оформило тим за израду нове
медијске стратегије за период 2017–2023. Бивши/будући државни
секретар Нино Брајовић најављивао је почетак рада на овом документу
још крајем прошле године, а шестомесечно одлагање резултирало је
сукобом појединих представника новинарских и медијских удружења,
па чак и отвореном свађом двају највећих: УНС-а и НУНС-а, око њихових персоналних предлога. Министар је направио компромисно решење
када је прошле недеље у радно тело примио готово све заинтересоване
колеге. Јасно му је да колико год документ био стручно написан и за
еснаф добар, без политичке подршке он неће угледати светлост дана.
***
Да су ботови чланови интернет тимова политичких странака, то сви знају и то је један од (новијих) видова политичке борбе. Али да ботове имају једне дневне новине, то смо ове недеље први пут видели када се најстарији лист у Србији добрано обрукао. Објавили су два ауторска текста
који су имали сличне, мизогинске, поруке за читаоце, с лажним фотографијама аутора односно њихових потписа. Први текст је потписао
извесни др Петар Величковић, а на фотографији је, уместо аутора, испоставило се, био немачки глумац Андреас Кауфман. Други текст потписао
је проф. Милован Б. Вучић, а изнад његовог имена била је објављена
фотографија још једног Немца, покојног Хермана Дернемана. Оба текста су након што је пукла брука, повучена с виртуелних страна листа.
Лист је на овај начин наметнуо нечије (политичко) мишљење, али и
обмануо све читаоце. То је резултат друштва у којем је политика све, па
и „Политика”.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Туга и срамота
Опет смо у главној роли. (Премда је,
већ одавно, велико питање ко смо то
ми.) Овог пута „освојили” смо грчка
острва, при чему мислимо првенствено на она у Јонском мору.
Када је букнула вест по свим светским медијима о погибији америчког тури сте у масовној тучи на
Закинтосу, делу поменутог архипелага (у који спада и Крф, јуначко
место наше историје), запитасмо се

да ли ће нас макар то зло мимоићи.
Међутим, није прошло дуго док се
прочуло да смо ипак уплетени. На
проклету жалост... Да будемо прецизнији, тај злокобни окршај је „у
име свих нас” почи ни ла група
„одважних” грађана Србије и поново овај део света обележила мрачном мрљом. Биће да су то неки
„неустрашиви јунаци” увек спремни
за „фајт” до последње капи крви.
Боље речено, до последњег знака
живота...
Или, још горе, до последњег атома
суровости, с циљем да се још једном
шутне беживотно тело.
Какав је то ишчашени порив?!
Откад је херојско дело ударати неког
ко не даје ни дашка живота?! Каква
ужасна свирепост и, истовремено,
какав ужасан кукавичлук!
Према виђењу сигурносних камера
и очевидаца, сваки нормалан судија
би тим комплетним (умо)болесницима одрезао највећу могућу казну.
А шта ћемо тек с тим што све
чешће испливава бруталност девијантних ликова?!
Због таквих извитоперености потписник ових редова се поодавно
одрекао ужитка одлажења на утакмице тада омиљеног клуба (данас
мафијашког легла), када је почетком двехиљадитих на Ауто-команди
наишао управо на такав језиви пример шутирања беживотног тела.
Схватио је какви се имбецили туда
мувају и одустао од забаве зване
„најважнија споредна ствар на све-

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ту” у овдашњој верзији. Иако је пре
тога недељна послеподнева проводио у чувеном (и за оне прилике –
суровом) „копу”. И, да – упамтио је и
многе навијачке туче, али знало се
да фајт стаје истог трена кад противник престане да пружа отпор.
А онда су дошле „нове” (де)генерације...
С тим у вези, недавно је портал
извесног таблоида објавио потресни
снимак још једног иживљавања: у
неименованој кладионици (већине
тих опскурних места треба се клонити), усред наизглед опуштеног
ћаскања о спортским резултатима,
одједном се једна грозоморна бараба
устремила на голобрадог клинца,
немилосрдно га ударајући у главу,
иако му се овај ничим није супротстављао. Ударање несрећног дечака
је трајало. И трајало... И трајало...
Док се умоболник није „уморио”! И
нико од двадесетак присутних није
се умешао?! Да, изузев конобарице
која је садисти додала убрус, јер је
овај од силног „посла” озледио
шаку?!
А сада најгоре од свега: од срамоте и трауме младић више није могао
да се опорави...
И, након извесног времена – обесио
се!
Рећи да се овде ради о зверству,
било би увредљиво за бројне припаднике животињске категорије предатора, који само желе да се прехране.
За овако нешто тешко да постоји
адекватан назив.
J. Ф.

Душко Радовић

ВОДИТЕ РАЧУНА: ОВАЈ ЖИВОТ НЕ ТРАЈЕ МИЛИОН ГОДИНА, ВЕЋ
ИЗВЕСТАН, ОГРАНИЧЕН БРОЈ ПЕТАКА.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Мотори, мотори, мотори...
У суботу, 15. јула, у центру града
Снимио Владимир Ђурђевић

СВАКИ ПЕТАК ЈЕ ЈЕДАН МАЛИ ИМЕТАК. ОВИМ ПЕТКОМ МОЖЕТЕ
ЗАКРПИТИ НЕКУ МАЊУ РУПУ У СВОМ ЖИВОТУ.
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РУКОМЕТАШИ „ДИНАМА” НА ДВА ЕВРОПСКА ТАКМИЧЕЊА

СЕЗОНА ПУНА ИЗАЗОВА И – ПОНОСА
Надметање у СЕХА
лиги стартује 29.
августа
Искушења у Купу
ЕХФ већ 3. септембра
Без икакве дилеме, Рукометни
клуб „Динамо” биће од јесени
у центру пажње панчевачке,
али и српске јавности. Бар оне
која је наклоњена спорту.
После много година, управо
захваљујући популарним „вуковима с Тамиша”, наши суграђани ће бити у прилици да
присуствују европским дуелима у Хали спортова на Стрелишту, а не треба сметнути с ума
да ће сви они који воле спорт у
нашем граду моћи да на делу
виде и европског шампиона –
„Вардар” из Скопља.
И шта год да се догоди,
какав год резултат буде писао
на новом, модерном семафору
у панчевачкој хали после
утакмица које нам предстоје,
„жуто-црни” ће бити победници. Ако буду играли као и до
сада, ако буду остављали срце
на терену, момци које предводи тренер Иван Петковић
постаће спортски хероји Панчева. Мада, они то већ и јесу...
Вољом жреба, у уторак, 18.
јула, у Бечу је одлучено да ће
рукометаши „Динама” у првом

сусрету Купа ЕХФ, другог
европског такмичења по вредности, играти с тимом Бенфике. Португалци ће у првом дуелу, 3. септембра, бити домаћини, а реванш ће бити одигран
седам дана касније у Панчеву.
Само неколико дана пре почетка надметања у купу ЕХФ
Бранко Радановић започеће
надметање у регионалној СЕХА
лиги, у којој ће се, поред „Динама”, такмичити још девет
рукометних великана, и то
каквих.
„Мешков” из Бреста учесник је и Лиге шампиона, а

осам пута је био шампион
Белорусије. „Татран” из Прешова је три пута освајао титулу првака у Словачкој, а
„Металург” из Скопља је чак
шест пута био најбољи тим у
Македонији, али и редован је
учесник Лиге шампиона.
Рукометни клуб „Горење” из
Велења три пута је освајао
титулу у Словенији, а у СЕХА
лиги се надмеће и РК „Нексе”
из Нашица, тим у великом
успону. Момци Ивана Петковића имаће за ривала и РК
„Цеље”, један од највећих клубова са ових простора, колек-

тив који је освајао титулу
првака Европе, а чак седамнаест пута био је шампион Словеније. Баш као ривал из
Цеља, велику пажњу српске
рукометне јавности свакако ће
привући и дуел против РК-а
„Загреб”. Тим који је шест
пута био првак Југославије,
чак двадесет пет пута шампион Хрватске, два пута победник Купа шампиона и једном
освајач СЕХА лиге свакако ће
бити прави магнет за публику.
А ту је и скопски Вардар – тренутно најбољи тим на Старом
континенту, победник Лиге
шампиона, који је чак три
пута освајао регионално такмичење, а у својим витринама
има и десет пехара намењених
прваку Македоније.
У првом колу СЕХА лиге
„Динамо” ће гостовати у Новом Саду, где ће одмерити снагу с „Војводином”, петоструким прваком Србије и клубом
који се својевремено окитио и
титулом шампиона у Србији и
Црној Гори.
Друго коло биће на програму 5. или 6. септембра, када ће
у Хали спортова на Стрелишту
гостовати „Металург” из Скопља, а потом Панчевцима предстоје гостовања у Словенији и
Белорусији.
Срећно, „вукови”!
А. Живковић

ОД 1. АВГУСТА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” прошириће од 1. августа свој
богат спектар услуга, због
чијег квалитета је већ постао
избор број један када је реч о
установама сличног типа, и
то не само бројних Панчеваца и Панчевки, већ становника читавог јужног Баната.
Тако ће од првог дана
идућег месеца сви корисници услуга Завода „Панчевац” имати прилику да
суботом ураде било коју
врсту прегледа на најсавременијем мобилном ултразвучном апарату, а на рас-

полагању су им и специјалистички прегледи, које ће
обављати стручњаци с Клиничког центра у Београду.
Прегледи ће се заказивати
радним данима од 7 до 15
сати путем телефона Завода „Панчевац” 013/21-90900 и 013/21-90-903.
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 погледајте на деветој страни актуелног броја
нашег листа.
Д. К.

У СУБОТУ, 22. ЈУЛА

Доловачка гулашијада
КОНЦЕРТ КУД-а „РАВНА ГОРА” ИЗ АУСТРАЛИЈЕ

Представили се сународници из Сиднеја
Културно-уметничко друштво
„Равна гора” из Сиднеја у
Аустралији имало је током
прве половине јула турнеју по
Србији, а једна од станица
било је и Долово. Концерт у
месту надомак нашега града
одржан је 13. јула.
Гости из Аустралије започели су турнеју по Србији у Кладову, а затим су преко Пирота,
Рибарске бање и Краљева отишли и до БиХ и Републике
Српске, где су наступили у
Требињу и Сарајеву. Прошлог
четвртка су своје балканско
путешествије на тренутак зауставили у Долову, а завршни
концерт одржали су дан касније, у петак, 14. јула, у Београду.
Захвалност за то што се баш
Долово нашло на мапи места у
којима је „Равна гора” наступала иде Горану Николићу,

уметничком руководиоцу и
кореографу ансамбла, који
води порекло из Долова, где су
му живели баба и деда, а данас
ту живи његова мајка. Он је
рођен у Паризу, али је највише боравио у Београду, где је
од 1987. до 2005. године био
члан националног ансамбла

„Коло”. Након тога добио је
позив од Српске заједнице у
Сиднеју да тамо води фолклорни ансамбл и тако је
настао КУД „Равна гора”, који
се с временом омасовљавао,
па данас броји више од 300
чланова подељених у десетак
група.

На доловачком концерту
представило се тридесетак
чланова овог ансамбла, који
су изазвали овације публике,
како својим играчким умећем у неколико кореографија, тако и богатом, аутентичном ношњом. Пре концерта
чланови КУД-а „Равна гора”
обишли су стару банатску
кућу породице Стајић, у којој
је смештен и вински подрум
Удружења винара и виноградара „Свети Трифун”, а
затим и етно-собу у просторијама
Удружења
жена
„Доловке”.
Поред гостију из Аустралије, на концерту је наступио и
домаћи КУД „Банатски вез”, а
потом је уследило заједничко
дружење у доловачкој дискотеци.
Н. Р.

Мајстори припремања гулаша у котлићу, али и они који
воле да га дегустирају, имаће прилику да уживају у
суботу, 22. јула, на трећој
„Доловачкој гулашијади”.
Такмичење почиње у 14
сати, а одржаваће се у Улици

Аксентија Максимовића, у
познатом „учитељском парку”. Поред главних кувара, у
екипама ће бити и по неколико асистената, а за добру
атмосферу биће задужени и
тамбураши.
Н. Р.

ПОКРАЈИНСКА СРЕДСТВА
ЗА ОШ „СВЕТИ САВА”

За заштиту од пожара

СВЕЧАНОСТ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Најбољим студентима по 30.000 динара
Да се вредно учење и добре
оцене на државним факултетима понекад и у Србији
исплате, и то буквално, доказано је у четвртак, 20. јула,
када је заменик градоначелника Предраг Живковић у
малој сали Градске управе
уручио новчане награде најбољим студентима из Панчева.
Живковић је, у име Града,
по 30.000 динара доделио
студенткињама и студентима

који су последњу годину студија први пут уписали у
школској 2016/17. години, а
чија је просечна оцена током
целог студирања изнад 9,00.
Подсећања ради, награда за
најбоље студенте завршних
година четворогодишњих или
дужих студија на факултетима чији је оснивач Република Србија установљена је у
Пан че ву пре тач но десет
година.

Ове године у нашем граду
критеријум за награду задовољава двадесет четворо младих људи, за које ће се, сигурни смо, тек чути. Ако не код
нас, у свету засигурно хоће.
Јер, колико год овај гест био
леп, тридесет хиљада динара
вероватно (и нажалост) једина је врста подршке коју највреднији студенти од свог
града и своје државе након
факултета могу добити.

У БАШТИ ДОМА ОМЛАДИНЕ

Концерт састава „Со Саби”
У башти Дома омладине у
суботу, 22. јула, од 21.30, у
оквиру програма „Панчевачко
културно лето”, биће одржан
концерт састава „Со Саби”.
Бенд „Со Саби” настао је
1999. године и у почетку је то
био акустичан састав који је
гајио изворну афричку музику
из Гвинеје, Зеленортских
Острва, Сенегала и околних
земаља, уз етничке удараљке и

вишегласно певање традиционалних напева различитих
племена.
„Со Саби” је познат по сјајним
клупским свиркама, а до сада је
више пута наступао у Панчеву.
Први спот, с песмом „Asama
Fu”, направљен је 2000. године,
али се прво званично издање
(снимак с наступа у СКЦ-у из
2001. године) појавило тек на
лето 2002. године у издању

„Active Time-a”, заједно са спотом „Mamadu Alesima”, снимљеним на концерту на Ташмајдану. Уследио је мини-албум са
четири реге песме, који се појавио у пролеће 2003. године, а
нешто касније и спот с песмом
„Tell me Why”. Први прави, студијски диск, под називом „Сабура”, изашао је у децембру 2005.
године за ПГП–РТС.
М. М. В.

Кад би бар цифре биле
исте, а валута друга, она свима дража, кад би се бар делиле стипендије за постдипломске студије, кад би бар компаније стајале у реду и отимале
се за њих, када би... Док сви
чекамо да се тако нешто једног лепог дана деси, широки
бели свет стоји и шири руке
да у загрљај прими наше
паметне људе – данас.
Д. К.
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице у Новом
Саду доделио је Основној
школи „Свети Сава” средства
за израду техничке документације на основу конкурса за
финансирање и суфинансирање техничке документације
на територији АП Војводине
за 2017. годину.
Школа ће наменски искористити средства зa израду
про јект но-тех нич ке доку мен та ци је за зашти ту од
пожара и елаборате о енер-

гетској ефикасности. Пројектно-техничка документација за заштиту од пожара,
поред тога што је законска
обавеза, омогућиће откривање настанка пожара у његовој раној фази, што ће
допринети безбедности ученика и запослених.
Израда елабората о енергетској ефикасности такође
је законска обавеза и омогућиће школи да учествује на
актуелним конкурсима за
доделу средстава за побољшање енергетске ефикасности школе.
A. Ж.
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ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

НАПУСТИЛИ ЗАСЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Странка обележила
27. рођендан

ОПОЗИЦИЈА ПОНОВО У ХОЛУ

Лига социјалдемократа Војводине обележила је 14. јула
свој рођендан. Странка је
основана пре двадесет седам
година, 14. јула 1990. године, у Новом Саду. Рођендан
је обележен у свим одборима у Војводини, укључујући
и панчевачки.
У просторијама Градског
одбора ЛСВ-а у Улици војводе Петра Бојовића окупили
су се панчевачки лигаши, уз
присуство гостију из Ковачице и Зрењанина.
„Од тада до данас лигашице и лигаши су били
социјалдемократе када то

није било нимало популарно, аутономаши када су их
због тога нападали на улици, противници рата и заштитници припадника свих
националних заједница у
Војводини када је то било
више него опасно. Лигашице
и лигаши су били хапшени,
пребијани и отимани због
својих уверења током мрачних деведесетих година прошлог века, а након демократских промена остали
доследни у борби за децен-

трализацију, очување и унапређење АП Војводине, враћање њене пуне аутономије,
надлежности, имовине и
прихода”, саопштавају из
ове странке.
Додају да се и данас боре
да Војводина буде обештећена због продаје њеног „Нафтагаса”, да рудна рента буде
већа, против тога да се војвођанска земља продаје странцима, као и против неправде
да се сав новац и све одлучивање централизују у једном
месту.
„Доследно, двадесет седам
година, боримо се за европ-

ски пут Војводине и читаве
Србије, равноправност свих
без обзира на било коју врсту
припадности, различитост и
поштовање људских права, а
против пљачке, фашизма,
претњи и насиља”, саопштавају лигаши.
Лига
социјалдемократа
Војводине у Панчеву је опозициона странка, а у Скупштини
града има једног представника – одборницу Соњу Радивојев, након изласка петорице
одборника из странке.

Ма, шта ми рече!
Влада је само посредник и труди се да их доведе за преговарачки сто... Нама је у интересу и једна и друга страна и не навијамо ни за кога, већ да седну за сто и договоре се... Слажем се да је плата мала и да треба да се повећа. Ми ћемо инсистирати да се те плате повећају, али не
можемо то да гарантујемo.
(Министар привреде Горан Кнежевић, Н1, 16. јул)

***
Наш задатак је да пратимо имплементацију договора
руководства наше две државе у оквиру Иницијативе
„Један појас – један пут”, као и форума Кине и централноевропских и источноевропских земаља и спровођење
свих пројеката који се договоре. Свакако смо се договорили и о сарадњи на мултилатералном плану, сарадњи
наших скупштина тамо где су наше две државе чланице,
као што је Интерпарламентарна унија.
(Председница Скупштине Србије Маја Гојковић,
РТС, 16. јул)
***
У једном тренутку у питању сте рекли „да се натера
Србија да крене ка ЕУ”, да будемо потпуно јасни, Србија
јесте војно неутрална, али Србија није политички неутрална, пошто се наша земља определила да иде у ЕУ и
поштује европске стандарде. Све што радимо у сваком
ресору, јесте управо достизање европских стандарда.
(Потпредседница Владе Зорана Михајловић,
„Танјуг”, 17. јул)
***
Српска листа ће сачувати мир, бориће се у Скупштини
Косова за говорницом. Ту политику мира започео је
председник Србије Александар Вучић, а доследно ју је
следила Канцеларија за Косово и Метохију, на челу са
директором Марком Ђурићем.
(Градоначелник општине Северна Митровица Горан
Ракић, нови председник Српске листе, „Бета”, 17. јул)
***
Желим да се припадници војске осете изузетним и да то
читаво друштво цени. То је мој први и последњи изазов.
То је мој посао. Наравно, ту је и савремено наоружање,
техника, опрема... Али човек који ради на тој техници,
мора да буде задовољан или барем задовољнији него што
је сада.
(Министар одбране Александар Вулин, „Бета”, 17. јул)

Ниједан од шест
предлога опозиције
није усвојен
Одговор стигао од
градоначелника
Како су и најавиле, све опозиционе странке (осим Социјалистичке партије Србије)
напустиле су 13. јула седницу
Скупштине града, незадовољне што „владајућа већина
поново не жели дијалог” о
актуелним градским проблемима. Ниједан од шест њихових предлог није уврштен у
дневни ред, те су одборници
ДС-а, „Доста је било”, ЛСВ-а,
СРС-а и самостални одборници (бивши лигаши), пре прве
тачке дневног реда, изашли у
хол градске куће.
Оливер Петковић (самостални одборник) предложио је да
се на тој седници расправља о
Апотеци Панчево, канализационој мрежи на Миси, јавним
градским просторима, кворуму и конкурсу за информисање, али и да не расправљају о
тачкама које су дан раније
уврштене у дневни ред тог
заседања.
Први захтев опозиције био је
да се формира скупштинско
радно тело за решавање проблема Апотеке Панчево. Петковић је подсетио одборнике на
стање у којем се налази та

O. ПЕТКОВИЋ
здравствена установа, која не
ради, којој су објекти затворени, а рачун у блокади због дуговања од око 800 милиона динара, као и на то да је 69 радника
последњу зараду добило крајем
2016. године. Он је додао и да
су чланови Управног одбора
поднели писмене оставке у
децембру прошле године, а да
се Надзорни одбор не састаје.
Петковић саопштио шест
захтева
И други захтев односи се на
формирање радног тела, али

за преиспитивање одлуке
комисије о расподели средстава по конкурсу за јавно
информисање.
– Сви знамо какво нам је
јавно информисање у Панчеву. Директан пренос седнице
путем скупштинског канала
на „Јутјубу” био је само једном, и то онда када се председник Скупштине похвалио
како смо најбоља локална
скупштина. Трећи захтев је да
се отвори питање коришћења

предлоге одбили – рекао је
Стојић.

јавних простора у Панчеву, с
обзиром на то да многим организацијама није омогућен
приступ. Четврти захтев је да
се преиспита и рад сталних
скупштинских тела, с обзиром
на то да често нема кворума за
одлучивање – рекао је одборник опозиције.
Петковић је тражио и да
Скупштина расправља о кишној
канализацији у насељу Младост.
– Подсетићу да је група грађана тражила и од већника за
комуналне делатности и од
Дирекције да се тај проблем
реши, па питамо зашто грађани нису добили одговоре –
упитао је Петковић и на крају
предложио и да се све тачке
које су накнадно уврштене у
дневни ред скину и да се о
њима на седници не расправља.
Напредњаци су одбили све
ове предлоге и усвојили дневни ред онако како је и предложен, након чега су одборници
опозиције напустили заседање.
Шеф одборничке групе
Демократске странке Душан
Стојић поновио је у холу
испред сале да они не желе да
дају легитимитет оваквом
раду владајуће већине.
– Све смо се сада у ходу
договорили, није било ништа
унапред припремљено, уосталом они су поново све наше

решава већ неко време, али и
да је за њега задужено више
министарстава. Додао је и да
Скупштина треба да разреши
чланове Управног одбора (без
обзира на то што су поднели
оставке) и да су они до тада у
обавези да обављају посао за
који су именовани. Павлов је
саопштио и да су прошле недеље имали састанак у Министарству здравља у вези са
спровођењем одлуке о максималном броју запослених, а
која се односи и на Апотеку, и
да ће ускоро имати више
информација у вези с реализацијом те одлуке. Предлог да се
оформи скупштинско тело које
би се бавило Апотеком, оценио
је као политизацију проблема.
– Мислим да је беспотребно
да се скупштински одбор бави
овим питањима, јер ми се том
проблематиком бавимо две
године и више је него јасно, а на
то указује и извештај државног
ревизора, да се овај проблем
решава на нивоу надлежних
министарстава финансија, здравља и државне управа и локалне
самоуправе, па тек онда на локалу. Формирање скупштинског
тела било би политизација проблема који треба да се решава на
нивоу стручности, а не политике
– рекао је Павлов.
Када је реч о непостојању
кишне канализације на Миси,
градоначелник моли за стрпље-

Одговор градоначелника
Иако Петковићеви предлози
нису уврштени у дневни ред, те
се о њима није говорило, опозиција је одговор добила, и то
од градоначелника. Саша
Павлов је рекао да му је жао
што су на самом почетку напустили заседање парламента, а
када је реч о Апотеци Панчево,
подсетио је да се тај проблем

ње, јер решење види у јавно-приватном партнерству. Подсећа да последњих година није
било инфраструктурних радова
у Панчеву.
– Тешко је то урадити за једну,
две или три године, с обзиром на
финансијска ограничења буџета
и потребу за рационализацијом
и уштедом. Панчево покушава
да кроз пројекте јавно-приватног
партнерства реши ове проблеме,
који захтевају велика новчана
средства, а Град не сме да квари
свој кредитни рејтинг. Јавноприватно партнерство је једини
начин који и Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама дозвољава локалним самоуправама – изјавио је градоначелник и обећао грађанима да
ће у наредне две и по године сви
проблеми бити решени, али их
је и замолио да док не добију
кишну канализацију на Миси,
не стављају своје кишне изводе у
фекалну мрежу.
Захтев да се формира и
стручни тим за анализу спро-

С. ПАВЛОВ
веденог конкурса за јавно
информисање одбачен је због
тога што је, како је Павлов
рекао, реч о транспарентном
поступку који је спроведен у
складу са законом.
О накнадном уврштавању у
дневни ред појединих тачака
први човек града поручио је
одборницима опозиције да су
могли приметити да су те тачке
узроковане ребалансом и да су
измене у материјалу минималне.
Шеф одборничке групе
СНС-а Жељко Сушец овог пута
није желео да коментарише
понашање опозиције и кратко
је рекао о првој тачки – ребалансу буџета – да је реч о нултом ребалансу, који је донет
тек у јулу за разлику од времена владавине „оних који су
седницу напустили”, а ребаланс доносили већ у фебруару
или марту. Рекао је и да му је
жао што су изашли из сале па
неће чути и да су они ти који
су презадужили Град.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Власт тежи ка максималним стопама пореза
Демократска странка осврнула се ове недеље на ребаланс
буџета који су одборници
усвојили на последњој седници локалног парламента, 13.
јула.
– Након ребаланса буџетски
приходи и буџетска примања
увећани су са 5,6 на 5,9 милијарди динара, а део тих прихода су и неутрошена средстава,
посебно од пореза, али има и
увећања по основу пореза и
републичких и покрајинских
трансфера – навео је Драгољуб
Крстић, в. д. председника Градског одбора ДС-а.
Он даље појашњава да је
развојни буџет само онај који
у својој структури садржи
између 20 и 25 одсто капиталних улагања, а да је сваки други, попут овог панчевачког,
неразвојни, односно текући.
То значи да таква градска каса
има карактеристике комодитета, али у трошењу буџетског
новца. Демократе оцењују да
управо то и карактерише ову

власт, која је и креирала овај
буџет, јер у ствари нема дугорочно планираних инвестиција и изостаје развој виталних
градских функција на корист
свих Панчеваца.
Демократска странка се
залаже за то да се приходи
Града коригују (пошто неутрошених а пренетих средстава
има око 850 милиона динара),

и то тако што би порески приходи били умањени. Тако би
се створили услови да се порези грађана за трећи и четврти
квартал умање односно да грађани буду ослобођени плаћања пореза. Крстић каже да
власт тежи ка максималним
пореским стопама односно
максималним пореским приходима.

– С друге стране, у расходном делу буџета углавном су
текући расходи, а они треба да
се финансирају из текућих
прихода, што одудара од укупне суме кредитног задужења.
Кредит треба да се користи за
капиталне инвестиције. Анализом буџетских расхода
може се приметити да тих
капиталних улагања има у
неколико позиција, као што су
изградња колектора од „Луке
Дунав” до северне индустријске зоне, од 234 милиона
динара, и изградња кишне
канализације – од 355 милиона динара. То је укупно око 10
одсто буџета и то значи да
буџет није развојни – нагласио
је Крстић.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

НА САСТАНКУ ВЕЋНИКА

НЕПОДНОШЉИВА ЛАКОЋА ОДЛУЧИВАЊА

Финансијски извештаји
у фокусу

Једнолично без
представника опозиције
Прошао ребаланс буџета
Усвајање првог овогодишњег ребаланса градског буџета било је најважнији
посао одборника локалног парламента на седници одржаној 13. јула. Очекивано и нажалост, њој нису присуствовали представници грађана из
опозиционих странака, пошто су,
настављајући исказивање револта јер
се њихови предлози не уврштавају у
дневни ред, а убацују допунске тачке
владајуће већине пред само заседање,
напустили велику салу пре него што је
седница почела (о томе опширније на
четвртој страни у овом броју).
Реаговали су представници власти.
Градоначелник Саша Павлов изнео је
став да предлози опозиције служе у
политичке сврхе, зато што су неки од
наведених проблема у њима нерешиви у кратком периоду, а осталим
морају да се посвете други државни
органи, попут одређених министарстава. О додатним тачкама уврштеним на предлог Већа Павлов је казао
да се ради о „изменама планова јавних и јавних комуналних предузећа
које су последица ребаланса градског
буџета”, те да су представници опозиције имали довољно времена да се
с њима упознају.
О свему што је било пред одборницима исцрпно смо вас претходних
недеља обавештавали у извештајима
са седница Градског већа. Поновићемо кључне ствари. Градска каса је
пунија за 172 милиона динара, па је
сада „тешка” скоро шест милијарди
динара. Ребаланс је за говорницом
„бранио” заменик градоначелника
Предраг Живковић. Извори новца су
Покрајина: 37 милиона за изградњу
канализације у Јабуци и Иванову и
23 милиона динара за атарске путеве, и Република: 19 милиона за купо-

Нема их много, али их је довољно: одборници у акцији
вину кућа за избеглице и 16 милиона
динара за спровођење ИПА програма
прекограничне сарадње. Такође,
остварени су порески приходи већи
од планираних на почетку године.
– Након спроведених корекција буџет
износи пет милијарди и 900 милиона
динара – закључио је Живковић.
Жељко Сушец, шеф одборничке
групе СНС-а, тим поводом је рекао:
– Пројекција буџета је добро урађена, као и сам ребаланс. Постоје
приходи у буџету Града и они ће уз
велику подршку Владе Војводине и
покрајинских секретаријата бити
утрошени у складу са интересима
Панчева. Желим да упутим похвале
градоначелнику, заменику градоначелника, члановима Градског већа и
свим запосленима у локалној самоуправи, као и директорима који су
преузели одговорност за јавна и јавна
комунална предузећа, на томе што су
остварили уштеде.
Он је то што су опозициони одборници напустили седницу назвао
„позоришном представом” и додао
да сваки представник грађана понаособ за рад у Скупштини прима додатак од 13.960 динара, а да га се нико
досад није одрекао.
Владајућа већина је досадашњем
вршиоцу дужности директора ЈП

Дирекције за изградњу и уређење града Панчева Маји Витман дала пуноважни мандат од четири године. Измењени су кадровски планови Градске
управе, Градске службе за буџетску
инспекцију, Службе интерне ревизије
града Панчева, Градског правобранилаштва и Стручне службе заштитника
грађана града Панчева за 2017, као и
максималан број запослених на неодређено време у систему државних
органа, јавних служби и локалне
самоуправе: укључени су Градска
управа, Библиотека, новосељански
Дом културе, КЦП, ЈКП „Водовод и
канализација” и ЈКП „Грејање”.
Савет за родну равноправност
Скупштине града иницирао је приступање изради Акционог плана
Панчева за превенцију и заштиту од
дискриминације за период од 2017.
до 2020, па је и то прошло процедуру. Дата је сагласност на Статут ЈКПа „Младост”, те на измене и допуне
Програма пословања ЈКП-а „Водовод
и канализација” с финансијским
планом за 2017.
Извештаји о стању животне средине
и безбедности саобраћаја у Панчеву,
као и одлуке о кредитном задужењу
Града за 2015, 2016. и 2017. годину –
такође су добили потребну већину.
С. Трајковић

Дан после скупа одборника у великој сали већници су наставили
састанке у соби 206 зграде Градске
управе. Прихваћено је неколико
обимних извештаја и донет је један
закључак.
О извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар–јун
2017. године говорио је заменик
градоначелника Предраг Живковић. Да читаоце не бисмо замарали
детаљима из огромног материјала о
финансирању јавне потрошње, посветићемо се суштинским бројкама: у поменутом
периоду на нивоу града
наплаћени су јавни приходи
од 7,12 милијарди динара
(бруто). Од тог новца на приходе Републике односи се око
30 одсто, Покрајине око 36
одсто, а Града мало мање од
30 одсто.
Класична буџетска потрошња приходовала је 1,7
милијарди динара, а дефицит
до краја шестог месеца износи 170 милиона динара. У
истом периоду за отплату
главнице домаћим кредиторима исплаћено је 92,3 милиона, а за камате 9,4 милиона
динара. У табеларном прегледу планираних и извршених
расхода и издатака буџета
стоје детаљни описи како је
новац потрошен. Доступан је и грађанима.
На тему финансија ЈП Дирекције причала је представница тог јавног предузећа. Већници су изгласали финансијске извештаје од
првог дана јануара до последњег
дана новембра 2016. и онај који се
тиче целе године (раздвојени су
пошто је промењен статус предузећа 1. децембра 2016), акт о ревизији завршног рачуна и документ о

ОТВОРЕНО ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКУ

НАША АНКЕТА

О пасарели на Стрелишту

ПИЈЕТЕ ЛИ ГАЗИРАНА ПИЋА?

Прошле су две године како смо били
код Вас на састанку у термину предвиђеном за грађанство. Обећали сте
да ћете одредити особу у Дирекцији
за изградњу која ће припремити техничку документацију за изградњу
пасареле на Стрелишту (ка „Авив
парку”).
У више наврата сам безуспешно
покушала да добијем повратну
информацију позивајући Ваш кабинет од тада. Нисам добила одговор
(само да нисте ту, или да ћу бити обавештена о исходу у вези с предметом
који сам приложила). Наравно, разумећете као сваки пристојан човек,
стрпљењу долази крај, па сам покушала и путем медија да подсетим на
проблематичан прелаз код Улице
Јована Павловића и још већу флуктуацију људи преко регионалног пута,
надајући се да ћете реаговати.
Недавно је и новинар портала pancevo.city врло свеобухватно описао
многе кључне проблеме с којима се
суочава најмногољудније панчевачко
насеље, Стрелиште. Прочитајте га. У
ружан прилог свему иде и чињеница
да нам већ данима не раде семафори
на раскрсници Првомајске улице и
Улице Боре Станковића (директан
излаз са Стрелишта).

Покренули смо петицију, добили
медијску подршку „Панчевца” у више
наврата, позитивно мишљење Републичке агенције за безбедност саобраћаја о реалној потреби за изградњу
пасареле, разговарали с Вама (предмет је код Вас)... Ја сам као мештанка
Стрелишта и грађанка Панчева исцрпла све своје ресурсе да укажем на
важност решавања ове ситуације, коју
по природи посла Ви, као од стране
грађана Панчева изабрани први човек
Града Панчева, као и надлежни струковни представници Дирекције треба
први да уочите. И реагујете!
Ми смо на разговору добили Ваша
уверавања у децембру 2015. и, наивно, поверовали да ћете се посветити
пасарели. Од тог тренутка чујемо
само тишину. У међувремену се
реактивирао „Беовоз” и ризици преласка пруге су још већи. Ако имамо у
виду нередовност чишћења канала и
орезивања високо израслог шибља и
корова између пруге и регионалног
пута, пешацима је све непрегледнији
прелазак и све ближи трагичан покушај преласка. Дођите и сами, уверите се – овај прелаз користе и мала
деца, и млади, и родитељи с бебама у
колицима, и старији људи.
Очекујем Ваш одговор и хитно
решавање питања пасареле. Унапред
хвала.
Неда Стојановић

реда било је толико исцрпно и
детаљно да је Живковић прекинуо
известиоца и захвалио му.
На крају, Градско веће је одобрило пријаву предлога пројекта Града
на јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у области
предшколског образовања и васпитања под јасним називом „Реконструкција објекта ватрогасног дома
у вртић у Иванову”.
С. Т.

Најбоље освежење вода и лимунада

С. МИЛОСАВЉЕВИЋ

Поштовани господине Павлов,

степену реализације програма
пословања.
Законску обавезу подношења
рачуна градским оцима испоштовали су и надлежни из ЈКП-а „Водовод и канализација”. Нето губитак
предузећа у 2016. години износи 5,2
милиона динара: у трошковима
велико учешће имају амортизација
и ненаплаћена потраживања старија од 90 дана од дана доспелости.
Извештавање о овој тачки дневног

Н. ИВКОВ

Већина људи добро зна шта је најбоље по њихово здравље, али ипак се
сви тешко одричемо неких намирница и пића, иако бројна истраживања
потврђују да нису добри за наш организам. Једно од њих је најпопуларније газирано пиће, које пије велики
број људи широм планете. У календару важних датума који се обележавају на глобалном нивоу, 21. јул је
управо дан који истиче борбу против
овог чувеног газираног напитка.
Барем тог дана требало би да размислимо о томе да се за овај напитак
везују приче да је штетан по људе, да
уништава кости, зубе и јетру, изазива
прекомерну тежину, дијабетес и рак,
као и озбиљну зависност. А опет, с
друге стране, постоје они који истичу предности овог пића. Истина је
негде између. Треба бити умерен у
свему.
Питали смо наше суграђане да ли
пију газирана пића и како се уопште
хране, дају ли предност здравим
намирницима и да ли о томе воде
рачуна.
СЛОБОДАНКА МИЛОСАВЉЕВИЋ,
пензионерка:
– Уопште не користим газирана
пића, нити фабричке сокове. Све правим сама. Стекла сам ту навику кад су
ми деца била мала. То ми је пуно укусније, а наравно много је и здравије.
Данас је све углавном нездраво – и
храна, и пиће, и ваздух. Ја се трудим

Г. ЧОВИЋ

Н. МАШИЋ

да уносим све намирнице комбиновано, зелениш и месо, а воће купујем у
складу с могућностима.
НЕБОЈША ИВКОВ, физиотарапеут:
– Углавном користим природна
пића, слабо пијем газирано. Просто
то смета мом организму, изазива ми
проблеме са желуцем. Газирана пића
имају одређене последице по здравље. Данас их много младих пије, а
мислим да то није добро. Све зависи
од куће – како је неко научио да се
храни, шта да пије, тако ће водити
рачуна и када изађе. Та најпопуларнија газирана пића постоје већ дуго
и не могу се забранити. Мислим да
треба водити рачуна о томе чиме
храните децу, чиме се ви храните и
које сокове пијете. Препоручујем
искључиво здрава пића.
ГОРДАНА ЧОВИЋ,
професорка шпанског:
– У принципу не пијемо газиране
сокове, већ домаће ако имамо, а ако
немамо, онда само воду. Волимо сок
од вишње и сок од зове. Што се тиче
исхране, трудимо се да здраво живимо. Имамо бабу и деду на селу, који
нас они снабдевају здравим воћем и
поврћем. Лети једемо лакшу храну,
кувано поврће, више воћа, уносимо
доста воде и мање једемо месо. Трудимо се да избегнемо пице, брзу храну.
Најбоље освежење правимо сами, у
воду убацимо нану, босиљак и лимун.

А. СТЕВАНОВИЋ М. МИЛОЈЕВИЋ
НИКОЛА МАШИЋ, пензионер:
– Не пијем газирана пића, али
пијем пиво. Моја ћерка пије скоро
сваки дан газирано, али то није
добро. Мислим да је боље пити неке
мултивитаминске сокове, који су
бољи од газираних пића. Лети најбоље освежава лимунада.
АНИТА СТЕВАНОВИЋ, педагог:
– Када пијем сокове, пијем природне. Углавном пијем воду. У
исхрани користим воће, поврће,
што више природне хране и кувано.
Када не стигнем да спремим, купујем у продавницама здраве хране.
Понекад купујем у продавницама
брзе хране, али у принципу гледам
да то избегнем. Газирана пића не
пијем већ пет година. Схватила сам
да сметају мом организму, па сам
их потпуно избацила из употребе и
много ми је боље сада. Најбоље
освежење лети је лимунада и „смути” од воћа.
МИЛАН МИЛОЈЕВИЋ,
шумарски инжењер:
– За освежење највише користим
воду, и зими и лети. Наравно, волим
да пијем и пиво. Храним се здраво.
Једем кувану храну скоро сваки дан.
У врелим летњим данима препоручујем што више воде и свеже салате.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ПАНЧЕВЦИ УЧЕСТВОВАЛИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВЕНЧАЊА НА ОПЛЕНЦУ

КРАЉЕВСКИ ЗА ПРИНЦА ЂОРЂА
Волео бих да мирно
живимо на Опленцу,
каже принц

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Лептирњаче у
покровним усевима
Лептирњаче су врло цењене
за заснивање у покровним
усевима. Најчешће се користе: инкарнатска детелина,
сточни грашак, маљава грахорица, луцерке, лупине,
црвена детелина, кокотац,
бела детелина и друге.
У савременој пољопривреди располагање азотом и
његова употреба имаће све
већи утицај на одрживост
ове привредне гране. Увођењем покровних усева који
су засновани лептирњачама
у ширу праксу могуће је у
одређеној мери позитивно
утицати на овај проблем.
Познато је да лептирњаче
живе у различитим симбиотским односима с микроорганизмима. На њиховим

кореновима налазе се
земљишне бактерије азотофиксатори, које атмосферски азот везују у једињења
доступна биљкама. На овај
начин лептирњаче подмирују своје потребе за азотом, али и потребе наредног усева.
Такође, здруживањем лептирњача с главним усевом
пренос азота може бити значајан, а те вредности се могу
кретати од 30 до 50 одсто од
његове укупне фиксације.
На тај начин у одређеној
мери смањује се потреба за
додатном исхраном гајених
биљака минералним азотним хранивима. Имајући то
у виду, симбиотски односи
лептирњача са земљишним
бактеријама, азотофиксаторима, посебно су употребљи-

ви у покровним усевима.
За озиму сетву покровних усева погодне су инкарнатска детелина, маљава
грахорица и озими грашак.
Ове једногодишње лептирњаче највећи део биомасе и
азота производе у пролеће,
јер већа биомаса обезбеђује
и више фиксираног азота.
Тако маљава грахорица од
почетка марта па надаље
фиксира два килограма
азота дневно, а доказано је
и да повећава принос кукуруза, тако да у том случају
оправдава примену покровног усева као агротехничке
мере. Озими грашак, грахорица и луцерка у покровном усеву могу обезбедити
и до 100 одсто азота за

наредни усев кромпира.
Код управљања таквим
покровним усевима од највеће је важности одредити
време сетве, како би се с
једне стране омогућило
презимљавање биљака, а с
друге, да би се формирала
већа количина биомасе и
везало више атмосферског
азота. С тим у вези, а да би
поједини читаоци применили неку од наведених
лептирњача, у наредном
броју „Панчевца” објавићемо како и када поједине
лептирањаче треба засновати, да ли саме или у здруженој сетви, и када их треба
заорати да би се земљиште
обогатило органском материјом и најнеопходнијим
хемијским елементом у
исхрани биља – азотом.

На први поглед сасвим обичан
пар седео је прошле среде увече у панчевачком ресторану
„Поко локо”. Ћаскали су, пред
њима је била богата трпеза.
Ипак, гости су били више
него несвакидашњи: принц
Ђорђе Карађорђевић (33) и
Енглескиња Фелон Рајман
Карађорђевић (22). Они су
дегустирали храну за кетеринг
која је три дана касније послужена на њиховом венчању на
Опленцу. Уз асистенцију Јовице Божића, њиховог панчевачког домаћина и лондонског
комшије, накратко смо их
прекинули.
Млади Карађорђевић, старији син преминулог принца
Томислава, добро говори српски. Најпре је рекао:
– Храна је сјајна, не може да
буде боља. Србија је најлепша
земља на свету: због људи,
атмосфере и опуштености коју
осећам. Овде је све природно,
за разлику од Енглеске, чији

Принц Ђорђе и његова изабраница с Јовицом Божићем
и менаџментом ресторана „Поко Локо”
становници често делују као Србији, тако и у Енглеској и да
да су испрограмирани. Пола тиме зидамо и нови мост
године смо овде, а пола тамо. између Краљевине Енглеске и
Волео бих да мирно живимо Србије. Жао ми је што мој
на Опленцу, тамо је дане про- отац Томислав није с нама,
водио и мој отац: то је срце али сам уверен да је поносан
Карађорђевића.
на мене што сам за овај узвиОбјаснио је да му је изузет- шени чин изабрао Србију, где
но драго што ће се оженити на су нам корени – казао је Ђордвору свог деде.
ђе Карађорђевић.
– Верујем да ће наше венчаДодао је да наш језик боље
ње наићи на симпатије како у разуме него што га говори, те

да га је научио и да га још увек
учи уз помоћ пријатеља, као и
обичних људи с којима се
сусреће. Пожелео нам је све
најбоље у професионалном и
приватном животу; на концу,
оставио је утисак ведрог и
скромног младића, који је уз
то – принц.
Ђорђе Карађорђевић и
Фелон Рајман Карађорђевић у
грађанском браку су од 16.
јула прошле године, а 15. јула
ове године заветовали су се и у
Цркви Светог Ђорђа на
Опленцу. Иако Србија није
монархија, венчање је у свету
названо „краљевским”, с обзиром на то да су Карађорђевићи крвно повезани са европским дворовима. На венчање
унука краља Александра и
праунука краља Петра Првог и
његове изабранице дошли су
гости из Јапана, САД, Канаде,
Немачке... Из целог света.
Принц Ђорђе је с Јовицом
Божићем у Србији покренуо
посао: основали су пивару
„Принц”. Овај, како верују,
будући светски бренд служен
је званицама на Опленцу.
С. Трајковић

ШЕСТО МЕЂУНАРОДНО ВЕЧЕ ФОЛКЛОРА У ВИОНИЦИ

„Јединство” гостовало у Босни и Херцеговини
Радничко културно-уметничко
друштво „Јединство” посетило
је крајем јуна Босну и Херцеговину и четвородневном турнејом успешно завршило играчку сезону. Том приликом су обишли и Неум на Јадрану, Мостар
и Сарајево.
– Били смо гости на Међународној вечери фолклора, која се
већ шесту годину заредом одржава у Вионици (Херцеговина)
и заједно с још двадесет три
учесника из земаља широм света представили смо нашу
земљу. Извели смо циганске
игре из Војводине и влашке
игре Радујевца (Хобишница) –
рекла је Јована Пековић из
КУД-а „Јединство”.
На овом фестивалу су,
поред Србије, гостовала и
фолклорна друштва из Пољ-

ске, Румуније, Мађарске, Порторика и Француске.
РКУД „Јединство” је прошле године у августу учествовало на фестивалу „Fest in
Folk Corredoura” у Гимараису
(Португалија), а крајем године је гостовало и у Италији.
– Већ у октобру чека нас
нешто ексклузивно, јер ћемо

имати прилику да наш град и
земљу представимо на другом
континенту, у Кини. Вредно се
припремамо. У августу наступамо у Пожаревцу, а у септембру
почиње нова играчка сезона. За
нас нема одмора и поносни смо
што све ово успевамо сами, без
икакве помоћи спонзора и
материјалне подршке. Ипак,

позивамо све заинтересоване да
нам помогну да се заједно боримо за очување традиције, културе, народне игре и песме –
рекла је Јована Пековић.
РКУД „Јединство” је средином јуна одржало целовечерњи концерт у дворани Културног центра Панчева. Пуна два
сата публику у препуној сали
увесељавали су ансамбли
„Јединства” и гости: КУД „Неолит” из Старчева и „3. октобар”
из Банатског Новог Села. Чланови РКУД-а „Јединство” за
овај концерт су припремили
пет кореографија првог ансамбла и по две кореографије припремних и нижих ансамбала и
на тај начин су представили
резултате свог рада у претходној години.
М. М. В.

ПРВА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ТАМБУРАШКА РАДИОНИЦА

Концерт младих тамбураша
Резултати рада прве Интернационалне тамбурашке радионице, коју је Тамбурашки центар „Тамбураторијум” организовао од 9. до 15. јула на Чардаку, представљени су концертом у Народној башти у суботу, 15. јула.
Тридесетак учесника из Србије, Црне Горе, Републике Српске,
Македоније, Чешке, Румуније и
Хрватске представило се у оквиру

солистичког, камерног и оркестарског сегмента.
– Направили смо интернационални репертоар с песмама као што су „Чардаш”,
„Ларина песма” и „Канкан”,
неке композиције које нису
много захтевне, а врло су популарне за шире народне масе и
за овај узраст, јер су учествовала деца од десет до осамнаест
година – рекао је Будимир

Стојановић, председник „Тамбураторијума”.
Он је истакао да је визија
овог пројекта да се тамбура у
региону и шире презентује на
најбољи могући начин. С
децом су у радионицама радили еминентни стручњаци у
тамбурашкој области: проф.
Владо Чатић и проф. Тихомир
Дамјановић из Хрватске,
проф. Будимир Стојановић и

Маријана Марки, диригенткиња из Суботице.
Циљ Тамбурашког центра
„Тамбураторијум” је одржавање и даље унапређивање тамбурашке музике, као и развој
свести о очувању културне
баштине овог поднебља.
За зимски период планиран
је и семинар за едукацију руководилаца и диригената тамбурашких оркестара.
М. М. В.

друго поврће. Поставља се
питање да ли су урбанисти
променили намену тог простора, или пак градска власт
нема средстава за изградњу
спортског центра.
Уз све изречене похвале,
„Зеленилу” се могу ставити и
две замерке. Док део радника
тог предузећа сваке године сади
нове саднице, други део о њима
не води рачуна. У сушном
периоду, какав је био прошлогодишњи, а и овогодишњи, оне
се не заливају, па се, без формираног кореновог система, део
засађеног дрвећа брзо осуши.
Другу небригу показују радници који косе траву, јер косилицама ударају у стабла и оштећују

их – на приземном делу стабла
остају „ране” због којих се дрвеће превремено суши.
Уз то, на јавним површинама Котежа 2 мало је клупа за
седење. Нема их довољно на
дечјем игралишту, где би
родитељи, деке и баке седели
док се деца играју, а мало их је
и уз шеталишта. Кад се иде
стазом дуж Војвођанског булевара, на делу од сто метара, од
улаза број 2 до 16 (на Котежу
1) има чак 13 клупа, а на делу
улице од скоро једног километра, који припада Котежу 2, од
улаза 18 до 52, постоје само
две клупе које су на своју руку
направили сами станари.
Момир Пауновић, пензионер

ПИСМО ЧИТАОЦА

О уређењу Котежа 2
Више од тридесет година станујем на Котежу 2 и сведок сам
како се ово насеље годинама развијало. Данас је то, у комуналном
смислу, лепо уређен део Панчева, са свим потребним садржајима (пијаца, банка, пошта, дечји
вртић, апотеке, дечја игралишта,
уређени паркинг-простори и
пешачке стазе, трговачки и угоститељски објекти, пекаре, месаре, фризери, обућари и др.). Због
свега тога без претеривања се
може рећи да је лепо живети на
Котежу 2.
Ми котежани поносимо се
зеленилом у свом насељу
(широке травне површине,
дрвореди и други засади дрвећа). У шали говоримо да смо у

„шумском насељу”, јер у овим
топлим данима са задовољством шетамо у хладу бујних
крошњи платана и другог дрвећа. Посебно смо задовољни и
захвални Јавном комуналном
предузећу „Зеленило” за све
оно што је до сада учинило и
што и даље чини на озелењавању нашег насеља.
Ипак, ево и неколико
замерки. Својевремено су
урбанисти предвидели да на
ободу овог насеља, између
Војвођанског булевара, Краљевачке улице и Улице Иве
Курјачког, буде спортски центар. Протекле су деценије, а
од тога ништа. У међувремену
је од тог простора „уштинут”

један део за индивидуалну
стамбену изградњу, изграђени
су још један ред нових кућа и
нова (Ваљевска) улица. Прео-

стали део површине је делом
зарастао у коров, а делом га
вреднији станари користе
засађујући ту парадајз, лук и

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 21. JÚL 2017 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. ЈУЛА 2017.

Horlivý strážca
spomienok
» strana II

Vysoko ohodnotená fotografia z konkurzu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

NA NÁVŠTEVE U ANNY KUCHÁRIKOVEJ, VÝHERKYNE PRVEJ CENY ZA STARÚ FOTOGRAFIU

RADA SI SPOMÍNAM

Keď zavítate do Vojlovice k tete Anne Kuchárikovej-Brezinovej, najprv sa ocitnete
v kvetinovej záhrade, potom v pokračovaní dvora uvidíte záhradu so všetkou sezónnou zeleninou a ovocím, a následne,
keď vojdete do domu, všimnete si etno výstavný priestor, síce už so značne menším
počtom exponátov než predtým, pretože
svoju bohatú zbierku premiestnila do
miestností Miestneho odboru Matice slovenskej Vojlovica-Pančevo, na Námestie
XII. vojvodinskej brigády č. 10.
Nejako mi nefunguje počítač, sťažuje sa.
Zdá sa, že sa pokazil pevný disk. Áno, vo
svojom ôsmom decéniu života, už cca
desať rokov pracuje s počítačom. Kedysi
pred rokmi sa zapísala na školenie pre
prácu s počítačom. Veľmi mi to pomáha,
ako hovorí, zachovať staré fotograie a
rôzne doklady z našej minulosti, ktoré sa
skenujú a kopírujú pre príležitostné výstavy. Originály uchováva a ukazuje len
pri výnimočných príležitostiach. Tu sú,
samozrejme, aj nové fotograie, lebo teta
Anna je veľkou milovníčkou fotograie a
našou kronikárkou.
· Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov tradične organizuje fotosúťaž. Témou 6. fotosúťaže v r. 2016 boli „Staré remeslá a práca okolo domu a v poli“. Vaša
fotograia „Práca kováča“ z r. 1964 obsadila prvé miesto.
- Vzhľadom na to, že mám veľa starých
fotograií, na ktorých sú zaznamenané
rôzne udalosti z minulých čias, akými sú
rodinné, výstavba domov, žatevné práce,
vinobranie, rôzne remeselnícke práce, a
pripravovali sme aj výstavu fotograií v
priestoroch Matice na tému prác, poslala
som do súťaže okolo tridsať fotograií. O
fotosúťaži som sa dozvedela z týždenníka
v slovenskom jazyku Hlas ľudu. Vlastne,
moja priateľka Eva Lenhartová, ináč učiteľka na dôchodku, ma prehovorila, aby
som sa záväzne zúčastnila súťaže. Neskôr
som sa dopočula, že do súťaže bolo poslaných 213 fotograií 20 účastníkmi z
viacerých miest. Komisia hodnotila fotograie na základe toho, čo všetko vďaka
zaznamenaným udalostiam možno zistiť.
Na odmenenej fotograii sú majster kováč Pavel Červenák, ináč počas celého
pracovného života majiteľ súkromnej kováčskej dielne vo Vojlovici, a žiak Martin
Gubečka, oblečení v charakteristickom a
pre tú prácu vhodnom pracovnom ode-

ve. Za odmenu som dostala počítačový
skener.
· Značnú časť exponátov sme premiestnili do miestností Matice slovenskej vo Vojlovici. Kedy sa to uskutočnilo?
- Toho 28. marca v r. 2010 sa mi splnilo dávnejšie želanie mať nejaký kútik, v
ktorom by boli vystavené všetky tie cenné veci našich predkov: kroje, predmety
a nástroje... Teda jeden etno priestor,
ktorý by bol všetkým zaujatým návštevníkom k dispozícii. To sa vlastne začalo
v r. 2008, keď sme vďaka vtedajšej predsedníčke Miestneho odboru Matice slovenskej Aničke Markovej dostali na používanie v tom čase značne ruinované
priestory starej ambulancie vo Vojlovici.
Vďaka prostriedkom z fondu Slovak
AID a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí boli dve miestnosti úplne renovované a v súčasnosti sa tam nachádza,
ako tomu hovoríme, Múzeum tradičných odevov a predmetov vojlovických
Slovákov.
· Vy ste v podstate vybavili túto expozíciu.
- Väčšinou áno, lebo tie veci boli v mojom dome, v skriniach, v škatuliach, dokonca aj na povale. Keď sme tieto veci zaniesli do Matice a umiestnili ich v zariadenom priestore, bola som neuveriteľne
šťastná. Je to ako keď si uvedomíte, že sa
vaša dcéra dobre vydala. Keď som sa však

vrátila domov, zrazu som pocítila prázdnotu v dome, bolo mi do plaču. Každodenne som chodila do tých miestností,
ešte niečo akože upraviť, opraviť. Občas
aj dvakrát denne. Samozrejme, časom
som si zvykla na to.
· Aj naďalej sa zaoberáte organizovaním výstav, etnograiou?
- Títo moji matičiari ma nijako nešetria.
Je mi potešením pracovať v takej atmosfére, keď sa zoskupíme ohľadom manifestácií a aktivít, v rámci ktorých má každý svoje úlohy. Mám na starosti adekvátne oblečenie, keď to vyžadujú okolnosti.
Priala by som si, aby sa aj mladší začali
zaujímať o tieto aktivity. Ešte sa rada pochválim, že som pred tromi rokmi za
svoju doterajšiu prácu získala hodnosť
čestného člena Matice slovenskej v
Srbsku.
· Tento rozhovor sme začali otázkami
týkajúcimi sa súčasnosti. Na čo si s potešením spomínate?
- Na poli kultúry, na prácu v SKOS-e
Detvan. Ako jedna zo zakladateľov spolku, v r. 1975 aj ako choreograka folklórneho súboru, spolu s Tomášom Brezinom zaradila som do repertoáru dnes už
aj vo folklórnych kruhoch v zahraničí
známe choreograie – vojlovické tapantoše. Pracovala som v ochotníckom divadle ako herečka, režisérka, kostýmový
dizajnér, pred založením spolku, ale aj po

založení spolku, ako jeho predsedníčka.
Som zakladateľkou detského súboru Perličky a ako predsedníčka výšivkárskej
sekcie bola som aj autorkou výstav u nás
a v zahraničí.
· Pracovali ste ako zdravotná sestra?
- Ukončila som zdravotnú školu – čo
bolo v tom čase v mojom prostredí precedensom – a takpovediac celý pracovný
život som strávila v ambulancii dusikárne (Azotara). Rada si spomínam na svoj
skvelý kolektív pod vedením doktora Jerića. Nejaký čas som pracovala v Nemecku, kde som sa veľa naučila, a určité obdobie som pôsobila aj v Iraku.
· Veľa ste cestovali?
- Odjakživa som chcela navštíviť svet.
Bola som v Amerike, Kanade, Austrálii,
precestovala som takmer všetky európske krajiny, samozrejme aj bývalú Juhosláviu. Kdekoľvek som bola, navštívila
som nielen pozoruhodnosti, ale záväzne
aj kostoly a cintoríny, lebo aj tu sa možno veľa dozvedieť o nejakom národe.
Keďže rada fotografujem, mám obrovskú zbierku fotografií z tých ciest a z času
na čas si „zacestujem“ po tých spomienkach.
· Narodili ste sa v Bielom Blate, ktoré
poznáme aj pod názvom Lizika?
- Narodila som sa a žila tam do r. 1941.
Potom môj otec kúpil salaš v pančevskom poli a 25 láncov (merná jednotka,
do slovenčiny prevzatá v tunajšom prostredí) pôdy. V žiadnom prípade som
tam nechcela ísť. Mala som vtedy štyri
roky. Začala sa vojna a teta z Belehradu
poslala svoje deti k nám na salaš, lebo
Belehrad bombardovali, a na salaši ani
jedlo nechýbalo. Mala som teda skvelú
spoločnosť. Prvú triedu som ukončila v
Titeli, kde bývala moja babka – otcova
matka – a otcova sestra. Do Vojlovice
som prišla v r. 1947 a zapísali ma do slovenskej triedy. Potrebovala som nejaký
čas na prispôsobenie sa novému prostrediu. Rýchlo som sa skamarátila so spolužiačkami.
·Teta Anna, toto je len veľmi stručný
prehľad Vašej činnosti, ďakujem Vám.
- Počkaj, potrebujem jednu vitrínu do
Matice, z troch strán obloženú sklom a
so štyrmi policami, aby som tam položila
všetky tie veci týkajúce sa zásnub, a dva
podstavce z plátov, ktoré budú mať tyč,
keď položím igurínu...
Michal Marko
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NA NÁVŠTEVE U JÁNA GUBU Z PIVNICE

HORLIVÝ STRÁŽCA SPOMIENOK
V minulom roku 2016 Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovákov
v Novom Sade organizoval konkurz týkajúci sa výberu najlepších starých fotograií na tému
práca. Koncom októbra toho roku na základe rozhodnutia odbornej poroty boli tým najlepším
udelené odmeny. Dve prvé odmeny získali naša spoluobčianka
Anna Kucháriková z Vojlovice a
Ján Guba z báčskej dediny Pivnica. Pán Guba je už celé desaťročia veľmi aktívny vo svojej dedine, ktorá má okolo 3300 obyvateľov, z toho približne 2300 Slovákov.
· Pán Guba, na úvod nám tak
skrátka povedzte niečo o sebe.
- Mám 75 rokov. Som dôchodca a povolaním som zámočník.
Najprv som pracoval
v pivnickom mlyne, potom v
poľnohospodárskom družstve,
neskôr v mliekarni Pivnica, a na
konci v ZŠ 15. októbra, ako kurič. Remeslu som sa najprv učil
v Subotici, a potom v továrni
Istra Kula, kde som aj úspešne
ukončil tretí ročník remesla. Do
Kuly som odišiel, lebo som aktívne hral futbal. Neskôr som
hral futbal v Pivnici a tu som
skončil športovú kariéru v roku
1965.
· Kde sa vzala Vaša láska k fotograii?
- Fotograiou som sa začal zaoberať ešte na základnej škole v
Pivnici. Lásku k tomu umeniu a
remeslu mi vštepil môj učiteľ
Emil Klobušický, ktorý bol aj
prvým fotografom Matice slo-

Fotografia zo zbierky Jána Gubu

venskej v Juhoslávii. Už vo veku
desať rokov vedel som vyhotoviť fotograie. Pri jednej príležitosti, keď sme, ako škola, cestovali na exkurziu do Ochridu, fotil som celý zájazd. Keď som
išiel do Subotice na remeslo, býval som na internáte a tam som
bol členom fotosekcie.
· A po ukončení vzdelávania?
- Pokračoval som vo fotografovaní zaujímavých udalostí v
Pivnici: futbalové zápasy, dedinské zábavy, tance, folklórne

vystúpenia a pod. Kedysi v roku 1967/1968 bola v rámci Folklórneho spolku V pivnickom
poli založená fotosekcia a na
začiatku používala moje príslušenstvo. Ja som jedným zo
zakladateľov Folklórneho spolku a, samozrejme, sekcie. V
spolku som bol najprv fotografom. Fotografoval som všetko
do r. 1975, 1980 a potom som
prestal, lebo sa mi pokazil aparát. Súčasťou vedenia Folklórneho spolku som bol tridsať

rokov, do roku 1995: buď ako
predseda alebo tajomník, t. j
ako človek, ktorého názor a
slovo rešpektujú. Potom prišli
nejaké iné časy. A začali sme
23. mája r. 1965 veľmi skromne. Mali sme jednu 500-wattovú žiarovku, jeden mikrofón a
zosilňovač ručnej výroby na javisku.
· Pri príležitosti udeľovania
odmien v Báčskom Petrovci povedali ste mi, že zbierate staré
veci.

- Áno, najviac staré fotograie, a to o dôležitých udalostiach
a významných javoch v Pivnici.
Zbieram ich už cca tridsať rokov. V mojej kolekcii je viac než
2000 starých fotograií. Najstaršia pochádza z roku 1900 a na
nej sú zachytení Pivničania, keď
boli v Šíde. Uchovávam aj staré,
tradičné slovenské kroje, ale nemám na to dostatočný priestor.
Náš kultúrno-umelecký spolok
má krásnu kolekciu krojov. V
období rokov 1970 až 1980 som
pre Folklórny spolok zaobstaral
14 – 15 krojových súprav. Staré
kroje sme, ako spolok, dostali
od našich spoluobčanov a ja
som na Slovensku nakupoval
potrebný materiál na opravu
kompletného tradičného odevu.
Jedna naša stará Pivničanka bola rada, že nám môže pomôcť
pri oprave a renovácii starých
krojov. Okrem nášho autentického tradičného dedinského
odevu, mali sme aj krojové súpravy, ktorých korene siahajú na
samotné Slovensko. V určitom
čase sme totižto od krajanov zo
Slovenska dostali, ako vzorky,
staré kroje, podľa ktorých sme si
ušili nové odevy, v ktorých sme
sa, ako folklórna skupina, snažili predstaviť tance z našej materskej krajiny – Slovenska.
· Keďže ste, aj ako dôchodca,
zaujatý poľnohospodárstvom,
čím sa zaoberáte vo voľnom
čase?
- Píšem o dejinách Pivnice.
Veľmi sa zaujímam o genealógiu. Pivnica ma usporiadanú
kroniku. Kulpín taktiež. Ale v

Silbaši či Laliti to zatiaľ neurobili. Problém je v tom, že štát
zobral staré cirkevné knihy.
Vlastním všetky zachované cirkevné matriky a zápisnice Pivnice ešte od roku 1791. Zozbieral som ich vďaka nášmu niekdajšiemu kňazovi slovenskej
evanjelickej a. v. cirkvi Gustavo-

vi Vladimírovi Babylonovi.
Značnú časť materiálu mi zaobstarala aj dcéra, ktorá študovala
dejiny v Bratislave. Píšuc svoju
diplomovú prácu, chodila do
archívu slovenského múzea v
Martine, kde vyhľadala dokumenty o Pivnici z XIX. storočia.
Všetok zozbieraný materiál
(matriky, zápisnice, fotograie,
mapy) som digitalizoval a usporiadal, systematizoval na počítači. Jeden známy vytvoril pre
mňa špeciálny počítačový program na zadávanie a spracovanie dát o obyvateľoch Pivnice.
Ivan Zafirović

VOJLOVIČANIA SA ZAPOJILI DO AKCIE: 500 ROKOV REFORMÁCIE – 500 STROMOV V ECAV NA SLOVENSKU

ZASADENÝ STROM PRED FAROU VO VOJLOVICI
Vznik Lutherovej
záhrady
vo Wittenbergu
Strom reformácie
v Jánošíkovej ulici
V priebehu Lutherovej dekády,
v období príprav na oslavy 500.
výročia reformácie, vo Wittenbergu (Lutherstadt Wittenberg)
postupne vyrastala Lutherova
záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže, vyrobenej z rôznych
druhov drahých kameňov, v
blízkosti zámockého kostola, na

mieste, kde 31. októbra r. 1517
Martin Luther pribil listinu s 95
tézami, bude vysadených 500
stromov rôzneho druhu. Ide o
projekt „500 rokov reformácie –
500 stromov vo Wittenbergu“.
Inšpirovaný príkladom z Nemecka, naši bratia a sestry zo
Slovenska sa podieľali na obdobnom projekte: „500 stromov
reformácie v ECAV na Slovensku“. Evanjelická cirkev na Slovensku plánuje na rôznych
miestach Slovenska, kde majú
cirkevné zbory, fílie, cirkevné
školy (škôlky, základné a stredné školy, špeciálne školy), strediská diakonie a pod., zasadiť

stromy reformácie. Cieľ je jasný: do 31. októbra tohto roku
by malo byť zasadených všetkých 500 stromov. Do tohto
projektu sa zapojili aj slovenské
evanjelické cirkvi mimo územia
Slovenska, vrátane našej. Generálny biskupský úrad na požiadanie celej komunity vydá vysvedčenie, na ktorom bude
okrem poradového čísla zaznamenaný aj dátum, ako aj príležitosť, pri ktorej je strom zasadený. Týmto sa zároveň vytvorí
unikátny zoznam stromov, ktoré pri vhodnej starostlivosti
môžu prežiť celú túto generáciu
a tým pripomínať toto naše ob-

dobie, ktoré z Božej milosti prežívame.
Do projektu sa v nedeľu 25.
júna zapojil aj vojlovický cirkevný zbor výsadbou stromu
pred farou na Jánošíkovej ulici.
Okrem domáceho kňaza a početných hostí i domácich veriacich, slávnosti sa zúčastnili aj
pán biskup Mgr. Samuel Vrbovský a Mgr. Jaroslav Javorník,
PhD. Počas výsadby je vypustená aj holubica ako symbol Svätého Ducha. Cirkevný chór zaspieval príležitostnú pieseň a
tak prispel k tejto slávnostnej i
veľmi významnej udalosti.
Alena Kulíková

NAJVÄČŠIA SLÁVNOSŤ SLOVÁKOV V SRBSKU

ŠESŤDŇOVÉ OSLAVOVANIE KULTÚRY DUCHA A TELA
Galakoncerty
afirmovaných a
detských folklórnych
súborov
Rôznorodé športové
súťaženia
Dve divadelné
predstavenia
Slovenské národné slávnosti budú po dvadsiaty šiestykrát usporiadané v dňoch 4. – 6. augusta v
Báčskom Petrovci. Matica slovenská v Srbsku je hlavným organizátorom podujatia, realizovaného s výdatnou pomocou
okresu Báčsky Petrovec a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Slávnosti vskutku trvajú omnoho dlhšie, až šesť dní, keďže sa
organizujú aj rôznorodé manifestácie v iných mestách, kde žijú Slováci alebo v samotnom
Báčskom Petrovci, a to ešte pred
uskutočnením hlavných bodov

programu počas víkendu. Tak sa
napr. 30. júla v sále ZŠ Jána Čajaka v Petrovci uskutočňuje šachový turnaj Slovenských národných slávností. Do piatka 4.
augusta bude v Novom Sade a v
Báčskom Petrovci otvorených
viacero výstav kníh, obrazov,
grafík a fotograií. Jednou z dôležitých predvíkendových udalostí je aj tradičné stretnutie
mládeže v Slovenskom dome v
Báčskej Palanke. Tam budú novým najlepším mladým bakalárom, magistrom a doktorom
vied udelené pochvaly a hodnotné odmeny. V ten deň aj členovia Národnostnej rady usporiadajú slávnostné zasadnutie.
V priebehu prvého dňa (piatok) hlavnej časti programu sa
postupne od ranných hodín do
popoludnia uskutoční otváranie rôznorodých výstav: začnúc
13. medzinárodnou ilatelistickou výstavou Petrovec FILA
2017, pokračujúc expozíciou
ľudových krojov a ľudových nástrojov až po prezentáciu knihy
Slovenské národné slávnosti II.
Predseda okresu Báčsky Petro-

vec je hostiteľom recepcie pre
početných hostí, vrátane delegácií partnerských miest. Oiciálne otvorenie slávnosti sa
uskutoční predvečerom a večer
sa veriaci budú môcť zúčastniť
slávnostnej liturgie v petrovskej
evanjelickej cirkvi. Neskoré večerné a nočné hodiny sú vyčlenené pre milovníkov populárnej hudby, ktorých budú rozveseľovať slovenské rockové skupiny.

Sobota sa začína futbalovým
turnajom mladých hráčov. Práve vtedy budú aj členovia Matice vítať hostí a o 10.00 hod.
usporiadajú slávnostné zasadnutie Matice slovenskej. Počas
dňa budú návštevníci stáť pred
ťažkou voľbou: ísť na jarmok
umenia v centre Petrovca alebo
sledovať súťaž vo varení zajačieho paprikášu; počúvať výklady
na medzinárodnom kongrese
diabetikov alebo navštíviť cir-

kev a pozrieť si prezentáciu cirkevného zboru i vystúpenie
chóru. Pre všetkých účastníkov
slávností je zabezpečený obed.
V popoludňajších hodinách
slovenské spisovateľky tradične
predstavia svoje knihy a slovenskí učitelia zo Srbska sa
stretnú s kolegami z okolia. V
rovnakom čase bude v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov prezentované a ohodnotené siedme kolo
fotosúťaže na tému detstva vojvodinských Slovákov. Zvyšok
večera sa bude niesť v znamení
galakoncertu slovenských folklórnych súborov, na ktorom sa
môžu hostia príjemne zabaviť.
Nedeľňajšie predpoludnie
patrí športovcom a rekreačným
športovcom. Súperiť budú lovci,
rybári a stolnotenisti, kým poobede si na futbalovom ihrisku
zmerajú sily najprv veteráni, a
neskôr aj aktívni hráči. V petrovskej evanjelickej cirkvi sa
bude konať slávnostná liturgia.
Poobedňajšie kultúrne podujatia sa začnú detským divadelným predstavením Dvanásť me-

siacov v podaní žiakov základnej školy z Padiny a budú ukončené večerným dramatickým
predstavením Trampoty farmára Johna Enderbyho v podaní
ich dospelých hereckých kolegov pochádzajúcich z rovnakého mesta a z Kovačice. Medzi
týmito dvomi divadelnými hrami hostia sa môžu zúčastniť
stretnutia slovenských novinárov, ale aj povzbudzovať detských bicyklistov na Námestí
slobody a tešiť sa z vystúpení
viacerých detských folklórnych
súborov.
Ako aj každý rok, Slovenské
národné slávnosti sprevádza celý rad zaujímavých športových
a kultúrnych udalostí: 22. júla
turnaj v malom futbale – súťaž
o putovný pohár veľvyslankyne
Slovenskej republiky – vo Vojlovici a Slovenská maliarska kolónia v Kulpíne; 29. a 30. júla
Predslávnostné dni v Kulpíne;
30. júla turnaj v bowlingu v Kovačici a 5. augusta 9. stretnutie
zberateľov a burza v Báčskom
Petrovci.
Ivan Zafirović

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku

на словачком језику / v slovenskom jazyku
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Марљиви чувар
сећања
» страна IV

Награђена фотографија из колекције Ане Кухарик

У ГОСТИМА КОД АНЕ КУХАРИК, ДОБИТНИЦЕ ПРВЕ НАГРАДЕ ЗА СТАРУ ФОТОГРАФИЈУ

РАДО СЕ СЕЋАМ

Када дођете код тета Ане Кухарик
Брезине у Војловицу, прво затекнете
цветни врт, онда у продужетку дворишта баштенски врт са свим сезонским поврћем и воћем, а затим,
пошто уђете у дом, запазите етно
изложбени простор, додуше са знатно мање експоната него пре, јер је
она своју богату збирку преселила у
просторије Матице словачке Војловица – Панчево, Трг Xll војвођанске
бригаде 10.
„Нешто ми не ради рачунар”, жали
се, „изгледа да се покварио харддиск”. Да, са својих осам деценија
живота, већ десетак година се служи
рачунаром. Својевремено се уписала
на обуку за рад на рачунару. Много
јој помаже, како каже, да сачува старе фотографије и разна документа из
наше прошлости, које скенира и
фотокопира за пригодне изложбе.
Оригинале чува и приказује их само
у изузетним приликама. Ту су, наравно, и нове фотографије, пошто је тета
Ана велики заљубљеник у фотографисање и наш хроничар.
• Завод за културу војвођанских
Словака традиционално организује
фото-конкурс. Тема шестог фото-конкурса 2016. године била је „Стари
занати и посао код куће и на њиви”.
Ваша фотографија „Посао ковача” из
1964. године освојила је прво место.
– Пошто имам пуно старих фотографија на којима су забележени
разни догађаји у прошлим временима – од породичних, преко градњи
кућа, жетелачких радова и бербе грожђа, до занатских радова, а приређивали смо и фото-изложбе у просторијама Матице на тему радова, послала
сам тридесетак фотографија на конкурс. О фото-конкурсу сам сазнала из
недељника на словачком „Хлас
људу”. У ствари, моја пријатељица
Ева Ленхартова, иначе учитељица у
пензији, наговорила ме је да обавезно
учествујем на конкурсу. После сам
чула да је на конкурс стигло 213
фотографија од двадесет учесника из
више места. Жири је оцењивао фотографије на основу тога шта се све из
забележеног догађаја може сазнати.
Тако су на награђеној фотографији
ковач мајстор Павел Червенак, иначе

целог свог радног века власник приватне ковачке радионице у Војловици, и ученик Мартин Губечка обучени у карактеристичну и одговарајућу
радну одећу за тај посао. Као награду
сам добила скенер за рачунар.
• Добар део експоната пренели сте
у просторије Матице словачке у Војловици. Како је то било?
– Тог 28. марта 2010. године испунила ми се давнашња жеља да имамо
кутак где бисмо изложили све те вредне ствари наших предака: ношње,
предмете и оруђа... Дакле, један етнопростор који би био доступан свим
заинтересованим посетиоцима. У
ствари, то је почело 2008. године, када
смо захваљујући тадашњој председници Матице словачке Ањички Марко
добили на коришћење, тада, руиниране просторије старе амбуланте у Војловици. Захваљујући средствима из
фонда „Slovak AID” и Канцеларије за
дијаспору Словачке Републике, две
просторије су потпуно реновиране и у
њима се сада налази, како ми кажемо,
Музеј традиционалне одеће и предмета војловачких Словака.
• Ви сте, у ства ри, опре ми ли ту
постав ку.
– Већим делом да, пошто су те
ствари биле у мојој кући, у орманима, кутијама, чак и на тавану. Када
смо те ствари пренели у Матицу и
сместили их у уређени простор, била
сам неописиво срећна. То вам је као

када видите да се ћерка добро удала.
Али када сам дошла кући, одједном
сам осетила празнину у кући, дошло
ми је да плачем. Данима сам одлазила у те просторије, тобоже да још
нешто уредим, поправим. Неки пут и
два пута дневно. Наравно, с временом сам се навикла на то.
• И даље се бавите приређивањем
изложби, етнографијом?
– Ови моји матичари ме никако
„не штеде”. Задовољство ми је радити
у таквој атмосфери, када се сакупимо
око манифестација и активности, где
свако има свој део посла. Задужена
сам за адекватно облачење када то
захтевају прилике. Волела бих да се и
млађи заинтересују за овакве активности. И, да се похвалим, пре три
године сам за свој целокупан рад
добила признање „Почасни члан
Матице словачке у Србији”.
• Овај разговор смо започели од
садашњости. Чега се сада са задовољством сећате?
– На пољу културе, рада у СКПД-у
„Ђетван”. Као један од оснивача тог
друштва, 1975. године и као кореограф фолклорног ансамбла, заједно с
Томашем Брезином поставила сам
на репертоар сада већ познате кореографије и у фолклорним круговима у
иностранству, „Војловачки тапантош”. Радила сам у аматерском позоришту као глумица, режисер, костимограф, пре оснивања „Ђетвана”, а и

после тога, као потпредседница Друштва. Оснивач сам дечјег ансамбла
„Перлице”, а као председница секције везиља била сам аутор изложбених
поставки код нас и у иностранству.
• Радили сте као медицинска сестра?
– Завршила сам медицинску школу, што је у то време у мојој средини
био преседан, и такорећи цео радни
век провела сам на раду у амбуланти
„Азотаре”. Радо се сећам мог дивног
колектива, с доктором Јерићем на
челу. Једно време сам радила у
Немачкој, где сам много тога научила, а један период у Ираку.
• Много сте путовали?
– Одувек сам волела да видим свет.
Била сам у Америци, Канади, Аустралији, обишла сам скоро све европске
земље, наравно и бившу Југославију.
Где год сам била, обишла сам не само
знаменитости него и одлазила обавезно у цркве и на гробља, јер се и ту
може много сазнати о неком народу.
Пошто волим да фотографишем,
имам огромну збирку фотографија с
тих путовања и с времена на време
„пропутујем” кроз те успомене.
• Рођени сте у Белом Блату, познатом и као Лизика?
– Рођена и живела до 1941. Онда је
мој отац купио салаш у Панчевачком
риту са 25 ланаца земље. Нисам за
живу главу хтела да идем тамо. Имала сам тада четири године. Почео је
рат и тетка је из Београда послала
своју децу код нас на салаш, јер су
Београд бомбардовали, а и хране је
на салашу увек било. Тако сам имала
лепо друштво. Први разред сам завршила у Тителу, где ми је становала
бака, очева мајка, као и очева сестра.
У Војловицу сам дошла 1947. године
и уписали су ме у словачки разред.
Требало ми је мало времена да се
прилагодим новој средини. Брзо сам
се спријатељила са школским другарицама.
• Тета Ана, ово је само врло кратка
верзија вашег рада, хвала вам.
– Чекај мало, треба ми једна
витрина за Матицу, да буде са три
стране стакло и четири полице да
ставим оне ствари за заруке и два
постоља од плоча да имају шипку
кад ставим лутку...
Михал Марко

Предреформација
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Петак, 21. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

У ПОСЕТИ ЈАНУ ГУБИ ИЗ ПИВНИЦЕ

МАРЉИВИ ЧУВАР СЕЋАЊА
Прошле, 2016. године Завод за
културу војвођанских Словака,
са седиштем у Новом Саду,
организовао је конкурс за
избор најбољих старих фотографија на тему рада. Крајем
октобра исте године, на основу
одлуке стручног жирија, додељене су награде најбољима.
Две прве награде добили су
наша суграђанка Ана Кухарик
из Војловице и Јан Губа из бачког села Пивнице. Господин
Губа је већ деценијама врло
активан у свом селу, које има
око 3.300 житеља, а међу њима
је близу 2.300 Словака.
• Господине Губа, кажите нам
на почетку нешто укратко о
себи.
– Имам 75 година. Пензионер сам, а по професији сам
машинбравар. Прво сам радио
у пивничком млину, после у
земљорадничкој задрузи, па у
млекари Пивнице, а на крају у
ОШ „15. октобар”, као ложач.
Занат сам најпре учио у Суботици, а затим у фабрици
„Истра” Кула, где сам и успешно завршио трећу годину
заната. У Кулу сам прешао јер
сам активно играо фудбал.
После сам наставио да играм
фудбал у Пивници и ту сам
окончао спортску каријеру
1965. године.
• Откуда ваша љубав према
фотографији?
– Фотографијом сам почео
да се бавим још у основној
школи у Пивници. Љубав према тој уметности и занату уса-

Награђена фотографија из колекције Јана Губе
дио ми је мој учитељ Емил Пивници: фудбалске утакмице, до 1995: или као председник
Клобушицки, који је био и сеоске забаве, игранке, фол- или као секретар, тј. као човек
први фотограф Матице сло- клорне наступе и сл. Негде чије се мишљење и реч поштувачке у Југославији. Већ са 1967/1968. године, у оквиру ју. После су дошла нека друга
десет година умео сам да пра- Фолклорног друштва „У пив- времена. А почели смо 23. маја
вим фотографије. Једном при- ничком пољу”, основана је 1965. године веома скромно.
ликом, када смо, као школа, фото-секција и она је у почетку Имали смо једну сијалицу од
путовали на екскурзију у користила моју опрему. Ја сам 500 W, један микрофон и појаОхрид, ја сам фотографисао један од оснивача Фолклорног чало ручне израде на бини.
• На додели награде у Бачцело путовање. Када сам у друштва и, наравно, секције. У
Суботици ишао на занат, ста- друштву сам испрва био фото- ком Петровцу рекли сте ми да
новао сам у интернату, а тамо граф. Фотографисао сам све до сакупљате старе ствари.
– Да, највише старе фото1975, 1980. године и онда сам
сам био члан фото-секције.
престао јер ми се покварио апа- графије, и то о важним догађа• А после школовања?
– Наставио сам да фотогра- рат. У врху Фолклорног дру- јима и значајним појавама у
фишем занимљива дешавања у штва био сам тридесет година, Пивници. Скупљам их већ

тридесетак година. Моја
колекција броји преко 2.000
старих фотографија. Најстарија потиче из 1900. године и
на њој су снимљени Пивничани када су били у Шиду. Чувам
и старе, традиционалне словачке ношње, али немам много места за њих. Наш КУД има
лепу колекцију ношњи. Између 1970. и 1980. године обезбедио сам Фолклорном друштву
14-15 комплета ношњи. Старе
ношње смо, као друштво,
добили од наших суграђана, а
ја сам накуповао у Словачкој
материјал потребан за поправку целокупне традиционалне
одеће. Једна наша стара Пивничанка била је срећна што
може да нам помогне у поправљању и реновирању старих
ношњи. Поред наше аутентичне традиционалне сеоске одеће, имали смо и комплете
ношњи које вуку корене из
саме Словачке. Својевремено
смо, наиме, од сународника из
Словачке, добили, као узорке,
старе ношње, према којима
смо ми сашили нову одећу, у
којој смо, као фолклорна скупина, покушали да представимо плесове из матичне земље,
Словачке.
• Пошто сте, и као пензионер, заокупљени пољопривредом, чиме се бавите у слободно време?
– Пишем о истоји Пивнице.
Веома ме занима генеалогија.
Пивница има сређену хронику.
Кулпин такође. Али Силбаш
или Лалић то још нису уради-

ли. Проблем је што је држава
узела старе црквене књиге. Ја
поседујем све сачуване црквене
матичне књиге и записнике
Пивнице још од 1791. године.
Прикупио сам их захваљујући
нашем некадашњем свештенику словачке евангеличке а. в.
цркве Густаву Владимиру

Бабилону. Добар део материјала ми је обезбедила и ћерка,
која је у Братислави студирала
историју. Пишући свој мастеррад, одлазила је у архив словачког музеја у Мартину, где је
пронашла документа из XIX
века о Пивници. Сав прикупљени материјал – матичне књиге,
записнике, фотографије, карте
– дигитализовао сам и средио,
систематизовао на рачунару.
Један познаник ми је направио
посебан рачунарски програм за
унос и обраду података о становницима Пивнице.
Иван Зафировић

ВОЈЛОВЧАНИ СЕ УКЉУЧИЛИ У АКЦИЈУ: 500 ГОДИНА РЕФОРМАЦИЈЕ – 500 СТАБАЛА У ЕЦАВ У СЛОВАЧКОЈ

ЗАСАЂЕНО ДРВО ИСПРЕД ПАРОХИЈАЛНЕ КУЋЕ У ВОЈЛОВИЦИ
Ницање Лутерове
баште у Витенбергу
Стабло реформације
у Јаношиковој улици
За време Лутерове декаде, у
периоду припреме обележавања петстогодишњице реформације, у Витенбергу (Lutherstadt Wittenberg) полако је
ницала Лутерова башта. Око
симбола Лутерове руже, израђене од различитих врста драгог камења, у близини дворске
цркве, на месту где је Мартин
Лутер 31. октобра 1517. при-

куцао спис са 95 теза, биће
посађено 500 стабала дрвећа
различитих врста. Реч је о
пројекту „500 година реформације – 500 стабала дрвећа у
Витенбергу”.
Инспирисани примером из
Немачке, наша браћа и сестре у
Словачкој развили су сличан
пројекат: 500 стабала дрвећа у
ЕЦАВ у Словачкој. Евангеличка
црква у Словачкој планира да
на различитим местима у Словачкој, где су црквене општине,
филије, црквене школе (вртићи, основне и средње школе,
специјалне школе), средишта
дијаконије и сл., посади дрвеће

доба које преживљавамо захваљујући божјој милости.
У пројекат се укључила и војловачка црквена општина, 25.
јуна, сађењем дрвета испред
парохијалне куће у Јаношиковој улици. Поред домаћег свештеника и многобројних
гостију и домаћих верника,
свечаности су присуствовали и
бискуп мр Самуел Врбовски и
др Јарослав Јаворњик. Приликом сађења је пуштена и голубица, као симбол Светог духа.
Црквени хор је отпевао пригодну песму и тако допринео овом
свечаном и веома значајном
догађају.
Алена Кулик

реформације. Циљ је јасан: да
до 31. октобра ове године буде
засађено свих 500 стабала.
Овом пројекту су се прикључиле и словачке евангеличке
цркве ван граница Словачке,
укључујући и нашу. Генерална
бискупска канцеларија ће на
захтев компетентне заједнице
издати сведочанство на коме
ће, поред редног броја, бити
забележен и датум, као и прилика поводом које је засађено
дрво. Овим ће се изградити и
јединствени списак дрвећа
које, уз одговарајућу негу,
може преживети целу ову генерацију и тиме подсећати на ово

НАЈВЕЋА СВЕЧАНОСТ СЛОВАКА У СРБИЈИ

ШЕСТОДНЕВНО СЛАВЉЕЊЕ КУЛТУРЕ ДУХА И ТЕЛА
Гала концерти
фолклорних група
Разнородна спортска
надметања
Две позоришне
представе
„Словачке народне свечаности” биће одржане 26. пут од
4. до 6. августа у Бачком
Петровцу. Главни организатор
је Матица словачка у Србији,
уз издашну помоћ општине
Бачки Петровац и Националног савета словачке националне мањине у Србији. Реално,
свечаности трају далеко дуже,
чак шест дана, јер се пре главних програмских тачака за
време викенда одржавају
разнородне манифестације у
другим местима где живе Словаци или у самом Бачком
Петровцу. Тако се, на пример,
30. јула у сали ОШ „Јан Чајак”
у Петровцу одржава шаховски

турнир „Словачких народних
свечаности”. А до петка, 4.
августа, у Новом Саду и Бачком Петровцу биће отворено
више изложби књига, слика,
графика и фотографија. Једна
од важних предвикендских
приредби је и традиционални
сусрет студентске омладине у
Словачком дому у Бачкој
Паланци. Тамо ће најбољим
младим новим дипломцима,
магистрима и докторима наука бити додељене похвалнице
и вредне награде. Тог дана ће
и чланови Националног савета
словачке
националне
мањине одржати свечану седницу.
Првог дана (у петак) главног
дела програма низаће се од
преподневних сати до поподнева отварања разноврсних
изложби: од XIII међународне
филателистичке
изложбе
„Петровец ФИЛА 2017”, преко
излагања народних ношњи и
народних инструмената, до
представљања књиге „Словачке
народне свечаности II”. Пред-

седник општине Бачки Петровац биће домаћин пријема
многобројних гостију, укључујући и делегације партнерских
места. Предвече ће свечаности
бити званично отворене, а увече ће верници моћи да у петровачкој евангеличкој цркви присуствују свечаној литургији. У
позним вечерњим и ноћним
часовима гостима ће засвирати
словачке рок групе.

Субота ће почети фудбалским турниром младих пионира. Истовремено, чланови
Матице дочекиваће госте, а у
10 сати почеће свечана седница Скупштине Матице словачке. Током дана пред посетиоцима ће бити тежак избор: да
ли да иду на вашар уметности
у центру Петровца или да прате такмичење у кувању зечјег
паприкаша; да ли да слушају

излагања на међународном
конгресу дијабетичара или да
посете цркву и погледају презентацију црквене општине и
наступ хора. За све учеснике
свечаности обезбеђен је ручак.
У поподневним часовима, по
традицији, словачке списатељице представиће своје књиге,
а словачки учитељи из Србије
срешће се с колегама из окружења. У исто време, у организацији Завода за културу војвођанских Словака, биће приказано и оцењено седмо коло
фото-конкурса на тему детињства војвођанских Словака.
Остатак вечери гости ће се
забавити на гала концерту словачких фолклорних састава.
Недељно преподне припада
спортистима и рекреативцима.
Такмичиће се ловци, риболовци и стонотенисери, а по подне
ће на фудбалском стадиону
снаге одмерити прво ветерани,
а потом и активни играчи. У
петровачкој
евангеличкој
цркви биће служена свечана
литургија. Поподневна култур-

на дешавања почеће позоришном представом „Дванаест
месеци” основаца из Падине, а
биће окончана вечерњом
драмском представом „Невоље
фармера Џона Ендербија”
њихових одраслих колега глумаца из истог места и Ковачице. Између ове две театарске
игре гости ће моћи да присуствују сусрету словачких новинара, да бодре децу бициклисте на Тргу слободе и да уживају у наступима више дечјих
фолклорних група.
Као и сваке године, „Словачке народне свечаности”
прати низ занимљивих спортских и културних догађаја: 22.
јула – турнир у малом фудбалу
за прелазни пехар амбасадорке Словачке Републике у Војловици и Словачка ликовна
колонија у Кулпину; 29. и 30.
јула – „Предсвечаносни дани”
у Кулпину; 30. јула – турнир у
куглању у Ковачици и 5. августа – IX сусрет колекционара
са берзом у Бачком Петровцу.
Иван Зафировић
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У СУСРЕТ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ПЕТ СТОЛЕЋА ПРОТЕСТАНТИЗМА

СУЖИВОТ

ПРЕДРЕФОРМАЦИЈА

БЛИСКОСТИ И РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ
ЛУТЕРАНА И КАЛВИНИСТА

НАШИ СУСЕДИ У ВОЈЛОВИЦИ
И БРАЋА ПО ВЕРИ

Живот и вера првих
хришћана
Од државне религије
до велике цркве и
раскола

Реформате у Војловици

Када говоримо о реформацији,
битно је да не заборавимо да то
није био јединствен покрет или
револуција. Мото реформације
био је ad fontes, што значи враћање ка извору вере, тј. Библији. Исто тако, није био организован, као јединствени покрет,
попут ренесансе, а посебно
хуманизма, који су претходили

учење Жана Калвина. Данас
она користи име Реформатска
хришћанска црква. У Панчеву
су чланови ове цркве данас
углавном припадници мађарске заједнице у Војловици.
Један црквени храм се налази у
парку у Војловици, а други у
граду, у Улици цара Лазара.
Жан Калвин је почео да
проповеда и шири своје учење
у Женеви. Убрзо је постао и
верски и политички вођа
реформације у Швајцарској.
Главна разлика између лутеранаца и калвиниста је у уче-

реформацији. Најмасовнији је
био покрет израстао око Мартина Лутера, а после њега
покрет у Швајцарској, окупљен
око Жана Калвина.

њу о светој еухаристији и у
учењу о предестинацији. Калвинисти уче да су хлеб и вино
само симбол Христовог тела и
крви, а лутеранци верују да су

Кључне особености
двају учења

Први покушаји
реформисања
Јан Хус и други утиру
пут променама
Лутерово разочарање
Римом и критика
папства
Црква хришћанска настала је
педесети дан по васкрсењу
Господа Исуса Христа, када су
његови ученици били у Јерусалиму и примили Светога духа.
Од тада су почели без страха
да проповедају и шире учење
Исусово. На проповед апостола Петра покрстило се 3.000
људи у једном дану. Тако је
основана прва црквена општина у Јерусалиму.
Први хришћани су живели
као једна породица. Делили
су све материјално што су
имали. Сваки дан су долазили
на литур ги ју, моли ли се,

Врата Витенбершке цркве
певали, бринули о сиромашнима, удовицама, болесницима и старцима у својим
гра дови ма. Прве хри шћане
прогонили су Јевреји, касније
и пагани. Римски цареви су
сматрали хришћане неприја-

тељима државе, те су их разапињали, спаљивали, бацали
зверима у арену итд. Све ово
је престало 313. године, када
је цар Константин Велики у
Милану издао едикт којим је
забранио прогоне и гарантовао верску слободу. Касније
је хри шћан ство поста ло
државна вера и дошло је до
масовног покрштавања.
Ово је умногоме променило
цркву. Црква је почела да
расте и да се богати, али уједно морално и духовно да пропада, поготово због борби епископа за моћ. Сваки је хтео да
контролише што већу територију. Ово је на крају довело до
Велике шизме 1054. године,
када се црква поделила на
Источну и Западну. Обе су се и
даље удаљавале од извора
вере, Светога писма и доносиле нова учења.
Без обзира на све ово, у
цркви су се увек налазили
људи који су искрено веровали
у Бога и покушавали да поправе грешке које су с временом
настале. Настојали су да врате
људима веру у божју реч, а не
људску. Најпознатији су били:
Петар Валд у Француској,
Јован Виклеф у Енглеској,

Споменик Јану Хусу у Прагу
Јероним Савонарола у Италији, Јан Хус у Чешкој и Улрих
Цвингли и Жан Калвин у
Швајцарској.
Јан Хус се родио 1369. године у јужночешком граду
Хусинци. Студирао је на Карловом универзитету у Прагу,
где је и добио титулу мајстора. Доцније је ту био и професор и ректор. Истовремено је
служио у Витлејемској цркви
у Прагу. Захтевао је од својих
верника побожност и покајање. Отворено је критиковао
праксу продаје индулгенција,
противио се некоришћењу
вина у еухаристији и заговарао је коришћење матерњег
језика у литургији. Због тога
је папа бацио клетву на њега.
Године 1414. био је позван на
архијерејски сабор у Костницу (Аустрија). Тамо су га 6.
јула 1415. године живог спалили, а његов пепео бацили у
реку Рајну.
Ипак, највећи реформатор
био је др Мартин Лутер – највећи по броју следбеника и по
утицају који је имао не само
на цркву већ и на цео свет.
Родио се 10. новембра 1483. у
Ајслебену. Родитељи су га
уписали на студије права. Он

се за време студија замонашио
у Ерфурту. Ту је студирао теологију и касније постао професор на универзитету у
Витенбергу. Био је омиљени
свештеник у граду. Године
1510. посетио је Рим и вратио
се згађен. Почео је да критикује јавне куће које су тамо
постојале, као и очевидну
декаденцију морала која је
тамо настала.
Пошто су папи Лаву X недостајала средства за градњу
Храма Светог Петра у Риму, он
је наредио већу продају индулгенција (папир на коме пише
да су греси опроштени). У
Немачкој их је продавао Јован
Тецел, и то на вашарски
начин. Лутер је запазио да су
људи опчињени оним што
виде, због чега је одлучио да
31. октобра 1517. године прикуца на врата Витенбершке
цркве 95 теза против индулгенција. У њима је доказивао
да грех може једино Бог да
опрости, и то на основу искреног покајања, а не папа за
новац. Ово је изазвало варницу
која ће убрзо захватити целу
Европу и свет. Тако је почела
реформација.
Бранислав Кулик

ИЗВОД ИЗ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ МАРИНЕ ХРИБ

СЛОВАЧКИ ДИЈАЛЕКТИ У СРБИЈИ У XXI ВЕКУ (I)
Maтерњи језик као
чинилац идентитета
Однос књижевног
језика и дијалеката
Матерњи језик је за припаднике мањине значајан предуслов трајања у туђем језичком
и културно-историјском окружењу и представља везу с
првобитном домовином. Он
игра битну улогу у процесу
њихове интеграције у већинско становништво и често
бива одлучујући, чак и једини
показатељ мере идентитета.
Позицију кључног фактора
очувања етничке свести има и
матерњи језик, који је у активној употреби на простору словачке енклаве у Србији већ
више од 270 година.
Језик је постао значајна
детерминанта припадника словачке етничке групе одмах
после њиховог доласка на територију данашње Србије. Иако
су повремено контактирали са
становништвом
другачије
етничке припадности, Словаци
су у новој средини зависили
углавном једни од других, од
међусобне сарадње и комуникације на свом језику. Пошто

се књижевна варијанта њиховог матерњег језика у том периоду тек конституисала, на располагању су им били искључиво дијалекти, чији развој је био
сложен и знатно обележен процесима нивелизације, који су
се одвијали као последица узајамног контакта словачких
досељеника различитог регионалног порекла.
После извесног времена на
предметној територији се
установио и књижевни словачки језик, и то пре свега
захваљујући деловању интелигенције која је долазила на
тзв. Доњу земљу да ради на
унапређењу културе и образовања словачке заједнице.
Међутим, дијалекти су и надаље успевали да очувају своју
позицију основног средства
комуникације словачког народа. Премда је у данашње време на овој територији у употреби како дијалекатски, тако
и књижевни облик матерњег
језика, положај доминантног
комуникацијског варијетета
једнозначно
приписујемо
дијалекту.
Из уобичајене језичке праксе евидентно је говорно прилагођавање комуникацијским
партнерима науштрб књижев-

ног словачког језика. Као
последица тога јавља се сужавање функције књижевног
језика, који се примењује најчешће само тамо где је то обавезно, тј. где то комуникацијска ситуација готово захтева.
Из горе наведеног произлази
да унутар ове језичке заједнице није могуће идентификовати назнаке конфликта словачки дијалекти версус књижевни словачки језик (на штету
дијалеката), који се у стручној
литератури сматра једним од
три међусобно повезана узрока одумирања словачких дијалеката на Доњој земљи.
О неравномерној употреби
обеју форми словачког језика
сведочи чињеница да ниво владања књижевним словачким
језиком као репрезентативним
обликом народног језика
матичне земље није завидан,
док словачким дијалектима
влада скоро сваки припадник
словачке мањине у Србији који
комуницира на матерњем језику. У ову форму словачког
језика пак продиру елементи
других језика, који изразито
утичу на ниво језичке компетенције дате заједнице.
Поред старих контактних
језика, као што су немачки и

мађарски језик, и језика националних заједница које су у
прошлости насељавале дату
територију, на словачке дијалекте утицао је првенствено
српски језик, који је од доласка Словака на ово подручје
био контактни – у почетку
мањински, а касније доминантни језик. Сада његово
присуство у дијалекатском
говору припадника словачке
енклаве у Србији доживљавамо као природну последицу
активне билингвалне језичке
ситуације.
Иако је утицај државног, уз
то генетски сличног језика
разумљив, на повишену концентрацију туђих језичких
јединица можемо да гледамо
и као на фактор који утиче на
губљење језичког идентитета
припадника дате енклаве. С
тим у вези потребно је схватити да управо конфликт словачки дијалекти версус језик
већинског народа, који се
заснива на изразитој инфилтрацији елемената српског
језика, може постати следећи
потенцијални узрок повлачења и нестанка словачких
дијалеката и на овој територији.
Др Марина Хриб

Жан Калвин

Мартин Лутер

Од њихових настављача су на
територији некадашње Хабзбуршке монархије настале
Евангеличко-хришћанска а. в.
црква (лутерани) и Евангеличко-хришћанска х. в. црква (калвинисти). А. в. су почетна слова
од аугзбуршке вероисповести и
ова црква је следбеник учења
Мартина Лутера. Х. в. означава
хелветску вероисповест (Хелвеција је латински назив за Швајцарску) и ова црква баштини

хлеб и вино у еухаристији
истински тело и крв Исусови.
Због ове разлике није дошло
до уједињења ових двају
покрета у XVI веку, иако је
била велика жеља друге генерације духовних вођа да до
тога дође. Данас у неким деловима света постоје цркве које
су настале управо уједињавањем ових двају покрета.
Бранислав Кулик

СЛОВАЧКИ МАЈСТОРИ МАЛОГ ФУДБАЛА
У ВОЈЛОВИЦИ

НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРЕЛАЗНИ ПЕХАР
Месни одбор Матице словачке
Војловица Панчево и Спортска
комисија Матице словачке у
Србији организују 22. јула на
теренима Спортског центра
„Младост” у Војловици двадесет први турнир у малом фудбалу. Утакмице почињу у 10
сати. Екипе ће се борити за
прелазни пехар Њене екселенције амбасадорке Словачке
Републике. На крају турнира
биће проглашени најбољи
играч, стрелац и голман.
Прошлогодишњи победници турнира били су фудбалери

Пивнице. Како статистика
показује, у протеклих двадесет
година нарочито су се истакле
екипе Падине и Арадца, које
су три пута заредом освајале
турнир и на тај начин стекле
право да им име буде урезано
у прелазни пехар Њ. е. амбасадора. Турнир је већ по традицији једна од пратећих
манифестација „Словачких
народних свечаности”, које
Матица словачка почетком
августа организује у Бачком
Петровцу.
Иван Зафировић
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РАЗГОВОР С ЈАНОМ БРТКОМ, НОВОИЗАБРАНИМ ПРЕДСЕДНИКОМ МАТИЦЕ СЛОВАЧКЕ У СРБИЈИ

ПРЕДУЗЕТНИ ЧОВЕК НА ЧЕЛУ МАТИЦЕ
У пролеће ове године у Бачком Петровцу је одржана
изборна седница Скупштине
Матице словачке у Србији,
на којој је 25 присутних
месних одбора Матице словачке изабрало ново руководство и најважнија радна
тела. За председника је
изгласан професор Јан Бртка из Бачког Петровца, а за
првог потпредседника др
Бранислав Кулик, свештеник
из Војловице. Остали потпредседници су Јармила
Хромчик из Белог Блата,
Наташа Коларов из Шида,
Јанко Хавран из Старе Пазове, Јарослав Чиеп из Бачког
Петровца и Владимир Фекете из Бачке Паланке. После
неколико покушаја успели
смо да разговарамо са, очигледно, веома заузетим
новим председником Матице словачке Јаном Бртком.
• На почетку, можете ли нам
нешто кратко рећи о себи?
– Рођен сам 1953. године у
Бачком Петровцу. Завршио
сам Факултет физичке културе у Новом Саду и по занимању сам професор физичке
културе, педагог. Од 1985. до
1992. године радио сам као
професор у Средњој школи
унутрашњих послова „Пане
Ђукић” у Сремској Каменици.
• Чиме сте се бавили пре
избора за првог човека Матице?
– Предузетник сам од 1999.
године. Имам два предузећа.
Једно израђује котлове на
пелет, а друго се бави регистрацијом и осигурањем
возила и поштанским услугама. Акционар сам у аква-парку „Петроленд”. Први сам
који је довео из Словачке
већег улагача.
• Откуда ваше занимање за
Матицу?
– Већ годинама усрдно
помажем Матицу, као највећи донатор.

• Да ли сте ви човек континуитета у раду Матице словачке, или дисконтинуитета?
– Ја сам човек континуитета. Све што је добро било у
Матици, трудићемо се да
наставимо, а оно што није
ваљало, свакако ћемо променити. Колико ми слободно
време дозвољава, обилазим
са сарадницима месне одборе који нису били активни.
Људи тамо желе да раде, а
Матица треба да буде та која
ће им дати ветар у леђа.
• Да ли сте успоставили
добру сарадњу са члановима
председништва МСС и другим телима Матице?
– У председништву и радним телима су, углавном, све
нови чланови. Изабрани су
људи који имају ауторитет. Са
сваким сам лично разговарао
и тек онда га укључио у рад
Матице. Нико није одбио. Сви
су се прихватили посла. Током
једног месеца три пута је заседало председништво Матице,
које је одлучивало о врло
важним питањима. Нпр. сређивали смо документа у вези
са имовинско-правним односима. Имамо проблем јер је
грађевинска парцела на којој

се налази дом Људовита
Мишика у власништву државе, а сама зграда је наша.
• Који су, по вашем
мишљењу, највећи проблеми
словачке националне мањине у Србији?
– Највећи проблеми су
незапосленост, миграција,
упис словачке деце у српска
одељења. Другим речима,
чиста економија.
• А које су главне тешкоће
у раду МСС?
– Финансирање рада
Матице словачке. Ми, као
организација, немамо сталне изворе финансирања. То
ћемо пробати да решимо у
наредном периоду кроз
сарадњу с државом.
• Шта намеравате да предузмете у наредном периоду?
– Један од најважнијих
циљева је да Матица доспе
на државни буџет и да добије статус установе од особитог значаја за Словаке који
живе у Србији. Започели
смо разговоре с градоначелником Новог Сада Милошем Вучевићем, који је обећао помоћ. Очекујемо веома
добру културну сарадњу с
Новим Садом, као суседним

градом и будућом европском
престоницом културе.
• С ким сте још планирали
да разговарате и сарађујете?
– Планирам да се сретнем с
представницима Матице словачке у Словачкој и председником владе АП Војводине.
Већ сам разговарао с председницима општина Бачки
Петровац, Ковачица, Бачка
Паланка, Бач, Стара Пазова и
поменутим градоначелником
Новог Сада. Поводом организовања „Словачких народних
свечаности” срео сам се више
пута с председницом Националног савета словачке националне мањине Аном Томановом Макановом. Одлична
је сарадња и с Њеном екселенцијом амбасадорком Словачке Републике у Београду
Дагмар Репчековом, као и с
Канцеларијом за Словаке у
дијаспори и директором
Јаном Варшом.
• Какви су вам дугорочни
планови? МСС за четири
године?
– Први ми је циљ да решимо статус Матице словачке.
Хоћу да оставим Матицу у
таквом стању да будући председник не мора више да брине
о новцу и начинима како га
набавити и зарадити. Желимо
да разрешимо све имовинскоправне односе. Волео бих да
активирамо све месне одборе
Матице где живе Словаци, а
који су до сада били пасивни.
Треба, најзад, да уредимо статут Матице, који је пун недостатака и, као такав, нефункционалан. Уколико ми то
успе, шешир доле.
• Да ли пратите неки масмедиј на словачком језику?
– Преко кабловске телевизије у Петровцу пратим све канале из Републике Словачке, као
и РТВ Војводину и ТВ Петровац. Редовно читам „Хлас
људу” и „Петровске новине”.
Иван Зафировић

ЗНАЧАЈАН ЈУБИЛЕЈ КОЛА ЦРКВЕНИХ СЕСТАРА У ВОЈЛОВИЦИ

ОСЛОБОЂЕНИ БОЖЈОМ МИЛОШЋУ
Важна улога жена
у животу цркве
Петнаест година
рада кола
Од самог почетка жене су
биле веома важне и активне у
животу цркве господње. Оне
су помагале у оснивању
црквених општина, водиле
црквена окупљања у својим
кућама, породици и родбини,
радиле и мисионарски деловале у милосрдном делу
цркве. Као што је жена веома
потребна домаћинству, породици, родбини, друштву, тако
је њена улога веома значајна
и цењена у цркви. Служба
жена у црквеној општини је,
углавном, добровољна. Управо због тога је у оквиру цркве
основано Коло црквених
сестара, које, поред сусрета у
цркви, посећују болесне и
старије чланове, помажу
сиромашнима, молитвом,
речју божјом, охрабрујућим
речима умирују у тузи, снаже
очајне.
Пре петнаест година је
двадесет пет жена из Војловице уз божју помоћ, на иницијативу тадашњег црквеног
старешине за Банат, покојног
господина Павла Ђемровског, његове супруге Ане и
покојне професорке Терезе
Недељов Храшко, основало
Коло црквених сестара и
прикључило се сличним асоцијацијама – колима у оста-

лим словачким евангеличким општинама. Оне до
данас наступају свесне свог
циља и улога које су дужне да
испуњавају, пре свега да се
непрестано обнављају и учвршћују у вери, шире је међу
ближњима, духовно се образују, обављају службу љубави
и доброчинства. Ове вредне
жене, поред тога, воде бригу
и о црквеним зградама,
башти и околини. Не можемо
заборавити и не споменути
бројне госте које су дочекале
у
војловачкој
црквеној
општини. Увек се труде да, у
знак гостопримства, испеку
колаче, слано и слатко пециво. Поводом овог малог али
значајног јубилеја оне су 13.
маја ове године организовале
прославу на коју су позвале
чланице из многих кола
црквених сестара у Банату. У
оквиру тог сусрета одржан је
и други регионални сусрет
кола црквених сестара Баната. За гошће и домаћине припремљен је занимљив и богат
црквени програм. За литургију су били задужени старе-

шина за Банат Павел Скленар из Ковачице, свештеник
из Падине Јан Цицка, као и
домаћи свештеник Бранислав Кулик. Кристина Гајан,
руководилац црквеног кола у
Војловици, прочитала је
извештај о досадашњим
активностима војловачког
кола и захвалила свим чланицама које су присутне од
самог оснивања, а које до
данас неуморно доносе богате плодове и шире семе љубави и вере. С обзиром на то да
се током читаве 2017. године
у свету обележава пет векова
реформације, и ова годишњица је протекла под слоганом: „Ослобођени божјом
милошћу”. За време богослужења одржана су и два предавања. Прво је одржала Еле-

на Цицка, супруга падинског
свештеника, која је присутне
упознала са животом Катарине фон Бора, супруге Мартина Лутера, док је Марија
Скленар, супруга свештеника
из Ковачице, говорила о
животу и делу познате књижевнице Кристине Ројове. У
програм су се укључиле и две
домаће чланице – Ана Марек
молитвом и Ева Ленхарт
рецитацијом. После завршеног званичног дела програма
у цркви гошће су посетиле
Етно-дом у оквиру СКПД-а
„Ђетван”, као и сталну
поставку ношњи у просторијама Месног одбора Матице
словачке у Војловици.
Током свечаног ручка, који
су припремили домаћи верници, одржан је и други део
програма, сачињен од занимљивих и дирљивих рецитација, молитви и посланица
гостију. После обеда сви су
заједно певали песме. На
крају су гости могли да
погледају изложбу старих
црквених предмета и да приме од чланица локалног кола
црквених сестара прелепе
симболичне поклоне.
Алена Кулик

АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЗОРИШНЕ
СЕКЦИЈЕ „ЂЕТВАНА” У СЕЗОНИ
ОКТОБАР 2016 – ЈУН 2017.

ДВА МУЗИЧКА СПОТА И ДВЕ ПОЗОРИШНЕ
ПРЕДСТАВЕ НА ДВА ЈЕЗИКА
Понекад нису потребне велике припреме и компликовани пројекти да би се направила лепа ствар. Октобарско време у Јакловцима (Словачка Република) подарило је један сунчан, иако хладан дан, који је искоришћен за размах ентузијазма и маште младих уметница Катарине Калмар и Алисе Оравец, као и стрпљивог
камермана Дејана Валека у природној лепоти јесењих боја словачких шума. Снимљен је део музичког спота „Љубав увек побеђује”, који је касније довршен у Народној башти у Панчеву. Премијерно је спот пуштен на ТВ Војводини 2, а емитован је и на ТВ
Панчеву.
Велики број прегледа овог спота на „Јутјубу” подстакао је исти
тим да припреми још један спот, о божићним празницима, који је
крајем прошле године и емитован. У споту „Опет је Божић” наступиле су и млађе колегинице, глумице Ања и Михаела, а плесну
подршку пружио је Тибор, као и незаобилазни Деда Мраз Дејан.

Током пролећне сезоне млади глумци из секције „Ђетвана”
успешно су наступили на неколико сцена. Представу „Футур љубави” су 15. маја одиграли на сцени „Театра пет” у Петој београдској
гимназији. Сала гимназије била је пуна студената словакистике,
бохемистике, русиста, њихових професора и гостију „Чешке беседе”. То је била идеална прилика за дружење младих уз позориште.
Текст ове представе,
питак млађој популацији, похваљен је и на
фестивалу „Ђида” у Пивницама. Председница
жирија је високо оценила
текст, јер добро оличава
сленг модерне конверзације. Превод са српског
на словачки језик урадила је др Марина Хриб.
Нова представа, „Game
Start”, коју као текстописац и режисер потписује
Тереза Вебер Оравец,
премијерно је изведена 6.
јуна у Културном центру
Панчева, на српском језику. Пре тога се „Ђетванова” секција са овим позоришним делом, али на
словачком језику, такмичила на покрајинском
фестивалу „3 x Ђ” од 2. до
4. јуна, и у конкуренцији четрнаест омладинских ансамбала освојила је друго место. Поред сребрне плакете за представу, награде су
добили и глумци Мартин Марек, Филип Бисак, Ања Криштофик,
као и кореограф Алиса Оравец, односно Тереза Вебер Оравец за
костиме и ауторски текст.
Чланови младе позоришне трупе су се традиционално и ове
године укључили у карневалску поворку Панчева и костимирани
уживали у добром расположењу карневалиста.
Тереза Вебер Оравец

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор:
Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић
• Уредник додатка: Иван Зафировић • Технички уредник:
Александар Милошевић • Преводиоци: др Марина Хриб и Лидија
Јовановић • Фотографије: Иван Зафировић, Алена Кулик,
Тереза Вебер Оравец и из приватних колекција • Лектор и коректор:
Јулијана Јовић (српски), др Марина Хриб (словачки)
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Pančevca a Autocentra Zoki
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NA PRAHU OSLÁV PÄŤSTÉHO VÝROČIA PROTESTANTIZMU

SPOLUNAŽÍ VANI E

PREDREFORMÁCIA

PODOBNOSTI A ROZDIELY MEDZI LUTERÁNMI
A KALVINISTAMI

NAŠI SUSEDIA VO VOJLOVICI
A BRATIA VO VIERE

Život a viera prvých
kresťanov
Od štátneho
náboženstva po veľkú
cirkev a rozkol

Reformátori
vo Vojlovici

Prvé pokusy
o reformáciu

Kľúčové osobitosti
dvoch učení

Ján Hus a iní razia
cestu zmenám
Lutherovo sklamanie
z Ríma a kritika
pápežstva
Cirkev kresťanská vznikla v päťdesiaty deň po vzkriesení Pána
Ježiša Krista, keď jeho učeníci
boli v Jeruzaleme a prijali Ducha Svätého. Odvtedy začali bez
strachu kázať a šíriť Ježišovo
učenie. Na kázanie apoštola Petra pokrstilo sa 3000 ľudí v jednom dni. Tak bol založený prvý
cirkevný zbor v Jeruzaleme.
Prví kresťania žili ako jedna rodina. Delili si o všetko materiálne, čím disponovali. Každý deň
sa zúčastňovali liturgie, modlili
sa, spievali, starali sa o chudobných, vdovy, maródov a starcov

vo svojich mestách. Prvých kresťanov prenasledovali Židia, neskoršie aj pohania. Rímski cisári
považovali kresťanov za nepriateľov štátu, a tak ich ukrižovali,
upaľovali, hádzali zverom do
arény atď. Toto všetko prestalo v
roku 313, keď cisár Konštantín
Veľký v Miláne vydal edikt, ktorým zakázal prenasledovanie a
zaručil náboženskú slobodu.

Keď hovoríme o reformácii, dôležité je nezabudnúť na to, že nešlo o jednotné hnutie alebo revolúciu. Motto reformácie bolo
Ad fontes, čo znamená návrat k
prameňu viery, t. j. k Biblii. Taktiež to nemožno považovať za
organizované jednotné hnutie,

je latinský názov pre Švajčiarsko)
a táto cirkev zachováva odkaz
učenia Jána Kalvína. V dnešnom
čase sa pre ňu používa názov Reformovaná kresťanská cirkev. V
Pančeve sú v súčasnosti členovia
tejto cirkvi predovšetkým príslušníci maďarskej komunity žijúci
vo Vojlovici. Jeden cirkevný
chrám sa nachádza v parku vo
Vojlovici a ďalší v centre mesta,
na ulici Cara Lazara.
Ján Kalvín začal kázať a šíriť
svoje učenie v Ženeve. Čoskoro
sa stal ako náboženským, tak aj
politickým vodcom reformácie

akými boli renesancia, a zvlášť
humanizmus, ktorí predchádzali reformácii. Najpočetnejšie bolo hnutie, ktoré vyrástlo okolo
Martina Luthera, a hneď po

vo Švajčiarsku. Hlavným rozdielom medzi luteránmi a kalvinistami je učenie o svätej eucharistii
a predestinácii. Kalvinisti poúčajú, že chlieb a víno sú iba symbol-

ňom hnutie vo Švajčiarsku, zoskupené okolo Jána Kalvína.
Na území niekdajšej Habsburskej monarchie sa ich pokračovateľmi stali Evanjelicko-kresťanská
a. v. cirkev (luteráni) a Evanjelicko-kresťanská h. v. cirkev (kalvinisti). A. v. predstavuje začiatočné
písmena výrazu „augsburského
vyznania“ a túto cirkev možno
považovať za nasledovníka učenia Martina Luthera. H. v. označuje helvétske vyznanie (Helvecia

mi Kristovho tela a krvi, kým luteráni veria v to, že sú chlieb a víno v eucharistii skutočným telom
a krvou Krista. Pre tento rozdiel
nedošlo k zjednoteniu predmetných dvoch hnutí v 16. storočí, aj
keď veľkou túžbou druhej generácie duchovných vodcov bolo, aby
k tomu došlo. V súčasnosti v
niektorých častiach sveta existujú
cirkvi, ktoré vznikli práve zjednotením týchto dvoch hnutí.

Martin Luther

Neskoršie sa kresťanstvo stalo
štátnym náboženstvom a došlo
k masovému pokrsteniu.
Toto vo veľkej miere zmenilo
cirkev. Cirkev začala rásť a bohatnúť, ale zároveň mravne a
duchovne upadať, najmä v dôsledku bojov biskupov o moc.
Každý chcel kontrolovať čím
väčšie územie. Nakoniec to vyústilo do Veľkej schizmy v roku
1054, keď sa cirkev rozdelila na
východnú a západnú. Obe sa aj
naďalej vzďaľovali od prameňa
viery i Svätého písma a prinášali
nové učenia.
Bez ohľadu na toto všetko, v
cirkvi vždy boli ľudia, ktorí
úprimne verili v Boha a snažili
sa odčiniť chyby, ku ktorým došlo v priebehu času. Usilovali sa
prinavrátiť ľudí k viere v Božie
slovo, a nie ľudské. Najznámejší
boli: Peter Waldo vo Francúzku,
Ján Viklef v Anglicku, Girolamo
Savonarola v Taliansku, Ján Hus
v Česku a Ulrich Zwingli i Ján
Kalvín vo Švajčiarsku.
Ján Hus sa narodil v roku
1369 v južnom českom meste

Husinec. Študoval na Karlovej
univerzite v Prahe, kde získal
titul majstra. Neskoršie tu bol
aj profesor a rektor. Súčasne
zastával funkciu kazateľa v Betlehemskej kaplnke v Prahe.
Od svojich veriacich žiadal pobožnosť a pokánie. Otvorene
kritizoval prax predaja odpustkov, protivil sa nepoužívaniu
vína v eucharistii a bol zástancom používania materinského
jazyka v liturgii. Práve preto
pápež uvalil kliatbu na neho. V
roku 1414 bol pozvaný na cirkevný koncil v Kostnici (Rakúsko). Tam ho 6. júla r. 1415
zaživa upálili a jeho popol hodili do rieky Rýn.
Najväčším reformátorom bol
však Dr. – najväčším podľa
počtu nasledovníkov a na základe vplyvu, ktorý mal nielen na
cirkev, ale aj na celý svet. Narodil sa 10. novembra r. 1483 v Eislebene. Rodičia ho zapísali na
štúdium práva. Počas štúdia sa
stál mníchom v Erfurte. Tu študoval teológiu a neskoršie sa
stal profesorom na univerzite vo

Wittenbergu. Bol obľúbeným
kňazom v meste. V roku 1510
navštívil Rím a vrátil sa znechutený. Začal kritizovať nevestince, ktoré tam existovali, ako aj
zjavnú mravnú dekadenciu,
ktorá tam vznikla.
Keďže pápežovi Levovi X.
chýbali prostriedky na výstavbu
Chrámu sv. Petra v Ríme, nariadil väčší predaj odpustkov (listina, na ktorej je napísané, že sú
hriechy odpustené). V Nemecku ich predával Ján Tecel, a to
jarmočným spôsobom. Luther
si všimol, že sú ľudia fascinovaní tým, čo vidia, a preto sa rozhodol 31. októbra r. 1517 pribiť
na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predaju odpustkov. V nich dokazoval, že
hriech môže odpustiť jedine
Boh, a to na základe úprimného
pokánia, vôbec teda nie pápež
za peniaze. Toto roznietilo iskru, ktorá čoskoro zasiahla celú
Európu a svet. Tak sa začala reformácia.
Branislav Kulík

VÝŇATOK Z DIZERTAČNEJ PRÁCE MARÍNY HRÍBOVEJ

SLOVENSKÉ NÁREČIA V SRBSKU V 21. STOROČÍ (I.)
Materinský jazyk ako
súčasť identity
Vzťah spisovného
jazyka a nárečí
Materinský jazyk je pre príslušníkov minority významným
predpokladom pretrvania v cudzom jazykovom i kultúrnohistorickom prostredí a predstavuje spojivo s pôvodnou
vlasťou. Zohráva dôležitú úlohu
v procese ich integrácie do väčšinového národa a neraz býva
rozhodujúcim, ba aj jediným
indikátorom miery identity. Pozíciu kľúčového faktora zachovania etnického povedomia má
aj materinský jazyk aktívne fungujúci v prostredí slovenskej
enklávy v Srbsku už viac než
270 rokov.
Jazyk sa stal významným determinantom príslušníkov slovenského etnika hneď po ich
príchode na územie dnešného
Srbska. Aj keď občas nadväzovali styky s obyvateľmi inej etnickej príslušnosti, Slováci boli
v novom prostredí odkázaní
najmä na seba, na vzájomnú
spoluprácu a komunikovanie vo

vlastnom jazyku. Keďže sa spisovný variant ich materinského
jazyka v tom období iba konštituoval, k dispozícii mali výlučne nárečia, ktoré prešli zložitým
vývinom, značne poznačeným
procesmi nivelizácie, prebiehajúcimi v dôsledku vzájomného
kontaktu slovenských prisťahovalcov rôzneho regionálneho
pôvodu.
Po uplynutí určitého času sa
na predmetnom území etablovala aj spisovná slovenčina, a to
najmä vďaka pôsobeniu inteligencie prichádzajúcej na Dolnú
zem pracovať na povznesení
kultúry a vzdelania slovenskej
komunity. Avšak nárečia si aj
naďalej zachovávali pozíciu základného komunikačného prostriedku slovenského ľudu. Hoci v súčasnosti na vymedzenom
území funguje tak nárečová,
ako aj spisovná podoba materinského jazyka, postavenie dominantnej komunikačnej variety jednoznačne pripisujeme nárečiu.
Z bežnej jazykovej praxe je
evidentné rečové prispôsobovanie sa komunikačným partnerom na úkor spisovnej slovenčiny. V dôsledku toho sa zužuje
funkcia spisovného jazyka, kto-

rý sa uplatňuje najčastejšie len
tam, kde je to obligátne, t. j. kde
si to komunikačná situácia
priam vyžaduje. Z vyššie uvedeného vyplýva, že v tomto jazykovom spoločenstve nemožno
identiikovať náznaky konliktu
„slovenské dialekty verzus spisovný slovenský jazyk“ (v neprospech dialektov), ktorý sa v
odbornej literatúre považuje za
jednu z troch navzájom prepojených príčin odumierania slovenských dialektov na Dolnej
zemi.
O nerovnomernom fungovaní oboch podôb slovenského jazyka svedčí skutočnosť, že miera ovládania spisovného slovenského jazyka ako reprezentatívneho útvaru národného jazyka
materskej krajiny nie je závideniahodná, zatiaľ čo slovenské
nárečie ovláda takmer každý v
materinskom jazyku komunikujúci príslušník slovenskej minority v Srbsku. Avšak aj do tejto podoby slovenského jazyka
prenikajú inorečové prvky výrazne ovplyvňujúce úroveň jazykovej kompetencie daného
spoločenstva.
Okrem starých kontaktových
jazykov, akými sú nemčina i
maďarčina, a jazykov národ-

nostných spoločenstiev osídľujúcich v minulosti dané územie,
slovenské nárečia ovplyvňovala
najmä srbčina, ktorá bola od
príchodu Slovákov do vymedzenej oblasti kontaktným – zo
začiatku tiež minoritným, neskôr dominantným jazykom. V
súčasnosti jej prítomnosť v nárečovom prejave príslušníkov
slovenskej enklávy v Srbsku
vnímame ako prirodzený dôsledok aktívnej bilingválnej jazykovej situácie.
Aj keď je interferencia zo
strany štátneho, navyše geneticky príbuzného jazyka pochopiteľná, na zvýšenú koncentráciu
cudzích jazykových jednotiek
možno nazerať aj ako na faktor
ovplyvňujúci ubúdanie jazykovej identity príslušníkov danej
enklávy. V tejto súvislosti je potrebné uvedomiť si, že práve
konlikt „slovenské dialekty verzus jazyk majoritného národa“,
spočívajúci vo výraznej iniltrácii prvkov srbského jazyka, sa
môže stať ďalšou potenciálnou
príčinou ústupu a zániku slovenských dialektov aj na tomto
území.
Mgr. Marína Hríbová, PhD.

Branislav Kulík

SLOVENSKÍ MAJSTRI V MALOM FUTBALE
VO VOJLOVICI

SÚŤAŽENIE O PUTOVNÝ POHÁR
Miestny odbor Matice sloven-

skej Vojlovica-Pančevo a Športová komisia Matice slovenskej
v Srbsku organizujú 22. júla na
ihriskách ŠC Mladosť vo Vojlovici 21. turnaj v malom futbale.
Zápasy sa začínajú o 10.00 hod.
Družstvá budú bojovať o putovný pohár Jej Excelencie pani
veľvyslankyne Slovenskej republiky. Na konci turnaja bude vyhlásený najlepší hráč, strelec a
brankár.
Minuloročnými víťazmi turnaja boli futbalisti z Pivnice.

Štatistika vykazuje, že za posledných dvadsať rokov obzvlášť
vynikli družstvá z Padiny a Aradáča, ktoré trikrát po sebe vyhrali turnaj a týmto získali právo, aby ich meno bolo vyryté na
putovnom pohári J. E. pani veľvyslankyne. Turnaj je už tradične jedným zo sprievodných podujatí Slovenských národných
slávností, ktoré Matica slovenská v Srbsku každoročne organizuje začiatkom augusta v Báčskom Petrovci.
Ivan Zafirović
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ROZHOVOR S JÁNOM BRTKOM, NOVOZVOLENÝM PREDSEDOM MATICE SLOVENSKEJ V SRBSKU

PODNIKAVÝ ČLOVEK NA ČELE MATICE

Tohto roku na jar sa v Báčskom
Petrovci uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku, na ktorom 25 prítomných Miestnych
odborov Matice slovenskej zvolilo nové vedenie a najdôležitejšie pracovné orgány. Za
predsedu je zvolený profesor
Ján Brtka z Báčskeho Petrovca,
kým za prvého podpredsedu
Branislav Kulík, kňaz z Vojlovice. Ďalšími podpredsedami
sú Jarmila Hromčíková z Bieleho Blata, Nataša Kolárová zo
Šídu, Janko Havran zo Starej
Pazovy, Jaroslav Čiep z Báčskeho Petrovca a Vladimír Fekete
z Báčskej Palanky. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa
nám podarilo porozprávať sa s
evidentne veľmi zaneprázdneným novým predsedom Matice
slovenskej Jánom Brtkom.
· Mohli by ste nám na úvod
skrátka povedať niečo o sebe?
- Narodený som v roku
1953 v Báčskom Petrovci.
Ukončil som Fakultu telesnej
výchovy v Novom Sade a povolaním som teda profesor telesnej výchovy, pedagóg. Od
roku 1985 až po rok 1992 pôsobil som ako profesor na
Strednej škole vnútroštátnych
vecí Paneho Đukića v Sriemskej Kamenici.
· Čím ste sa zaoberali predtým než Vás zvolili za prvého
človeka Matice?
- Podnikateľ som od roku
1991. Mám dva podniky. V
jednom sa vyrábajú kotly na
pelety a druhý sa zaoberá prihlásením a poistením vozidiel
a poštovými službami. Som
akcionárom akvaparku Petroland. Prvý som priviedol väčšieho investora zo Slovenska.
· Kde sa vzal Váš záujem o
Maticu?
- Už rokmi srdečne pomáham Matici, ako najväčší darca.
· Ste človekom kontinuity v
činnosti Matice slovenskej,
alebo diskontinuity?

- Ja som človekom kontinuity. Budeme sa snažiť pokračovať vo všetkom, čo bolo dobré
v Matici, a to, čo dobré nebolo,
určite zmeníme. V rámci svojich časových možností so
spolupracovníkmi navštevujem miestne odbory, ktoré neboli aktívne. Ľudia tam chcú
pracovať, a Matica by mala byť
tou, ktorá im bude držať
chrbát.
· Nadviazali ste dobrú spoluprácu s členmi predsedníctva
MSS a inými orgánmi Matice?
- Súčasťou vedenia a pracovných orgánov sú takmer
všetko noví členovia. Zvolení
sú ľudia, ktorí majú autoritu. S
každým som sa osobne porozprával a až potom boli zapojení do činnosti Matice. Nikto
neodmietol. Všetci sa pustili
do práce. Počas jedného mesiaca trikrát zasadalo predsedníctvo Matice, ktoré rozhodovalo o veľmi dôležitých otázkach. Napr. vybavovali sme
doklady týkajúce sa majetkovo-právnych vzťahov. Máme
problém, keďže stavebný pozemok, na ktorom sa nachádza dom Ľudovíta Mišíka je
vo vlastníctve štátu, kým samotná budova je naša.

· Ktoré sú, podľa Vášho názoru, najväčšie problémy slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku?
- Najväčším problémom je
nezamestnanosť, migrácia,
zápis slovenských detí do
srbských tried. Inými slovami, čistá ekonómia.
· A ktoré sú hlavné ťažkosti
týkajúce sa činnosti MSS?
- Financovanie činnosti
Matice slovenskej. My, ako
organizácia, nemáme stále
zdroje inancovania. To sa
pokúsime vyriešiť v nasledujúcom období prostredníctvom spolupráce so štátom.
· Čo plánujete podniknúť v
nasledujúcom období?
- Jedným z najdôležitejších
cieľov je to, aby Matica bola
inancovaná zo štátneho rozpočtu a aby získala postavenie inštitúcie osobitného významu pre Slovákov žijúcich
v Srbsku. Začali sa rozhovory
s primátorom Nového Sadu
Milošom Vučevićom, ktorý
sľúbil pomoc. Očakávame veľmi dobrú kultúrnu spoluprácu s Novým Sadom ako susedným mestom a budúcim
európskym hlavným mestom
kultúry.

· S kým ešte plánujete viesť
rozhovory a spolupracovať?
- Plánujem stretnutie s
predstaviteľmi Matice slovenskej na Slovensku a s predsedom vlády Vojvodinského autonómneho kraja. Už som sa
rozprával s predsedami okresov Báčsky Petrovec, Kovačica, Báčska Palanka, Báč, Stará
Pazova a so spomínaným primátorom Nového Sadu. Pri
príležitosti organizovania Slovenských národných slávností
stretol som sa viackrát s predsedníčkou Národnostnej rady
slovenskej národnostnej menšiny Annou Tomanovou-Makanovou. Vynikajúca je spolupráca s Jej Excelenciou veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčekovou, ako aj s Úradom pre
Slovákov žijúcich v zahraničí a
jeho riaditeľom Jánom Varšom.
· Aké sú Vaše dlhodobé plány? MSS o štyri roky?
- Mojím prvým cieľom je
vyriešiť postavenie Matice slovenskej. Chcem ponechať Maticu v takom stave, aby si budúci predseda už nemusel robiť starosti o peniaze a spôsoby, akými by sa dali zaobstarať
a zarobiť. Chceme vyriešiť
všetky majetkovo-právne vzťahy. Rád by som aktivoval všetky miestne odbory Matice,
kde žijú Slováci, a ktoré boli
dosiaľ pasívne. Potrebné je,
napokon, dať do poriadku štatút Matice, ktorý je plný nedostatkov a, ako taký, úplne nefunkčný. Ak sa mi to podarí,
klobúk dolu.
· Sledujete niektoré masmédiá v slovenskom jazyku?
- Prostredníctvom káblovej
televízie v Petrovci sledujem
všetky TV kanály zo Slovenskej republiky, ako aj RTV
Vojvodina a TV Petrovec. Pravidelne čítam Hlas ľudu a Petrovské noviny.
Ivan Zafirović

VÝZNAMNÉ JUBILEUM OLTÁRNEHO KRÚŽKU ŽIEN VO VOJLOVICI

OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU
Dôležitá úloha ženy
v živote cirkvi
Pätnásť rokov
činnosti krúžku
Hostia z Banátu na
slávnostnej liturgii a
na obede
Od samého začiatku boli ženy
veľmi dôležité a aktívne v živote cirkvi Pánovej. Pomáhali
zakladať cirkevné zbory, viedli náboženské zhromaždenia
vo svojich domoch, rodinách
a u príbuzných, pracovali a
misijne pôsobili aj v charitatívnom diele cirkvi. Rovnako
ako je žena veľmi potrebná v
domácnosti, rodine, spoločnosti, tak je jej úloha veľmi významná a uznávaná aj v cirkvi. Služba žien v zbore je väčšinou dobrovoľná. Práve preto
bol v rámci cirkvi založený
Oltárny krúžok žien, ktoré –
okrem stretávania sa v cirkvi –,
navštevujú chorých a starších
členov, pomáhajú chudobným
modlitbou, Božím slovom,
povzbudzujúcimi slovami,
upokojujú v zármutku, posilňujú zúfalých.
Pred pätnástimi rokmi
dvadsaťpäť žien z Vojlovice s
Božou pomocou, z iniciatívy
vtedajšieho banátskeho seniora, zosnulého pána Pavla Ďemrovského, jeho manželky
Anny a zosnulej učiteľky Terézie Nedeljovovej-Hraškovej,

založilo Oltárny krúžok žien a
pripojilo sa k podobným
združeniam – krúžkom v
iných slovenských evanjelických zboroch. Ony dodnes
pôsobia uvedomujúc si svoj
cieľ a úlohy, ktoré sú povinné
vykonávať, predovšetkým tie
týkajúce sa neustáleho obnovovania sa a utvrdzovania vo
viere, jej šírenia medzi blížnymi, duchovného vzdelávania a
vykonávania služieb lásky a
dobročinnosti. Tieto usilovné
ženy sa okrem toho starajú aj o
cirkevné budovy, záhradu a
okolie. Nemožno zabudnúť a
nespomenúť početných hostí,
ktorých privítali vo vojlovickom cirkevnom zbore. Vždy
sa snažia na znak pohostinnosti upiecť koláče, slané a
sladké pečivá. Pri príležitosti
tohto malého, ale významného jubilea 13. mája tohto roku
zorganizovali oslavu, na ktorú
pozvali členky mnohých oltárnych krúžkov žien v Banáte.
Pre hostky a hostiteľov bol pripravený zaujímavý a rozmani-

tý cirkevný program. Liturgiu
mali na starosti banátsky senior Pavel Sklenár z Kovačice,
kňaz Ján Cicka z Padiny, ako aj
domáci kňaz Branislav Kulík.
Kristína Gajanová, vedúca
vojlovického oltárneho krúžku žien, prečítala správu o doterajšej činnosti vojlovického
krúžku a poďakovala všetkým
členkám, ktoré sú prítomné od
samého založenia a ktoré dodnes neúnavne prinášajú bohaté plody a rozsievajú semeno lásky a viery. Vzhľadom na
to, že počas celého roka 2017
ľudia vo svete pripomínajú
päťsté výročie reformácie, aj
toto výročie prebiehalo pod
heslom „Oslobodení Božou
milosťou“. Počas služieb sa ko-

nali aj dve prednášky. Prvú
predniesla Elena Cicková,
manželka padinského kňaza,
ktorá prítomných oboznámila
so životom Kataríny von Bora,
manželky Martina Luthera,
kým Mária Sklenárová, manželka kňaza z Kovačice, hovorila o živote a diele známej spisovateľky Kristíny Royovej.
Do programu sa zapojili aj dve
domáce členky – Anna Mareková modlitbou a Eva Lenhartová recitáciou. Po ukončení
oiciálnej časti programu v
chráme, hostky navštívili etno
dom v rámci SKOS-u Detvan,
ako aj stálu expozíciu krojov v
priestoroch Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vojlovici.
Počas slávnostného obeda,
ktorý prichystali domáci veriaci, prebiehala druhá časť
programu, pozostávajúca zo
zaujímavých a dojímavých recitácií, modlitieb a príhovorov
hostí. Po obede si všetci spolu
zaspievali. Na konci hostia
mali možnosť pozrieť si výstavu starých cirkevných predmetov a prijať od členiek tunajšieho oltárneho krúžku
krásne symbolické darčeky.

AKTIVITY MLÁDEŽNÍCKEJ DIVADELNEJ
SEKCIE SKOS-U DETVAN POČAS
SEZÓNY OKTÓBER 2016 – JÚN 2017

DVA HUDOBNÉ SPOTY A DVE DIVADELNÉ
PREDSTAVENIA V DVOCH JAZYKOCH
Občas nie sú potrebné veľké prípravy a komplikované projekty nato,

aby sa uskutočnila skvelá vec. Októbrové počasie v Jaklovciach (Slovenská republika) nám uštedrilo jeden slnečný, aj keď pomerne
chladný deň, ktorý bol využitý na rozmach entuziazmu a predstavivosti mladých umelkýň Kataríny Kalmárovej a Alisy Oravcovej, ako
aj trpezlivého kameramana Dejana Váleka, v prirodzenej kráse jesenných farieb slovenských lesov. Tu prebiehalo nahrávanie časti hudobného spotu Láska vždy vyhráva (Ljubav uvek pobeđuje), ktoré bolo
neskôr dokončené v Ľudovej záhrade v Pančeve. Spot bol premiérovo
odvysielaný na RTV 2 a vysielala ho aj naša RTV Pančevo.
Veľký počet pozretí tohto spotu na YouTube podnietil daný tím pripraviť počas vianočných sviatkov ďalší spot, ktorý bol koncom minulého roka taktiež odvysielaný. V spote Vianoce sú zas (Opet je Božić)
vystúpili aj mladšie kolegyne, herečky Aňa a Michaela, zatiaľ čo tanečnú podporu poskytol Tibor, ako aj neodmysliteľný dedo Mráz Dejan.

V priebehu jarnej sezóny mladí členovia hereckej sekcie SKOS-u
Detvan úspešne vystúpili na niekoľkých scénach. Predstavenie Futúrum lásky hrali 15. mája na scéne Teátra päť v budove V. belehradského gymnázia. Sála gymnázia bola zaplnená študentmi slovakistiky,
bohemistiky, rusistiky, ako aj ich profesormi a hosťami z Českej besedy. Bola to ideálna príležitosť pre mladých kamarátiť sa v divadelnej
atmosfére. Text tohto
predstavenia, ktorý je pre
mladšiu generáciu ľahko
zrozumiteľný, pochválili aj
na festivale DIDA v Pivnici. Predsedníčka komisie
vysoko ocenila text, pretože dobre zachytáva slang v
modernej komunikácii.
Preklad zo srbčiny do slovenčiny vypracovala doktorka Marína Hríbová.
Nové predstavenie Game start, taktiež z pera a v
réžii Terezy Veberovej
Oravcovej, sa premiérovo
hralo 6. júna v Kultúrnom
centre Pančevo v srbskom
jazyku. Už predtým toto
divadelné dielo členov
Detvanovej sekcie, hrané
však v slovenskom jazyku,
súťažilo na krajskom festivale 3 x Ď v dňoch 2. – 4.
júna, kde v konkurencii 14 mládežníckych súborov vyhralo druhé
miesto. Okrem striebornej plakety za predstavenie, ocenenia získali aj
herci Martin Marek, Filip Bisak, Aňa Krištofíková, ako aj choreografka Alisa Oravcová, resp. Tereza Veberová Oravcová za kostýmy a autorský text.
Členovia mladej divadelnej skupiny sa aj tohto roku tradične zapojili do karnevalového sprievodu v Pančeve a oblečení v kostýmoch tešili sa z dobrej nálady účastníkov karnevalu.
Tereza Veberová Oravcová

Alena Kulíková

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор:
Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић
• Уредник додатка: Иван Зафировић • Технички уредник:
Александар Милошевић • Преводиоци: др Марина Хриб и Лидија
Јовановић • Фотографије: Иван Зафировић, Алена Кулик,
Тереза Вебер Оравец и из приватних колекција • Лектор и коректор:
Јулијана Јовић (српски), др Марина Хриб (словачки)

Пројекат финансирају
„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”
Projekt je financovaný zo zdrojov
Pančevca a Autocentra Zoki

ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ЕВРОПСКОГ ПРОГРАМА ПОМОЋИ АП ВОЈВОДИНИ

ПРЕКОГРАНИЧНА СAРАДЊА
ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ
Заједнички пројекти
у области културе,
образовања, туризма
и одрживог развоја
Зближавање двају
суседних народа
На свечаној конференцији одржаној прошле недеље у Скупштини Аутономне Покрајине
Војводине потписани су уговори
за девет од укупно 23 пројекта
прихваћена у склопу првог
позива за доставу пројектних
предлога „Interreg IPA програма прекограничне сaрадње
Хрватска–Србија”. Вредност
уговорених пројеката износи 7,6
милиoна евра. Од 127 пријављених пројеката заједнички одбор
за праћење је на основу првог
позива за финансирање одабрао
24 пројекта укупне вредности
преко 18 милиона евра.
Покрајински секретар за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић у поздравном обраћању изразио је задовољство што је том конференцијом покренут програм који
представља наставак фреквентне и успешне сарадње двеју
земаља. Према његовим речима, прекогранична сарадња је
прилика да се поделе заједничка искуства и пракса кроз пројекте који су у функцији унапређења територијалне кохеренције између Србије и Хрватске.
Бјелић је истакао да ће реализација ових програма додатно
потврдити политички став о све
бољим и стабилнијим односима
између наше земље и суседа.
Нормализација односа
Овај програм је креиран с
циљем да се смање негативни
ефекти постојања државних
граница, али и да се изграде
нови мостови пријатељства и

међусобног поверења, уз максимално коришћење пограничних потенцијала којима
Србија и Хрватска располажу.
Одабрани пројекти усмерени
су на четири тематска подручја: унапређење квалитета јавних социјалних и здравствених услуга, заштиту животне
средине и биолошке различитости, промовисање одрживе
енергије и енергетске ефикасности, развој туризма и очување културне и природне
баштине, те јачање конкурентности и развој пословног окружења. Пројекти ће финансирати широк спектар активности. Тако ће, на пример, бити
обновљена основна школа у
Осијеку и средња школа
„Милева Марић Ајнштајн” у
Новом Саду. Уједно, биће уведен систем за мерење концентрације алергена у ваздуху у
реалном времену и реконстру-

исани геронтолошки клубови
у склопу домова за старије у
Осијеку, Апатину и Ђакову. Из
европског ИПА фонда финансираће се изградња соларне
електране на објектима винковачког водовода и когенерацијско постројење у Сомбору.
Пројекти с циљем развоја
туризма резултоваће осмишљавањем заједничке руте за средишњи Дунав и три заједничка
прекогранична туристичка пројекта на подручју гастрономије,
рекреације и еко-туризма. У
склопу пројекта „Drive” Факултет техничких наука у Новом
Саду и Факултет електротехнике, рачунарства и информацијских технологија у Осијеку добиће четири лабораторије специјализоване за ауто-индустрију.
Подршка ЕУ
Територија обухваћена „Interreg
IPA програмом прекограничне

сарадње Хрватска–Србија” за
финансијско раздобље 2014–
2020. обухвата подручја четири жупаније североисточне
Хрватске и пет округа северозападне Србије у којима живи
око 2,3 милиона становника.
Европска унија је за пројекат
издвојила 40 милиона евра с
циљем јачања социјалног,
економског и територијалног
развоја прекограничног подручја.
Средства су намењена програмима који се односе на
четири тематска подручја:
побољшање квалитета социјалних и здравствених услуга,
заштиту животне средине и
природе, превенцију ризика и
одрживу енергију и енергетску
ефикасност, туризам, културу
и природну баштину, те конкурентност и развој пословног
окружења програмског подручја.

ПРВЕ ИЗЈАВЕ МИНИСТРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ставови и мишљења Горана Тривана
Ојачати рад
инспекцијских
служби
Јавно-приватним
партнерством решити
еколошке проблеме
На седници скупштинског
одбора за заштиту животне
средине министар заштите
животне средине Горан Триван поручио је народним
посланицима да ће се новоформирано министарство веома озбиљно и одговорно бавити животном средином. Како
је рекао, у неким питањима
надлежно министарство биће
бескопромисно, а нека ће
решавати уз прихватљиве компромисе који омогућавају развој земље. Он је истакао да је
најважнији инструмент спровођења политике у области
животне средине инспекција,
али да она нема ни довољно
људи, ни опреме, ни новца.
Најавио је да ће у народном
периоду доћи до реформи и
унапређивања рада еколошке
инспекцијске службе. Упозорио је да је за то неопходан
новац и да ће тражити подршку Владе Србије како би

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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заживео прави инспекцијски
рад на подручју наше земље.
Као приоритете новог министарства, Триван је истакао пре
свега питање вода и смећа.
Решавање прераде отпадних
вода и третман отпада такође
изискују позамашну суму новца, коју држава нема, и зато је
према мишљењу министра неопходно у Србији развити јавноприватно партнерство, кроз
које ће приватне компаније
улагати новац, доносити технологије и зарађивати од прераде,
а држава сачувати контролу над
тим ресурсима и надзирати
технологије прераде.
Посебно је интересантна
његова изјава дата медијима у
којој је изричито нагласио:
„Док сам ја овде, неће бити
прљавих технологија у Србији”,
ма шта то значило. Министар
није детаљније образложио на
шта је конкретно мислио.

Недавно је министар у Скупштини Србије, на састанку
Преговарачке групе 27 са организацијама цивилног друштва
у оквиру Националног конвента о Европској унији, нагласио
да се у међународној заједници
цене напори и резултати које
смо постигли у тој области
протеклих година, али је истакао да ће нашој земљи за примену европских еколошких
стандарда бити потребно приближно 15 милијарди евра,
упозоривши на то да за достизање тих стандарда треба утврдити разумне рокове. Вреди
напоменути да је процењена
сума за пет милијарди виша од
процене његових претходника,
што јасно показује да на
државном плану не постоји
јасна и реална слика еколошког стања у држави, премда
су у претходном периоду урађене силне студије.

Том приликом, у скупштинском здању, министар Триван
је напоменуо да наша земља у
области заштите животне средине може да направи снажан
не само практични већ и политички искорак, што ће и учинити, и да Србија на том путу
може рачунати на помоћ
суседних земаља у региону.
Поред тога, указао је на то да је
најважније у ком року ћемо
испреговарати примену европских еколошких стандарда,
као и како доћи до новца за то.
Према његовом мишљењу, ти
рокови треба да буду што дужи
да бисмо их достигли, а ако
будемо зацртали краће, који
нису реални, Србија неће
животну средину довести у
ред, нити ће испунити обавезе
према ЕУ, тако да ћемо доћи у
ситуацију да плаћамо пенале.
Све у свему, прве изјаве
ресорног министра указују на
то да се наша земља налази
пред веома озбиљним проблемом када је реч о решавању
еколошких питања и да ће
најављени преговори с комисијом ЕУ о Поглављу 27 бити веома тешки. Остаје да се види да
ли ће Влада имати слуха и разумевања и да ли ће услишити
предложене мере надлежног
министарства. Добро је то што
је власт коначно схватила да је
област екологије и одрживог
развоја озбиљна ствар и недавно одвојила екологију од пољопривреде у посебно министарство.

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ
И САНАЦИЈУ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА

Помоћ војвођанским
градовима и општинама
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице објавио је
Конкурс за финансирање и
суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и
инвестиционо
одржавање
објеката установа основног и
средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и
предшколских установа на
територији Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину. Из покрајинског буџета за
ову намену укупно је издвојено 253.000.000 динара: за
основне школе 122.520.000
динара; за средње школе
70.480.000 динара; за установе ученичког стандарда
20.000.000 динара и за предшколске установе 40.000.000
динара. У образложењу надлежног секретаријата стоји да је
један од приоритета деловања

локалне самоуправе. Поред
њих, пријаве могу да поднесу
градови и општине (искључиво за потребе предшколских
установа) на територији АП
Војводине. Конкурсна документација може се преузети
од 12. јула на веб-адреси
Покрајинског секретаријата
за образовање, прописе,
управу и националне мањине
– националне заједнице
(www.puma.vojvodina.gov.rs),
а апликације се могу слати до
31. јула. Резултати конкурса
биће објављени на поменутом
сајту по окончању рада конкурсне комисије.
Вреди истаћи да је надлежни секретаријат, будући да
је неопходан предуслов за
конкурисање прибављено
одобрење за извођење радова
на објектима и одговарајућа
техничка
документација,
претходно доделио средства

Покрајинске владе, а тиме и
Покрајинског секретаријата
за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице обнова
и реконструкција војвођанских образовних установа.
Право учешћа на конкурсу
имају школе за основно образовање и васпитање, школе за
средње образовање и васпитање и установе ученичког стандарда на територији Аутономне Покрајине Војводине чији
je оснивач Република Србија,
АП Војводина и јединицa

(укупно 48.275.000 динара)
заинтересованим установама и локалним самоуправама за финансирање и суфинансирање израде техничке
документације за потребе
установа основног и средњег
образовања и васпитања и
ученичког стандарда на
територији АП Војводине.
Додатне информације у
вези с реализацијом овог конкурса могу се добити сваког
радног дана, од 8 до 16 сати,
путем телефона: 021/4874609 и 021/487-4336.

ЕКО-КАМПОВИ КЛУБА „СОКО”

Дружење с природом
Почетком јула, на подручју
Шумадије, ПЕК „Соко” организовао је први овогодишњи
„Соко камп” за децу узраста
од шест година. Двадесет пет
учесника, током три дана,
имало је прилику да се упозна са основама планинарења и с тим како се користи
планинарска опрема, али и
да сазна нешто више о здравој исхрани и правилима
понашања у природи. Прва
дестинација током кампа
била је Рисовачка пећина у
близини Аранђеловца, а
потом је уследила пешачка
тура до Крушевичког виса –
где је камп и одржан. Реч је
о локалитету с кога се пружа
јединствен поглед на осам
планина, међу којима доминира Острвица. Већини учесника ово је било прво камповање и спавање у природи.
Полазници кампа су током
вечери имали прилику да
уживају у укусним оброцима
уз незаобилазну логорску
ватру. Када је реч о едукаци-

ји, посебан акценат је стављен на упознавање биљног
и животињског света.
Наредни, други камп одржава се на подручју Делиблатске пешчаре, на локалитету Леанка, у оквиру домаћинства Војнов. Камп се
организује у сарадњи са
Секретаријатом за заштиту
животне средине и представља најаву манифестације „У
смирај дана”, која ће бити
приређена 30. јула, а клуб
„Соко” ће организовати превоз за заинтересоване учеснике из Панчева. Током два
дана учесници кампа имаће
прилику да се кроз пешачке
туре упознају са овим мало
познатим делом Делиблатске пешчаре, као и с вештинама сналажења и боравка у
природи и традиционалног
начина производње хране.
Посебан део кампа намењен
је радионици маркирања, па
ће том приликом бити трасирана стаза у овом делу
Пешчаре.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Потрага

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, већи део свог
живота проводимо у трагању
за неким тајним састојком
који ће, у виду особе или
изненадног добитка, успети
да распетља ужад што нам
не дозвољавају померање из
ужегле свакодневице. Осећај
празнине је присутан и тражи, урлајући све гласније, да
се деси то нешто што би нас
испунило и довело до утиска
о целовитости.
Невероватно je како празнина одјекује. Понавља
мисли попут еха док не постану везане с тим што недостаје, а учинило би нам
живот бољим и смисленијим. То би нам дало одговоре на питања „зашто баш ја”
и „да ми је знати ко је крив”
и коначно бисмо могли да
уживамо у животу. Невоља
је у томе што нам је потрага
увек усмерена ка другим
људима или материјалном,
или још горе, већина нема
представу шта тражи, али
„зна” да ће то нешто препознати одмах, чим се појави.
С временом празнина постаје начин живљења. Обесмишљено је све друго док се
потрага не заврши. Ехо одзвања и мисли добијају снагу
његових таласа и осликавају
се у начину на који живимо.
Буку коју праве такве мисли
не можемо сакрити гласнијом музиком или упорним

„зурењем” у нечије виртуелне
животе. Не можемо је угушити, надјачати или убити на
било који начин, јер је постала све што јесмо. Само једно
„доста је било” које пошаљемо сами себи може зауставити одјек мисли уклесан у свакодневну рутину. Сигнал
може бити било шта што разваљује шаблоне и уобичајености. Нешто попут дијагнозе
или болног губитка што у тренутку одјекне толико јако да
се замрзну све дотадашње
мисли. На тај начин живот
повуче кочнице нагло и тада
једва препознамо особу која
се „вукла” кроз свој живот не
остављајући никакав траг за
собом. Уверења која су темељ
свих поступака јачају храњена илузијама да ће нам неко
донети нешто што у себи не
препознајемо. Верујемо да у
другима постоји део наше
среће и да, кад га пронађемо,
постајемо своји, цели, сретни и захвални. Илузија се
распрши разочарањем и ехо
одзвања горчином и тугом,
из којих, углавном, и настају
животне кочнице у облику
разних болести, несрећа,
страхова...
Одлука да нешто променимо пре него нам живот
пошаље лекцију, јесте она на
којој ћемо сами себи бити
најзахвалнији. Појави се
нека књига, уплетемо се у
разговор, одемо „случајно”
да чујемо нешто другачије и
препознамо то што тражимо. Најлепше звучи тишина
коју поклонимо себи. Тада
из магле животне устајалости израњају путокази који
показују једини могући смер
где су мир и срећа, ка унутра, ка спознаји личне вредности, изградњи самопоштовања и вере у себе и своје
способности.
Бука или тишина – одлука је, као и увек, на вама.

Петак, 21. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕТСКИ ДАН СТАНОВНИШТВА

ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ ЈЕ ЉУДСКО ПРАВО
Савремену
контрацепцију
у Србији користи
само 18,4% жена
У јужном Банату све
мање абортуса, а све
више породица
с троје и више деце
Пре округло три деценије,
током јула, догодио се један од
тада важнијих тренутака у
историји човечанства – светска популација премашила је
број од пет милијарди становника. То је био повод да Генерална скупштина Уједињених
нација прогласи 11. јул Светским даном становништва,
чиме је замењено обележавање дотадашњег Дана пет
милијарди. Датум је уврштен
у календар светских манифестација с циљем да се подигне
свест о хитности и важности
питања становништва, укључујући и односе према животној средини и развоју.
Од 1990. уведена је и једна
новина: да се Светски дан становништва сваке године обележава у складу са одређеном
темом заснованом на актуелним потребама становништва,
управо како би се унапредиле
развојне стратегије Уједињених нација и држава чланица.
Визија као утопија
Тако је тема овогодишњег Светског дана становништва „Планирање породице: Оснаживање
људи и развијање нација”. Такав
избор не чуди ако се, између
осталог, узме у обзир и то да су
се ове године прославе поклопиле са Самитом за планирање
породице. Реч је о другом
састанку иницијативе „Family
Planning 2020”, чији је циљ да
прошири приступ добровољном
планирању породице на још
120 милиона жена до 2020.
године. У Популационом фонду
УН (UNFPA) наглашавају да је

сигурно, добровољно планирање породице људско право и да
је оно кључно и из аспекта родне равноправности, оснаживања жена и смањења сиромаштва. Такође, ова организација
подсећа на то да улагање у планирање породице даје и економске и друге добитке који
могу да подстакну напредак.
Још један важан сегмент о
коме се говорило поводом Свет-

Пажњу усмерити на основну ћелију друштва
ског дана становништва јесу и
проблеми с репродуктивним
здрављем, који су и даље главни
узрок болести и смрти жена у
порођајним годинама широм
света. Иако је визија Популационог фонда свет у коме је свака
трудноћа жељена, сваки порођај
безбедан, а потенцијали сваког
младог човека испуњени, тренутно широм планете има око
214 милиона жена које желе да
избегну трудноћу, а не користе
сигурне и ефикасне методе планирања породице, што због
недовољног приступа информацијама или услугама, што због
недостатка подршке њихових
партнера или заједница. Већина
ових жена с незадовољавајућим
знањем или приступом контрацепцији живи у 69 најсиромашнијих земаља на свету.
Традиционалне методе
Када је реч о планирању породице у нашој држави, према

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Направите сами
крему за сунчање

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ако више волите да сами
правите креме, јер тако тачно знате шта сте ставили
унутра, онда је ово идеалан
рецепт за крему за сунчање
са заштитним фактором 20.
Ослобођена је свих нездравих конзерванаса и безбедна
за употребу.
Спрема се у металној
посуди на пари. Потребни су
вам: кокосово уље у чврстом
облику, маслиново уље,
есенција уља (по жељи, у
зависности од тога који
мирис волите) и цинк-оксид
(не нано).
У металну посуду ставите
120 г кокосовог уља у чврстом облику, додајте 60 мл
маслиновог уља и неколико
капи есенцијалног уља по
жељи. Потом ту посуду ставите у другу, већу, у којој је
проврела вода. Тако на пари
истопите садржај. Мешајте
металном кашиком. Када се
све истопи и сједини, скини-

те с паре и додајте две кашике цинк-оксида. Добро промешајте и преспите у одговарајућу стаклену теглицу.
Ставите у фрижидер како би
маса очврсла.
Овако добијена крема садржи заштитни фактор 20 и,
поред тога што добро апсорбује УВ зраке, она има и
антисептичко и противгљивично деловање. Потребан
вам је цинк-оксид који није
нано, није микронизован и
није обложен силиконима,
јер то значи да ће у већој концентрацији остављати бели
траг на кожи и тако вршити
физичку заштиту од сунца,
спречити опекотине, као и
превремено старење изазвано претераним излагањем
штетним зрацима.

Крему треба наносити
после сваког изласка из воде,
и то на суву кожу, како би
заштита била сигурна. Могу
је користити и деца, јер је безбедна и здрава за употребу.
Цинк-оксид се додаје и у креме за дечју интимну негу, као
и у маске намењене проблематичној младалачкој кожи.

Истраживању вишеструких
показатеља положаја жена и
деце у Србији (Multiple Indicators Cluster Survey – MICS 5),
савремену контрацепцију користи мање од једне петине
(18,4%) жена које су тренутно
удате или у ванбрачној заједници. Скоро два пута више се
користе традиционалне методе, као што је прекинут сношај. Ситуација у маргинализо-

ваним категоријама жена тек
забрињава, пошто само 7,2%
ромских жена које живе у
ромским насељима у Србији
користи савремену контрацепцију, док традиционалне
методе примењује 54% испитаника.
Оквир за развојно партнерство за Србију 2016–2020. развијен у блиској сарадњи и кроз
партнерство између Владе
Републике Србије и Тима Уједињених нација у Србији такође предвиђа напоре за побољшање саветовалишта о планирању породице и доступности
услуга репродуктивног здравља у земљи.
– Побољшање ситуације у
области планирања породице

је могуће и захтева посвећеност свих. Национални програм за сексуално и репродуктивно здравље, чији је циљ да
координира активности свих
заинтересованих страна за
унапређење репродуктивног
здравља и права становништва
Србије, представља важан
корак ка постизању овог циља,
а УНФПА има част да подржи
напоре Министарства здравља
и Владе Републике Србије –
истакла је поводом Светског
дана становништва др Доина
Болога, представница УНФПА
за Босну и Херцеговину и
директорка УНФПА за Србију
и Македонију.
Охрабрујуће вести
О планирању породице на
територији нашег града понешто говоре подаци последњег
пописа становништва из 2011.
године, који показују да је, у
односу на попис из 2002, у
Граду Панчеву дошло до повећања процентуалног учешћа
породица с троје деце са 3,9%
на 5,7%. Ту охрабрујућу вест
потврђује и стање на нешто
широј територији: и у Јужнобанатском округу је, у истом
периоду, запажен раст процента породица с троје и више
деце са 4,6% на 6,7%.
Како кажу у панчевачком
Заводу за јавно здравље, у 2016.
години на територији јужног
Баната забележен је и пораст
броја посета Саветовалишту за
планирање породице. У 2015.
години ово саветовалиште
посетило је 3.325 особа, а прошле године то је учинило њих
3.855. Оптимизам доноси и
податак да се у периоду од
2006. до 2015. године у нашем
округу бележи континуирани
пад броја медицинских прекида трудноће са 1.609, колико их
је било током 2006. године, на
666 у 2015. години.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

АПЕЛ ИЗ СЛУЖБЕ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

Лето смањило
резерве крви

Као и сваке године, лето је
период када су, углавном због
годишњих одмора, резерве
крви на нивоу целе Србије
ниске.
Таква је ситуација и ових
дана у Служби за трансфузију
панчевачке Опште болнице,
одакле апелују на добровољне
даваоце крви и на оне који би
желели да то постану да дају
крв и помогну да се обезбеде
довољне количине за све оне
којима је крв неопходна.
Према речима др Слађане
Ковачевић, пи-ар менаџера Опште болнице, даваоци се
јављају, али у смањеном броју.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

– Крви има, али су резерве
врло ниске, па апелујемо на
даваоце да се и овом позиву
одазову у што већем броју. На
срећу, ова ситуација није утицала на оперативни програм
болнице, ниједна операција
није одложена, а надамо се да
ће, уз помоћ хуманих људи,
тако бити и у наредном периоду – истакла је Ковачевићева.
Крв могу дати здраве особе,
старости од 18 до 65 година.
Претходно је потребно узети
лаган оброк и довољно течности. Важно је и да даваоци нису
на терапији лековима, као и да у
Трансфузију оду одморни, како
би задовољили критеријуме на
лабораторијском и лекарском
прегледу. Служба се налази у
Пастеровој улици 2, а крв се
може дати радним данима од 7
до 15 и суботом од 8 до 12 сати.

Кукуруз из рерне

Кувани млади кукуруз је
чувена летња посластица
којом се већ генерацијама
сладе млади и стари. С временом му популарност није
нимало опала.
За разлику од класичног
куваног кукуруза, овај печени у рерни, за који вам доносимо рецепт, припрема се

четрдесет минута уместо два
сата. Међутим, брзина припреме није једина предност
овог рецепта. Ту је и неодољив мирис који се шири и
мами током печења, а укус
који му дају свежи зачини и
путер, може се описати само
једним много пута поновљеним словом: „Ммммм!”

Потребно: шест клипова младог кукуруза, 160 г путера, кора од пола
лимуна, свежа мајчина душица, свеж босиљак, со и бибер.
Припрема: Плех обложити алуминијумском фолијом, а рерну загрејати на 200 степени. Отопити 100 г путера и тиме премазивати кукуруз. Посолити и побиберити, па ређати на плех. Пећи у рерни 20
минута, затим окренути кукуруз, па пећи још 20 минута.
Док се кукуруз пече, припремити ароматизовани путер за премазивање. Помешати 60 г путера (собне температуре) са ситно исецканим зачинима и ренданом корицом лимуна и посолити по потреби. Вруће клипове кукуруза премазивати ароматизованим путером
и служити одмах.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ОКОНЧАНЕ „ОМОЉИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ” И КАМП „SUNFLOWER 4”

МЛАДИ ЕНТУЗИЈАСТИ НАСТАВИЛИ
ДА ОПЛЕМЕЊУЈУ СВОЈЕ МЕСТО
Спортска манифестација под
називом „Омољичке спортске
игре” одржана је у периоду од 5.
до 15. јула, као део четвртог
Mеђународног волонтерског
кампа „Sunflower”, који већ
неколико година организује
Удружење грађана „Сунцокрет”.
Овогодишњи камп је окупио
десет међународних волонтера из шест европских земаља –
Данске, Турске, Чешке, Русије, Швајцарске, Шпаније и
Србије. Они су заједно са својим домаћинима током две
недеље радили на уређењу
спортских и дечјих игралишта
у Омољици, као и на организацији и реализацији спортских
такмичења.
Удружење грађана „Сунцокрет” окупља младе између
десет и тридесет година који
желе да слободно време искористе на квалитетан начин и
волонтерским радом покрену
позитивне промене у својој
средини. Ови млади ентузијасти истичу се разним креативним акцијама и иновативним
идејама, којима Омољицу све
више издвајају као село потенцијала.
Према речима Сање Деспотовић, председнице овог удружења, мештани то препознају
и подржавају.
– Континуираном сарадњом
с нашим суграђанима, као и са
институцијама попут Месне
заједнице, Дома културе и

школе, и многим другим организацијама, предузетницима
и појединцима, верујемо да
можемо побољшати услове за
живот и квалитетније одрастање деци и младима у Омољици – наводи Деспотовићева.
Помоћ из иностранства
Током про те клих неко ли ко
месе ци волон те ри „Сун цо крета” вредно су радили на
обез бе ђи ва њу
нео п ход них
услова за реализацију поменутог кампа. Саме припреме
за један овакав догађај почињу већ од јануара, када се
планира све што је неопходно – од теме и броја учесника
до смештаја, хране и разних
других детаља.
– Све то изискује много труда
и рада, као и залагања за проналазак финансијских средста-

ва за куповину хране и материјала за рад. То, наравно, не
бисмо могли без партнера као
што су „Млади истраживачи
Србије”, док је суфинансирање
кампа обезбедило Министарство омладине и спорта преко
програма „Млади су закон” –
додаје млада Омољчанка.
Међутим, суштина волонтерских кампова није само
уређење неких површина или
организација догађаја, јер најважнији резултат једног оваквог концепта управо је
могућност локалне заједнице
да се упозна с културом, језиком и традицијом различитих

људи који долазе из свих крајева света.
Тако су локални волонтери
даноноћно проводили време
са својим иностраним гостима, па су се посвуда могле
чути реченице на енглеском,
шпанском или немачком језику. И продавци у радњама, у
близини школе (где су волонтери били смештени) имали
су прилику да провежбају или
науче енглески језик. Поред
тога, свако од придошлица
донео је неку традиционалну
храну из своје државе, па је
кухиња у кампу обиловала
предивним мирисима и укусима с различитих делова
нашег континента. Дружења
уз музику, гледање филмова,
излазак у локални ресторан –
све то допринело је да се ови

страни волонтери стопе с
локалном заједницом и да се,
чак, створи и понека љубав
између волонтера.
Оно што је сигурно, неколико десетина младих из Омољице сада има пријатеље из
шест европских земаља.
Турнири привукли
такмичаре
Свакодневно, у преподневним
сатима, група волонтера радила је на уређењу дечјих игралишта у Омољици. Ситне
поправке, лакирања и исцртавања једноставан су начин
улепшавања простора за игру
и разоноду деце. Креативни и
увек насмејани волонтери
потрудили су се да за неколико
сати оплемене изглед поменутих игралишта.
Богат и шаролик садржај
вишедневне манифестације
„Омољичке спортске игре”
привукао је мештане свих
генерација, али исто тако и
појединце из околних места.
Програм се састојао из ревијалног и такмичарског дела, а
четрнаест спортова представљено је током двонедељног
програма у оквиру јавних
часова.
Посетиоци су имали прилику да се опробају и науче
нешто више о спортовима као
што су бадминтон, крос-фит,
рвање, капуера, бокс, пилатес,
јога, зумба, мачевање, мажорет, карате, друштвене игре...

Мићић и Немања Стевановић,
док су у шутирању тројки прва
три места однели Матеја
Мићић, Страхиња Николић и
Вања Стефановић.
Вредно је истаћи да су члановима „Сунцокрета” при
организацији поменутих такмичења веома помогли Дарко
Томић и Угљеша Томић.
У плану инфо-табла
за бициклисте
Поред тих активности, међународни волонтери су низом
акција допринели улепшавању центра Омољице – прекречили су део фасаде апотеке,
амбуланте и школе, које су
биле исцртане графитима и на
тај начин улепшали изглед
зграда ових институција.
– Приликом ових радова
највећу подршку и иницијативу дао нам је директор школе
– Владимир Ристић, који је и
сам давао допринос личним
ангажовањем. Морам рећи и
то да је Месна заједница обезбедила куповину материјала и
у сарадњи с фирмом „Омо
Петров” допринела успешној
реализацији наших замисли –
истиче Сања Деспотовић.
Као једна од најемотивнијих и најефектнијих акција,
издвојило се осликавање мурала с ликом прерано преминулог Драгана Дивца, једног од најомиљенијих педагога и спортских радника у
Омољици.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Чувари казачке ивице”
Љубице Арсић
У радњу за поправку источњачких тепиха, коју држи
млад брачни пар, руски емигрант Врубељ донеће на
рестаурацију свој казачки
тепих, а уз њега и личну причу, која стиже у фрагментима. Та прича је пуна носталгије за Русијом, жудње за
женом која га је одбацила и
бриге о сину који се на школовању у Енглеској фатално
заљубио у младу Белгијанку.
Белгијанка напушта Енглеску, а млади Врубељ наставља да о њој машта и за њом
трага. Као испредање нити
на номадском тепиху расплићу се и прича о старом
емигранту, власнику тепиха,
и односи младог брачног
пара који држи радњу за
поправку тепиха, и судбина
Врубељевог сина, коме тепих
није био суђен…

„Потрага за бојом помоћу
које ће се тепих обновити
намеће питање, истовремено и једну од тема овог изузетног романа: може ли се
ишта заиста рестаурисати,
обновити, поново испричати
из почетка на исти начин?”
(Биљана Дојчиновић)

Два читаоца који до среде, 26. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које је најбоље време за
вожњу бицикла?”, наградићемо по једним примерком књиге „Чувари
казачке ивице” Љубице Арсић. Најбоље 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

„Завера судњи дан” Сидниja Шелдонa
Када се тајанствени метеоролошки балон сруши на
земљу у Швајцарској, директор Националне безбедносне агенције САД ангажује Роберта Беламија да пронађе и идентификује десеторо људи који су били сведоци тог догађаја. Опседнутост тајним задацима већ је
коштала командира Беламија једине жене коју је
икада волео и он сада верује
да више нема шта да изгуби.
Међутим, док трага за
путоказима од Рима, преко
Будимпеште и Кијева, до
Тексаса, неминовно се суочава с правом природом
мисије и долази до шокантног открића о постојању
невероватне завере која се

протеже читавом планетом.
Сам и изневерен од свих,
Белами се убрзо налази у
бекству, борећи се да спасе
сопствени живот – с кључем
опстанка саме Земље у својим рукама.

Два читаоца који до среде, 26. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често читате
магазине?”, наградићемо по једним примерком књиге „Завера судњи
дан” Сидниja Шелдонa. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
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

Кад пожар булки
запали ливаде

Ипак, највећу пажњу и
интересовање привукли су
турнири из кошарке, малог
фудбала, одбојке на песку...
Тако је, рецимо, управо у бичволеју, међу дванаест екипа,
прво место однео састав који је
предводио Страхиња Познан.
У сениорском стонотениском
синглу у финалу је Милош
Марковић победио Дарка
Томића, док је у категорији
јуниора први био Жељко Пандуровић, а други Вељко Благојевић. У обарању руку Вуја
Кочић је напослетку надјачао
Владимира Петровића. Екипа
Владана Андрић највише се
истакла у баскету „три на три”;
у турниру „севен-ап” најбољи
су били Драган Илић, Матеја

Иако је међународни камп
недавно окончан, удружење
„Сунцокрет” неће мировати.
Млади активисти ускоро ће
започети обезбеђивање услова
за реновирање простора у
Дому културе који ће служити
као инфо-тачка за све бициклисте на пропутовању кроз
Омољицу на међународној
рути „ЕуроВело 6”.
Ово удружење се нада да ће
у вези с наведеном замисли
наићи на подршку и слух
локалне заједнице, будући да
би реализација тог пројекта
ставила Омољицу на мапу
првих места у Јужнобанатском округу са оваквом туристичком атракцијом.
Ј. Филиповић

У прошлом броју нашег
листа питали смо вас колико
времена проводите у природи. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Док смо били
живи” Рут Вер за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Толико да знам како
изгледа кад пожар булки
запали ливаде, кад ваздух
затрепери од опојног мириса багрема и липа, кад сунчеви зраци својим осмехом
окупају јутарњу росу и простру се по трави као најлепши кристали...” 066/3525...
„Сваки дан – те окопавај
кукуруз, те скупљај кајсије,
те бери парадајз, те заливај... Чекам да неко од укућана прочита у новинама
колико је боравак у природи
здрав, па да ми се придружи. Ал’ нешто заобилазе
такве текстове...” 064/3556...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на
питање које спортове на
води препоручују. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Затворено преко
зиме” Јерна Лира Хорста.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од
наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Као и у животу: плутање
по површини и праћакање по
плићаку.” 066/3525...
„Препоручујем прање тепиха, крпара и отирача. Ем посао урађен, ем се спортски
расхладиш.” 064/9694...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања
потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПРВА ПРИЈАВА ЗА НОВО КРИВИЧНО ДЕЛО

КАД ПРОГОНИТЕЉ ЗАГОРЧАВА
ЖИВОТ ЖРТВИ
Више се неће толерисати
упорно телефонирање,
слање СМС порука,
праћење и претње
без сагласности друге
особе

ИСПУЊЕНО НЕДАВНО ОБЕЋАЊЕ

Прве олакшице за
запослене у војсци
Ради побољшања стандарда
запослених у Министарству
одбране и Војсци Србије,
Управа за традицију Сектора
за људске ресурсе Министарства одбране недавно је потписала уговоре с неколико
познатих туристичких агенција, фирми које продају
компјутерску опрему, приватних болница, књижара,

За оне који се тако
буду понашали,
предвиђене
драстичне казне

продавница спортске опреме,
ауто-сервисера, продавница
мобилних телефона и огрева
за плаћање путем административних забрана у више рата.
Списак свих места у којима запослени у војсци могу
да купују уз одложено плаћање могуће је наћи на сајту
Министарства одбране Србије www.mod.gov.rs.

Прво основно јавно тужилаштво у Београду покренуло је
ових дана први поступак за
ново кривично дело у нашем
законодавству – прогањање. За
то је осумњичен младић из
Београда који је противно
вољи једне девојке покушавао
да с њом успостави контакт
тако што ју је упорно у дужем
периоду звао мобилним телефоном и слао СМС поруке.
Како извештава „Спутњик”,
кривичну пријаву против њега
тужилаштву је поднела оштећена преко свог адвоката, а
након њеног разматрања и анализирања приложених доказа
тужилаштво је заказало саслушање осумњиченог.
Подсећамо, прогањање је
кривично дела које је уведено
у наш Кривични законик 1.
јуна ове године.
У Првом основном тужилаштву објаснили су новинарима
„Спутњика” да је за постојање
тог кривичног дела потребно
да неко у току одређеног периода неовлашћено прати или

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Подељен новац од казни

Гимназија „Урош Предић”,
Геронтолошки центар и Основна школа „Славко Родић”
из Банатског Новог Села добили су новац за пројекте које су поднели Министарству
правде за расподелу новца од
тзв. опортунитета.
То је назив правног начела
којим се починиоцима лак-

ших кривичних дела омогућује да не буду судски гоњени уколико уплате одређену
суму новца школама, болницама, социјалним и хуманитарним организацијама. Ове
године је на тај начин прикупљено 360 милиона динара,
а тај новац је расподељен
подносиоцима 97 пројеката.

предузима друге радње ради
физичког приближавања другој особи противно њеној вољи
и да, иако она то не жели,
настоји да с њом успостави
контакт непосредно, преко
трећег лица, или путем средстава комуникације.
Такође, ово ново кривично
дело чини и онај ко злоупотребљава податке о личности друге особе да би јој, мимо њене
воље, понудио неку робу или
услуге. За прогањање може
бити осумњичен и онај који
прети другој особи да ће јој
угрозити живот и тело, или да

ће напасти неко њој блиско
лице. Да би се такво понашање
окарактерисало као прогањање, посебно је важно да буде
уперено против жртве у дужем
периоду – објаснили су такође
у овом тужилаштву.
Код лакших обли ка овог
кривичног дела није потребно
да постоји претња да ће се
напасти на живот или тело
неке особе или њој блиске
друге особе да би тужилаштво
отпочело кривично гоњење по
слу жбе ној дужно сти. Обја шњење за то је да се прогањање разликује од кривичног

дела „угро жа ва ње сигур но сти”.
Треба рећи и то да су за кривично дело прогањање предвиђене новчане казне или затворске казне до три године.
Ако је прогањањем изазвана
опасност по живот, здравље
или тело жртве или њеног блиског сродника, закон предвиђа
казну затвора осумњиченом од
три месеца до пет година. У
случају смрти прогоњене особе
или њој блиског лица запрећена казна за учиниоца је затвор
у трајању од једне године до
десет година.

РЕВОЛТИРАНИ УЧЕСНИЦИ СУКОБА 1990–1999. ГОДИНЕ

Држава заборавила ратне ветеране
Иако је Савез ратних ветерана
Србије још 2012. године поднео предлог закона о правима
учесника рата и чланова
њихових породица, који је
подржан са преко четрдесет
хиљада потписа, тај акт ни
дан-данас није ушао у скупштинску процедуру.
То је неодрживо, с обзиром
на то да у нашој држави живи
много оних који су се борили у
последњем рату, а заузврат
нису добили ништа – чуло се на
састанку представника СРВС и
неких организација за заштиту права војних инвалида који
је одржан 14. јула у Панчеву.
Због тога је одлучено да се
анимирају ветеранске организације које постоје широм
Србије да би заједнички
покренуле иницијативу за
усвајање новог закона.
– Између осталог, њиме ћемо
затражити да се свим учесницима ратова на простору бивше
Југославије од 1990. до 1999.
године призна статус ратних
ветерана и да им се регулишу

ОМБУДСМАН О ТРЕНУТНОЈ СИТУАЦИЈИ

Медији стално
подстичу тензије
Вршилац дужности заштитника грађана Милош Јанковић оштро је осудио сваку
врсту насиља и агресивног
понашања који стварају антагонизам и нетолерантност
међу грађанима. Уместо да се
тензије у друштву стишавају,
натписи у медијима их непрекидно подстичу, држе друштво
у стању константне напетости
и деле и сукобљавају грађане.
Јавност је преплављена вестима из рубрика црне хронике и
коментарима читалаца у којима се позива на линч, као и
сензационалистичким информацијама о осетљивим темама
и банализовањем догађаја.
Таква ситуација, по Јанковиће-

Упорно слање СМС порука биће један од доказа прогањања

вом мишљењу, захтева ангажовање државе и читавог друштва.
Омбудсман је истакао да
недавна фотографија детета у
ковчегу објављена на насловној страни једног таблоида,
као и лажна читуља председнику која се појавила на друштвеним мрежама и скаредни текст нису ништа друго до
нецивилизацијски чин којег
би свако друштво морало да
се стиди.
– Овакви догађаји обавезују органе јавне власти да
детаљно расветле сваки конкретан инцидент и санкционишу починиоце – истакао
је Јанковић.

здравствена, пензиона и инвалидска заштита. Желимо и да
им се исплаћују борачки додаци, као и да имају предност
приликом запошљавања. Ако
се то практикује у околним
земљама, попут Босне и Херцеговине и Хрватске, где се ветеранима исплаћују примања по
неколико стотина евра, због
чега то не би могло и код нас?
Законом о правима ратних
ветерана требало би предвиде-

ти и бригу о деци ратних ветерана и омогућити им да имају
приоритет приликом уписа у
школе, набавке уџбеника и
запошљавања. Све то би важило и за чланове породица
палих бораца – изјавио је Жељко Вукелић, председник Савеза
ратних ветерана Србије.
Он је најавио да ће организације које су окупљене у том
савезу поднети иницијативу да
се 28. јун прогласи за дан рат-

них ветерана Србије. Рекао је
да је одлучено и да се направи
централни регистар свих ветерана, да се брига о њима врати
под окриље Министарства
одбране и да се подрже будућа
протестна окупљања војних и
полицијских синдиката.
Вукелић је истакао да је
постигнута сагласност да на
следећим изборима учествују
и ветерани, и то не у оквиру
неке политичке партије, већ
да наступе самостално, као
група грађана.
– С обзиром на то да нас у
Србији има око пет стотина
хиљада, можемо и треба да се
сами боримо за своја права –
истакао је он.
На прошлонедељном састанку ратних ветерана који је
одржан у Панчеву покренута
је иницијатива да се обележи
2. август 1991, датум када је
панчевачка бригада тадашње
ЈНА прешла мост код Богојева, ушла у Хрватску и започела своје учешће у ратним
сукобима.

ПРЕМА СТАТИСТИЦИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Често страдају млади возачи
У периоду од 2012. до 2016.
године на територији Панчева
догодило се 1.947 саобраћајних несрећа, у којима је погинуло 57 лица, а повређено их
је 1.597. Међу настрадалима
је и осам пешака, девет бициклиста, као и осам мотоциклиста и лица која су возили, а
највише је возача аутомобила
и путника у њима – пише у
анализи коју је недавно објавила Агенција за безбедност
саобраћаја.
Тамо се може прочитати и
да у укупном броју погинулих

у саобраћајним несрећама
двадесет једну жртву чине
млади и да су они најчешће
страдали у својству возача.
Осим тога, утврђено је да је у
удесима који су се догодили у
протеклих шест година животе изгубило и седам лица која
су била старија од 65 година.
Највећи број саобраћајних
несрећа с настрадалим лицима догодио се у октобру, а
забрињава то што је у њима
повређено сто десеторо деце
која су била у својству путника
у возилу.

Међу повређенима је било и
120 бициклиста, у животном
добу од 46 до 64 године, а удеси
у којима су они страдали најчешће су се дешавали током августа. Летњи месеци су критични
и за мотоциклисте, јер је утврђено да су се саобраћајне несреће у којима су они учествовали
најчешће дешавале током јула.
У саобраћајним несрећама
које су регистроване у протеклих шест година повређено
је 177 пешака, а међу њима је
највише старијих лица, од 46
до 64 године.

Анализа о безбедности саобраћаја на територији Панчева бавила се и тиме шта су најчешћи узроци саобраћајних
несрећа. Испоставило се да су у
огромном броју случајева
кривци за њих били возачи, а
да су њихови пропусти најчешће карактерисани као „погрешно изведене радње” и „непромишљене радње”.
Ове оцене указују на то да
многи међу возачима нису
заслужили да добију дозволе.
Томе у прилог иде и податак
из извештаја о безбедности

саобраћаја у прошлој години
који је усвојен на једној од
недавно одржаних седница
Градског већа.
Тамо, између осталог, пише
да се током 2016. године
догодило 315 саобраћајних
удеса, а да су најчешћи узроци били пребрза вожња (у 105
случајева) и непоштовање
првенства пролаза (64). Према овој статистици, само
седам саобраћајних незгода
изазвано је алкохолом, а 139
другим разлозима, који нису
прецизирани.

На основу анализе свих саобраћајних несрећа, утврђено је
да су најкритичнији периоди
дана када се оне најчешће
дешавају од 17 до 23 сата и од
11 до 13 сати, а да су возачи
непажљивији на саобраћајницама у насељеним местима
него на путевима на отвореном.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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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
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ

ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Т3 И Т4
Цена: 400 динара сваки
ПАКЕТ 3
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH
Цена: 450 динара сваки
ПАКЕТ 4
• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА
Цена: 100 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA
Цена: 650 динара
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA
Цена: 750 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL И ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,
ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА,
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

ЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

НОВО

ОД 1. АВГУСТА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 21. јул, 21.30, башта Дома омладине: „R’n’B Party”.
Субота, 22. јул, 21.30, башта Дома омладине: концерт бенда „Со Саби”.

Тематски програм
Петак, 21. јул, 12 сати, Клуб за одрасла и стара лица на
Тесли: дружење чланова шаховске секције из клубова Геронтолошког центра са егзибиционим шахистом Божидаром
Ивановићем.

Позориште
Уторак, 25. јул, 17 сати, ресторан Геронтолошког центра:
кабаре „Стара добра времена” Позоришта на Теразијама.

КАРНЕВАЛ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Велики успех „Електре”
на плесном фестивалу

На плесном фестивалу који
је одржан у оквиру карневала у Врњачкој Бањи у четвртак, 13. јула, Плесни студио
„Електра” из Панчева освојио је шест првих награда у
категоријама модеран балет,
арт-денс и стрит-денс.
Такмичило се четрдесетак
играча, узраста од шест до
тринаест година. Свих шест
плесних кореографија добило је највише оцене, а специјалну награду, котизацију за
„Златибор денс опен”, освојила је јуниорска тачка „Joker

МОЈ

Has Evil Friends”, стрит-стајл
кореографија коју је радила
Ивана Павлица.
Деца су била у пратњи
кореографкиња Иване Павлице и Зорице Познан и асистенткиња Марије Исламовић и Маријане Живанов.
Млађи играчи Плесног
студија „Електра” овом приликом су гостовали и на концерту плесног студија „Оља”
из Вршца, а старије групе су
учествовале на великој међународној поворци карневала,
одржаној у суботу, 15. јула.

избор МОЈ
Дивље приче

Милан Марић, струковни
мед. радиолог
ФИЛМ: „Дивље приче” („Wild
Tales”). Лети мало времена
одвајам за филмове, али када
бих хтео да ми неко препоручи филм, да ме не мрачи свакидашњицом, ванземаљцима, неким „Shutter Island”
форама и досадним Холивудом, да не губим сунчан дан
или предивно вече за два
сата протраћена уз екран,
волео бих да одгледам овакав
филм. Приче из срца Аргентине, све уједињене у склоп
једног високог стандарда
цинизма и ужаса у читавом
свету. Творац овог дела
Дамијан Шифрон доказује да
„portmanteau” није мртав.
Колекција ужасних, застрашујућих прича, а с друге
стране комичних и љубавних
које су присутне у свакој
земљи данашњице, где се
виде корупција, цинизам,
самозадовољство,
страст,
љубомора. Свако треба да
одгледа ову врсту филма, где
су заправо спојене четири
јако занимљиве приче, које
притом немају везе једна с
другом. Никада нисам гледао сличан филм. И још кад
на ту целу фору додамо да су
приче веома занимљиве,
филм је пун погодак.
СЕРИЈА: „Бритваши” („Peaky
Blinders”). Ово ће бити једна
од најуникатнијих британских
серија икада направљених,

Петак, 21. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

ЕНЕРГИЧНИ НАСТУПИ БЕНДОВА
„СУПЕРЕГО” И „АРТАН ЛИЛИ”
Сјајан концерт на
почетку летње сезоне
„Артан Лили”
сарађивао с
панчевачком
редитељком
Протеклу недељу у Панчеву
обележиле су сјајне свирке у
башти Дома омладине. Након
уводног загревања првог дана
викенда, уз hot club ритам, већ
у суботу, 15. јула, Панчевци су
имали прилику да чују два
енергична састава: „Суперего”
и „Артан Лили”.
Наступ београдског састава
„Артан Лили” каснио је из
оправданог разлога, али је млади панчевачки састав „Суперего” успео да размрда публику.
Бенд свира поп-рок музику, а
настао је у фебруару ове године. Чине га Немања Стокрп
(соло гитара), Дејан Добрић
(бас-гитара и пратећи вокал),
Димитрије Самарџија (вокал
и гитара) и Алекса Илић (бубњеви и пратећи вокал). До
сада су направили седам
ауторских композиција, а тренутно раде на још три.
– Утисци са свирке су врло
позитивни. Бина је одлична, лепо
изгледа и леп је осећај свирати на
њој – рекао је Алекса Илић.
Он је најавио да ће већ 5.
августа наступити на тргу у

Омољици, а да је за крај лета
(30. август) заказана свирка на
платоу испред Културног центра Панчева.
– Поред наступа, планирамо да уђемо у студио и снимамо песме, али и да врло брзо
избацимо и спот за песму
„Будала” – додао је Илић.
Дуго ишчекивани наступ
бенда „Артан Лили” оправдао
је очекивања, а препуна башта

потврдила је колико је он тренутно актуелан. Током свирке
они су истакли повезаност с
нашим градом кроз сарадњу с
Панчевком Марином Узелац,
која је режирала њихов спот
„Испод коже”. Наиме, бенд је
првенствено био ангажован
поводом тизера за „Панчево
филм фестивал”, за који је
коришћена песма „Срце”, а
након тога се наставила одлична

сарадња с Марином на изради
спота за песму „Сајко”.
Бенд наступа као четворка, а
чине га Бојан Слачала (бас и
вокал), Романа Слачала (вокал и
даире), Марко Ајковић (бубањ)
и Драган Кнежевић (гитара).
Скоро сат и по свирали су
своје препознатљиве нумере, а
видно разгаљена публика уживала је у њиховом енергичном
наступу.

ЛЕТЊИ ПРОГРАМ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

„Hot Club of Belgrade” отворио концертну сезону
Наступом џез састава „Hot
Club of Belgrade” у летњој
башти Дома омладине у петак,
14. јула, почело је овогодишње
панчевачко „Културно лето”.
Поново су музичари стали на
„rock’n’river” бину, а представљено је и ново рухо дворишта
те културне установе.
„Hot Club of Belgrade” постоји већ једанаест година, а иза
себе има два CD-а и велики
број наступа широм Србије.
Како фронтмен састава
Бранко Маћић описује, њихова
музика је спој различитих праваца које су протежирали
француски и белгијски Роми, а
може се назвати gipsy swing,
gipsy jazz или monoushe. Овај
музички стил се први пут појавио на територији Француске и
Белгије, а његови родоначелници су чувени гитариста Џанго Ренарт и виолиниста Стефан Грапели.

– То је мешавина мађарске,
румунске и руске романсе,
аргентинског танга, француске
шансоне, француског валцера
и џеза. Нико га не свира код
нас и нико га није свирао пре

нас. Захтевно је, јер су потребни специфични инструменти
због звука и технике – објаснио
је Маћић.
Он каже да је hot club музика велике енергије, темпера-

ментна, пуна емоција и мелодичних линија.
– Опстали смо јер публика
лепо реагује. Ово је прихватљив
стил, неоптерећујућ, има леп
ритам. Питко је и мекано, занимљиво и мелодично. Цео репертоар је допринео томе, јер имамо доста домаћих обрада у том
стилу, као што су „Тамо далеко”, „Чамац на Тиси”, „Девојко
мала” – каже Маћић.
Састав је специфичан и по
томе што у њему свирају два
Панчевца. Филип Крумес,
вио линиста, стари је члан
поставе, већ девет година, а
Владимир Никић је неколико
година за контрабасом.
Публика у Дому омладине
је нешто више од два сата
уживала у нумерама Џанга,
Грапелија и њихових следбеника, а чуле су се и неке домаће обраде, џез стандарди и
понека поп-композиција.

ИМПУЛС ПОЕЗИЈА
која ће, колико се сада може
претпоставити, имати врло
драматичан крај.
Ова гангстерска драма
догађа се на улицама Бирмингема, двадесетих година
прошлог века, где владају
безакоње и корупција, потпуно лудило. Серија је високобуџетна, са свим квалитетима, почев од глумачких
улога, које су невероватно
добро подељене, преко
добре музике, до ефеката и
сцена. Препоручујем је свима који воле добру драму.
Снимљене су три сезоне са
по шест епизода у просеку
од по сат времена трајања.
Четврта сезона најављена је
за септембар ове године.
Није она ситуација – таман
се загледаш, запетља се радња, па чекаш епизоду или
сезону. Не, снимљен је
добар део, неколико малих
и већих прича. Пуштај, проверено!

Песникиње из Панчева гостовале у Хрватској
Панчевачке песникиње Милосава Мика Павловић и Гордана Влајић биле су гошће
„Импулс поезије” у Хрватској
од 13. до 15. јула, на позив
писаца Љубице Рибић и Милана Новака из Вараждина.
Тродневни програм гостовања обухватио је више наступа:
најпре на поетској вечери
„Импулс” у Вараждину, потом
у Градској библиотеци у Лудбрегу и, најзад, на „Јутру поезије” у кафани „Под старим крововима” у Загребу. Организатори су уприличили и снимање за
културни програм Телевизије
Вараждин, у оквиру којег су
наше суграђанке говориле своју поезију у врту, испред летњиковца Марије Терезије.
Како је хрватска песникиња
Љубица Рибић иницијаторка и
уредница радијске емисије

„Епицентар емоција”, Гордана
Влајић и Мика Павловић су,
као њене гошће, током двочасовног програма причале слушаоцима Радио Лудбрега о
својим списатељским почецима, наградама и признањима,
актуелном стваралаштву, али и

о богатој панчевачкој културној сцени.
Љубица Рибић и Милан
Новак крунисали су представљање песникиња из Србије
њиховим заједничким наступом у старој загребачкој боемској кафани „Под старим кро-

вовима”, где се сваке суботе од
11 до 14 сати – и тако непрекидно већ 53 године – одржавају „Јутра поезије”. Своју поезију су на том месту, пола века
уназад, говорили највећи
домаћи, ексјугословенски и
инострани поетски великани.
Панчевачке песникиње су
посебно истакле посвећеност
публике на овим дешавањима
и изузетну посећеност свих
трију књижевних дешавања.
Милосава Мика Павловић и
Гордана Влајић су чланице
Удружења књижевника Србије
и Друштва књижевника Војводине.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ПРОШЛОГ ВИКЕНДА У ИВАНОВУ ОДРЖАНЕ ДВЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

МУЛТИЕТНИЧКО ДРУЖЕЊЕ
НА ВИШЕ НАЧИНА
Сусрети банатских
Бугара
Рибарски дани и ноћи
У Иванову је протеклог викенда било веома живо, па је
место од око хиљаду душа
изгледало као да је макар троструко веће. Тих дана поново
је одржана манифестација
„Рибарски дани и ноћи”, с том
разликом у односу на неке
протекле године што су се
истовремено одигравали и
петнаести „Сусрети банатских
Бугара”.
Познато је да у овом панчевачком мултиетничком насељу, поред Мађара, Срба и
других нација, живи и неколико стоти на тако званих
Палћена. Реч је о припадницима бугарског народа који
су пре више од два века пред
турским зулумом напустили
матицу и пребегли, најпре у
Румунију, а потом и у наше
кра јеве. У међувре ме ну су
прими ли католи чан ство и
битно променили језик. Сада
се највеће насео би не тог
народа у нашој земљи (има их
укупно око хиљаду и петсто)
налазе у Белом Блату и, управо, у Иванову. С друге стране,
у Румунији је то Старо Бешеново, где живи и нај више
банатских Бугара уопште, а
према последњем попису има
их око три хиљаде.
Прошлог викенда је из тог
места у Иваново стигао аутобус с педесетак путника. Они
су смештени по кућама суна-

Учесници такмичења у пецању за децу
родника, пријатеља и других. иће и пиће, ни позитивних Александар Ранковић, други
Том приликом је председник вибрација није мањкало, већ – Михаљ Фишер из Швајцаривановачке Скупштине Месне напротив – било их је напретек. ске, а трећи – Клаудијо Велзаједнице Јошка Дудуј изра- Сутрадан су гости испраћени с чов из Старог Бешенова. У
зио задовољство што су брат- најлепшим жељама, на шта је малом фудбалу се брестовачске и пријатељске везе наста- Ивановчанима упућен срдачан ки „Вест хем” нашао испред
вљене, на чему му је захвалио позив да узврате посету.
домаћих екипа „Осми путпрви човек Старог Бешенова –
Манифестација „Рибарски ник” и „Џаба смо се знојили”.
Боно Кукулан. Том приликом дани и ноћи” започета је у
Наредног дана je приређено
су, поред гостију из ансамбла суботу, 15. јула, ујутру, так- такмичење у кувању рибље
„Палћенка”, наступили и мичењем у пецању на пловак чорбе, у којем су прва три
домаћи фолклораши из дру- за пионире до петнаест годи- места заузели Јошка Ембели
штава „Иваново–Банат” и на, када је победила Ирина (Војловица), Славиша Шан„Боназ Шандор”.
Бењов ски, испред Јова на друљ (Омољица) и Петар АлтСутрадан су на локалном Џивџановског и Александра хајм (Иваново). Нешто раније
игралишту пријатељску утак- Прокића (сви из Иванова). жене из МКУД-а „Боназ Шанмицу одиграли клубови из два Наставило се надметањем у дор” поставиле су штандове с
братска места – гостујућа спорт ском стре ља штву у ручним радовима, када је запо„Победа” и домаћа „Стрела”. дисциплини трап, а најбољи чела изложба под називом
Резултат, наравно, није био у је био Зоран Додић из Јабуке, „Колачи наших бака”. Завеса
првом плану; све је протицало у испред Брестовчанина Стеве на овогодишње дружење у Ивадобром расположењу, што се и Крстина и Старчевца Зорана нову спуштена је демонстрацинаставило до вечерњих сати, Козаченкова. Уследио је тур- јом традиционалне игре попикада су уприличене приредба и нир у стоном тенису, на којем ке на игралишту Фудбалског
заједничка вечера. Уз музику, је први био Ива нов ча нин клуба „Стрела”.

У ОМОЉИЦИ НИКАО ОГРОМАН МУРАЛ

У част легендарног Господина 5
Драган Дивац, дугогодишњи
наставник физичког васпитања у омољичкој школи „Доситеј Обрадовић”, оставио је
неизбрисив траг на своје ученике и суграђане. Овај прерано преминули педагог великог срца током своје блиставе
каријере био је један од оних
због којих су деца волела да
одлазе на наставу, а лекције,
како из сфере образо вања,
тако и из живота уоп ште,
радо су памтила и усвајала у
пракси.
Да се и те како исплати
бити поштен и предан, доказује и последњи догађај, када су
у знак сећања на омиљеног
професора његови некадашњи
ученици и колеге иницирали
настанак импозантног мурала
с ликом великог педагошког и
спортског радника, на којем
пише: „Легенда увек живи –
наш Господин 5”.

Заслуге за ту, неку врсту омажа наставнику, преминулом
2014. године, припадају како
људима из школе, тако и учесницима управо окончаног
Међународног кампа „Sunflower”, који су четврти пут приредили чланови локалног удружења „Сунцокрет”, а њихови

гости, волонтери из шест
европских земаља, били су
смештени управо у просторијама ОШ „Доситеј Обрадовић”.
Тако је на спортским теренима
у школском дворишту велика
зидна слика никла за цигло једно преподне, а дело је београдског уметника Милана Милосављевића Дерокса и његове
екипе.
О тридесетогодишњем раду
преданог омољичког педагога
и спортског радника могу се
чути само речи хвале, пре свега од оних које је извео на прави пут. Стога вреди подсетити
да је Драган Дивац, рођен
1961. године, још као млади
спортски таленат био један од
иницијатора развоја кошарке
у Омољици. Играо је за панчевачки „Динамо”, а потом се
бавио и тренерским послом. У
Основној школи „Доситеј
Обрадовић” запослио се 1983.

године. Ни тамо Драганов рад
није остао незапажен: поред
многих успеха, омољичка
образовна установа је захваљујући њему проглашена за
најуспешнију у школском
спорту на нивоу града, а он је
понео титулу најбољег професора физичког васпитања.
Благ, тих и ненаметљив као
човек, али борбен и осећајан
као наставник и разредни старешина, био је идол не само
својих већ и многих других
одељења, чему у прилог сведоче бројне ученичке анкете и
рејтинг листе. Да се такви
људи и педагози дуго памте,
поред поменутог мурала,
говори и песма под називом
„Господин 5” (како су деца
Драгана од милоште звала),
коју је написала и прочитала
ученица Емилија Станојевић
на овогодишњој матурској
вечери.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: ЈКП
„Комбрест” поставио је две
клупе испред Поште и три на
гробљу. Ребалансом буџета
Дом културе добио је новац
за куповину видео-бима и за
сређивање библиотеке.
Банатско Ново Село: Финале
такмичења села Србије биће
приређено у недељу, 23. јула,
у Кузмину, а Ново Село је
једно од три која ће се борити за победу. Истог дана у
јутарњим сатима удружење
ловаца ће приредити надметање у гађању глинених
голубова на локацији у близини „мокрог поља”. Ускоро
ће бити отворене понуде по
јавној набавци за посао укопавања гасоводних цеви које
су ометале пролаз пољопривредних возила на појединим местима у атару.
Долово: Концерт КУД-а „Равна гора” из Аустралије приређен је у четвртак, 13. јула, у
Дому културе, а на њему је
наступио и домаћи „Банатски вез”. Сутрадан је завршена Летња лига у малом фудбалу, а победила је екипа из
Делиблата. У понедељак је
спроведено
прикупљање
амбалажног отпада од пестицида. Трећа „Доловачка
гулашијада” биће одржана у
суботу, 22. јула, од 14 сати, у
„учитељском парку”.
Глогоњ: Програми поводом
Петровдана одржавали су се
од 7. јула, када је стартовала
Летња лига у малом фудбалу, чијим је окончањем у
среду, 19. јула, завршено
обележавање сеоске славе.
Иваново: Манифестације „Сусрети банатских Бугара” и
„Рибарски дани и ноћи”
уприличене су од 14. до 16.
јула. Жирирање за избор најбољих на овогодишњем Салону уметничке фотографије
„Иваново у фокусу” биће обављено у недељу, 23. јула.
Градско веће подржало је
пројектну идеју школе о
реконструкцији некадашњег
Ватрогасног дома у вртић.

Јабука: Месна заједница и ЈКП
„Вод-Ком” су уз помоћ Градске
управе, Ватрогасне бригаде
Панчево, ДВД-а „Јабука” и
других успели да угасе пожар
на сеоској депонији. Комунално предузеће направило је још
два баскет терена на отвореном и наставило радове на
санацији кишних канала, а
заједно са удружењем „Наш
Тамиш” и Месном заједницом

и даље помаже на уређењу
плаже надомак центра села и
оне познате као „песак”.
Качарево: Последња анализа
воде на језеру, коју је Завод
за заштиту јавног здравља
урадио у уторак, 18. јула,
показује да је она исправна и
задовољава све критеријуме
за купање. Документарни
филм „Јелена и духови Вајфертових” биће приказан у
петак, 21. јула, од 21 сат, на
летњој сцени Дома културе.
Омољица: Окончан је четврти
Међународни
волонтерски
камп „Sunflower”, а завршене
су и „Омољичке спортске
игре”. Стручни жири обавио је
избор најбољих уметничких
фотографија и аматерских
филмова, што ће бити обелодањено на предстојећем „Жиселу”. Милош Радовић направиће целовечерњи концерт у
недељу, 23. јула, од 20 сати, на
платоу испред Дома културе.
Старчево: У току су реконструкција Трга неолита, као
и завршни радови на замени
крова на римокатоличкој
цркви. Комунално предузеће
поправља урбани мобилијар
у центру села, а ускоро ће
уследити санација расвете и
сеча грања. Теку последње
припреме за „Дане дружења”, који ће почети 28. јула и
трајати до 13. августа.

У ПЕТАК ФИЛМСКА ПРОЈЕКЦИЈА У КАЧАРЕВУ

О великом
Ђорђу Вајферту

О ВЕЛИКОМ СВЕТСКОМ И СРПСКОМ НАУЧНИКУ У СТАРЧЕВУ И ЈАБУЦИ

Oбележен Теслин рођендан
Старчево и Јабука су се ове
године придружили све већем
броју места која обележавају
рођендан Николе Тесле. Међутим, не тако давно, до пре
седам-осам година, ретко ко
се уопште сећао тог светског и
српског великана. У нашем
окружењу, вероватно и једини,
редовно је то чинио самостални културни промотер Момчило Мрчковић, најчешће у

Страну припремио

Јордан
Филиповић

садејству са Удружењем грађана Креативни културни клуб.
И овог пута поменути ентузијаста био је ангажован на
обележавању Дана науке и
Теслиног рођендана, у чему
му је помогла библиотекарка
у старчевачком Дому културе
– Сандра Ковачевић.
Тим поводом гост те установе у петак, 7. јула, био је електроинжењер Горан Марјановић, који важи за једног од
највећих „теслијанаца” у свету. Овај Београђанин одржао
је интересантно предавање,
откривши мало познате проналаске и многе детаље из

живота чувеног научника
пореклом из Смиљана, закључивши да је Тесла ишао много

испред свог времена и практично увео нашу планету у
„22. век”.
Гост је донео и чувене
Теслине трафое, па су присутни имали прилику да се поиграју познатим Теслиним
струјама, а могли су и да пробају рођенданску торту, на
којој је упаљене свећице одувао један мали Старчевац.
Трибина о великом научнику одржана је два дана касније и у Дому културе у Јабуци,
када је о једном од најблиставијих светских умова из свог
угла говорио Дејан Раковић,
професор на ЕТФ-у.

Серијал филмских пројекција
у Качареву биће настављен и
током летњих дана. Након 3Д
пројекција домаћих („Зона
Замфирова 2”) и светских
хитова („Пирати с Кариба 5”),
као и документарног филма о
подунавским Швабама, у
петак, 21. јула, у 21 сат, на летњој сцени Дома културе у
Качареву (у дворишту Месне
заједнице) почеће пројекција
документарног филма „Јелена
и духови Вајфертових”.

По завршетку овог остварења у трајању од тридесет
минута биће одржано краће
предавање о лику и делу
једног од највећих Панчеваца, великом индустријалцу
и нека да шњем гувер не ру
Народне банке, под насловом „Рођење, свадба и смрт
Ђорђа Вајферта”. О тој теми
гово ри ће етно лог Нико ла
Влајић.
Улаз на овај догађај биће
бесплатан.
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ХАРМОНИКЕ клавирске, harmonia, коришћена, 120 басова, weltmeister, нова, 48 басова. 064/264-03-14. (244415)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

КОТАО на чврсто гориво, 35
кв, цена 200 евра. 062/803-7188. (244422)

ХЛАДЊАЧУ iveko deli, 2005.
регистрован у функцији.
063/776-16-73. (244087)
DAIHATSU SHARADE, 992 цм,
1990. годиште, у одличном
стању, тек регистрован, 650
евра. 064/668-85-53. (244351)

КУПУЈЕМ стара и неисправна
возила. 064/119-59-24.
(244394)

ПРОДАЈЕМ рено лагуну, 2010.
годиште. 062/847-14-49.
(И244535)

КУПУЈЕМ томос аутоматик,
АПН, исправне, неисправне од
50 до 200 евра. 064/171-2213. (244495)

ЛАДА самара, регистрован до
децембра 2017, прешла
34.000 км. Тел. 064/329-50-82.
(244452)
РЕНО 4, одличан, урађена лимарија, добар мотор, 360
евра. 064/110-70-71. (244456)
ШКОДА дизел 1.9, 1998. годиште, проблем бош пумпа, има
друга, 370 евра. 064/110-7071. (244456)
ЛАНЧИЈА Y, 2001, прешла
160.000 км, цена 1.150 евра.
062/803-71-88. (244422)
ФИЈАТ пунто 1.2, 2004, бензин, гас, одличан, гаражиран,
зими није вожен. 065/346-2020. (244420)
ЈУГО ин корал 55, 2005. годиште, регистрован,750 евра.
063/179-36-83. (244429)
ХИТНО пасат 2.0, бензин,
2003. годиште, регистрован,
одлично стање, 2.600 евра.
063/341-880, 064/270-08-04.
(244391)
ФОРД ескорт караван, 1.8 Д,
1992. годиште, регистрован до
марта 2018. 064/119-59-24.
(244394)
АУДИ А 3, хитно, турбо дизел
1.9, одличан. 063/744-28-66.
(244638)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.300
евра. 060/040-90-21. (244631)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (244631)

МАШИНЕ

ЖИТНИ хедер за Ђуру Ђаковић, 1620. 064/119-59-24.
(2443949
ПРИКОЛИЦА змај, 8 тона и
лозница од 5 тона. 064/26406-57. (244598)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1.
069/409-83-42. (244071)

АПАРАТИ

ЈУГО корал 1.1, 2005, одличан,
власник. 062/658-100.
(244568)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм
и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(244336)

АУТО рено гранд сеник, 2012.
годиште, купљен нов у Србији,
прешао 208.000 км. 063/238454. (244566)

СЕРВИС телевизора, сет-топ
боксова, даљинских. „Плус”.
Д. Туцовића 28, 353-463.
(244306)

ФИЈАТ пунто 2001. годиште,
1.2 бензин, петора врата.
064/264-06-57. 244599)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидер,
комбинација, замрзивач 210 л,
половни делови веш-машина.
Тел. 013/252-05-10, 063/70376-07. (И244537)

ЕСКОРТ 1992. годиште, 1.6,
бензин, плин, регистрован до
31. децембра, 550 евра.
063/337-880. (244604)
ПУНТО 1.2, 2008, петора врата, атестиран плин, 98.000 км,
регистрован. 064/130-36-02.

ПРОДАЈЕМ машину за одвајање коштица из воћа. 064/20172-16. (244300)
ПРОДАЈЕМ самоходни циркулар. 065/479-37-87. (244302)
ПРОДАЈЕМ тросед и двосед,
повољно. 065/453-53-62.
(244231)
ТВ, прозоре, кревет, душек,
шатор-павиљон, колица, миксери, косилица. 064/635-7742. (244308)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, нова кухиња 10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (244433)
ОГРЕВНО дрво: буква, багрем,
цер, услужно сечење. Босанац.
064/357-82-08. (244435)
ЦЕР, багрем, повољно.
064/080-86-99. (244435)
КОМПРЕСОР прављен, двоклипни, прохромска полица
велика петоделна, кафански
шанк LTH. 064/110-70-71.
(244456)
КОКЕ носиље, старе два месеца, вакцинисане, расе тетра
SL. 063/315-381. (244494)

НАВИГАЦИЈА, LGTV, кантар,
миксери, сто, столице, плакар,
тримери, гоблени. 064/635-7742. (244308)

ПРОДАЈЕМ шлајферицу за
паркет, шлајферице за терацо,
дизалицу грађевинску.
064/026-05-25. (244457)

ПРОДАЈЕМ циглу, мали формат, бибер цреп и грађу, повољно. 064/122-69-78.
(244362)

ПРОДАЈЕМ регал. 063/895-9419, 064/296-23-63. (244485)

КИРБИ, нов трпезаријски сто,
столице, терасни сто, столице,
фотеље, тепихе. 064/955-5185. (244380)
ПРОДАЈЕМ колица за слабоходајуће, на струју, нов акумулатор, 300 евра; томос 4 исправан, 150 евра и један неисправан 50 евра; пецаљке са
машиницама 2.500 динара комад – 14 комада, све за
25.000. 064/324-07-26,
063/727-50-70. (244548)

НА ПРОДАЈУ ливадско сено,
1.000 динара бала. 062/240643. (244464)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција, повољно. 063/898-0082. (244473)
ПРОДАЈЕМ патке чили-вили,
живе или очишћене. 065/98244-53, 258-08-73. (244465)
ПРОДАЈЕМ јариће, може и заклане, доносим кући. Тел.
617-336 или 063/865-80-31.
(244616)

КУПУЈЕМО гвожђе, акумулаторе, алуминијум, обојене метале, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/322-04-94.
(244602)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/321-77-93.
(244602)

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет,
2006, петора врата, фул опрема, власник. 064/130-36-02.

ПРАСИЋИ, балирана детелина, свиње на продају. 064/30328-68. Мића. (СМС)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 800 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(24444371)

ПРОДАЈЕМ намештај са покућством због селидбе.
064/173-86-96, звати до 17 сати. (243711)

ПРОДАЈЕМ трпезаријску витрину, тепих 3 х 4 м, пећ за
централно грејање. 065/34485-77. (244428)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ камин алфа плам
и ел. шпорет. 063/322-604.
(СМС)

ПОТРАЖЊА

МЕСНАТА прасад, стална продаја, могућност клања, печења
и резервисања. Тел. 063/311277. (243757)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, веш-машине, замрзиваче, фрижидере, креке весо,
телевизоре и остало. 064/48413-76. (244602)

СТИЛО 1.9, дизел, 2004. годиште, децембар, динамик опрема, петора врата, власник.
064/130-36-02. (244617)

ВОЗИЛА

marketing@pancevac-online.rs

КОМБИНОВАНИ фрижидер,
веш-машина, ТА пећ 3,5 кв,
угаона гарнитура, кауч, двосед, тросед, француски лежај,
орман, мањи сто са столицама. Тел. 063/861-82-66.
(244137)
ПРЕОСТАЛО огревно дрво.
061/646-77-13. (243278)

АКЦИЈА, клик-клак лежајеви
од 11.900, дезени по избору.
„Утва стин” д. о. о. 060/60014-52. (244559)
СТАРИ новац, лустери, решои
електрични, тенда павиљон,
навигација, прозори. 064/63577-42. (244554)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.200; столови
од 3.500, угаоне клупе од
7.000. Стара „Утва”, 060/60014-52. (244559)
ПРОДАЈЕМ фрижидере за сокове. 064/403-51-32. (244484)

БИБЕР цреп полован, продајем, 4 динара/комад. 064/17223-53. (244475)
ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче,
замрзивач сандучар, мојца
фотеље, гарнитуре, регале,
мост-регал, сто + столице,
спаваћа соба комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи, амерички плакари разно.
063/107-78-66. (244501)
ТОПОЛОВА даска, сува 3.5
м³, продајем. 064/642-67-39.
(244588)
ПРОДАЈЕМ трпезаријски сто
(округли), добро очуван.
064/184-87-50. (244574)
ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних џакова, Купци и обука обезбеђени.
064/424-95-10. (244621)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ старинску витрину, бојлер велики,
писаћи сто, ауто форд.
064/154-25-82. (244620)
ПОЛОВАН цреп, повољно.
060/367-38-44. (244624)
КАЈСИЈА, шљива, брексва за
ракију, продајем, доносим.
Тел. 064/232-64-33. (244628)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, веш-машину, мини
шпорет. 013/346-790,
064/129-73-60. (244636)
НА ПРОДАЈУ стара швапска
цигла. 060/661-05-79.
(244635)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ веш-машине, старо
гвожђе, фрижидере, замрзиваче. 064/158-44-10, 063/10111-47. (243213)
КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце и сво остало покућство. 066/900-79-04. (241)
КУПУЈЕМ: гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине,
шпорете и ТВ уређаје. Златко.
063/196-54-56, 061/144-82-80.
(244339)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове,пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-6036. (244355)
КУПУЈЕМО гвожђе, обојене
метале, веш-машине, замрзиваче, фрижидере, телевизоре
и остало. 061/206-26-24.

ПРОДАЈЕМ део салонске куће,
центар, комплетно сређен,
87м2, 57000 евра. Тел.
060/034-31-11. (СМС)
ПРОДАЈЕ се плац у Баранди,
20 ари, уз рибњак, власник.
063/737-63-96. (244512)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, асфалт, условна, усељива,
струја, купатило, повољно.
063/832-50-97. (243808)
ПРОДАЈЕМ кућу 120 м2, гаража 50 м2, плац 12 ари, мењам
за стан, Тамишка 43, Јабука.
063/890-70-01. (243496)
2

КУЋА, Качарево, 1/1, 70 м , 6
ари. Тел. 063/694-451,
063/163-52-05.
ПРОДАЈЕМ плац 13 ари, поред „Брилума” код „Хладњаче”. 064/508-60-40. (244100)
КУЋА у изградњи 200 м2, Банатско Ново Село, фиксно
25.000 евра. Тел. 063/193-6359. (244125)
ПРОДАЈЕМ кућу у околини
Народне баште, договор.
062/803-11-93, 069/355-28-44.
(243975)
КУЋА у Омољици, 120 м2, 9
ари плац. 065/961-93-22.
(244305)

КУЋА комплетно сређена са
два стана, ЕГ, плац, 1/1.
061/224-47-97. (243167)

КОМПЛЕТНО сређена кућа,
центар Старчева, 200 м2, на 10
ари плаца са локалом 40 м2.
066/632-74-66, 062/850-74-60.
(244289)

ПРОДАЈЕМ кућу 120 м2, гаража 50 м2, плац 12 ари, мењам
за стан, Тамишка 43, Јабука.
063/890-70-01. (243496)

ВИКЕНДИЦА код Девојачког
бунара, 200 м од центра, легализована, 061/206-30-46.
(244359)

ПЛАЦ, 4 ара, хала на 5 ари и
мешалица. 069/213-97-37.
(244309)
ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца на
старом Тамишу под воћем.
061/162-50-25. (244313)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу на
Сибници са 5 ари плаца, за
стан у Панчеву. 060/430-0153. (244419)
НОВА кућа 86 м2, Јабучки пут,
укњижена, власник. 065/25887-77. (254352)
ПРОДАЈЕМ башту са кућом на
Баваништанском путу.
063/268-575. (244365)
ГРАЂЕВИНСКИ плац, Миса.
064/169-02-56. (244365)
ПРОДАЈЕМ њиве 1 хектар, 33
ара, 11 м2, Водице; 83 ара, 83
м2, Бело Блато; 38 ари, 39 м2;
Бачија бара. 063/301-656,
013/353-573. (244379)
КУЋА, Бања Врујци, 60 м2, 6
ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (244380)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на
29 ари. 371-274, 064/176-8852. (244410)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ кућу на
Јабучком путу, преко сервиса
„Пивашевић”. 065/219-14-22,
060/348-19-88. (244390)
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ПРОДАЈА плацева, грађевинска зона, укњижени, Пелистерска и Кајмакчаланска.
063/894-88-11.
(244627)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
У СТАРЧЕВУ већа сеоска кућа
са окућницом на 13 ари.
064/264-03-14. (244415)
ПРОДАЈЕМ кућу на старом
Тамишу на плацу од 6 ари.
013/263-80-51. (244313)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ ланац земље са
викендицом, друга дужа иза
„Банатског кутка”. 064/64876-64. (244514)

ПЛАЦЕВИ, Новосељански, 28
ари, викендица, 7.500; Београдски, 16 ари, 8.000. (67),
„Милка М”, 744-28-66.
(244638)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 66
м2, ЦГ, тераса, Батајница, ново
насеље. 061/141-79-62.
(244353)
ПРОДАЈЕМ одличан двособан
стан на Миси код Спортског
центра. 064/348-01-57.
(244374)
ПРОДАЈЕМ стан у центру од
49 м2, у завршној фази.
060/634-01-26. (244377)

ПРОДАЈЕМ започету зграду са
осам станова. Тел. 064/26771-74. (244442)

ЈЕДНОСОБАН, нова Миса, нов
30 м2, 19.000, договор. Власник. 063/304-222. (244387)

ПРОДАЈЕМ усељиву, легализовану кућу на Кудељарцу са 9
ари плаца. 064/040-82-72.
(244437)

ХИТНО, трособан, центар, 62
м2, сређен, две терасе, 51.000.
060/035-36-64. (244386)

СТАРЧЕВО, 2090 м2, нова, 15
ари, прелепа, 48.000. (679),
„Трем 01”, 061/836-23-83.
(244416)

ПРОДАЈЕМ хитно викендицу,
Игало, Херцег Нови, 12.000
евра. Звати, 063/887-09-93.
(844517)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 100
м2, 15 ари, 30.000. (679),
„Трем 01”, 061/836-23-83.
(244416)

КУЋА, Миса, приземна, усељива, 33.000; Старчево, 4.5 ари,
104, 18.000. (67), „Милка М”,
744-28-66. (244638)

УСЕЉИВА кућа, 120 м2, на 5
ари, власник, легализовано,
Преспанска 15. 063/307-674.
(244516)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ плац на Јабучком
путу, 17 ари, повољно.
069/186-54-05. (244530)
ПРОДАЈЕМ кућу у насељу Топола, повољно. 069/186-54-05.
(244530)

ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ мању кућу или двособан стан, ближе центру.
061/242-60-35, агенције искључене. (244344)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 113
ари, 33 ширина, до пута,
52.000. (679), „Трем 01”,
061/836-23-83. (244416)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две куће
на плацу за мањи стан.
064/986-21-74. (244447)
КУЋА, Војловица, на 18 ари
плаца, 90 м2 + 40 м2 стамбене
површине, ЦГ, гаража, амбар,
шупе и њива 75 ари, близу села. 064/084-21-62. (244438)
КУЋА, Стеријина, 90 м2, плус
два дворишна стана, плац 4.9
ари. 064/110-70-71. (244456)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном
плацу, у Војловици. 013/23221-3’0, 063/162-50-00.
(244448)
НОВА кућа, Баваништаснки
пут, код „Зеленила”. 5 ари
плаца, 68 површина, 1/1, без
посредника, 31.000. 061/66159-10. (244471)

СОДАРА, 61 м2, ЦГ, IV, два
лифта, усељив, 30.000. (679),
„Трем 01”, 061/836-23-83.
(244416)

БАШТА - ВОЋЊАК. 10 ари,
близу бивше касарне 5.000.
Тел. 064/888-40-95. (244543)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, плац
3,8 ара, Максима Горког.
063/301-360. (244542)

СОДАРА, 75 м2, ЦГ, II, две терасе, двострано оријентисан,
42.000. (679), „Трем 01”,
061/836-23-83. (244416)

ПРОДАЈЕМ кућу спратну,
Омољица, 7 ари плаца.
013/618-652, 064/168-84-32.
(244536)
ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2
+ локал 30 м2 на 7.29 ари,
31.000 евра, (097) „Перфект”,
064/348-05-68. (244553)
МИСА, спратна кућа 260 м2,
на 4.5 ара, 42.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68.
(244553)
СТРЕЛИШТЕ, 180 м2, три
стамбене целине на 2,25 ари,
59.000. (097) „Перфект”,
064/348-05-68. (244553)
ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову.
062/415-359. (244509)

НОВА МИСА, једнособан стан,
II спрат, 34 м2. 060/034-20-04.
(244399)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI, није
задњи, лифт, усељив. (679),
„Трем 01”, 061/836-23-83.
(244416)

КУЋА, Тесла, екстра локација
за приватни бизнис и становање. 063/329-464, 066/001-050.
(244545)

2

СОДАРА, 37 м , два лифта,
леп, ПВЦ, 26.000. (679), „Трем
01”, 061/836-23-83. (244416)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 103
м2, дуплекс, 780 евра/квадрат,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(244500)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, комплет
намештено, ново, 28.500.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05. (244500)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 46
м2, V, добар, 27.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(244504)

ШИРИ центар, прелеп двособан, 53 м2, ВП, ЕГ, тераса,
34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (244547)

ТЕСЛА, трособан, 65 м2, I,
двориште, 60 м2, тавански
простор, 42.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68. (24455)

КУДЕЉАРАЦ, дворишни, 22
м2, 8.000 евра. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (244547)

КОТЕЖ 1, Радова зграда, двособан, добар, 58 м2, III,
32.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (244504)

ТЕСЛА, једнособан, 38 м2, II
спрат, ЦГ, лифт, интерфон, реновиран. Власник. 063/377524. (244529)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2,
ТА, 26.500, двособан 57 м2,
28.000. (097) „Перфект”,
064/348-05-68. (244553)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2,
VI, ЦГ, уредан, 25.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.

СОДАРА, двособан, 57 м2, IV,
лифт, ЦГ, одмах усељив,
30.500. (336), „Олимп”,
063/274-951, 351-061.
(244549)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, I, TA, уредан, 24.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (244504)

МАРГИТА, двоипособан, 58
м2, I, TA, реновиран, 34.000.
(097) „Перфект”, 064/348-0568. (244553)

ЦЕНТАР, трособан, 52 м2, I,
TA, 25.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (244504)
ТЕСЛА, двособан, 52 м2, VI,
ЦГ, 30.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (244504)
ТЕСЛА, дуплекс, 84 м2, 46.000;
Котеж 2, сређен једнособан,
26.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (244509)

ПОНУДА

ТРОСОБАН стан у центру,
укњижен, V спрат, 44.000
евра. 063/466-347. (СМС)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2,
IV, ТА, реновиран, 21.000.
(097) „Перфект”, 064/348-0568. (244553)

ТЕСЛА, једнособан, ВП, 40 м2,
леп, ЕГ, 21.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (244504)

СТАНОВИ

45 КВАДРАТА + тераса, центар, преко пута тамишког Кеја, жута фасадна цигла, други
спрат, централно грејање,
лифт, клима, КТВ, власник,
ретко у понуди. Александар,
064/122-66-28. (СМС)
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КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV, ЦГ,
16.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (244441)

СОДАРА, двособан, 30.000;
трособан 41.000; војне двоипособан, 40.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.

КОТЕЖ 1, ближе центру, мањи
двособан, 40 м2, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750.(244441)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, реновиран, 22.000 евра. Тел.
060/359-54-39. (244526)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2, III,
ЦГ, 31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(244549)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2, II,
лифт, ЦГ, 35.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68.
(244553)

ГОРЊИ ГРАД, новија градња,
четворособан, 84 м2, III спрат,
ЦГ, двострано оријентисан,
прелеп, уградна кухиња, 4
климе и гаража, 61.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (244549)

МИСА, поткровље, 100 м2, сви
прикључци, сива фаза, укњижено. 065/333-55-25. (244563)
ЦЕНТАР, 2.0, I, 35.000, шири
центар, 2.0, реновиран,
34.500. (338), „Јанковић”, 348025. (244561)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, ТА, II
спрат, Стрелиште. 069/304-7885, 063/344-751, 304-788.
(243716)
ВЕЋИ стан на Котежу 2, вреди
погледати, могућност договора. 013/315-738. (244625)
СТАН 56 м2, нова градња, високо приземље, Маје Југовића
13, 680 евра/квадрат, могућ
договор. 064/859-13-01.
(243717)
ПРОДАЈЕМ плац на Караули.
Тел. 062/198-13-88. (244481)
ПРОДАЈЕМ кућу, Цара Душана 14. 063/837-91-30.
(2144491)

ТЕСЛА, код мини „Максија”,
плац 1.5 ар, 9.900, власник.
061/324-40-85. (244562)

НОВ, укњижен стан, центар,
120 м2, паркинг место, ЕГ, 590
евра. 069/617-059. (243540)
МИСА, 48 м2, 18.000; 70 м2 +
двориште, 24.000. 063/377835.

ПРОДАЈЕМ кућу у виђеном
стању, може и етажно, нова
Миса. 064/327-60-75.
(244498)
ПОРОДИЧНЕ куће: Стрелиште, Новосељански пут, Миса,
од 39.000 до 62.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (244500)

2

ТРОСОБАН, 83 м , две одвојене спаваће собе, сређен.
(188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (244441)
КОТЕЖ 2, двособан, 62 м , III,
34.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (244441)

НОВА МИСА, мањи двоипособан, 27.000; 62 м2, ВП, 31.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(244509)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 м2,
IV, ЦГ, усељива, 16.000, договор. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951, 351-061. (24454)

СОДАРА, двособан, сређен,
IV, ТА, 26.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(244441)

ЦЕНТАР, 100 м2, I, 75.000; дуплекс 136 м2, 90.000, нов, I,
43.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (244509)

НОВА МИСА, 40 м2, новија
градња, 22.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(244441)

КОТЕЖ 2, леп једнособан, 34
м2, V, лифт, 22.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(244547)

МИСА, гарсоњера, новија
зграда, 21 м2, ВП, усељива,
16.500, договор.(336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (244549)

2

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2,
43 м2, сређен. 069/129-19-87.
ДВОСОБАН, Тесла, ТА.,
28.000 евра, ЦГ, 30.000. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (244477)

ВОЈЛОВИЦА, две одличне
стамбене јединице, 7 ари,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (244504)

ЦЕНТАР, ЦГ, II спрат, двособан, 34.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(244477)
ГАРСОЊЕРА, ЦГ, Котеж 1, 28
м2, 21.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(244477)

2

КОД ТУРСКЕ главе, кућа преправљена у два локала, дворишни стан, 2 ара, 55.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (244592)
КАЧАРЕВО, одличан улични
део, око 70 м2, башта, 13.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(244504)

СТАРЧЕВО, главни друм, за
становање или пословни простор. 064/842-91-11, 064/12586-86. (244603)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 60 м2,
13,5 ари, 26.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(244504)

КУЋА, гаража, воћњак, башта
20 ари, Пелистерска 18-е.
064/866-22-98. (244611)

ПРОДАЈЕМ или дајем у закуп
ланац земље иза „Млекаре”.
069/247-76-24. (244510)
ПЛАЦ продајем, Миса, дозвољена градња. 064/866-23-36.
(244510)

СТРЕЛИШТЕ, 83 м2, IV, ЦГ,
44.000; двособан, VI, 30.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(244509)

2

НОВА кућа 60 м , 3 ара,
16.500 евра, стара Миса.
061/664-39-26. (244615)
ДВЕ одвојене стамбене јединице, гаража, канал, грејање,
ПВЦ, легализовано. 064/12448-15. (244623)

ГАРСОЊЕРА, 28 м , у ширем
центру. Власник. 060/034-7433. (243900)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,
44 м2, укњижен, власник, ВПР,
ТА, комплетно реновиран,
28.000, без посредника, могућа замена за Београд, уз доплату. 063/737-39-93. (24414)
ТЕСЛА, добра локација, двособан стан, 53 м2, I, ЦГ, велика
тераса, подрум. 062/112-3280. (244284)
НА ПРОДАЈУ једнособан стан.
062/967-16-21. (244303)
ПРОДАЈЕМ стан на Старом
Тамишу, са спратом, усељив.
061/162-50-25. (244313)
ДВОИПОСОБАН, 58 м2, ЦГ,
телефон, клима, IV спрат, Котеж 1. Тел., 063/803-14-86.
(243)

ДВОИПОСОБАН, квалитетан,
реновиран, две терасе, Тесла,
35.000. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (244477)

ДВОСОБАН, Котеж, тераса,
31.000 евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (244477)
ДВОИПОСОБАН стан, 58 м2,
етажно грејање, сређен, укњижен, власник, одмах усељив.
060333-56-41. (244480)
ПРОДАЈЕМ два стана и гробно
место, Старо гробље, хитно,
договор. 064/130-27-34.
(244490)
ПРОДАЈЕМ стан у кући, у Тополи, 58 м2, 20.000 евра.
069/663-773. (244497)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, новоградња,
104 м2, дуплекс, IV, ЦГ, одмах
усељив, лифт, двостран, прелеп, 75.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (24459)

КОТЕЖ 2, 2.0, 26.000; Стрелиште, 2.5, 29.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (244561)
МИСА, 50, 19.000, одличан
плац, 6 ари, договор. (338),
„Јанковић”, 348-025. (244561)
ЈЕДНОСОБАН стан, 40 м2, 2
ара, 9.000 евра, стара Миса.
061/664-39-26. (244615)
(244589)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2, 90
м2, две терасе, реновиран.
Контакт, 063/238-454.
(244567)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, трособан, 71 м2, I,
45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(244592)
ПРОДАЈЕМ трособан стан на
Тесли. 065/339-23-25. (24459)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 84 м2,
двоипособан, 77 м2, двособан,
58 м2. „Весна 2”, 066/937-0013. (244614)
ТЕСЛА, трособан 83 м2, једнособан 40 м2, повољно. „Весна
2”, 066/937-00-13. (244614)
СТАН, Тесла, двоипособан, тераса, остава, гас, новоградња,
усељив. 069/822-48-24.
(244619)
СТАН, Тесла, дуплекс, тераса,
ЦГ, паркинг место, новоградња. (244619)
СТАН/КУЋА, Патријарха Чарнојевића, 90 м2, усељив, паркинг. 069/822-48-24. (244619)
СТАН, Котеж 1, сређен, власник, 61 м2, III спрат, повољно. 063/306-802, 063/347-471.
(244626)
КОТЕЖ 2, трособан, II, прелеп, 48.000; Котеж 1, трособан, VI, 30.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (24463)
ПЕПЕЉАРА, двоипособан, I,
58, 22.000; Mиса, I, трособан,
ЦГ, тераса, 34.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66. (24468)
МИСА, пословна зграда, ПР +
ПК, идеално за ординацију и
друге делатности. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(244638)
ЦЕНТАР, двособан, II, 55 м2,
ЦГ, тераса, одлична градња.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (244638)

ИЗДАЈЕМ двособан стан 52 м2,
полунамештен, лукс, строги
центар, I спрат. 063/302-806.
(СМС)

МИСА, једнособан, ПР, тераса, 18.000; Маргита, 39, лукс,
19.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (244638)

ИЗДАЈЕМ стан у кући, Војвођанска 97. 064/359-54-42.
(243662)

НАМЕШТЕН стан, ЦГ, кабловска, интернет, ученицама, самицама, грејање гратис, повољно. 378-093. (244388)

ИЗДАЈЕМ стан, нова градња,
преко пута „Електровојводине”, на дуже. 063/722-25-22.
(244288)

ИЗДАЈЕМ собе ученицима и
самцима, супер услови.
064/245-15-97. (244381)

ЦЕНТАР, једнособан, празан,
II + таван, нов, само 26.500.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (244638)
2

ТЕСЛА, гарсоњера, II, 25 м ,
одлична, 23.500; Горњи град,
ПР, 22, једнособан, 16.500.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (244638)
ЦЕНТАР, трособан, II, 78, празан, паркет, ПВЦ, тераса. Само 38.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (244638)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ХИТНО потребне куће и станови у Панчеву, брза реализација. (636), „Стрелиште некретнине”. 069/196-96-05.
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура. Брза и сигурна
исплата. „Перфект”, 064/34805-68. (244553)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Тесла, намештен, ВП, ЦГ, кабловска. 064/279-74-80.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан на Котежу 2. 064/888-4085. (244295)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Содара, ЦГ, интернет, клима. Депозит обавезан.
013/615-448, од 12 до 17 сати.
(244298)
ИЗДАЈЕМ кућу и пословни
простор, магацин, повољно,
Новосељански пут. Тел.
064/390-34-91. (244316)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, 30 м2, Светог Саве 90, II
спрат, интерфон, интернет,
код „Амана”. 342-444,
069260-80-00. (244321)
ДВОИПОСОБАН, полунамештен стан, ЦГ, телефон, клима, Котеж 1, IV спрат. Тел.
063/803-14-86. 243)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, Тесла, преко пута „Авива”, изузетно леп распоред, две терасе. 062/170-13-19. (244350)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену
гарсоњеру, центар, ТА, 90
евра + депозит. 064/186-5087. (244343)
ИЗДАЈЕМ собу, кухињу и купатило. 064/988-99-10,
061/189-00-93. (244337)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру. 064/154-95-65.
(244376)

ИЗДАЈЕМ намештену собу за
ученике и студенте, Содара.
064/439-40-89. (244406)
ДВОСОБАН, ненамештен стан,
Котеж 2, 61 м2, II спрат, ЦГ.
Тел. 060/605-65-07. (244402)
ЗГРАДА, издајем намештен
двособан стан. Нова Миса, кабловска, клима. 064/231-2359. (244398)
НЕНАМЕШТЕН једноипособан
стан, Котеж 1, код Апотеке
„Фабег”. 069/222-55-77,
064/370-74-93. (244404)
ИЗДАЈЕМ намештену дворишну гарсоњеру, Тесла.
060/333-01-50, звати после 15
сати. (244633)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Миса,
Тимочка 32. 371-635,
064/993-71-74. (244629)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан у центру. 063/150-36-80.
(244584)
СТРОГИ центар, двособан
стан, приземље, ЦГ, намештен.
063/338-865. (244583)
ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем
и баштом у Старчеву.
064/403-15-20, 061/659-05-60.
(244577)
ИЗДАЈЕМ намештену собу,
самцу-самици. 064/130-36-02.

ГАРСОЊЕРУ намештену, близу центра, клима, интернет,
кабловска, издајем. 061/20476-26. (244576)
ИЗДАЈЕ СЕ полунамештен
стан, новоградња, ЦГ, Ослобођења 64. Тел. 064/040-85-33.
(244571)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан
у Стеријиној. 063/803-10-55.
(244597)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, I спрат, Содара.
063/809-35-89. (244607)
ИЗДАЈЕМ двоипособан намештен стан, на Котежу 1, Панчево. 063/865-27-89. (244612)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, I
спрат, ЦГ, сопствени калориметар и водомер, клима, тераса, скроз намештена, све ново,
први пут усељиво, Ослобођења. 064/320-84-32. (244551)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, I спрат,
ЦГ, сопствени калориметар и
водомер, клима, скроз намештена, све ново, пчрви пут
усељиво. Ослобођења.
064/320-84-32. (244551)
СТАН четворособан, кућа, новије грејање, може пословни
простор, Котеж. 061/225-1643. (245556)
ИЗДАЈЕМ на Миси стан, мањи-већи, намештен, празан са
грејањем. 063/154-94-11.
(244413)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Стрелишту. Тел.
063/344-052. (244426)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан, нова
Миса, полунамештен, централно грејање, кабловска, интернет. 060/370-52-62.
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ на дужи период двособан комфоран стан. Тел.
065/643-69-11. (244434)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, ТА, зграда, I спрат, Тесла, на дуже. 062/149-16-36.
(244439)
ЈЕДНОИПОСОБАН полунамештен стан, зграда + дворишна
гарсоњера намештена. Стрелиште. 362-406, 064/218-8345. (244445)

ИЗДАЈЕМ комплетно опремљен локал за мењачницу, веома повољно. Продајем комплет опрему. 064/219-40-32,
069/227-19-78. (244632)

ПОСАО
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ стан на Содари од
56 м2. 063/861-42-91. (244449)

ФРИЗЕРСКОМ салону на
Стрелишту потребан радник са
искуством. 060/324-27-22.
(244500)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
маркету „Бомбончић”. Доћи у
суботу, 22. јула 2017, у Улицу
Жарка фогараша 36, од 18 до
20 сати. (244501)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
маркету „Бомбончић”, доћи у
петак, 21. јула 2017, у Улицу
Иве Курјачког 59-а, од 18 до
20 сати. (244501)

ТЕСЛА, једноипособан, високо
приземље, ТА пећ, празан, реновиран. 064/313-89-72.
(244450)

ПОТРЕБАН електричар, теренски рад. Обезбеђен смештај,
клопа 2.5 евра/сат. 062/262666. (СМС)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан на Миси. 064/267-74-24.
(244451)

ПОТРЕБНА жена за чување
старих лица у Немачкој, мало
познавање немачког језика.
Тел. 062/571-007. (242777)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
маркету „Бомбончић”, доћи у
недељу, 23. јула 2017, у Улицу
Синђелићева 21, од 18 до 20
сати. (244501)

ПОТРЕБНИ физички радници,
рад на асфалту, кошење траве
(рад са тарупом). 013/332526. (243160)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКОЈ фирми потребни радници.
064/037-40-26. (244596)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, празан стан, 40 м2, намештен, повољно, центар. 061/131-79-04.
(244460)
ИЗДАЈЕМ кућу 54 м2, Wi/Fi,
стари „бувљак”. Тел. 069/50805-65. (244465)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на дужи период, ЦГ, депозит обавезан. 063/617-421.
(244469)

ПОТРЕБНА радница за рад на
индустријским шиваћим машинама. 069/238-07-65.
(244220)
ПОТРЕБНИ продавци за рад
на терену. 062/825-27-25.

ПОТРЕБАН конобар за рад у
Наргила бару „Сахара”.
064/272-11-14. (244606)
ТРАЖИ се куварица или помоћни радник са искуством.
069/822-48-23. (244619)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори из Ковачице.
060/066-08-60. (СМС)

ПРЕВОЗ, селидбе са радницима, повољно. Златко. 063/19654-56, 061/144-82-80.
(244330)

МОНТЕР централног грејања.
065/608-08-57. (244478)

ПАРКЕТАР, поставка паркета
и бродског пода, хобловање,
фуговање, лакирање. 060/47681-55. (244342)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 065/334-23-38.
(2444)

ЧИСТИМ шут, рушим старе
објекте, чистим таване, подруме. Златко. 061/196-54-56,
061/144-82-80. (244339)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(244460)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, славине, вентили, одгушење канализације одмах. 061/193-00-09. (244506)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
ПРАЗАН двособан стан, 40 м2,
у Улици Марије и Лазара Драгичевић. 064/042-48-36.
(244479)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне
раднице за рад на роштиљу,
локал у центру. 063/834-88-10.
(243102)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. Тел. 063/86190-96, 063/895-16-72.
(244483)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне
раднице за рад на роштиљу,
локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04. (243102)

НАМЕШТЕН једнособан + једноипособан, новоградња, двориште, 80 евра, код Хотела
„Тамиш”. 064/122-48-07.
(344492)

ПОТРЕБНИ возачи за доставу
хлеба и пецива у Београду.
Обезбеђен превоз. Пријаве на
телефон. 060/864-07-71.
(244382)

ПРЕВОЗ ствари комбијем –
061/616-27-87 или пик-апом
061/629-80-40. (244507)

ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача. Слободан, 063/865-80-74. (244345)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1
до 5 м³, одвоз шута са утоваром, рушење. 063/771-55-44.
(242344)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке шпорета, бојлера, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића. 064/310-44-88.
(244025)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (243972)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, намештен стан, одмах усељив.
060/618-29-14. (244489)

ПОТРЕБНА фризерка са искуством. 060/713-62-05.
(244314)

ОД 1. СЕПТЕМБРА 2017. издајем гарсоњеру, нова Миса.
064/327-60-75. (244498)

ПОТРЕБАН возач са Ц и Е категоријом за повремену и
сталну вожњу камиона, роба
је ринфузна. 061/155-98-18.
(244315)

ИЗДАЈЕ се полунамештен реновиран двособан стан, Котеж
1, ЦГ. 064/294-21-40. (244502)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан, 64 м2, у строгом центру.
Тел. 061/621-32-18. (244511)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 060/724-17-25.
(244392)

ПОТРЕБНИ: кувар, пица-мајстор, и помоћни радник. Пријаве путем сајтa
www.konoba32.rs (4721)
ПОТРЕБНИ радници перионици „Пионир” и конобарица.
Тел. 069/108-06-54. (243363)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру. 060/519-11-14. (244525)

ПОТРЕБАН столар за плочасти
материјал. Панчево. 060/60014-52. (244559)

ЛОКАЛИ

ПОТРЕБНА радница у пицерији и возач за доставу. Тел. 377230. 064/643-41-22. (244552)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за стан
локал од 39 м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(243773)
ПРОДАЈЕМ пословни простор
52 м2, Змај Јовина 2, локал 2.
060/562-62-96. (243607)
ПОВОЉНО издајем локал у
центру града. 064/267-72-17.
(244601)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, до улице излог, центар. 063/314-803.
(244116)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
Зелену пијацу, близина школа.
060/351-03-.56. (244472)
ПРОДАЈЕМ локал ТЦ код Суда, 14 м2, 12.000 евра, власник. 069/663-773. (244497)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске
станице. 063/725-71-70.
(244508)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево,
машински сечемо влажне зидове. Гаранција. 060/691-0113. (243955)

РОЛЕТНЕ, комарници, ПВЦ и
АЛУ столарија, сервис и уградња, замена гуртни и стакала.
063/801-84-76, 065/801-84-76.
(243728)

АЛУМИНИЈУМСКА ограда и
гелендери, АЛУ и ПВЦ столарија, монтажа, демонтажа и
превоз. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (243732)

ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу
из Панчева потребни грађевински мајстори, свих профила. „Still-Net”, 333-311.
(244565)

КЛИМА, поправка и уградња
свих врста, повољно. 064/52048-80, 063/740-83-98.
(244354)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу „Петица” код Аутобуске станице. 064/997-79-09.
(244579)

ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58. (243719)

ПОТРЕБНА конобарица кафићу „Перла”. 064/151-17-31.
(244582)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари. 064/403-51-32. (244484)
АУТО ЦЕНТРУ Scan Auto потребан аутомеханичар са искуством. 064/240-69-63.
(244493)
ПОТРЕБНИ радници са искуством у ауто-центру „Периша”.Тел. 063/281-954. (24442)
ПОТРЕБНА девојка за рад на
Зеленој пијаци у продавници.
064/294-21-40. (244502)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 064/157-2003, 061/627-33-24. (244507)

ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије. Дуле, 064/163-58-85.
(243914)

КЛИМА, сервис, допуна,
уградња, најповољније.
064/520-48-80, 063/740-83-98.
(244354)
РУШЕЊЕ, бетонирање, изношење непотребних ствари са
тавана, шупа, итд. 061/131-8626. (244361)
РУШЕЊА кућа, шупа, разбијање бетона, бетонирања, одношење ствари, итд. 064/122-6978. (244362)
РАДИМО све физичке послове: рушења, бетонирања, обарање стабала, кошење.
060/035-47-40.
(244362)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(244375)
КЕРАМИЧАР, припрема и постављање свих врста керамичких плочица, повољно.
063/744-08-24. (244411)
АЛУ, ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
(244360)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације, поправке, замене, одгушења купатила, канализације,
одмах. 013/331-657, 064/49577-59. (244389)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације.
063/893-39-94. (244544)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс,
повољно. Пензионерима попуст. 061/626-54-06. (244534)
ТРАЖИМ посао чувања ваше
имовине или брање воћа и поврћа. 062/170-20-55. (244458)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка
старих, монтажа нових цеви,
монтажа санитарије, одгушења. 062/382-394. (244454)
МАШИНСКО сечење и цепање
и уношење. 064/357-82-08. Босанац. 244435)

КАМИОНСКИ превоз до 2 м³,
шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.

КОМБИ превоз робе и ствари,
тура у Панчеву 1.000 динара.
062/890-58-18. (244494)

ТВ и сателитске антене, монтажа. Дигитализација вашег ТВа. 064/866-20-70. (244322)

ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије, 120 л, са превозом и
монтажом. 063/315-381.
(244494)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, кречење, бетонирање, радимо повољно.
063/865-80-49. (244323)

ИЗДАЈЕМ мешалицу за бетон,
грађевинска колица са превозом. 063/315-381. (244494)

ПРАЊЕ тепиха, превоз, дубинско прање намештаја. Наташа,
361-474, 066/361-474,
060/361-47-41. (244527)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме, радимо све послове.
061/321-77-93. (244602)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије. 062/816-33-84.
(244662)

РОЛЕТНЕ, венецијандери, комарници, тракасте завесе, израда, монтажа, поправка.
063/775-96-08, 013/353-923.
(243280)

СЕРВИС телевизора, ауто-радија, ауто-кључева, ЦО2 апарата, разних електроуређаја.
Аутоелектричар, 063/800-0196. (244-370)

АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”,
антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001-050,
063/329-464. (244545)

ПРЕВОЗИМ кипером повољно:
песак, шљунак, сејанац, грађевински материјал, одвозим
шут. 064/354-69-94, 063/75402-72. (244401)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(241768)

АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”,
антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001-050,
063/329-464. (244545)
СТОЛАРСКЕ услуге: кухиње и
плакари по мери, поправке и
преправке, комарници. 371274, 064/176-88-52. (244410)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством тражи
посао. 064/120-77-64.
(244586)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, адаптације, поправке, замена.
013/331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (244389)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно, одмах. 377-930, 063/115-71-67.
(244608)
ВРШИМ баштенске радове:
косим траву, уређујем дворишта. Драган, 064/867-47-89,
066/044-22-56. (244609)
ПРЕВОЗ ствари комбијем, локал 800 динара. 060/720-7270. (244573)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-38.
(243004)
ПОВОЉНО. Превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (238245)
ДУБИНСКО антибактеријско и
дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329-464.
(244545)
СЕЛИДБА – превоз 1000 дин.
Могућност радника, попуст на
ванградске. 063/174-77-69
(242381)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”. 013/301-300,
063/771-24-16. (242999)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(243029)
ПЕРФЕКТ: демит фасаде, зидање, малтерисање, кречење,
глетовање, керамика, кровови.
063/122-14-39. (243856)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18.
(241345)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (244333)
КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-26.
(244333)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, керамика, повољно,
пензионери попуст, проверите.
061/141-38-02, 013/210-44-74.
(244533)
ДУБИНСКО антибактеријско и
дезинфекционо прање намештаја у вашем стану. 066/001050, 063/329-464.
(244545)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498.
(244470)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (244486)

СЕЛИДБЕ, транспорт робе у
Србији и иностранству са радницима или без. Монтажа/демонтажа, паковање, чишћење
станова, однос непотребних
ствари, од 0 – 24 сата.
064/047-55-55. (24367)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење
купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41. (244446)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. (244328)

MAGIC LOOK, масажа целог
тела, парцијална: болови у леђима, антицелулит, старијима
и женама попуст. 061/132-1118. (2444502)

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

ТРАЖИ:
1. Руковаоца багером-скипом
2. Возача Ц и Е категорије
3. Водоинсталатера
4. Зидара-тесара
5. Физичког радника
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.

Петак, 21. јул 2017.

УСЛУГЕ

ОГЛАСИ

ТУРИЗАМ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(244501)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.(244501)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/107-7866.(244501)

СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од 1.500
динара. 0-24 сата. Ми смо ту
због вас. 013/367-386,
064/334-85-64, 063/811-98-32,
Поповић. (244515)

РАЗНО

ИНВАЛИДСКИ пензионер,
1968, тражи ћену ради брака,
озбиљну, слободну. 065/67287-01. (244449)
НЕМЦУ, 75/178, потребна жена
до 40/175, згодна, за вишесатно друштво у Народној башти,
зими код мене у Берлину. СМС:
064/360-33-75. (244082)
ПОКЛАЊАМ тиграсте мачиће.
061/301-31-64. (244403)

ИЗДАЈЕМ повољно апартмане
у Сокобањи. Сајт: www.apatmaniharmonija-sokobanja.info
01(/837-717, 065/616-81-97.
(2144423)

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу центра. Кабловска,
двориште, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68, Зорица.
www.soko-banja.org (241721)

ПОВОЉНО издајем апартмане
у Бјелој код Херцег Новог.
Моб. +3826-966-96-48, фиксни 00382-31683-459. Ђорђе.
(244585)

КРАШИЋИ, апартмани 7 – 9
евра,120 м од мора. +38163243-859, +38232-679-098.
(243072)

ВРЊАЧКА БАЊА издајем
апартман, обезбеђен паркинг,
интернет, центар. Тел.
036/631-784, 065/288-20-83.
(2144564)

БОКА, Рисан, собе са употребом кухиње. Повољно.
003823/237-16-57, 064/07852-62, 003826/912-30-99. (и)
ЛЕТОВАЊЕ у Шушњу код Бара, повољно. Тел. +382-67834-996. (243777)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан апартман са терасом, нов и лепо опремљен у
апартманском насељу, 200 метара пре извора Снежник.
066/624-04-00. (244042)
ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, кабловска, интернет, базен, SPA. 063/719-98-30.
(244531)
ПОВОЉНО апартман и собе,
Бања Врујци, издајем.
065/608-03-66. (244539)
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ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и
читуља одобравамо
попуст свим радним
данима осим средом.

ИЗДАЈЕМ собе у центру Сокобање, све ново. Тел. Л064/12935-63. (244368)

14. јула преминула је наша драга мајка и бака

МИРОСЛАВА ПЕРИЋ

Хвала за доброту, нежност и љубав коју си нам пружила.

Твој син ДЕЈАН, унуке ЈОВАНА, ТАРА и ДУЊА
и снаја ИВАНА
(54/244462)

Последњи поздрав прији

ПАНЧЕВАЦ

МИРИ ПЕРИЋ

телефон:

МИРОСЛАВИ ПЕРИЋ

013/301-150

МИЛОРАД ЖИВКОВИЋ
Последњи поздрав нашем великом пријатељу.
Породица БАРБУЉ
(37/244412)

од породице ВУЈОВИЋ

последњи поздрав од породице ТЕПИЋ

(83/ф)

(63/2444)

Последњи поздрав драгој

тетка МИРИ

17. јула 2017. године, после дуже болести, у 85. години преминуо
је наш деда, отац и супруг

МИЛОРАД ЖИВКОВИЋ
1932–2017.

од баба ПАВЕ, БЕБЕ,
БОЈАНЕ и ЖЕЉКА

МИРОСЛАВА ПЕРИЋ

(18/244346)

Сахрана ће се обавити 18. јула 2017. године на месном гробљу у
Омољици.
С љубављу ћемо чувати успомену на тебе.

Драгом пријатељу

Супруга САРА, син СЛАВКО, снаја ЈЕЛА, унук ДРАГАН
и унука САРА
(28/244383)

Мама, хвала ти на свему, нека те анђели чувају.

Ћерка САЊА, унука ЈЕЛЕНА и зет ГОРАН
(55/244462)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ
ЖИВКОВИЋУ

17. јула 2017. године, после дуже болести, у 85. години преминуо
је наш деда, отац и супруг

Последњи поздрав с љубављу и поштовањем.
Његови пријатељи
СТАНА и ВОЈИСЛАВ
САВАНОВИЋ
(30/244383)

МИЛОРАД ЖИВКОВИЋ
1932–2017.

МИРОСЛАВИ ПЕРИЋ

ујна МИРИ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

од брата МИЛАДИНА, снаје БЕБЕ, братанаца
НЕНАДА и ПРЕДРАГА с породицама
(5/244317)

НАДА и ДРАГОСЛАВ
(89/244590)

Сахрана ће се обавити 18. јула 2017. године на месном гробљу у
Омољици.
Вечно ћемо чувати успомену на тебе.
Супруга САРА, син ЈОВО, снаја ЛЕПА, унука ЈОВАНКА
и унук НЕНАД
(29/244387)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
13. јула 2017. преминула је наша драга и вољена
мајка, ташта, бака и прабака

Последњи поздрав деди и прадеди

РАДМИЛА БАЈИЋ
1931–2017.
Сахрана је обављена 15. јула на Старом православном гробљу.
Мила наша мајко с великом љубављу чуваћемо
успомену на тебе.
Твоје ћерке МИЛЕНА, ОЛГА и НАДА, зетови,
унуци, снаје и праунуци

БИСАК ПАЛ
1939–2017.

17. јула 2017. преминуо је наш драги

(22/244356)

Изненада си нас напустио. У миру почивај и нека те анђели чувају.
Ожалошћене: унука ЕМИЛИЈА и праунуке АНДРЕА, ЛУНА и УНА

13. јула 2017. преминула је наша драга и вољена
мајка, бака и прабака

МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ

(35/244405)

наставник математике
1929–2017.
Последњи поздрав

Последњи поздрав

Ожалошћена породица: супруга ОЛГА,
синови ДРАГАН и СЛОБОДАН с породицама
(31/244393)

РАДМИЛА БАЈИЋ

БИСАК ПАЛУ ПАЈИ

од комшија у Стевана
Сремца 74

1931–2017.
С љубављу и поштовањем заувек ће твоја доброта и племенитост живети у нашим срцима.
Нека те анђели чувају љубави наша.
Твоја ћерка МИЛЕНА и унуке ВАЊА и ЛЕЛА
с породицама

(32/244395)

(23/244357)

баба ЈАЊИ

ОЛГИЦА и СРЂАН
(90/244591)

Последњи поздрав најдражој супрузи и мајци

Последњи поздрав драгој мајци и баки

Последњи поздрав сестри и заови

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Драгој сестри

МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ

МИОДРАГУ
ЈОВАНОВИЋУ

теча МИЛЕ

ДАНИЦИ ДРАГИЋ
рођ. Дојчиновски
1950–2017.
Била си највећи борац, имала си највеће срце,
била си наше све. Да више ниси с нама не можемо да схватимо, хоћемо да те видимо, желимо да
те вратимо. Како даље без тебе???
Неизмерно нам недостајеш.
Заувек те воле: супруг МАКСИМ
и ћерка ИВАНА

ЈАЊИ
ТОДОРОВИЋ
1929–2017.
Ћерка МИРА
и унук МИЛАН
(33/244395)

Чуваћемо успомену на
тебе. Нека те чувају анђели.

Последњи поздрав сестри и свастики

Памтиће је само по добру њени: САЊА, ВЛАДА,
ВИШЊА, СЛАВА, СТРАХИЊА и ЈОВАНА
(70/244528)

Драгој тетка

Брат СЛАВКО и снаја
СМИЉА
(66/244520)

(65/244519)

Последњи поздрав драгој

ЂУРЂЕВКИ
ЈАЊИЋ СЕКИ

ДАНИ ДРАГИЋ
Никада те нећемо заборавити.

од сина АЛЕКСАНДРА
и ћерке ТАТЈАНЕ
с породицом

Већ шест година тугујемо, заборав на постоји.
Твоји најмилији:
супруга БРАНКА, ћерке
ЈАДРАНКА и НАТАША
с породицама

(43/24425)

(92/244955)

ЂУРЂЕВКА
ЈАЊИЋ СЕКА
1939–2017.

од сестричина ТАЊЕ и
МИЛИЦЕ с породицама

Последњи поздрав

(85/244574)

Тужна срца обавештавамо да је наша драга

ГОСПАВИ
ПЕКОВИЋ

ЂОРЂЕ
ШУШЊАР

Драгој мајци, баки и прабаки

(48/244443)

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Нека те анђели чувају.
Брат РАДЕ, братанац
МИЛОШ и братаница
МИЛИЦА

Вечно с нама.

рођ. Ерски
Почивај у миру и нека
те анђели чувају једина
сестро моја.
Твоји ЈЕЦА и ТОША
(47/2444439

ДАНИЦА
ДРАГИЋ
ДОЈЧИНОВСКИ

Постоје љубави које
смрт не прекида, сећање које заувек остаје.

ЂУРЂЕВКИ
ЈАЊИЋ СЕКИ

Надамо се, на неко боље место.

(94/244601)

Последњи поздрав мајци

Сестра БРАНКА, зет
МИЋА и сестричине
ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА

Последњи поздрав нашој тети

ДАНА

од породице МАНИЋ

(74/244540)

рођ. Дојчиновски

(64/244518)

Отишла је из овоземаљских мука наша драга

ДАНИЦИ
ДРАГИЋ

ДАНИ ДАДИ
ДРАГИЋ

Породица
МАРИНКОВИЋ

ДАНИЦИ
ДРАГИЋ

преминула 16. јула
2017.
Сахрана је обављена 18.
јула 2017.
Ожалошћени: син
СТЕВА с породицом
и остала многобројна
родбина

РАДМИЛИ БАЈИЋ
1931–2017.
У срцима остаје неизбрисива туга.
Ћерка ОЛГА, зет РАДОВАН, унук ВАНЂЕЛ,
снаја ОЛГА и праунука АНЂЕЛА
(39/244417)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

(26/244372)

Зет МИЛОШ
и сестрићи НИКОЛА
и НЕМАЊА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ДЕЈАН, ЈЕЛИЦА
и МИЛОРАД

од колегинице КЛАРЕ
и БОЖЕ

(67/244518)

(68/244520)

(27/244373)

ЂУРЂЕВКИ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

РАДМИЛИ БАЈИЋ
1931–2017.
Ћерка НАДА и унуци МАША и САША и снаја ИВА
(40/244418)

Петак, 21. јул 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

14. јула 2017. преминула је наша драга мајка, свекрва, бака и прабака

ГОРДАНА ВЛАЈИЋ

Пецо мој вољени

26. јула 2017. навршава се година откада није с нама наша драга

Деветнаест година живота без тебе!

1926–2017.
Поносни смо што смо те имали, а јако тужни што смо те изгубили.
Почивај у миру, нека ти је лака земља.

Фалиш, да делимо радо-

ВЕСНА БАТАЊСКИ

сти и туге.
Да опустиш. Да осна-

Твоји: син МИЋА, ћерка БРАНКА, снаја ВЕРИЦА, унуци НЕНАД,
МИРЈАНА, САНДРА, ДЕЈАН и ДАЛИБОР, праунуке ГОРАНА
и КАЛИНА, родбина, кумови и пријатељи
(20/244348)

1967–2016.

жиш. Да радујеш!
У мени си. У нама увек и
заувек живиш.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Живећеш вечно у нашим срцима и мислима.

ОЉА с породицом
(99/244634)

Последњи поздрав нашој
сарадници и колегиници
из Хемијске школе у
Панчеву

Син НИКОЛА, брат ДРАГАН с породицом и твој ГОРАН
(78/244546)

ВЕРА ШУИЦА
1953–2017.

ВЕРА ШУИЦА

ВЕРИ ШУИЦИ

4. I 1953 – 13. VII 2017.
Тешка болест однела је Веру из наших
живота. Борила се као лавица, онако како
је то увек и у свему чинила.
Вера, мајко драга, анђели нека су с тобом
и нека ти је вечна слава.
Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо седмодневни помен обавити у петак, 21. јула 2017, у 10 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

од МИОМИРЕ,
МАРИЈЕ, ЗОРИЦЕ,
ДРАГАНЕ, ДАНЕ,
СНЕЖАНЕ, МИНЕРВЕ,
ЕРЖИКЕ, РАДОЈКЕ
и СНЕЖАНЕ ЋАТИЋ

Живећеш увек у нашем
срцу.
Анђели нека те чувају.
Мајка ДАРИНКА,
сестре ЉИЉАНА
и НАДА с породицом

(41/244421)

(87/244581)

МИЛАН СИМИЋ

РАДОСАВУ
РАДОЊИЋУ
РАШИ
Удружење пензионера
Рафинерије нафте
Панчево

Годишњи помен нашој другарици

ВЕСНИ БАТАЊСКИ
Воле те и чувају од заборава твоје другарице
ОЉА, НАДА и МИРА
(88/244587)

Последњи поздрав

(59/244476)

РАДОСАВ РАДОЊИЋ РАША

У суботу, 22. јула, нашем непрежаљеном анђелу дајемо једногодишњи помен

КАТАРИНА
МИТОВСКИ

ПЕЂА и ДРАГАНА с породицом

После кратке и тешке болести преминуо је наш
вољени
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22. јула 2017. дајемо годину дана.
Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

Волимо те и у срцу чувамо.
Отац ЈОВАН, мајка
ВИОЛЕТА, браћа
ДАНИЈЕЛ и АЛЕКСА,
сестра ТЕОДОРА, тетка
ЗОРИЦА, теча ДАРКО,
баба ДОБРИЦА и деда
МИЛЕ
(82/244560)

ВЛАДИМИР ИЛИЋ ПЕДИН
2000–2017.

(96/244610)

Увек ћеш бити с нама.
23. јула 2017, у недељу, на православном гробљу
у Старчеву, даваћемо четрдесетодневни помен
нашем вољеном

Твоји најмилији: мајка МИЛЕНА и сестра
АЛЕКСАНДРА с породицом
(38/244414)

(14/244332)

1935–2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: ћерка МАРИЈА и синови
ГОРАН и ЗОРАН с породицама

Последњи поздрав стрицу

22. јула 2017, у 11 сати, на Католичком гробљу,
одржаће се годишњи помен нашем драгом

(98/244630)

ЂОКИ ДИМИТРИЋУ
1947–2017.
Шест година није с нама наша

МИЛОРАДУ
ЖИВКОВИЋУ

од братанице МИЛКЕ
МЕДОНИЋ
и њене породице

Неизмерно нам недостајеш.
Заувек твоји најмилији
(71/244532)

БОРИВОЈУ ГВОЗДИЋУ

(93/244598)

1932–2016.

ДАНИЦА ПРОДАНОВ
рођ. Халупа
Неутешни: кћерка САЊА и син ЗОРАН с породицама

20. јула 2017. године, на
гробљу у Сефкерину, дајемо седмодневни помен
нашој драгој

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Ожалошћена породица
(81/244557)

(52/244455)

СЕЋАЊЕ

СЛАЂАНИ
ПАВЛОВ
1950–2012.
Био си наш понос, подршка и ослонац. Заувек ће твоја
љубав живети у нашим срцима.
Твоји најмилији

1969–2017.
Ожалошћени: мајка
СМИЉА, брат
МИРОСЛАВ, супруг
САША и деца ФИЛИП
и КАТАРИНА

(86/244580)

(91/244594)

ЈОВАН ПАНИЋ

ЖАРКО
ШУЈИЦА

РАТОМИР
НОВИЧИЋ

2002–2017.

24. VII 2009 – 24. VII 2017.

Петнаест година чувамо
успомену на драгог тату.
Твоји најмилији

Заувек ћеш остати
у срцима супруге
МИЛОДАРКЕ и ћерке
ВИОЛЕТЕ с породицом

2011–2017.
Време пролази, бол и туга остају, а сећање не бледи.
Твоји најмилији

(45/244436)

(95/244605)

(77/244542)

ВЛАСТИМИР МУНИЋ
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Петак, 21. јул 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

22. јула 2017. даваћемо једногодишњи помен нашој вољеној мајци и баки

У суботу, 22. јула 2017. године, навршава се шест месеци откада
није с нама наша драга мајка и бака

ЉУБИЦИ ВУКОЈЕВИЋ

БОСИЉКА НОВАКОВИЋ

24. VII 2016 – 24. VII 2017.

1942–2017.

Била си за сваког од нас велика подршка,
брижна мајка и најбоља бака.

Твоја љубав, брига и вера у нас давала нам је снагу и крчила пут ка
успеху у животу.

У суботу, 22. јула 2017, у 10.30, на Старом
православном гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

ЗОРКИ ВУЈАНИЋ
1928–2017.

Твој светли лик и даље бди над нама, а ми те видимо у сваком јутру и свакој доброти на коју наилазимо.

Цео свој живот си посветила нама. Хвала ти.

Син ВЕЛИБОР и ћерка МИЛИЈАНА с породицама

Твоји најмилији

(16/244339)

Успомену на њу чуваће син ЛАЗАР, снаја
АЛЕКСАНДРА и синовац СЛОБОДАН
(50/244453)

(57/244488)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕВИЋ

ДАМЊАНОВИЋ

ПЕРО ВУКОЈЕВИЋ
20. VII 2001 – 20. VII 2017.
Године пролазе, бол и туга не престају. Живиш у нашим срцима.
Твоји најмилији
(58/244468)

РАДИВОЈЕ РАША
1922 – 20. VII 2003.
дипломирани правник

ВУКОЈЕВИЋ

ПЕТАР ПЕРИЦА
1952 – 23. VII 1996.
професор математике и географије

С љубављу, захвалношћу и поштовањем мислимо на вас.
ЛИДИЈА и ЈОВАНКА
(17/244341)

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН
17. VII 1921

17. XI 1922

6. IV 1952

– 29. VIII 2016.
– 19. III 2009.
– 24. VII 2014.
Сећање на наше драге родитеље и брата.
С љубављу и поштовањем трају и живе у нама.
МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД и АНДРЕЈА
са својим породицама
(36/244408)

ПЕРО

Пет година није с нама

Девет тужних година без тебе драги наш

ЉУБИЦА

наша драга

2001–2017.
2016–2017.
Пријатељи се не заборављају.
ЂУРО и КАТИЦА с породицом
(62/244488)

СЕЋАЊЕ
18. јула навршава се
двадесет шест година
од смрти нашег вољеног
сина и брата

22. јула навршава се годину
дана откад си нас напустио

ДУШАН
ДАМЊАНОВИЋ

НИКОЛА

ДИМИТАР
НАКОВСКИ
МИТЕ
Туга остаје вечно у нашим срцима.
Сестре ЦВЕТАНКА
БАЊАШ и ЦВЕТАНКА
СТОЈЧЕВСКИ
с породицама

ДИМИТАР
НАКОВСКИ
МИТЕ
оснивач и тренер СТК
„Јединство”
Помен је у недељу, 23.
јула 2017, у 11 сати, испред капеле у Качареву.
Управа и чланови

Нема правих речи да опишу време које пролази
без тебе...
Постоје трагови који се не бришу, сећања која
не бледе, ране које не зарастају.
Бол није у речима и сузама, већ у нашим срцима
у којима ћеш вечно живети.
Твоји: тата, мама и брат МАРКО с породицом
(60/244482)

СЛОБОДАНКА
МАНДИЋ
1950–2012.

За твоју племенитост и

24. VII 2014 – 24. VII 2017.

ДЕЈАНА
БАЧВАНСКОГ

Недостајеш за све што
долази.

Увек си са нама.
Твоји најмилији

ЉИЉА и МИЛИЦА

(24/244360)

(10/244327)

доброту нема заборава.
СЕЋАЊЕ

Годишњи помен драгом
брату и ујки

Прошло је шест тужних месеци
КАЋА, МИЛАН, ДЕЈАН,
САЊА и АЦА
(53/244461)

(97/244618)

(49/244444)

24. јула, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни
помен

20. јула 2017. навршава
се осам година откако
је преминула наша вољена мајка

ЦАНКО
ДИМИТРИЈЕВСКИ

У суботу, 22. јула, у 10

БРАНКУ КАРА

2013–2017.
Твоји најмилији

oд породица КАРА
и ЦАРАН

(61/244807)

(73/244538)

сати, даваћемо годишњи
помен нашем драгом

Знала си колико те волимо, али никада нећеш
сазнати колико нам недостајеш.

22. јула, у 11 сати, на
гробљу Котеж, даваћемо годишњи помен нашем драгом

ДАНИЦИ
РАТКОВИЋ

ОЛГА
ВУКАШИНОВИЋ

Твоји: супруг СЛОБОДАН
и ћерка СТАНИСЛАВА
(56/244462)

БРАНИСЛАВУ
ПАВЛЕ
ПАВКОВИЋ

СТОЈАДИНОВУ

24. I 2017.

Живеће у нашем сећању

БРАНКУ КАРА

и нашим срцима заувек.

Твоји: супруг СРЕЋКО,
син ЖИВКО, снаја
АНГИЛА, унук АЦА
и унука МАЈА

1944–2009–2017.
Много нам недостајеш.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твоја деца: син
ЗЛАТКО, ћерке
МИРЈАНА и ЈУЛИЈАНА
с породицама

С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји: АУРИКА,
ВЕРИЦА, унука
МИОНА и зет МИЛОШ

С љубављу и поштовањем његови најмилији.
Син САША, снаја
СНЕЖАНА
и унука МИЛИЦА

Поштоваћемо га оноли-

(84/244571)

(4/244310)

(46/244440)

(72/244538)

(69/244524)

Чуваћемо сећање на сву
љубав и пажњу коју нам
је несебично пружала.

МИРЈАНА СРЕТЕНОВИЋ

ко колико нас је волео.
Његови најмилији

ПОМЕН

ВАЛЕНТИН ВАЊА МАРИЋ
24. јула навршава се осам година бола и туге за мојим
дететом.
Неутешна мајка МИЛИЦА и очух КОСТА
(21/244349)

Петак, 21. јул 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

22. јула 2017. на гробљу у Омољици, у 10 сати, даваћемо годишњи
помен нашем драгом
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25. јула 2017. навршава се годину дана откако је преминуо наш вољени супруг,
отац и деда

Драга моја мама

МИТРУ ИЛИЋУ

СВЕТОЗАР ВЛАШКИ

С љубављу и поштовањем: супруга ЦАНА, син ВЛАДА,
снајка ГОЦА и унук ЛУКА

Годишњи помен ћемо давати у суботу, 22.
јула, у 11 сати, на гробљу у Долову.
Ожалошћена породица

(8/

(51/244454)

СЕЋАЊЕ

Шестомесечни помен драгој мајци, баби и прабаби

РИСТИЋ

НЕВЕНКА Борковић ЛУКИЋ
Само си ти знала да нас нежно и топло дочекаш
на кућном прагу, да сакупиш своје пилиће под
топло твоје крило.
Сада је кућа пуста, нема тебе, нема тате, ускраћена сам за два најдража бића која сам волела и
волећу до постојања.
Увек у срцу: зет СТЕВА, ћерка ЉИЉАНА, унуке
НИНА и САНДРА
(11/244329)

СЕЋАЊЕ

СВЕТИСЛАВ
ТРПКО
2. V 2001 – 2. V 2017.

ВЕРИЦА
рођ. Вемић
22. VII 2005 – 22. VII 2017.

ТЕОДОР
ТОША

СЕЋАЊЕ

ВЕРИ ЂОРЂЕВ
Недостајеш нам.

23. VI 1965 – 23. VI 2017.

У тишини вечног мира нека вас прати наша љубав јача од заборава.
Ваши најмилији: БРАНКА, СНЕЖАНА, МИЛАН и РАДЕ

НЕВЕНКА
ЛУКИЋ

Твоји: ДИЕГО, БОЈАНА, ХЕРБЕРТ и ЗЛАТА
(2/244285)5

(44/244430)

РАНКО
ИЛИНЧИЋ

Твоји најмилији

23. VII 2013 – 23. VII 2017.
Понекад у сновима,
увек у срцу и мислима.
Ћерка МИРЈАНА
и унуке ИВАНА
и СВЕТЛАНА
с породицама

(3/244307)

(6/244318)

15. XII 1973 – 25. VII 1995.

У недељу 23. јула 2017. је четрдесет тужних дана
откако је преминуо наш драги и поштовани

23. јула 2017. навршава се тридесет година откако није с нама

Драга наша

У суботу, 22. јула 2017, у 10 сати, на гробљу Котеж, даваћемо годишњи помен нашој

ВЕЛИМИР КРСТИЋ

др МИОДРАГ БРАНКОВИЋ
МИКА

ТАЊА
РАДЕВИЋ

С љубављу и поштовањем супруга БОСИЉКА и син
МИРОСЛАВ с породицом
(25/244364)

1973–1992.

Помен ће се одржати у 10.30, на Старом православном гробљу.
Породица ПОПОВ
(13/244331)

СЕЋАЊЕ
23. VII 2007 – 23. VII 2017.

СЕЋАЊЕ

Драга мама

(15/2144338)

РАДА
МИЛУТИНОВИЋ

ЖИВКО
ЧАКАЛИЋ

Године које пролазе не
умањују успомену на тебе.
Супруга ЛИДУШКА,
син ДРАГАН и ћерка
ЈАСМИНА
с породицама

Године пролазе, бол, туга, љубав и сећање никада престати неће.
Анђели нека те чувају.
Увек ће те волети
твоји: супруга и синови

(19/

(9/244328)

23. јула 2017. навршавају се две тужне године
од смрти моје мајке

Зашто најбољи људи
умиру, кад су у пуном
цвату.
Тако си ти мила напустила наш дом пре двадесет пет година и украсила небеску башту.
Али увек ћеш
бити у срцима својих
најмилијих

22. јула, у 9 сати, на гробљу Котеж, даваћемо
четрдесетодневни помен нашој вољеној

СНЕЖАНИ МУНИЋ
1956–2016.

МИКИ и МИЛОШ
(7/244324)

ЉИЉАНА
ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2017.

Знала си колико те волим, али никада нећеш
сазнати колико ми недостајеш.

Нема речи... нема суза... само огромна празнина и туга.
Време ништа не лечи!
Твоји најмилији
(42/244424)

(12/244330)

Мислимо на тебе кад нам живот доноси и радост и тугу.
НАЦА и МУГИ

Твоја ДРАГАНА
с породицом

(75/244541)

(79/2445509)

Сећање на наше драге

Заувек те воле твоје
ЈАСА и МАЈА
с породицама
(80/244555)

СУБОТИЋ

СНЕЖАНА
МУНИЋ

Туга и бол не пролазе.

КАТАРИНА РУЖИЧИЋ

2015–2017.
С љубављу и поштовањем чувам успомену на
тебе.
Твој син ДРАГАН

СНЕЖАНА МУНИЋ

СМИЉИ
ЂЕРФИ

26. VII 2001 – 26. VII 2017.

ДРАГИЊЕ
СПАСИЋ

ЉИЉАНА
ВИТОМИРОВ

24. VII 1994 – 24. VII 2017.
Пролазе године, а туга
остаје иста.
Твоја БРАНКА
(34/244400)

Прошла је година откада ниси с нама, али сећање никада неће избледети.
Свекрва СТОЈНА
(76/244542)

МОЈСИЈЕ

ЉУБИЦА

1999–2017.
2002–2017.
С љубављу: син ЗОРАН, снаја СМИЉАНА
и унуци ДЕЈАН и ВЛАДИМИР
(2/244259)
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НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д.
ул. Народног фронта бр.12
21000 Нови Сад
Република Србија

„Техномаркет” д. о. о. Панчево

расписује конкурс
за следећа радна места

Нафтна индустрија Србије (НИС) а. д. Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању отворене Аукције А-039 за продају непокретности
Врсте непокретности:
· Парцела 816 у Новом Саду;
· Зграда у Новом Саду у Ђорђа Рајковића;
· Зграда у Панчеву, Масарикова;
· Пословни простор у Нишу;
· Локал у Зрењанину;
· Ресторани у Кикинди и Јерменовцима;
· Стовариште у Костолцу;
· Земљишта у Криваји, Књажевцу, Кањижи;
· Земљишта у Панчеву;
· Стан у Новом Саду, Антуна Урбана;
· Кућа са земљиштем у Новој Црњи;
· Бензинске станице у Житном Потоку и Јагњилу;

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

Датум и време завршетка пријема понуда са ценом: 11. 08. 2017. године до 12 сати.
Датум, време и место одржавања аукције: 18. 08. 2017. године у 11 сати, адреса: НИС а. д. Нови Сад, Народног Фронта 12, 21000 Нови Сад, VIII спрат, канцеларија бр. 018.
Захтеве за учешће на аукцији и понуде са ценом доставити у одвојеним ковертама на адресу: Милентија
Поповића 1, 11070 Нови Београд (Писарница, соба 14, са назнаком „За Сектор тендерских поступака”, „Аукција за продају непокретности. Поверљиво. Не отварати пре одржавања аукције”).
Контакт особе: Лука Алексић, телефон 064/888-67-67 и Јасмина Јурјевић, телефон: 064/888-14-47, понедељак
– петак: од 09 до 16 сати
Електронска пошта: aukcije@nis.eu
Детаљније информације могу се пронаћи на сајту компаније www.nis.eu , на линку Тендери-Аукције.

Sunoko je najveći proizvođač i izvoznik šećera u Srbiji i sa svoje četiri fabrike šećera u Baču, Kovačici, Pećincima i Vrbasu snadbeva srpsko i evropsko tržište šećerom. Konstantno ulažući u razvoj tehnoloških procesa, uz
strogu kontrolu zdravstvene ispravnosti i bezbednosti,
ugrađujući u svakodnevno funkcionisanje najviše standarde kvaliteta proizvoda i upravljanja, svesni smo da dalji razvoj prevashodno počiva na našim zaposlenima.
Proizvodni centar Pećinci predstavlja najmoderniji pogon za proizvodnju šećera u jugoistočnoj Åvropi. Tokom
prethodnih godina implementirane su najnovije tehnologije u proizvodnji šećera poput hromatografskog odšećeravanja melase, odnosno sušenja repinog rezanca pregrejanom parom. Proizvodnja se odvija u periodu od avgusta
do decembra koji podrazumeva smenski rad. Ostatak godine je posvećen aktivnostima vezanim za preventivno
održavanje odnosno sprovođenje investicionih projekata.
Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tražimo osobu
koja je ambiciozna, u potrazi za novim izazovima i traži
kreativan posao u dinamičnom radnom okruženju.
Ukoliko ste to Vi, pridružite nam se i postanite:

Pomoćnik tehnologa
Radno mesto - Kovačica
Zahtevi radnog mesta:
· Rukovođenje proizvodnjom u toku perioda proizvodnje (kampanje) – asistiranje tehnologu smenovođi;
· Praćenje procesnih parametara i parametara kvaliteta proizvoda;
· Praćenje potrošnje pomoćnih sredstava;
· Deo tima za implementaciju standarda FSSC 22000,
ISO 14001, OHSAS 18000, GMP+, Halal, Kosher;
· Rukovođenje održavanjem dela pogona u toku remontnog perioda;
· Rukovođenje projektima vezanim za proizvodnju i
održavanje;
· Učestvovanje u procesu nabavke opreme i delova.
Uslovi za kandidata:
· Studije prvog ili drugog stepena tehnološkog inženjerstva;
· Obavezno poznavanje rada na računaru (MS Office,
MS Project);
· Dobre organizacione sposobnosti i spremnost na
timski rad;
· Vozačka dozvola B kategorije.
Nudimo zaposlenima:
· Rad u dinamičnom i kreativnom okruženju;
· Mogućnost za profesionalni razvoj;
· Mogućnost napredovanja u okviru organizacione
strukture proizvodnog centra.
Prijave sa biografijom možete poslati do 28. 07. 2017.
na mail adresu: posao.mkgroup.rs

1. ШЕФ ПРОИЗВОДЊЕ АРХИТЕКТОНСКОГ АЛУМИНИЈУМА
– радно искуство пет година
2. ОПЕРАТЕР НА ПРЕСИ
– електро или машинске струке
– минимум пет година радног искуства
– основно познавање рада на рачунару
3. ВИЉУШКАРИСТА
– уверење о оспособљености за занимање возач-виљушкариста
– радно искуство 5 година
Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са фотографијом (величина као
за л.к.) на mail: ljilja@tehnomarket.com или се јавите лично на адресу: Скадарска
73, Панчево. Контакт телефон: 069/847-90-12, 013/307-700
О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 10, став 1. и 2, а у вези са чл. 29, став
1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл. Гласник РС” 135/04, 36/09), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се јавност и заинтересовани органи и
организације да је овај орган донео Решење којим се
носилац пројекта „Eko Maber Inženjering” d. o. o. Панчево, ослобађа од израде Студије о процени утицаја на
животну средину за пројекат: мобилно постројење за
третман мешаног комуналног отпада.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11 до 14 сати, у
просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Ул. Омладинских бригада 1, соба 428, и
на websajtu:
http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procenauticaja-na-zivotnu-sredinu/ и достави своје мишљење
у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу вишепородичног стамбеног објеката спратности По+П+3+Пс, на кат. парцели број 3041 К.О. Панчево, на локацији ул. Браће Јовановића број 74, израђеног од стране „Студио Б” из Панчева, ул. Владимира
Жестића број 43-б, под бројем техничког дневника 37/2017 од јула 2017. године,
за инвеститора Савин Борислава из Старчева, улица Зрењанинска број 18.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града
Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 610, у времену од 8 до 15 сати, у периоду трајања јавне презентације од 7
дана, почев од 21. 07. 2017. године.
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, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

DOO „PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs
objavljuje

OGLAS

РАДНО ВРЕМЕ

za prijem u radni odnos:
1. DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŽENJER - VII stepen
- 1 izvršilac
Obavezno poznavanje rada u AutoCAD-u
2. MAŠINSKI INŽENJER - VI stepen - 1 izvršilac
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV na
e-mail ili poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Stevana Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком

Акционарско друштво „Feromont Oprema” а.д.,
Улица Скадарска 77, позива заинтересоване да се пријаве на оглас за следеће послове:
1. Инжењер заваривања (интернационални инжењер заваривања – IWE или европски инжењер заваривања – EWE – 1 извршилац – VI или VII степен стручне спреме, машинске или електротехничке струке.
Оглас је отворен од 24. VII 2017. године. Заинтересовани треба да поднесу пријаве на адресу email:
office@feromontoprema или путем телефона 013/331277, од 8 до 15 сати.

Акционарско друштво „Feromont oprema”
из Панчева, Ул. Скадарска бр. 77, позива заинтересоване да се пријаве на оглас

за следеће послове:

1. ЗАВАРИВАЧ ЦО 2 – пет извршиоца, са искуством
у производњи опреме, на одређено време у трајању до
шест месеци и са пробним радом од месец дана.
Школска спрема: III или IV степен техничке струке.
Оглас је отворен до 15. августа 2017. године.
Заинтересовани треба да поднесу пријаву на адресу „Feromont oprema” Панчево, Скадарска 77.
Информације на тел. 013/331-277 од 8 до 15 сати.

од 8 до 13 сати
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ОСАМНАЕСТИ МОТО-СУСРЕТИ У РЕЖИЈИ „КОЈОТА”

ЕВРОПА СТИГЛА ПРЕ РОКА, И ТО НА ДВА ТОЧКА
Ако питате Панчевце шта им
је најкарактеристичније за
трећи јулски викенд, мало ко
се неће сложити да је то
грмљавина моћних мотора.
И овог пута двоточкаши су
„окупирали” улице нашег града и, посебно, кеј – место на
којем се већ осамнаест година
одржава бајкерско ходочашће
у организацији Мото-клуба
„Coyote”.
То је био више него добар
разлог да протеклог викенда
тамишку обалу испод моста
преплаве машине, шатори,
људи у кожним јакнама и
прслуцима и, наравно, лепршаво расположење у ритму
рокенрола које неизбежно
прати овакве догађаје.
Осамнаести мото-сусрет фактички је почео још у уторак,
када су загрмеле прве машине из „белог света”, а недуго
затим на кеју су се зашаренели бројни шатори. Реч је била
о пријатељима панчевачких
„којота” из Аустрије, Италије
и Словачке, тачније о људима
који воле да на тамишком
приобаљу проведу што више
времена.
Та концентрација видно се
увећала у четвртак, а неупоредиво више наредног дана, за
када је био званично заказан
почетак још једног панчевачког бајкерског викенда.
Забаве није мањкало
Поново су се марљиви члано ви Мото-клу ба „Coyote”
потрудили да трећег јулског
викен да про стор иза Дома
војске добије препознатљив
изглед: бина, шанкови, штан-

дови с храном и мотористичким „џиџа биџама” чинили
су свакидашњи амбијент за
ова кве зго де, а поме ну ти
камп уз реку, као и увек, био
је посебна прича.

ЗАДО ВОЉ СТВО ДОМА ЋИ НА
А шта кажу сами Панчевци?
Некадашњи председник „Којота” Петар Мартинчевић од
почетка је у организацији манифестације и срећан је што се
све добро завршило с обзиром на прошлогодишњи пех с
(не)временом. Задовољан је и одзивом, јер су се сви очекивани гости појавили, као и неки који нису дуго долазили,
зато што ово, како каже, није било који скуп.
Зато нису изостали ни представници других панчевачких
бајкерских организација, а међу њима ни Владимир Тричковић, први човек Мото-клуба „Срби”. Он наводи да панчевачки
љубитељи мотора негују искључиво пријатељске односе.

Све то представљало је
добру подлогу да у петак, 14.
јула, почне журка.
И када се фронтмен домаћег бенда „Trouble Heart”,
незаобилазног за овакве при-

Сутрадан, након буђења и
трежњења, при чему је врло
пријала бесплатна вожња
реком катамараном ТОП-а, у
поподневним сатима уследио
је незаобилазан дефиле, када
је преко петсто машина брундало градом.
По повратку у камп забаве
није мањкало, пре свега уз
шашаве бајкерске игрице.
Штавише, тресло се од грохота
чувено брдо на кеју када је
извесни Александар из Ковина, након „ексираног” пива,
направио десет кругова трчећи
с главом положеном на врх
стуба висине око метра, па се
онда тетурао као „обезглављена кокошка”. Исто је покушао
и његов суграђанин Далибор,
али се зауставио на пет обртаја, који додуше нису баш били

регуларни. Било је и бацања
гуме удаљ, па су се могле видети свакојаке комичне сцене.
Доловац Владимир Субин
(35) и његов син Никола (10)
окушали су се у хватању кобасице. Епилог: дечак је сухомеснату
„шпецију” вешто скинуо с
конопца. И док тата, који вози
„кавасаки”, не пропушта мотоскупове, његов потомак већ
„тера” мали „крос” од 50 кубика.
Просидба на бини
Било је ту још много живописних ликова из разних крајева
земље и окружења. На пример, Синиша Перкић (58) стигао је на „шедоуци” из Беле
Цркве. Каже да радо долази на
панчевачки мото-викенд, а
најлепши део ове приче му је
када сретне старе пријатеље,
попут, на пример, Колета Леонарда. Поред приче уз пиво и
добру свирку у гостољубивој
атмосфери, другари се сете и
оних који су прерано отишли,
пре свих легендарног председника и оснивача „Којота”
Мише Крака. Са Синишом у
друштву је Мирко Италијан
(32), пекар, којем је, с друге
стране, ово тек један од првих
скупова, а и „кавасаки ВН 800”
му је први мотор.
Роксана из румунског Арада
једна је од ретких драјверки
на овом збивању; довезла се с
пријатељицом и суграђанком
Кристином на моделу „хонда
ЦБР 1000”. Овде је други пут и
веома јој се свиђа, јер су људи
изузетно љубазни и пријатељски настројени.
Славољуб Бојичић (56) из
Ваљева, председник тамошњег
клуба, дошао је на мотору марке

лике, Љупче Михајлов ски,
дохватио микрофона и дао
знак за жестоко праше ње
(хард) рока, одличне вибраци је нису јења вале све до
завршетка овог дога ђа ја.
Након што је једну од најаутентичнијих и најпосећенијих градских манифестација
зва нич но отво рио гра до на челник Саша Павлов, запажени наступ имао је и састав
„Fat Walk”, а вече је у свом
стилу затворио хедлајнер и
нека да шњи певач чувеног
„Смака” – Најда.

„паневропа хонда 1100”, и то
сам, јер су остали отишли на
други скуп. Међутим, „самоћа”
му није превише сметала, јер
се с „којотима” дружи од самог
оснивања и међу њима има
много пријатеља.
Београђанин Миша Лукић
(52) интересантан је спој –
професор енглеског језика и
преводилац, а наравно и пасионирани возач мотора (тренутно је то „хонда ЦБР 1000”). Та
љубав траје преко три деценије, премда већ неко време не
иде на скупове. Сматра да су
превазиђени. Рецимо, у Панчеву није био десет година. Али
овог пута није одолео, пре свега због наступа његовог омиљеног бенда „Blues Delivers”.

А искусна панчевачко-старчевачка постава још једном је
оправдала реноме. Ништа
лошији нису били ни трибјут
бенд „Атомско скровиште” и
група „ProRock”.
Те вечери догодио се и мали,
али леп куриозитет: један гост
из Румуније спремио је најлепше могуће изненађење за
своју изабраницу – запросио ју
је насред бине. Иако шокирана, девојка је без имало оклевања прихватила судбоносну
понуду.
А поред бајкера из суседне
земље и наведених Аустријанаца, Мађара и Словака, било
је и људи из свих бивших југословенских република, па чак
и из Данске и Финске.
Ето нама Европе пре рока, и
то на два точка...

БРОЈНИМ ПРОГРАМИМА ОБЕЛЕЖЕНА ГЛОГОЊСКА СЛАВА

Петровдански дани за све укусе
Своју сеоску славу – Петровдан – у добром расположењу
прославили су и Глогоњци.
Програм обележавања био
је богат и разноврстан; трајао
је десетак дана, а организацију су, као и увек, изнеле тамошње институције, предвођене
Месном заједницом и Домом
културе, у сарадњи с локалним удружењима.
Обележавање глогоњске славе практично је почело још
7. јула, када је на теренима у
школском дворишту отворен
фудбалски турнир „Летња
лига 2017”. То такмичење
завршено је у среду, 19. јула,
у вечерњим сатима, па до
закључења овог броја нисмо
успели да сазнамо имена
победника.
Следећи догађај, који је
носио назив „Поетско вече о
љубави”, приређен је 8. јула, а
радило се о промоцији нове
збирке љубавних песама Драгане Смолникар. Ова средо-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

вечна списатељица је рођена
Глогоњка, чије је девојачко
презиме Ципријановић; удата
је у Словенији, а свако лето
проводи у родном месту. Она
је својим стиховима атмосферу „обојила” тананим емоцијама, у чему јој је свесрдно
помагала музичка пратња у
виду младе али познате домаће вокалне солисткиње Биљане Герасимоски и гитаристе
Стефана Јовановића из далеке
Аустралије, такође некадашњег Глогоњца.
Наредног дана у Цркви Светих апостола Петра и Павла, у
склопу „Петровданских духовних вечери”, уприличено је
вече духовне музике, када су
се, поред домаћег, представили и хорови из Панчева, Новог
Села и Опова. Програм је
настављен 10. јула рукометним
турниром млађих генерација,
као и утакмицама сениора, у
којима су Глогоњци победили
омољичку „Младост”. Вероватно најатрактивнији догађај
овогодишњих славских дана у
Глогоњу био је наступ једног од
тренутно
најпопуларнијих
стендап комичара у земљи –
Неше Бриџиса. У препуном
дворишту Дома културе публика се дословце хватала за стомак када је поменути Београ-

ђанин имитирао мачке у парењу или представљао различите
типове остављених мушкарца.
„Петровданске духовне вечери” настављене су следећег
дана у сеоском храму, када је
приређена трибина „Хлеб и
вино у рукама Светих апостола Петра и Павла”, на којој је
беседио Милорад Голијан.
Увече су се наставиле добре
вибрације у Дому културе – на
ред су дошли рок и поп хитови
у изведби одличног панчевачког бенда „Плаћеници”, за
чији је наступ заслужна и Унија младих града Панчева.
Сам дан славе, у среду, 12.
јула, у рану зору отворили су
глогоњски голубари „Петровданским купом”. Нешто
касније у сеоској цркви одржана је света литургија, након
чега је наступила најмлађа

фолклорна група Дома културе, а показну вежбу су у центру села извели најмлађи припадници Добровољног ватрогасног друштва Глогоњ. Убрзо
је почела свечана седница
Скупштине Месне заједнице,
коју је отворио председник
Славко Јовановски. Он је
поздравио госте у име Месне

заједнице и укратко се осврнуо на учинак у претходном
периоду када је реч о изградњи инфраструктуре и као најзначајнију инвестицију издвојио прикључење села на градски водовод. Од планова у
блиској будућности за чију
реализацију је обезбеђен
новац, први човек Глогоња
навео је покривање пијачног
платоа, изградњу паркинга
испред поште, поплочавање
платоа око капеле, као и уређење тротоара и простора који
окружује зграду Месне заједнице, чија ће унутрашњост
такође бити освежена. Можда
и најлепши чин одиграо се
када је чланица Градског већа
за образовање Татјана Божић
уручила вуковцима златнике,
које годинама обезбеђује

Месна заједница. Ту част имали су ђак генерације Вељко
Стоилковић, као и Александар
Кирка и Александра Тасић.
У вечерњим сатима у Дому
културе је отворена изложба
традиционалних јела и рукотворина удружења жена из
Глогоња и Панчева, а за то време су на сцени, поред домаћих
фолклорних група и чланова
КУД-а „Веселија”, играли и
гости из Сакула и Ченте.
Овогодишњи „Петровдански дани” окончани су уз најважнију споредну ствар на
свету: у суботу, 15. јула, на
локалном стадиону одиграна
је фудбалска утакмица између
ветерана и првог тима ФК-а
„Глогоњ”, када се од активног
бављења спортом опростило
неколико играча – Бобан
Маџевски, Чедо Николовски,
Саша Веселиновић, Небојша
Милошевски и Стојче Цветковић, док је финале поменуте
Летње лиге било на програму
у среду, 19. јула. У међувремену је у недељу, 16. јула, организовано гађање глинених
голубова, а победили су Зоран
Додић (појединачно) и екипно „Брестовац 1”.
Све у свему, било је врло
занимљиво протеклих дана у
Глогоњу.
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Петак, 21. јул 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОМИЉЕНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ РИБОЛОВАЦА (2)

КАД ЗАИГРА ПЛОВАК НА ОГЛЕДАЛУ...
Спортски риболов је одувек
важио за једну од најпопуларнијих летњих разбибрига. Најбоље је поранити, па
звезду, кад упече, дочекати
у дебелој хладовини, поред
неке воде. Још и ако пловак
заигра на светлуцавом природном огледалу... Па нема
веће среће...
Наш град практично лежи на
две реке. Али и места у околини Панчева имају дугу пецарошку традицију. Бројни канали
и рукавци веома су популарне
дестинације у летњем периоду.
Иако се пецароши жале да је
рибе све мање, ваља поранити
како би се жеље но место
поред воде и заузело... Уколико сте пак почетници, па
сте се тек заинтересовали за
овај хоби, пред ста вља мо
места (баш као и у прошлом
броју) где наши суграђани и
суграђанке најчешће забацују
удицу.
• Сибница
Сибница је систем канала који
се налази у близини Градске
шуме. Некада је овде било мно-

„Азотарин” канал

Сибница
го више пецароша него данас,
али је место и даље посећено.
Као и на осталим рукавцима, каналима и барама у околини Панчева, овде можете
уловити бабушку, деверику и
бодорку, а има и шарана и
штуке...
• Пескана
Језерце у близини Спортског
центра „Младост” настало је
Пескана

пре неколико деценија као
последица ископавања песка.
Пескана је данас станиште
многих врста риба, као што су
бабушка, бодорка или црвенперка.
Како заузима мали површински простор, а налази се у
близини центра града, пецање
у овом језерцету не може да
донесе већи улов. Због тога се
ово место препоручује почетницима и служи искључиво за
рекреативно пецање на пловак.

овим каналима било много
више.
• Јабучки рит
Спортски риболов на Тамишу,
код Јабучког рита, постао је

врло посећено место пецароша, који кажу да су бабушке
овде најбоље... Део Тамиша
који тече поред Јабучког рита,
заједно са својим каналима,
међу којима је најпознатија
Сибница, представља најзанимљивије место окупљања
риболоваца широм Београда и
Панчева.
До реке се долази главним
путем, који води до Јабучког
рита, али већ на пола главног
пута треба скренути лево, па
ићи макадамским путем иза
штала ПКБ-а. После скретања

следи пењање на бедем, али
постоји рампа која је увек спуштена, што онемогућава пецарошима да несметано пролазе.
После пењања на бедем с
десне и леве стране постоје
још две рампе које су такође
спуштене и не дозвољавају
пролаз путничким и теретним
возилима како би се насип
сачувао.
До одличног места за пецање стиже се после два до три
километра вожње, али чим се
удица забаци, заборавља се на
тешко проходан пут.

Јабучки рит

• Старчевачки канали
Старчевачки канали су одувек
били
богати
шаранском
рибом. Раније се пецало на
Наделу, а било га је и у Мирковом каналу. Ипак, откад је
пресушила Црна бара, више га
нема.
У старчевачком атару сада
се пеца рекреативно, од првог
до четвртог канала, тачније до
Црвене пумпе. Да није рибокрадица које користе мреже,
бутан-боце и струју, рибе би у

ИЗВИЂАЧКИ ДРЖАВНИ ВИШЕБОЈ ОДРЖАН У СТАРЧЕВУ

Почаст као печат минулог рада
Старчево је прво насеље тих
габарита које је у протеклих
пола века било домаћин
Државног извиђачког вишебоја, а све заслуге за такву
почаст припадају одреду
„Надел” и његовом дугогодишњем раду на опште добро.
Они су између 6. и 9. јула, у
партнерству са Савезом извиђача Србије, окупили седамнаест екипа разврстаних у
четири такмичарске категорије –млађе извиђаче и планинке (узраста од 11 до 15 година)
и старијих извиђача и планинки (15–19 година).
Учешће на овогодишњем
престижном такмичењу ска-

На церемонији затварања, 9.
јула, најбољима су уручени
пехари, дипломе и медаље.
Победници педесет другог
Државног извиђачког вишебоја била су три нишка одреда:
„Спарта” (старији извиђачи),
„Панчићеви вукови” (млађи

ута изборили су одреди из
Ниша, Беле Цркве, Зајечара,

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

Кикинде, Новог Пазара, Београда, Беле Паланке и Врања. Њих око двеста имало је
прилику да провери своје
знање и успешно реши задатке из оријентације, топогра-

ЕНГЛЕСКА ПАСТРМКА

фије, прављења заклона и
коначишта и спремања оброка, прве помоћи, као и
дисциплина попут сигнализације Морзеовом азбуком и
семафором.

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Стоп мрљама!

Састојци (за четири особе):
четири пастрмке, 100 г маслаца, 50 г презли, сок од једног
лимуна, со, першун, влашац и
једна кашика зачина.
Припрема: Пастрмке очистите, оперите и осушите
папирним убрусом (али не
превише, да не би пуцале при
печењу), па посолите. Размутите зачин у лимуновом соку
и натрљајте рибу том мешавином и споља и изнутра, па
је положите у ватросталну
чинију намазану маслацем.
Прелијте са 50 мл воде и
поспите насецканим влашцем. Прекријте посуду алуминијумском фолијом и
пеците око 25 минута у пећници загрејаној на 180–200
степени.

извиђачи) и „Бубамарице”
(млађе планинке), а једино
прво место измакло им је у
категорији старијих планинки, у којој су тријумфовали
„Санџачки вукови” из Новог
Пазара.
Ј. Ф.

У међувремену на преосталом маслацу кратко пропржите презле, прелијте их преко
скоро печене рибе, па вратите
накратко у пећницу да се запече. Иначе, у прелив од маслаца и презли можете додати и
умућену киселу павлаку, како
бисте додатно обогатили укус.
Када се испече, пастрмку
поспите сецканим першуном
и украсите лимуном. Служите
уз салату од бареног кромпира и црног лука. Пријатно!

Лето је време када нам уживање у сунцу, укусној храни,
боравку у природи или пак
вечерњем изласку често може
нарушити нека непожељна
мрља на одећи.
Сладолед, пиво, зној или
трава само су неке од „опасности” које ће нам, уколико смо
непажљиви, оставити трагове
који се понекад тешко отклањају обичним детерџентом.
Но ево неколико трикова
чијом применом ће флеке
нестати брзо и лако.
Трава – Уколико је тканина
бела, мрље очистите беланцетом, а оне на обојеној тканини
истрљајте комадићем вате
натопљеним у 90-процентни
алкохол. За одећу од вуне,

ходно додали кашичицу течног детерџента.
Пиво – Оставите тканину
потопљену у хладној води око
пола сата, а потом мрљу добро
натрљајте сапуном, па исперите, такође хладном водом.
Ако су трагови упорни, покушајте да их уклоните помоћу
мешавине млаке воде и веће
количине соли.
Зној – У воду додајте алкохолно сирће, па оставите тканину да
мало одстоји и исперите.

Страну припремио
свиле и синтетичких материјала користите сирће и топлу
воду.

Сла до лед – Пото пи те
запр ља ни део тка ни не у
шољу воде у коју сте прет-

Александар
Живковић
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С ПРИПРЕМА ФУДБАЛЕРА ЖЕЛЕЗНИЧАРА

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ

„ДИЗЕЛКА” ПУНИ БАТЕРИЈЕ...

КРЕМЕН ОСВАЈА МЕДАЉЕ

Седам дана у Крупњу
Десет нових играча
Фудбалски клуб Железничар из
нашега града увелико се припрема за искушења у Српској
лиги група „Војводина”. Под
вођством шефа стручног штаба
Ненада Стојчића и тренера
Звонка Лазарова и Владимира
Растовића, популарна „дизелка” је 17. јула отпутовала у Крупањ, где ће боравити седам
дана и тамо спровести најважнији део припрема за још једну сезону у трећем рангу.
Оно што је навијачима
Железничара посебно важно,
јесте чињеница да се пред
одлазак у Крупањ екипа комплетирала и да је у клуб дошло
десет нових играча. Марко
Костић је стигао из параћинског Јединства, Божидар Шобат
и Никола Вуковић дошли су из
Вршца, а Марко Станојковић,
Алекса Јевтић и Стефан
Нокић из Динама 1945. Опрему „дизелке” задужили су и

Андрија Томашевић, доскора шњи играч чаје тин ског
Златибора, те Рајко Кочић,
који је стигао из Бежаније,
Марко Агић (дошао из борчан ског БСК-а) и Сте фан
Мом чи ло вић из Руда ра из
Велења. Костур тима је остао
исти, па тренери Железничара могу рачунати и на: Дејана
Јевтића, Немању Текијашког,
Марка Јовановића, Милоша

КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ
Другу контролну утакмицу у припремном периоду фудбалери Железничара одиграли су у недељу, 16. јула, у Омољици, где су домаћу Младост савладали са 4:0.
Гости су оправдали улогу фаворита, а голове за „дизелку”
постигли су Цветковић, Вуковић, Ковачевић и Јанићијевић.

Јанићијевића, Жељка Стајчића, Слободана Спасковског,
Данила Ковачевића, Дејана
Савкова, Бојана Трипковића,
Нема њу Цели на, Весе ли на
Косовића, Милоша Живаљевића, Сретена Новакова, Игора Михај ло ви ћа и Нико лу
Вујчића.
Из клуба су отишли: Новак
Шалипуровић, Бранислав Катанић, Саша Руњаић, Петар Вигњевић, Слободан Дробњак и
Момчило Цветковић.
– Циљ нам је да се тим што
пре укомпонује, а у Крупњу
ћемо имати одличне услове
за напоран рад који се очекује од момака. Ове сезоне ће
лига бити изузетно јака, а ми
жели мо да ство ри мо игру
која ће привући што више

публике на наше утакмице.
Хоћемо да играмо нападачки, лепо, а за који резултат ће
то бити довољно, остаје нам
да видимо – рекао је председник Желе зни ча ра Зоран
Наунковић.
Момци
које
предводи
Ненад Стојчић, у Крупњу ће
одиграти и три контролне
утакмице, а прва провера која
им предстоји по повратку с
припрема јесте утакмица против Бежаније, 29. јула, у Београду. Једини контролни меч
који ће Железничар одиграти
на свом терену, јесте дуел против ОФК Београда, 5. августа,
на СЦ-у „Младост”.
Првенствена трка за бодове
у Српској лиги група „Војводина” почиње 18. августа.

МЛАДОСТ СЈАЈНО СТАРТОВАЛА
У суботу – дерби
са Обреновчанима
Прошлог викенда је стартовала нова првенствена трка за
бодове у Другој лиги Србије у
ватерполу. У овој сезони надмеће се десет клубова, који су
подељени у две групе, „Север”
и „Југ”, а по окончању регуларног дела шампионата по
две првопласиране екипе надметаће се на завршном турниру, када ће бити познат и нови
шампион. Ватерполо клуб
Младост из нашега града такмичи се у групи „Север”, у
којој за ривале има и: Полет
из Сомбора, Језеро из Беле
Цркве, Сенту и Тент из Обреновца. У овој сезони посебно
је занимљиво то што су се
готово сви тимови појачали
суперлигашким играчима из
Војводине, Црвене звезде и
Партизана, а само Младост
игра с ватерполистима из своје школе и цео тим чине
искључиво Панчевци.
У првом колу Друге лиге
Србије, које је одиграно у суботу, 15. јула, на базену на Стрелишту, клуб из нашега града
победио је Полет из Сомбора
са 12:2, по четвртинама: 5:0,
1:0, 2:0 и 4:2.

– Рутински смо савладали
екипу из Сомбора. Иако и
Полет има млад састав, треба
рећи да наш најстарији играч,
капитен Александар Ставревски, има свега 23 године.
Више од двадесет година има
још само његов брат Ђорђе, а
остатак тима чине тек пунолетни играчи или седамнаестогодишњаци – рекао је Стеван Михаиловић, члан Управног одбора ВК-а Младост.
Тим из нашега града предводио је тренер Слободан Станчул,
а играли су: Нишовић, Рацков,
Ђ. Ставревски (два гола), Л.
Панајотовић (један), Цеснак,
Новаковић, А. Ставревски (је-

дан), Зечевић, Мрвош (два), Д.
Панајотовић (два), Стаматов
(два), Гојсовић, Милошевић и
Д. Барош (два гола).
Већ у недељу, 16. јула, на
програму је било друго коло, а
пред Панчевцима је било
велико искушење – путовали
су у Белу Цркву, на мегдан
искусном, силно појачаном
домаћину, којег је предводио
прекаљени ватерполо ас, центар Марчета. Ипак, ништа
није вредело Белоцркванима,
а публика је уживала у полетној и ефикасној игри гостију
из Панчева: Језеро–Младост
5:15, по четвртинама: 1:2, 1:6,
3:3 и 0:4.

– Феноменална игра наше
екипе. Браћа Ставревски, браћа Панајотовић, Нишовић,
Цеснак и остали момци једноставно су демолирали искусну
екипу из Беле Цркве. Иако
смо већ од другог минута
играли без повређеног Луке
Стаматова, који је веома
важан „шраф” у нашем тиму,
успели смо да начинимо прави подвиг – додао је Михаиловић.
Младост је у Белој Цркви
играла у саставу: Нишовић
(један гол), Н. Барош, Ђ. Ставревски (пет), Л. Панајотовић,
Цеснак (четири), Илић, А. Ставревски (два), Зечевић (један),
Дјуров, Д. Панајотовић (два),
Стаматов, Гојсовић (један),
Милошевић и Д. Барош (један
гол).
Одличан старт шампионата
неће успавати ватерполисте из
нашега града, а они се увелико
припремају за наредна искушења. Једно од њих биће на
програму већ у суботу, 22.
јула, када ће на градском базену у Панчеву гостовати Тент
из Обреновца. Дерби првог
дела сезоне почиње у 18.30, а
уз подршку навијача ватерполисти Младости лакше ће
доћи до повољног резултата. У
недељу, 23. јула, Младост
гостује у Сенти, где ће одмерити снагу са истоименим
домаћином.

СТАРТОВАЛА И ОМОЉИЧКА МЛАДОСТ

С ПЛИВАЧКИХ НАДМЕТАЊА

Суботица је прошлог викенда угостила најбоље пливаче
у нашој покрајини. У петак,
14. јула, одржано је Првенство Војводине у конкуренцији пионира, на коме су
чланови ПК-а Динамо остварили запажене резултате.
Петар Ранковић је тријумфовао на 200 и 400 м краул. Тара
Шормаз је била друга на 200 м
мешовито и трећа на 100 м делфин, а штафета дечака у трци
на 4 x 50 м мешовито освојила
је бронзано одличје. Тим су
чинили: Петар Ранковић, Страхиња Шондић, Вук Милосављевић и Даниел Келемен.
Такође у граду на северу
Бачке, у понедељак, 17. јула,
одржано је и Првенство Војводине за кадете, омладинце
и сениоре. И на том надметању пливачи Динама имали
су много успеха.

Страну припремио

Александар
Живковић

биле и новајлије – голман Стефан Луковић и Предраг Јањовић (Динамо 1945), Слободан
Гиговић (Славија, Ковачица)
и Марјан Спасић (Борац,
Сакуле), на које ће нови (стари) тренер Владан Несторовић моћи да рачуна у првенству. На првом окупљању у
новој сезони били су и челници клуба Драган Лукић, Зоран
Петров, Ђура Егић и Никола
Гајић, као и навијачи који су

дошли да виде први тренинг
својих љубимаца.
– Имамо доста вре ме на и
контрол них утакмица да се
добро спре ми мо за нову
сезону. Ком плетне припреме одра ди ће мо на нашим
теренима, где има мо одлич не услове и верујем да ћемо
у новом првен ству наставити да пости же мо добре
резултате – рекао је тре нер
Несторовић.

Вања Грујић је освојила
најсјајнија одличја у тркама
на 50, 100 и 200 м леђно у
јуниорској категорији, а тријумфовала је у апсолутној
конкуренцији у надметањима на 100 и 200 м леђно.
Дуња Нишић је била прва
на 50 и 100 м делфин, сребрна медаља припала јој је на
100 м леђно, а бронза на 200
м краул. Теодора Ногуловић
је зарадила бронзу на 200 м
леђно, а Катарина Белић
сребро на 200 м мешовито.

ЛЕТЊА ЛИГА У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ПЕХАР ОТИШАО У ДЕЛИБЛАТО
Као и сваке године, прва
половина јула у Долову
резервисана је за Летњу лигу
у малом фудбалу. И овог
пута надметале су се екипе
из: Долова, Панчева, Мраморка, Делиблата и других
околних места. Осам најбољих пласирало се у четвртфинале, а потом су уследиле
утакмице за даљи пласман.
Победнички пехар освојила
је екипа ветерана Омладинца
из Делиблата. За најбољег гол-

НОВИ РАНГ – НОВЕ ОБАВЕЗЕ
Младост из Омољице, нови
члан Војвођанске лиге група
„Исток”, започела је припреме
за наредну сезону. На прозивци се појавио двадесет један
фудбалер, а међу њима су

рији сениора освојио је члан
панчевачког Коњичког клуба Кремен Саша Крњаић с
грлом Вук. У конкуренцији
јуниора тријумфовала је
такође наша суграђанка Ања
Андрић, која је јахала грло
Минарди, а изузетно тешку
стазу успешно су прошле и
Уна Унчевић с коњем Грифон и Ива Миоч с грлом
Зевс, које су заузеле четврто
односно пето место.
Такмичење је протекло у
најбољем реду и сјајној организацији клуба домаћина,
КК-а Аранђеловац.

ТРОФЕЈИ ЗА ДИНАМО

ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ У ВАТЕРПОЛУ

Важан тријумф у
Белој Цркви

У недељу, 16. јула, у Аранђеловцу је одржано такмичење у
даљинском јахању, надметање у
издржљивости коња на дистанци од двадесет километара, а
све у оквиру званичног Првенства Србије у овом спорту.
Било је то треће овогодишње надметање у склопу
националног шампионата, а
последње искушење за све
учеснике биће у септембру,
када ће се сазнати ко ће бити
нови првак наше земље у
овој дисциплини.
На такмичењу у Аранђеловцу прво место у катего-

мана проглашен је Саша
Потић, а признање за најуспешнијег играча заслужио је
Филип Пештерац.
Н. Р.

ШАХОВСКИ КУТАК
На прозивци су се појавили
фудбалери: Никола Црвени,
Бошко Драговић, Ненад Радојевић, Филип Пештерац, Урош
Живковић, Бојан Савановић,
Милан Петровић, Слободан
Марковић, Данило Крунић,
Владан Лукић, Дејан Тепшић,
Александар Ђукановић, Мирослав Иванишевић, Милан Савановић, Ђорђе Божић, Лазар
Ђурић, Вук Минић и Душан
Михајловић.
Б. С.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сх5)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Стани!
Велики поздрав са Бледа!
Лука Тодоровић, Михајла Петровића Аласа 3/10

На улици си, погледаш лево, па десно, и тек онда одлучиш да ли
ћеш стати или ходати даље.
Нема смисла да останеш непомичан.
Инерција је чудо: залетиш аутомобил и точкови се окрећу све
док им физика не нареди да стану. И хемија може да заустави
залетели објекат.
Унутрашњи глас му каже: стани!

Буди природан!
Лука, Маријана, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац” ће
стизати на вашу адресу.
Редакција

Астронаути лебде у бестежинском стању.
Аутомобилисти у својим возилима лете по пистама.
Писци плове по машти.
Живо дрво пада.
То је, за све њих, природно стање ствари.
А замислите да укруг замене улоге... Какав би хаос настао!
Буди природан!

Путуј!

Поздрав с нашег меденог месеца!
Бангкок, Тајланд
Маријана Вукадиновић, Кикиндска 13

За разумевање међу самосвеснима неопходна је двосмерна
комуникација.
Глупо је да у друштву неке особе непрестано говориш, о чему
год, и да очекујеш да те она све време слуша.
Сулудо је да запушиш уши када ти саговорник нешто прича и
да истовремено вичеш: бла, бла, бла...
Свако ће ти рећи: путуј!
В. Ђурђевић
С. Трајковић

µ

?

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Софија Стојанов,
гимназијалка:
– Овог лета много
времeна проводим
с друштвом у парку.
Недавно сам посетила
другарицу у источној
Србији, а планирам
да идем на море
с породицом.

Петар Гвозденовић,
студент саобраћајног
факултета:
– Ове године нећу ићи
на море, али ћу ићи на
базен и купалишта у
локалу. Можда ћу отићи
до Златибора на
неколико дана.
Углавном ћу учити за
испите у септембру.

Милана Стојанов,
гимназијалка:
– Планирам да почнем
нешто да читам. Ићи ћу
на море ускоро. Вреле
дане не проводим на
локалним базенима
јер не волим таква
купалишта. Такође,
планирам да идем с
друштвом у Нови Сад.
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