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цена 40 динара

Тема броја
Историја спорта 

у нашем граду

» страна 7

Записи

Милан Бергинц: 

Сваки дан доноси 

нову прилику

» страна 28

Фото-репортажа

Животна прича 

Саше Алексића

» страна 29

Кошарка

„Тамиш” доводи

појачања

» страна 30
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НОВО РУКОВОДСТВО НАШЕГ ГРАДА страна 4
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Број 4879, година CLII

ЗИМОВНИКЗИМОВНИК

Драгана Купрешанин заменица, нови већници: Марија Јевић, 
Владислава Д. Максимовић и др Горан Симоновић

страна 9

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Радно време
од 8 до 16 сати

ПАНЧЕВЦИ БАЈКЕРИ

Срећа на два точка
страна 27

БЛИЖИ СЕ 1. СЕПТЕМБАР страна 3

ЕПИДЕМИОЛОЗИ ТВРДЕ ДА СЕ НЕ
ТРЕБА БОЈАТИ ПОЛАСКА У ШКОЛУ

Мултијезички додатак – на мађарском језику 

Többnyelvű melléklet – magyar nyelven » стране I-VIII

АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА



ми ну та у кон ти ну и те ту. Мо же се
пла ти ти СМС-ом на 9132 – сат ко -
шта 30 ди на ра. Исто пра ви ло ва жи
као и код пр ве зо не: про ђе 30 ми ну -
та и опет мо же те да ста не те где сте
би ли. Ако има ме ста…

У тре ћој, зе ле ној зо ни, у ко јој не ма
огра ни че ња око то га ко ли ко се мо же -
те за др жа ти, по сто је две ва ри јан те: за
сат по це ни од два де сет ди на ра мо гу ће
је „ја ви ти” се по ру ком на 9134, а за цео
дан, с це ном од 80 ди на ра, на 9133.

На кон сла ња СМС по ру ке до би ја те
по тврд ну по ру ку са оба ве ште њем о
вре ме ну ва же ња ва шег пар кинг ме -
ста. Ову по ру ку не тре ба бри са ти све
док не ис тек не вре ме пред ви ђе но за
пар ки ра ње. Мо гу ће је „на ба ви ти” и
прет плат не кар те за пар кинг: ме сеч -
не, по лу го ди шње и го ди шње; це не се
раз ли ку ју за фи зич ка и прав на ли ца.

Се ди ште „Пар кинг сер ви са” је у
Ули ци Ди ми три ја Ту цо ви ћа 5, а рад но
вре ме услу жног цен тра је рад ним да -
ни ма од 7 до 19 и су бо том од 7 до 14
са ти. Број те ле фо на: 013/351-549;
имејл parking.servis@jkphigijena.co.rs.

Ред и про пи си

Ка кве су од ред бе за ко на ко је се од но -
се на рад „па у ка”, од но сно „Пар кинг
сер ви са”… О то ме смо не што ра ни је
ове го ди не раз го ва ра ли с Ма ри јом
Ан дрић, пи-аром ЈКП-а „Хи ги је на”.

Да ли у тре нут ку ка да „па ук” поч не
да по ди же ау то мо бил вла сник во зи -
ла, уко ли ко се по ја ви на ли цу ме ста у
том мо мен ту, има пра во да тра жи да
се во зи ло спу сти и под ко јим усло ви -
ма? Да ли за по сле ни у „Пар кинг сер -
ви су” има ју пра во да од би ју та кав
зах тев?

– Не, кад поч не по ди за ње во зи ла,
ви ше не ма спу шта ња, во зи ло се од -
но си до де поа. Ако се вла сник по ја ви
при по ста вља њу „кан џе” на точ ко ве
во зи ла, он да има пра во да тра жи да
се во зи ло не од но си и тад се по сту па
по ње го вом зах те ву. Све то је у скла -
ду с Од лу ком о уре ђе њу са о бра ћа ја
на те ри то ри ји Гра да Пан че ва – од го -
во ри ла је Ма ри ја Ан дрић.

Осо ба за ду же на за од но се с јав но -
шћу овог јав ног пред у зе ћа от кло ни ла
је не до у ми це и у ве зи с тим ко ли ко
из но си ка зна ако се вла сник по ја ви
пре не го што је во зи ло од не то и же ли
да је пла ти на ли цу ме ста, од но сно
„по што ко шта” ако „па ук” од не се ау -
то мо бил:

– Ако се вла сник по ја ви пре по ди -
за ња во зи ла, од но сно при по ста вља -
њу пр ве „кан џе” на то чак, на пла ћу је
се по ку шај укла ња ња у из но су од
2.500 ди на ра, а ако се во зи ло по диг -
не и од не се, тад се на пла ћу је пун
износ укла ња ња – 5.000 ди на ра.

Ко ја је про це ду ра ка да се во зач по -
ја ви на ме сту где се пар ки рао и схва -
ти да му је „па ук” од нео ау то мо бил…
По сто ји и број мо бил ног те ле фо на за
ин фор ма ци је: 063/112-21-09.

Љу ди че сто „за бо ра вља ју” да не -
про пи сним пар ки ра њем оме та ју
функ ци о ни са ње сво јих су гра ђа на.
Де ша ва се да упра во они при ја вљу ју
да не мо гу да иза ђу сво јим ау то мо би -
лом на ули цу јер им је не ко „за сео”
ис пред ка пи је – при ја ве се под но се
МУП-у Ср би је – ПУ Пан че во на 192 и
ко му нал ној ин спек ци ји Гра да Пан -
че ва на 013/354-172.

Пре ма ре чи ма Ма ри је Ан дрић,
„па ук” ме сеч но у про се ку од не се 80

во зи ла с те ри то ри је гра да Пан че ва.
Не ма ло ка ци ја и пра ви ла ода кле ау -
то мо би ли нај че шће „пу ту ју” иза над -
во жња ка, ка Ми си, пре Спорт ског
цен тра, где се „де по ну ју”. Све то за -
ви си од ра да овла шће них ли ца – са о -
бра ћај не по ли ци је, ко му нал них ин -
спек то ра и при ја ва гра ђа на. Пи-ар
„Хи ги је не” ка же да је не кад то у Ули -
ци Све то за ра Ше ми ћа код бу вља ка, а
не ки дру ги пут у цен тру гра да. Но ви -
на ри овог ли ста су све до ци да „па ук”
на днев ном ни воу у епи цен тру гра да
где нам је ре дак ци ја „по ку пи” бар
два „ко ма да”.

Пан чев ци су ре дов ни у из ми ре њу
ка зни, ду го ва ња гра ђа на пре ма „Пар -
кинг сер ви су” не по сто је. Па, ка ко би
и по сто ја ла…

Је ди ни раз лог за дуг би био да
ваш ау то мо бил вре ди ма ње од ви си -
не ка зне. Их, па то он да и ни је не ки
ау то мо бил, пре ће би ти да је „крш”.
При род но, љу ди во ле и сво је
„олдтај ме ре”. Жи ве ли! За то, па зи те
где пар ки ра те, по сто ји 2.047 ме ста
за то.

С. Трај ко вић

Љу ди че сто „за бо ра вља ју”
да не про пи сним
паркирањем ометају
функционисање својих
суграђана

У „мре жу” ме сеч но у
просе ку „уле ти” 80 во зи ла

Кре неш ко ли ма у град. Да на бр за ка
пла тиш ра чу не, ку пиш не ку сит ни цу
у рад њи, свра тиш до „Пан чев ца” да
даш оглас… Куд ћеш с ау то мо би лом,
сва пар кинг ме ста су за у зе та… Још
бо ље, ми слиш се, „уде ну ћу” се у не ку
ули чи цу, ха у стор или то ме слич но –
та ман да не пла тим пар ки ра ње за тих
„пет ми ну та”. Пет ми ну та „по ра сте”
на два де сет због не пред ви ђе них
окол но сти, по пут ре да.

И, док си ре као „му ва”, по ку пио те
„па ук”. Тј. тво је пре во зно сред ство.
А, јој! Чу па ње ко се и гриц ка ње нок -
ти ју не по ма жу – мо раш да пла тиш
ако хо ћеш по но во да во зиш свој
ауто мо бил.

Где и ко ме?

У Пан че ву, у окви ру ЈКП-а „Хи ги је -
на”, по сто ји рад на је ди ни ца „Пар -
кинг сер вис”. Њен шеф – Ср ђан Ми -
ло ва но вић – за наш лист ка же да ова
слу жба кон тро ли ше на пла ту пар ки -
ра ња у цен тру гра да на 2.047 пар кинг
ме ста. Све је ре гу ли са но си сте мом
пар кинг зо на. На пла та пар ки ра ња се
вр ши рад ним да ни ма од 7 до 21, а су -
бо том до 14 са ти. Не де љом је опу -
ште но, пар ки ра ње је за „џ”.

– „Пар кинг сер вис” по се ду је јед но
спе ци јал но во зи ло –„па ук” – за укла -
ња ње не про пи сно пар ки ра них во зи -
ла по на ло гу са о бра ћај не по ли ци је и
ко му нал не ин спек ци је гра да Пан че -
ва. Во зи ла се од но се на ло ка ци ју на
Но во се љан ском пу ту б. б., а број те -
ле фо на за ин фор ма ци је је 013/314-
857 – од го ва ра Ми ло ва но вић на пи -
та ње шта чи ни ти ако вам је ау то мо -
бил „не стао”, а ни је укра ден.

Ина че, пар кин зи су по де ље ни у
три зо не. У пр вој, цр ве ној зо ни мак -
си мал но до зво ље но пар ки ра ње у
кон ти ну и те ту је 120 ми ну та. Број
СМС-а за пла ћа ње је 9131 и це на за
је дан сат је 35 ди на ра. У њој се мо -
же те по но во пар ки ра ти на кон по ла
са та. По сто ји и дру га – жу та зо на, с
мак си мал ним задр жа ва њем до 240
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Не ко тужно
ле то...

Нај то пли је го ди шње до ба уве -
ли ко тра је... Ово ле то по ма ло
под се ћа и на оно из 1968. го -
ди не – вар љи во је! И по вре -
мен ској прог но зи (што би ре -
кла Ми ра Ба њац у култ ном
фил му, „ма ло-ма ло па ки ша”),
али и због ра зних де мон стра -
ци ја ко је се одр жа ва ју...

За раз ли ку од нај то пли јег
го ди шњег до ба од пре ви ше од
по ла ве ка, ово на ше ле то, на -
жа лост, раз ли ку је се и по ви -
ру су ко ји је па ра ли сао чи та ву
пла не ту. До ско ра су се то ком
ле та у на шем гра ду одр жа ва ле
раз не ма ни фе ста ци је, љу ди
пла ни ра ли од ла зак на го ди -
шње од мо ре или бар оби ла зак
обли жњих из ле ти ша и ку па -
ли шта...

Ле то, па и це ла 2020. го ди -
на не ће се пам ти ти по ле пом.
На род је збу њен, до ње га до -
пи ру сва ко ја ке ин фор ма ци је
у ве зи с ко ро на ви ру сом, за -
тво ре не су нам гра ни це су сед -
них зе ма ља... Епи де ми о ло зи
сва ко га да на јав но из но се по -
дат ке о бро ју обо ле лих од ко -
ро на ви ру са... Не ко им ве ру је,
не ко не!

Та ко мно ги от ка зу ју сво је
го ди шње од мо ре, док су дру ги
је два до че ка ли да „тен зи је”
ма ло по пу сте, па су по хр ли ли
пут Ја дра на...

Не ка ра ни ја ле та обич но су
би ва ла мир на, ни је се мно го
то га де ша ва ло. Нај ва жни је је
би ло где ра ди ри ба, на ко ји
ма мац гри зе, ка кав је во до стај
ре ка... Или се тра жи ла не ка
до бра свир ка, не ка лет ња за -
ба ва... Са да је, на жа лост, пот -
пу но дру га чи је!

И шта нам он да пре о ста је?
Је ди но да по ку ша мо да са ми
се би жи вот учи ни мо ква ли -
тет ни јим и бо љим. Ва ља се
ока ни ти ла мен ти ра ња над
суд би ном и окре ну ти се бу -
дућ но сти. И кло ни ти се оних
што стал но гун ђа ју, при го ва -
ра ју и уза луд се тру де да, жа -
ле ћи се на то да „сви дру ги” не
ва ља ју, ство ре ла жни ути сак о
соп стве ној ве ли чи ни, бе же ћи
при том од су сре та с по гле дом
осо бе ко ја их вре ба у огле да лу.
Та њи хо ва не га тив на енер ги ја
го ра је од овог на шег ва зду ха,
ваљ да је ди ног на све ту ко ји
има бо ју, струк ту ру, ми рис и
укус.

За то гла ве го ре! И не устру -
ча вај те се да на гра ди те се бе
ако сте ус пе ли у би ло че му
што сте на у ми ли. Ча сти те се
не чим што во ли те...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње
је рас пи са ла јав ни по зив за ре а ли за -
ци ју про гра ма под сти ца ња за по шља -
ва ња мла дих под на зи вом
„Мо ја пр ва пла та”. Овим
про гра мом да је се мо гућ -
ност мла ди ма без рад ног
ис ку ства да оба ве прак су
на кон крет ним по сло ви ма
код по сло дав ца с ци љем
сти ца ња зна ња, ве шти на и
ком пе тен ци ја за рад и да
на тај на чин по ве ћа ју сво је
мо гућ но сти за за по шља ва -
ње. По зив је до сту пан на
сај то ви ма www.nsz.gov.rs и
www.mojaprvaplata.gov.rs.

Про грам се спро во ди без
за сни ва ња рад ног од но са у
тра ја њу од де вет ме се ци
код по сло да ва ца ко ји при па да ју при -
ват ном или јав ном сек то ру, а при о -
ри тет има ју по сло дав ци из при ват ног

сек то ра, по себ но они из де ва сти ра -
них оп шти на. Пла ни ра но је укљу чи -
ва ње 10.000 мла дих са сред њим и ви -

со ким обра зо ва њем, до на вр ше них
30 го ди на жи во та, што су без рад ног
ис ку ства и на ла зе се на еви ден ци ји

не за по сле них НСЗ-а, ко ји ис пла ћу је
ме сеч ну нов ча ну на кна ду у из но су од
20.000 свр ше ним сред њо школ ци ма и

24.000 ди на ра мла ди ма с
ви со ким обра зо ва њем.

Пр ва фа за ре а ли за ци је
про гра ма је на ме ње на ис -
кљу чи во по сло дав ци ма, ко -
ји у пе ри о ду од 17. ав гу ста
до 25. сеп тем бра тре ба да се
при ја вљу ју на сај ту mojapr-
vaplata.gov.rs. У дру гој фа зи
не за по сле ни ће се од 1. до
15. ок то бра при ја вљи ва ти
на истом сај ту. По сло дав ци
ће по том иза бра ти кан ди -
до ва не ко ји им од го ва ра ју,
а ко нач не ли сте ће би ти до -
ступ не на по ме ну том сај ту
од 1. но вем бра.

На кра ју, уго вор ће пот пи са ти НСЗ,
по сло да вац и иза бра ни кан ди дат.

С. Т.

ГДЕ СЕ У ГРА ДУ МО ЖЕ БЕЗ БЕД НО ОСТА ВИ ТИ АУ ТО МО БИЛ

Трибина у време короне.

У суботу, 15. августа, на Градском стадиону

Снимио: Милан Шупица

„ПА УК”, ПАР КИНГ ЗО НЕ, „ПО ШТО 
ТО КО ШТА” И НА РА ВО У ЧЕ НИ ЈЕ

Један „паук” уклања
непрописно паркирана
возила по налогу
саобраћајне полиције и
комуналне инспекције
града Панчева.

Наплата паркирања се
врши радним данима од 
7 до 21, а суботом до 14
сати; недељом је опуштено,
паркирање је за „џ”.

ИЗ НА ЦИ О НАЛ НЕ СЛУ ЖБЕ ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

Мо ја пр ва пла та
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Ђа ци се од сеп тем бра вра ћа ју
у школ ске клу пе, уз по што ва -
ње од ре ђе них ме ра, али уз до -
дат ну опре зност ко ја оба ве зу је
ка ко ро ди те ље, та ко и про свет -
не рад ни ке да пра те сво је уче -
ни ке. Ка ко сма тра епи де ми о -
лог проф. др Бра ни слав Ти о -
до ро вић, члан Кри зног шта ба
за су зби ја ње за ра зне бо ле сти
ко вид 19, не тре ба се пла ши ти
по ла ска у шко лу, јер се та иста
де ца ме се ци ма већ дру же и
про во де вре ме за јед но, док ће
у шко ла ма би ти оба ве зно по -
што ва ти од ре ђе не ме ре за шти -
те уз дру га чи ју ор га ни за ци ју
на ста ве.

Про фе сор Ти о до ро вић сма -
тра да је по треб но де цу еду ко -
ва ти, што ће би ти по ја шње но
већ на пр вом ча су, те да је и на
ро ди те љи ма и на про свет ним
рад ни ци ма ве ли ка од го вор ност.

– Про свет ни рад ни ци са да
има ју ве о ма ва жан за да так и
мо рам да при знам из свог угла
да им ни је ла ко. Они мо ра ју да
бу ду спрем ни да при хва те де -
цу и да пре у зму од го вор ност и
уло гу у функ ци о ни са њу све га
што сле ди. У до го во ру са школ -
ским ле ка ри ма би ће по ја шње -
но ка ко да се по на ша ју, ка ко
да пре по зна ју симп то ме, да им
ме ре те ле сну тем пе ра ту ру на
ула ску у шко лу. Ни је то ни шта
те шко ни ти ком пли ко ва но, уз
ма ло до бре во ље и ор га ни за -
ци је све ће то про ћи у нај бо -
љем ре ду – об ја шња ва про фе -
сор Ти о до ро вић.

Сва ки учи тељ или на став ник
до са да је већ упо знао сво је ђа -
ке, та ко да ће му би ти лак ше да

пра ти ње го во по на ша ње и при -
ме ти мо гу ћи про блем. Уко ли -
ко се до го ди да у по ро ди ци де -
те та не ко обо ли од ко ро не, тај
уче ник би ће уда љен из раз ре да
док се не из ле че уку ћа ни и не
утвр ди да и он ни је за ра жен.

– Та ко ђе, ако се те го бе ја ве у
шко ли, на ча су, учи тељ или на -
став ник по сум ња на од ре ђе не
симп то ме ко ји ука зу ју да де те
има ко ро ну, по зва ће те ле фо -

ном ро ди те ље и оба ве сти ће их
да до ђу по де те. Или ако ро ди -
те љи не оба ве сте шко лу да у
по ро ди ци има ју обо ле лог, а то
са зна шко ла, он да ни де те не -
ће мо ћи да по ха ђа на ста ву са
оста лом де цом, док се не стекну

усло ви. Ако се до го ди та кав
при мер, не ће це ло оде ље ње ићи
у изо ла ци ју, не го ће се пра ти -
ти та де ца, оба ви ти те сти ра ње
и шко ла на ста вља да ље. Јер где

су на ма са да де ца? Дру же се,
про во де вре ме за јед но, ни су
изо ло ва на, па за што он да уз
пре по ру че не ме ре не би по ха -
ђа ла на ста ву? Шко ла тре ба да
им да упут ство, већ на пр вом
ча су мо ра ју до би ти ин фор ма -
ци је о ма ска ма, ко ри шће њу,
фи зич кој дис тан ци, од сто ја њу,
дез ин фек ци ји и пра њу ру ку –
ка же епи де ми о лог Ти о до ро вић.

За да так сва ког ро ди те ља је
да по ша ље здра во де те у шко -
лу, то зна чи да оно не ма ни ка -
кве те го бе, ни тем пе ра ту ру, ни
гу шо бо љу, ни ди ја ре ју или би -
ло ко ји дру ги про блем.

– Ни је то ни шта но во, та ко се
сва ко по на ша и ка да је дру га
бо лест у пи та њу, а не са мо у до -
ба епи де ми је. Уко ли ко се де си
да не ко де те у раз ре ду има коро -
ну, оно ће од мах би ти по сла то
ку ћи, док ће оста ла де ца би ти
те сти ра на и пра ће на – ка же
проф. др Бра ни слав Ти о до ровић.

Епи де ми о лог др Пре драг Кон
из ја вио је да би тре ба ло схва ти -
ти да ће ви рус сва ка ко ући у
шко ле, али да се ме ра ма превен -
ци је мо же спре чи ти ње го во пре -
но ше ње и ши ре ње уну тар школе.

– Де цу тре ба на у чи ти да мо -
ра ју да но се ма ску. Они је могу
ски ну ти док се де у школ ској
клу пи, јер ће би ти на дис тан ци
од дру ге де це. Ма ску ће по но -
во мо ра ти да ста ве ка да одла зе
до то а ле та, на ве ли ком одмо -
ру. Мо ра ће да их но се и у школ -
ском дво ри шту ако су зби је ни
јед ни уз дру ге. Ако ски да ју ма -
ске, мо ра да се др жи дис тан ца,
а то је те шко обез бе ди ти –
објаснио је Кон. Р. П.

ОД 1. СЕП ТЕМ БРА ПУ НЕ УЧИ О НИ ЦЕ

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ЗИ КА ЖУ ДА СЕ НЕ ТРЕ БА
ПЛА ШИ ТИ ПО ЛА СКА У ШКО ЛУ

БА ХА ТОСТ ВЛА СНИ КА ПРЕ ВО ЗНИЧ КЕ ФИР МЕ

„Ко декс” без основ ног ко дек са у ко му ни ка ци ји
Од ма ја ове го ди не ко вин ска
ау то бу ска ста ни ца има но вог
вла сни ка – по зна тог пан че вач -
ког при вред ни ка. Ову но ву ре -
ал ност без има ло љут ње при -
хва ти ли су сви по слов ни љу ди
ко ји др же до се бе и сво јих би -
зни са. Ско ро сви.

Је ди на осо ба ко ја очи глед но
не зна шта је по слов на ети ка
је сте вла сник ПП-а „Ко декс”
Ми о драг Ми нић. На и ме, но ви
вла сник ста ни це по слао је свим
до та да шњим ко ри сни ци ма
имејл у ко ме су оба ве ште ни да
ће ако на ста ве ко ри шће ње ау -
то бу ских ста ја ли шта ко ја су са -
да у при ват ној сво ји ни до би ти
кри вич не при ја ве. Сви су то
при хва ти ли сем Ми ни ћа.

Но ви вла сник је усме но
упозо рио Ми ни ћа да пре ста не
да пар ки ра ау то бу се у кру гу

аутобу ске ста ни це, на шта је,
пре ма ре чи ма осо ба ко је су
све до чи ле том раз го во ру, Ми -
нић др ско ре а го вао ре кав ши
да га то не за ни ма и да но ви
вла сник мо же да га ту жи.

У же љи да то про ве ри мо, по -
зва ли смо Ми о дра га Ми ни ћа и
пи та ли га да ли је то тач но. Он
је то не ги рао, ре кав ши да је

имао су срет с но вим вла сни -
ком ау то бу ске ста ни це по слов -
не при ро де, а по што ни је при -
хва ће на ње го ва по ну да, ни је
ви ше ко му ни ци рао с пан че вач -
ким при вред ни ком. Та ко ђе, ре -
као је да ће ње го ви за по сле ни
од го ва ра ти ако на ста ве да се
пар ки ра ју на ау то бу ској ста ни -
ци у Ко ви ну. Истог да на смо

му по сла ли имејл у же љи да
има мо и пи са ни траг, али Ми -
нић на ње га ни је одгово рио.

А да је вла сник „Ко дек са” ба -
хат, го во ре и фо то гра фи је на
ко ји ма се ви ди да је и у сре ду,
19. ав гу ста, дан по сле на шег
раз го во ра, би ло пар ки ра них ау -
то бу са те фир ме на при ват ном
по се ду ау то бу ске ста ни це.

Пре ма не зва нич ним ин фор -
ма ци ја ма, оп штин ска власт у
Ко ви ну је из дво ји ла про стор
пре во зни ци ма где мо гу да пар -
ки ра ју ау то бу се. Сва ау то тран -
спорт на пред у зе ћа се то га при -
др жа ва ју, а за ПП „Ко декс”
пра ви ла фер по сло ва ња из гле -
да не ва же.

Но ви на ри „Пан чев ца” ће
оба ве шта ва ти јав ност о то ме
ка кав ће епи лог до би ти суд -
ски про цес. Р. П.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сата.
И овог ме -

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА
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КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА
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ВОДОВОД

Радови у Његошевој
Прва фаза реконструкције
водоводних инсталација у
центру Панчева, од Градске
управе до Његошеве улице,
приводи се крају, а ове не-
деље ће почети исти такви
радови у Његошевој улици.

За овај посао су задуже-
ни извођачи које су, путем
јавних набавки, ангажова-
ли Град Панчево и Јавно
комунално предузеће „Во-
довод и канализација”. По-
сао обухвата реконструкци-
ју водоводне мреже и мре-
же фекалне канализације,
што кошта приближно 10
милиона динара, и рекон-
струкцију атмосферске ка-
нализације, а цена тих ра-
дова је нешто мање од пет
милиона динара. Подземне
цеви у Његошевој улици
старе су више од шест
деценија. Д. К.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА „ЕКО САН ПЛУС”

У пе так пр ска ње ко ма ра ца

КОВИД У ГРА ДУ

Мање обо ле лих
Пре ма пре се ку на пра вље ном
у сре ду, 19. ав гу ста, у ко вид
бол ни ци у на шем гра ду биo
је сме штен 41 па ци јент, од
че га је ше сто ро би ло на ин -
тен зив ној не зи, а дво је на
ре спи ра то ру. На ки се о ни ку
је би ло 15 па ци је на та.

У не дељ ном из ве шта ју Ин -
сти тута за јав но здра вље Вој -
во ди не оце ње но је да је епи -
де ми о ло шка си ту а ци ја у Вој -
во ди ни про те кле сед ми це и
да ље би ла не по вољ на, али с
тен ден ци јом по бољ ша ња. У
по не де љак је на те ри то ри ји
се вер не срп ске по кра ји не био
3.021 ак ти ван слу чај, што је
за 563 ма ње не го се дам да -
на ра ни је.

Ево још јед не до бре ве сти:
за раз ли ку од прет ход них
не де ља, Пан че во ви ше ни је
на ли сти гра до ва у ко ји ма је
епи де ми о ло шка си ту а ци ја
не по вољ на. Д. К.

Дру штво за дез ин фек ци ју, де -
зин сек ци ју и де ра ти за ци ју „Еко -
сан плус” д. о. о. на ја ви ло је да
ће трет ман су зби ја ња од ра слих
ко ма ра ца на те ри то ри ји гра да
Пан че ва из вр ши ти у пе так, 21.
ав гу ста, уко ли ко се за то ство ре
по вољ ни ме те о ро ло шки услови.

Трет ман ће би ти из ве ден уре -
ђа ји ма са зе мље и тра ја ће од
19 до 23 са та. У по је ди ним де -
ло ви ма гра да би ће оба вље но и
за ди мља ва ње. Пче ла ри ма је
упу ће на мол ба да бла го вре ме -
но пре ду зму све нео п ход не ме -
ре за за шти ту пче ла.

На осно ву из ве шта ја За во да
за би о ци де и ме ди цин ску еко -
ло ги ју (ЗБМЕ), од 1. ју на до 4.
ав гу ста, при су ство ге но ма ви -
ру са За пад ног Ни ла от кри ве но
је у до ма ћим ко мар ци ма Cu-
lex pipiensса с раз ли чи тих ло -
ка ци ја на те ри то ри ји Пан че ва,
али и Су бо ти це, Сом бо ра,

Параћи на, Зре ња ни на, Кра ље -
ва, Па ли ћа, Апа ти на, Но вог Са -
да, По жа рев ца и Бе о гра да.

У Ин сти ту ту за јав но здра -
вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но -
вић Ба тут” ка жу да на те ри то -
ри ји Ср би је до 14. ав гу ста ни је
ре ги стро ван ни је дан по твр ђе -
ни слу чај обо ле ва ња од гро зни -
це За пад ног Ни ла.

Ин фек ци ја ви ру сом За пад ног
Ни ла зва нич но је пр ви пут ре -
ги стро ва на у ху ма ној по пу ла -
ци ји на те ри то ри ји Ср би је кра -
јем ју ла 2012. го ди не. У „Ба ту -
ту” на во де да је у пе ри о ду од
2012. до 2019. го ди не на те ри -
то ри ји на ше зе мље за бе ле же но
укуп но 1.016 слу ча је ва гро зни -
це За пад ног Ни ла. У истом пе -
ри о ду бе ле жи се и 98 смрт них
ис хо да ко ји се, ка ко ка жу на по -
ме ну том ин сти ту ту, „мо гу до ве -
сти у ве зу са обо ле ва њем од гро -
зни це За пад ног Ни ла”. Д. К.

ПРА ВИ ЛА ПО НА ША ЊА

1. Уко ли ко је дан уче ник

до би је ко ро ну, оста ли ће би -

ти те сти ра ни, али ће на ста -

ви ти рад.

2. Ако се у по ро ди ци не -

ког ђа ка по ја ви ко ро на, он

не ће ићи у шко лу иа ко ни је

за ра жен.

3. Ако се те го бе ја ве у

шко ли, на ча су, на став ник

је у оба ве зи да по зо ве те -

ле фо ном ро ди те ље да до ђу

по де те.

4. Ђа ци мо гу да ски ну ма -

ске док се де у клу пи. Ма ску

ће по но во ста ви ти ка да иду

до то а ле та, на ве ли ком

одмору...

5. Тро слој не ма ске не ће

би ти оба ве зне.



За ме ни ца пр вог
човека гра да Дра га на
Ку пре ша нин

Но ва ли ца у Ве ћу: 
др Го ран Си мо но вић,
Вла ди сла ва 
Д. Макси мо вић и
Мари ја Је вић

На кон сти ту тив ној сед ни ци
Скуп шти не гра да Пан че ва, у
пе так, 21. ав гу ста, би ће об зна -
ње но: Алек сан дар Сте ва но вић,
до са да шњи ди рек тор ЈКП-а
„Хи ги је на”, но ви је гра до на -
чел ник Пан че ва. Ње го ва за ме -
ни ца би ће Дра га на Ку пре ша -
нин. Ло кал ни пар ла мент ће и
убу ду ће во ди ти Ти гран Киш.

Пре ма на ја ва ма из до бро оба -
ве ште них из во ра, чла но ви Град -
ског ве ћа оста ће Ми лен ко Чуч -
ко вић (под руч је ра да, за по шља -
ва ња и со ци јал не по ли ти ке), Ка -
та ри на Ба њаи (за шти та жи вот -
не сре ди не и одр жи ви раз вој) и
Та тја на Бо жић (обра зо ва ње).
Нај о збиљ ни ји кан ди дат да уме -
сто др Ми ре ле Пе тро вић убу -
ду ће бу де већ ник за здрав ство
је сте др Го ран Си мо но вић. Вла -
ди сла ва Д. Мак си мо вић ће пре -
у зе ти ре сор по љо при вре де, ко -
ји је во дио Зо ран Гр ба, док је за
ре сор кул ту ре ода бра на Ма ри ја
Је вић, а у Ве ће ула зи уме сто
Не ма ње Ро та ра. До ју че ра шњи
за ме ник гра до на чел ни ка Пре -
драг Жив ко вић има ће за ду же -
ње да се у Ве ћу ба ви ко му нал -
ним пред у зе ћи ма и са о бра ћа -
јем, а Ма ја Вит ман оста је на
ме сту град ског ме на џе ра.

Да ли ће би ти још ре со ра у
Град ском ве ћу, ви де ће мо на са -
мој сед ни ци Скуп шти не гра да.
Сви на бро ја ни су ка дар Срп -
ске на пред не стран ке.

Би о гра фи је дво је пр вих
људи гра да

Ред је да нај пре пред ста ви мо
но вог гра до на чел ни ка. Алек -
сан дар Сте ва но вић је ро ђен 4.
сеп тем бра 1986. го ди не у Су -
бо ти ци. Шко ло вао се пр во у
Пан че ву: за вр шио је Основ ну
шко лу „Ми ро слав Ан тић” и
Гим на зи ју „Урош Пре дић”. Ди -
пло ми рао је на Фа кул те ту за
гра ди тељ ски ме наџ мент Уни -
вер зи те та „Уни он” у Бе о гра ду.

Рад ну ка ри је ру је за по чео у
по ро дич ном пред у зе ћу 2010.
го ди не на ад ми ни стра тив ним
по сло ви ма, а на ста вио ју је на
по сло ви ма упра вља ња, где је
остао до 2016. Од ок то бра 2013.
до мар та 2016. го ди не оба вљао
је функ ци ју пред сед ни ка Над -
зор ног од бо ра ЈП-а Ди рек ци ја
за из град њу и уре ђе ње гра да
Пан че ва. То ком 2016. го ди не
не ко ли ко ме се ци био је ди рек -
тор ЈКП-а „Хи ги је на”, а од ма -
ја 2016. до сеп тем бра 2017. го -
ди не члан Град ског ве ћа за ду -
жен за ре сор стам бе но-ко му -
нал них по сло ва и са о бра ћа ја.
По том је име но ван за ди рек -
то ра ЈКП-а „Хи ги је на”.

Го во ри ен гле ски је зик. Отац
је јед ног де те та. Сте ва но вић је
члан СНС-а од 2013.

Ње го ва за ме ни ца Дра га на
Ку пре ша нин ро ђе на је 17. де -

цем бра 1983. Основ не ака дем -
ске сту ди је за вр ши ла је на
Прав ном фа кул те ту Уни вер зи -
те та у Бе о гра ду и има зва ње
ди пло ми ра ни прав ник. Пре фа -
кул те та би ла је уче ни ца Гим -
на зи је „Урош Пре дић” и ОШ
„Све ти Са ва”. Има по ло жен др -
жав ни струч ни ис пит по про -
гра му за ви со ко обра зо ва ње и
бо га то рад но ис ку ство.

Би ла је део при прав нич ког
про гра ма у На ци о нал ној слу -
жби за за по шља ва ње у Сек то -
ру оси гу ра ња за слу чај не за по -
сле но сти од ма ја 2012. до ма ја
2013. По том, ви ши струч ни са -
рад ник за по сло ве ма тич не еви -
ден ци је у По кра јин ском фон -
ду за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње, Фи ли ја ла Пан че во,
од 1. ју ла 2014. до 14. но вем -
бра 2017. Ру ко во ди лац прав -
них, ка дров ских и ад ми ни стра -
тив них по сло ва у За во ду за јав -
но здра вље Пан че во би ла је од
1. фе бру а ра 2018. до 28. апри -
ла 2019, а се кре тар Пред школ -
ске уста но ве „Деч ја ра дост” од
29. апри ла 2019. до 22. сеп -
тем бра 2019; дан ка сни је по -
ста ла је вр ши лац ду жно сти ди -
рек то ра До ма за ли ца са оште -
ће ним ви дом „Збри ња ва ње”
Пан че во.

Но ви већ ни ци

Вла ди сла ва Д. Мак си мо вић, ко -
ја пре у зи ма ре сор по љо при вре -
де, се ла и ру рал ног раз во ја у
Град ском ве ћу, ро ђе на је 23.
ја ну а ра 1985. Она је ма стер ин -
же њер по љо при вре де у обла -
сти хо р ти кул ту ре, а По љо при -
вред ни фа кул тет у Зе му ну Уни -
вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши -
ла је с про се ком 9,88. Са да је
док то ранд на истом фа кул те -
ту: од бра на док тор ске ди сер -
та ци је из обла сти ра тар ства и
по вр тар ства пла ни ра на је за је -
сен ове го ди не. Та ко ђе, ди пло -
ми ра ни је ин же њер пеј за жне
ар хи тек ту ре и хо р ти кул ту ре.
Пре на ве де ног за вр ши ла је
сред њу тех нич ку шко лу за пеј -
за жну ар хи тек ту ру у Бе о гра ду,
смер хо р ти кул ту ра.

Тре нут но оба вља ду жност
тех нич ког из вр шног ди рек то -
ра у ЈКП-у „Зе ле ни ло”.

По све ће на је кон стант ном
уса вр ша ва њу у обла сти ма шу -
мар ства и по љо при вре де. Аутор

и ко а у тор је у ви ше до ма ћих и
стра них на уч них ра до ва. По -
себ но ис ти че рад у ме ђу на род -
ном ча со пи су „Agriculture M21”,
ко ји је об ја ви ла у ју ну 2020. го -
ди не с гру пом ко а у то ра. Уче -
сник је ви ше сим по зи ју ма у ор -
га ни за ци ји Шу мар ског фа кул -
те та. По се ду је це р ти фи кат из
ко р по ра тив ног упра вља ња у јав -
ним пред у зе ћи ма, др жав ним
дру штви ма ка пи та ла и при вред -
ним дру штви ма.

Док тор Го ран Си мо но вић,
но ви већ ник за здрав ство, ро -
ђен је 13. ок то бра 1976. го ди не
у Ко сов ској Ви ти ни. Сред њу
ме ди цин ску шко лу „9. мај” у
При шти ни за вр шио је као уче -
ник ге не ра ци је. Упи сао је ре -
дов не сту ди је 1996. го ди не на
Ме ди цин ском фа кул те ту Уни -
вер зи те та у При шти ни, ко је је
успе шно за вр шио у Ко сов ској
Ми тро ви ци и сте као зва ње док -
то ра ме ди ци не.

Ка ко сам ка же, због не по вољ -
не еко ном ске и по ли тич ке си -
ту а ци је, као и НА ТО агре си је
на на шу зе мљу, пут га је до вео
до на шег гра да. За сно вао је рад -
ни од нос у До му здра вља Пан -
че во као ле кар у Слу жби хит не
ме ди цин ске по мо ћи. Ту је оства -
рио за па же не ре зул та те и сте -
као ис ку ство у спа са ва њу и пру -
жа њу пр ве по мо ћи нај у гро же -
ни јим па ци јен ти ма. Ак тив но је
уче ство вао у ор га ни за ци ји ни за
пре вен тив них ак ци ја усме ре них
на по ди за ње све сти су гра ђа на о
зна ча ју пре вен тив них пре гле да.

Та ко ђе, Си мо но вић је ини -
ци ја тор еду ка тив них пре да ва -
ња за пред школску и школску
децу кроз ор га ни зо ва ну по се ту
вр ти ћи ма и шко ла ма. Оже њен
је и отац је дво је де це.

На кра ју, но ва чла ни ца Град -
ског ве ћа за ду же на за кул ту ру,
Ма ри ја Је вић, ро ђе на је у Кру -
шев цу 12. но вем бра 1979. Ди -
пло ми ра ла је на Фи ло зоф ском
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе -
о гра ду, на гру пи за ан дра го ги -
ју. Чла ни ца је Дру штва ан дра -
го га Ср би је.

Од мах по за вр шет ку сту ди ја
по че ла је да ра ди у сек то ру за
људ ске ре сур се нај пре у ком -
па ни ји „Со ко Штарк”, а по сле
ис ку ства у још јед ној ве ли кој
фир ми пре шла је у област кул -
ту ре. У пе ри о ду од 2013. до
2015. го ди не би ла је ди рек тор -
ка До ма кул ту ре у Ка ча ре ву.
Осно ва ла је фе сти вал игре под
на зи вом „Лу дус фест”, чи ји је
циљ био про мо ци ја кул ту ре дру -
гих на ро да, а за тим и „Ма лу

жа о ку”, ко ја је у скло пу фе сти -
ва ла „Жа о ка” при бли жа ва ла де -
ци ху мор, са ти ру и ка ри ка ту -
ру. Го ди не 2015. осно ва ла је
удру же ње же на у Ка ча ре ву под
на зи вом „Ет но-ку так” с ци љем
очу ва ња кул ту ре и тра ди ци је.

У пе ри о ду од 2015. до 2018.
го ди не би ла је ди рек тор ка До -
ма омла ди не у Пан че ву. Тре -
нут но по ха ђа еду ка ци ју из обла -
сти по ро дич не си стем ске те -
ра пи је. Жи ви у Ка ча ре ву, уда -
та је и има два си на.

И, на овај на чин пред ста ви -
ли смо вам све но ве осо бе у
нај у жем град ском ру ко вод ству.
Ка да се бу ду ухо да ли на но -
вим по сло ви ма, сва ка ко ће мо
раз го ва ра ти с њи ма о бу ду ћим
ак ци ја ма.
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Вла ди сла ва Д. Мак си мо вић

Мари ја Јевић

МИ ШО МАР КО ВИЋ ДИ РЕК ТОР „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”

Ка ко ће име но ва њем Алек -

сан дра Сте ва но ви ћа за но -

вог гра до на чел ни ка оста ти

упра жње но ме сто ди рек то ра

ЈКП-а „Хи ги је на”, по ја ви ло

се не ко ли ко кан ди да та за

пре у зи ма ње те по зи ци је у

јав ном ко му нал ном пред у -

зе ћу. Ско ро са свим си гур но

но ви ди рек тор по ста ће Ми -

шо Мар ко вић, ди пло ми ра ни

ин же њер ор га ни за ци о них

на у ка.

Он је био члан Град ског

ве ћа за ду жен за стам бе но-

-ко му нал не по сло ве, а већ

го ди на ма се као је дан од ру -

ко во ди ла ца ЈКП-а „Гре ја ње”

ба ви упра вља њем от па дом.

Ро ђен је 30. апри ла 1974.

Наш од нос пре ма про шло сти крај ње је се лек ти ван, а
ису ви ше че сто сте ре о ти пан и про из во љан. Мно ги ме ђу
на ма из исто ри је соп стве ног на ро да би ра ју са мо оно што
им се сви ђа и то афир ми шу без ула же ња у су шти ну и без
би ло ка кве по тре бе за ду бљим раз у ме ва њем, док све оно
што им се не сви ђа јед но став но иг но ри шу, кри во тво ре
или пот пу но за не ма ру ју. Сто га ису ви ше че сто до ла зи мо
у опа сност да не до вољ но до бро раз у ме мо по је ди на раз -
до бља соп стве не про шло сти, а по себ но ону зако но мер -
ност ко ја се од но си на то да се исто ри ја по навља.

(Исто ри чар Де јан Ри стић, „Блиц”, 16. ав густ)

* * *
Кад је реч о сло бод ним умет ни ци ма – пи сци ма, та ка -
те го ри ја се на дру штве ној ле стви ци већ де це ни ја ма на -
ла зи од мах из над про сја ка. Ста тус сло бод ног умет ни ка
ме ђу пи сци ма углав ном има ју они ко ји пре жи вља ва ју
од ро ди тељ ске пен зи је, јер оста ли, ко ји су се опе кли о
овај ста тус, зна ју да их у де цем бру вре ба го ди шњи об ра -
чун до при но са, ко је не ће има ти ода кле да пла те. Та да
схва ти те да вам се ви ше ис пла ти да има те ста тус не за -
по сле ног ли ца не го са мо стал ног умет ни ка.

(Пи сац Мар ко Ви дој ко вић, „Да нас”, 17. ав густ)

* * *
Не ма дру ге Ср би је, она је умр ла с Ра де том Кон стан ти -
но ви ћем, Ср ђом По по ви ћем, Бор ком Па ви ће вић. Оста -
ли су умор ни, без вољ ни, де пре сив ни. Те шко је утвр ди ти
ко ја је ’иде о ло ги ја’ кри ва за ово или оно, ка да се не ко
пи та ко ме би се мо рао под не ти ра чун за кри ви на чин по
ко ме се да нас жи ви, нај пре би га тре ба ло ис по ста ви ти
се би са ми ма. Ма ло је ко ја власт, и она нај не сим па тич -
ни ја, до шла на врх без бе сло ве сне по др шке тих истих
љу ди што се на кнад но пи та ју у че му су се то на шли.

(Пи сац Бо ра Ћо сић, „Вре ме”, 13. ав густ)

* * *

* * *
Из у зет но ме све ово по га ђа. И пре ово га, го ди на ма уна -
зад при сут но ми је осе ћа ње да се уда ља ва мо јед ни од
дру гих, ма ње дру жи мо, ма ње во ли мо. А сад тек, пре по -
ру ке да се из бе га ва ју кон так ти с љу ди ма, то је же сток
уда рац. Ма да се не ка ко на дам да ће јед ног да на, ка да се
на ђе ре ше ње за про блем с ко ро ном, по тре ба за бли ско -
шћу на гло екс пло ди ра ти. Уз све те за бра не, нај ма ње се
па жње усме ра ва на ста ње ду ха на ро да, а ка да кло не мо
ду хом, и бо лест нас лак ше на па да. Кад не ма ду хов не
ис пу ње но сти, не ма ни во ље, па не ма ни про дук тив но -
сти, ис па шта на рав но и еко но ми ја, це ло дру штво на за -
ду је... У ова квим вре ме ни ма нај ви ше на по ра би тре ба ло
уло жи ти баш на ту стра ну, кул ту ра, и још ви ше кул ту ре,
по ди за ње мо ра ла, ја ча ње ду ха.

(Му зи чар Игор Винс, „Блиц”, 11. ав густ)

* * *
Ја се ба вим пе да го ги јом. Про фе сор сам и шко лу јем бу -
ду ће глум це. И пре но сим на њих мо ја зна ња и мо ја ис -
ку ства. Али ве руј те ми и они ме не уче. Да бу дем све жа,
да осе тим енер ги ју но вог вре ме на и но вих ге не ра ци ја
ко је до ла зе, да се не уча у рим, не за пу стим, не пре дам и
да оста нем за ро бље на у не ком пре по топ ском вре ме ну.
Уче ме да бу дем жи ва и да имам пулс. Во лим мла дост.
Ми слим да им ни је ла ко у овом вре ме ну. Ово вре ме је
про тив жи во та, ра до сти, љу ба ви. Ово бил до ва ње стра ха
те мом да ли ћеш има ти по сла, да ли ће мо би ти здра ви,
да ли ће мо би ти сло бод ни, си гур но је сте те шко и оп те -
ре ћу ју ће. И сад, у том вре ме ну ко је ме ље тре ба осво ји ти
свој про стор. Мно го те шко. Ни је им ла ко. Пра ве вред -
но сти су скрај ну те и пот це ње не.

(Глу ми ца Љи ља на Бла го је вић, пор тал „Но ва.рс ”, 
18. ав густ)

* * *
Филм „Отац” је сте ба зи ран на исти ни тој при чи, али је
ве ћи део ње го ве рад ње фик ци ја. На рав но да не што што
је жи вот на исти на, што се за и ста де си ло, увек по мог не
да ствар бу де што исти ни ти ја. У Не мач кој им ни је би ло
ја сно ка ко је мо гу ће да је не ко две го ди не ишао на по -
сао и ни је при мао пла ту, не ке ства ри су њи ма би ле пот -
пу но над ре ал не. Филм је про на шао пра ви тре ну так, јер
је и пре пан де ми је пла не та „по че ла да кљу ча” због со -
ци јал них раз ли ка и по ве ћа ња ра сло ја ва ња из ме ђу бо га -
тих и си ро ма шних. Бо јим се да ће по сле ко ро не по де ле
на бо га те и си ро ма шне би ти још ве ће, и да ће пла не та
би ти још не пра вед ни је ме сто.

(Ре ди тељ Ср дан Го лу бо вић, Н1, 16. ав густ)

КОНЦЕПТ ПО ЗНА ТЕ ГРАД СКЕ КА ДРОВ СКЕ ОД ЛУ КЕ

АЛЕК САН ДАР СТЕ ВА НО ВИЋ 
НО ВИ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ПАН ЧЕ ВА

Страну припремио
Синиша 

Трајковић



Спречавање
непланираних
обустава рада
постројења у
Рафинерији

Пре по зна ти квар пре не го што
се до го ди и на тај на чин спре -
чи ти об у ста ву ра да фа бри ке и
ску пе по прав ке. Зву чи не ве ро -
ват но, али упра во та ко би се
украт ко мо гао опи са ти је дан
од нај но ви јих про је ка та ко ји
се тре нут но спро во де у Ра фи -
не ри ји наф те Пан че во.

На и ме, ка ко по ру чу ју из
НИС-а, у окви ру ко јег по слу је
и пан че вач ка Ра фи не ри ја, тре -
нут но се у це лој ком па ни ји
спро во ди ве ли ки број ди ги тал -
них про је ка та ко ји ће у знат -
ној ме ри уна пре ди ти по сло ва -
ње ове ком па ни је, а Ра фи не -
ри ја у Пан че ву у овом про це су
за у зи ма по себ но ме сто. По ме -
ну ти про је кат у НИС-у на зи ва -
ју си сте мом „пре дик тив ног одр -
жа ва ња по стро је ња” и ње гов
циљ је ра но пре по зна ва ње по -
тен ци јал них ква ро ва на ва жној
опре ми и спре ча ва ње не пла -
ни ра них об у ста ва ра да по стро -
је ња у Ра фи не ри ји.

– Кон стант но се тру ди мо да
др жи мо ко рак са европ ским
ра фи не ри ја ма, а је дан од до -
ка за да то успе ва мо је су упра -
во ди ги тал ни про јек ти ко је
спро во ди мо. Уво ђе њем си сте -
ма пре дик тив ног одр жа ва ња
зна чај но ће мо по ве ћа ти без -
бед ност рад них про це са у на -
шој ра фи не ри ји, сма њи ти опе -
ра тив не тро шко ве, а са мим тим

до при не ти по ве ћа њу ефи ка сно -
сти по сло ва ња и уна пре ђе њу
кон ку рент но сти. Ми се ов де
не ће мо за у ста ви ти, на ста вља -
мо уво ђе ње но вих тех но ло ги ја
и у пла ну је низ про је ка та ди -
ги тал не тран сфор ма ци је ко ји
ће омо гу ћи ти ве ћу по у зда ност
опре ме и ефи ка сни је упра вља -
ње свим про це си ма у пан че -
вач кој Ра фи не ри ји – ре као је
по во дом уво ђе ња ди ги та ли за -
ци је у пан че вач ку Ра фи не ри ју
Вла ди мир Га гић, ди рек тор Бло -
ка Пре ра да у ком па ни ји НИС.

Ка ко за пра во ра ди „пре дик -
тив но одр жа ва ње по стро је ња”?
НИС-ови струч ња ци об ја шња -
ва ју да овај си стем пред ста -
вља је дан од нај зна чај ни јих
ала та, ко ји омо гу ћа ва пре ла -
зак с та ко зва ног ко рек тив ног
на про ак тив но одр жа ва ње
рафи не риј ских по стро је ња.

Савре ме ни ра чу нар ски си сте -
ми кон стант но пра те рад по -
стро је ња, при ку пља ју по дат ке
о ра ду опре ме и на осно ву ду -
бо ких и сло же них ана ли за по -
да та ка у ре ал ном вре ме ну и
по да та ка о ра ни јем ра ду опре -
ме су ге ри шу ка да би и где мо -
гло да до ђе до ква ра. У пи та -
њу је нај бо ља свет ска прак са у
при ме ни кон цеп та тзв. уче ња
ма ши на, тач ни је „Machine Le-
arning Software”.

Овај про је кат је са мо је дан у
ни зу број них ди ги тал них ко је
НИС спро во ди. Под се ћа ња ра -
ди, НИС је пре не ко ли ко ме се -
ци у рад пу стио мо бил ну апли -
ка ци ју „Drive.Go” ко ја по тро -
ша чи ма на НИС-овим бен зин -
ским ста ни ца ма омо гу ћа ва да
пла те ку пље но го ри во без ула -
ска у са му бен зин ску ста ни цу
и од ла ска на ка су.

ДРУШТВО
Петак, 21. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРО ЦЕС ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ НИС-а

Пре по зна ју квар и пре 
не го што се до го ди Ро ди те љи се до ви ја ју

ка ко би из бе гли
трошак од око 
3.000 ди на ра ме сеч но

Ствар је ја сна – ђа ци ће од 1.
сеп тем бра би ти у оба ве зи да у
шко ли но се ма ске, а пре по ру -
ка епи де ми о ло га је да то бу ду
хи рур шке, оне тро слој не. Пре -
ма пр во бит ној од лу ци Кри зног
шта ба, ко ри шће ње плат не них
ма ски у шко ла ма би ло је за -
бра ње но и ова ме ра је иза зва ла
пра ву ла ви ну не га тив них ко -
мен та ра, на ро чи то ро ди те ља.
Раз лог је ја сан – ако се це на
ма ски у ма ло про да ји кре ће од
20 па чак до 80 ди на ра, то зна -
чи да ће, по ред уџ бе ни ка, све -
за ка, школ ског при бо ра и ужи -
не, ро ди те љи мо ра ти да из дво -
је ме сеч но из ме ђу 800 и 3.200
ди на ра са мо за ма ске. Ми ни -
стар ство про све те je не дав но
упу ти ло по ру ку јав но сти да др -
жа ва не ма на ме ру да на ба вља
ову за штит ну опре му, већ да
ће то би ти оба ве за ро ди те ља и
ста ра те ља.

За ова кав ра ди ка лан по тез
по џе пу ро ди те ља „крив” је
Кри зни штаб, јер је стру ка сма -
тра ла да је овај тип ма ске оба -
ве зан у шко ла ма. На рав но, ни -
је реч о хи ру или ути ца ју срп -
ске „ма ска ма фи је”, већ је то
пре по ру ка Свет ске здрав стве -
не ор га ни за ци је – тро слој не
ма ске су ефи ка сне у за шти ти
ста нов ни штва јер има ју сво је -
вр сни „фил тер” из ме ђу уну -
тра шњег и спољ ног сло ја ма -
ске. Про блем је што су ове ма -
ске на ме ње не за јед но крат ну
упо тре бу и пре по ру чу је се да

се ме ња ју на сва ка два до три
са та, односно да се од мах про -
ме не уко ли ко се по ква се или
овла же од ки ја ња или ка шља -
ња. А то ко шта. На ве ли кој му -
ци на ро чито би би ли  ро ди те -
љи ко ји има ју два или ви ше
шко ла раца.

Стру ка сма тра да па муч не
ма ске има ју ве ли ке по ре, док
хи рур шке за у ста вља ју и ситни -
је че сти це и да, пре ма ис тра -
жи ва њи ма, Н95 ма ске пру жају

нај бо љу за шти ту, а да по том
сле де хи рур шке, док су на по -
след њем ме сту плат не не. Раз -
ли ка из ме ђу хи рур шких и
плат не них ма ски је у гу сти ни
ма те ри ја ла од ко јег су пра вље -
не од но сно у ве ли чи ни по ра
ко је по сто је у њи ма. Плат не не
ма ске се ве о ма бр зо овла же од
ва зду ха ко ји из ди ше мо и он да
ни су то ли ко ефи ка сне као дру -
ге, ка же стру ка. Су шти на ове
за штит не опре ме је да пру жи
за шти ту од бак те ри ја и штет -
них че сти ца у ва зду ху и за то
је Ми ни стар ство про све те у

до пи су упу ће ном шко ла ма ја -
сно на гла си ло да уче ник тре -
ба да но си ма ску при ула ску у
шко лу до до ла ска до сво је клу -
пе и да она мо ра оба ве зно да
се ко ри сти при ли ком од го ва -
ра ња и сва ког раз го во ра. По -
ред то га, но ви школ ски про -
то кол пред ви ђа да уче ни ци но -
се ову за штит ну опре му и при -
ли ком од ла ска на од мор или
у то а лет.

Због ова кве од лу ке мно ги ро -
ди те љи и на став ни ци су не го -
до ва ли и на ја ви ли да ће де цу
ипак сла ти и пу шта ти у шко лу
с плат не ним ма ска ма, јер је
не мо гу ће ис пу ни ти овај услов.
На рав но, ис по што ва ће од лу ку
о тро слој но сти – у плат не не
ма ске уба ци ће па пир не ма ра -
ми це или сте рил ну га зу. Јед на
сте рил на га за ко шта 15 ди на -
ра и од ње мо гу да се на пра ве
нај ма ње два фил тер на уло шка.

Стру ка је устук ну ла због по -
бу не јав но сти, све сна да је не -
мо гу ће да ро ди те љи обез бе де
хи рур шке ма ске, и на ред ба је
на пра сно пре тво ре на у пре по -
ру ку. По све му су де ћи, као што
је ја сно да ће ма ске би ти оба -
ве зне, ја сно је и да би за по сле -
ни у шко ла ма то ле ри са ли кре -
а тив не до сет ке гра ђа на ка да је
реч о тро слој но сти за штит не
опре ме – ипак су на став ни ци
и ро ди те љи они ко ји су на те -
ре ну и нај бо ље зна ју шта је
оствар љи во, а шта ни је.

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ЗИ ИН СИ СТИ РА ЈУ НА ПО ШТО ВА ЊУ ПРЕ ПО РУ КА СЗО

Ма ска раз до ра

ПО СЛЕ КРА ЋЕГ 
ПЛАН СКОГ ЗА СТО ЈА

У „Хип –Пе тро хе ми ји”
покре ну та про из вод ња

„ХИП –Пе тро хе ми ја” је на кон тро -
днев ног за сто ја због ра до ва на из -
ме њи ва чу то пло те у фа бри ци Ети -
лен и ре ак то ру у Фа бри ци по ли е -
ти ле на ни ске гу сти не (ПЕНГ) по -
но во по кре ну ла про из вод њу.

Стар то ва ле су фа бри ке Ети лен и
ПЕНГ, ко је, пре ма ре чи ма над ле -
жних у „Па тро хе ми ји”, ра де ста -
бил но и пре ма опе ра тив ном пла ну
про из вод ње. Убр зо је рад стар то -
ва ла и Фа бри ка по ли е ти ле на ви -
со ке гу сти не (ПЕВГ).
Ка ко ка жу пе тро хе ми ча ри, по кре -
та ње про из вод ње је про те кло уз
по што ва ње про пи са них без бед но -
сних ме ра и у скла ду с ва же ћим
про це ду ра ма ком па ни је и стан -
дар ди ма ква ли те та за шти те рад не
и жи вот не сре ди не. О ста р ту фа -
бри ка су оба ве ште не све над ле жне
ин сти ту ци је.

СЕ ЗО НА КА ШЉА ЊА И КИ ЈА ЊА

Ни је ко вид, 
већ ам бро зи ја

Сре ди на ав гу ста је до ба го ди не ка -
да они ко ји су алер гич ни на ам -
бро зи ју има ју ве ли ке про бле ме.
Ових да на та ко ров ска биљ ка по -
чи ње ин тен зив ни је да цве та и за
оне ко ји су на њу осе тљи ви то пред -
ста вља по че так ки ја ња и ка шља ња.

Пре ма зва нич ним по да ци ма
Аген ци је за за шти ту жи вот не сре -
ди не, Пан че во је ове не де ље ушло
у опа сну зо ну еми то ва ња по ле на
ам бро зи је, а глав ни пик се оче ку је
то ком ви кен да и на ред не не де ље.

Гра нич на вред ност за ам бро зи -
ју је, на и ме, од ми ни мал них 15
до мак си мал них 60 зр на, а пре ма
про це ни би о ло га, мо же се оче ки -
ва ти да ће у на ред ним да ни ма њи -
хов број пре ма ши ти и 100. У пе -
ри о ду еми си је по ле на ам бро зи је
днев не вред но сти кре ћу се од ви -
со ке, пре ко ве о ма ви со ке, до екс -
трем но ви со ке кон цен тра ци је и то
се, као и сва ке го ди не, оче ку је у
по след њој не де љи ав гу ста и пр вој
не де љи сеп тем бра.

Бе о гра ђа нин, не ка да шњи ђак Ма те -
ма тич ке гим на зи је, а да нас је дан од
во де ћих ин фор ма ти ча ра на пла не ти,
по звао је на став ни ке у Ср би ји да пи -
шу уџ бе ни ке чи је ће из да ва ње фи -
нан си ра ти ње го ва фон да ци ја „Алек
Кав чић”, а за тим их бес плат но об ја -
вљи ва ти на ин тер не ту

У то ку сле де ће го ди не тре ба ло би да
основ ци у Ср би ји има ју бес пла тан
при ступ свим школ ским уџ бе ни ци ма
на ин тер не ту уко ли ко се оства ри за -
ми сао проф. др Алек сан дра Кав чи ћа
с Кар не ги Ме лон уни вер зи те та у Пит -
сбур гу, на уч ног са рад ни ка Ма те ма -
тич ког ин сти ту та СА НУ.

Он је по чет ком го ди не осно вао Фон -
да ци ју „Алек Кав чић” и пре два ме се -
ца по звао ов да шње на став ни ке да пи -
шу уџ бе ни ке чи је ће из да ва ње фи -
нан си ра ти, а за тим их бес плат но об -
ја вљи ва ти на ин тер не ту. За „По ли ти -
ку” ис ти че да ће пр ве бес плат не школ -
ске књи ге ђа ци ма на ин тер не ту би ти
до ступ не по чет ком 2021, а да ће им
чи та ве он лајн ком пле те за све пред -
ме те свих раз ре да основ не шко ле по -
кло ни ти до 1. сеп тем бра исте го ди не.

Огром на за ра да из да ва ча

Кав чић на во ди да ће, ра чу на ју ћи и
уџ бе ни ке за стра не је зи ке, фи нан си -
ра ти из да ва ње ви ше од сто на сло ва,
на ко ји ма, у до ста слу ча је ва, ра де и
по два, три ау то ра, ко ји ма ће пла ти ти
хо но ра ре. От кри ва да из ра да јед ног
уџ бе ни ка ко шта око 5.000 евра и да
ће, уз до дат не тро шко ве ко је има око
из да ва ња, на штам па ње свих школ -
ских књи га за све раз ре де осмо лет ке
уло жи ти од по ла ми ли о на до ми ли он
евра.

– То ли ки је јед но крат ни тро шак ко -
ји има ју из да ва чи, а про це њу је се да
тр жи ште уџ бе ни ка у Ср би ји го ди шње
вре ди око сто ми ли о на евра. И у то ме
је ап сурд це ле при че ко ји по ка зу је
ко ли ко се нов ца ту обр ће и ко ли ко је
из ра бљи ва ње ро ди те ља у све му ово -
ме. То мо ја фон да ци ја по ку ша ва да

спре чи. А да не при чам о чи ње ни ци
да сва ки но ви уџ бе ник ко ји штам па ју
стра ни из да ва чи већ по сто ји у не ком
од об ли ка јер но ва из да ња при пре ма
и др жав но пред у зе ће За вод за уџ бе -
ни ке и на став на сред ства ко ји пра ти
све про ме не. То зна чи да су ро ди -

тељи, као по ре ски об ве зни ци ове зе -
мље, већ јед ном пла ти ли из да ва ње
уџ бе ни ка ко је ра ди за вод. По ку ша -
вам да ис пра вим не прав ду да пла ћа ју
књи ге и дру ги пут, али не зна чи да ћу
ус пе ти не што да про ме ним јер ди -
рек то ри шко ла има ју пра во да би ра ју
уџ бе ни ке и пи та ње је да ли ће изабрати
бес плат на из да ња ко ја ћу ја да по ну -
дим – ис ти че Кав чић.

Ула га ње у бу дућ ност

Овим по те зом, ка же, же ли да по да ри
свим ђа ци ма исте мо гућ но сти за на -
пре дак и по др жи раз вој срп ског обра -
зо ва ња, у ко ме ви ди је ди ну шан су за
из вла че ње зе мље „из ду бо ке кри зе” и
до во ђе ње у ста ње да се но си са свет -
ском кон ку рен ци јом.

– Оно што је Ср би ји по треб но је
мно го стру ко ве ће ула га ње у обра зо -
ва ње, што је по ли тич ки гле да но
неиспла ти во, јер из и ску је да ле ко више

нов ца, а ре зул та ти се ви де тек за око
три де це ни је јер ће та да ге не ра ци је у
ко је се да нас уло жи сво јим ра дом мо -
ћи да до при не су дру штве ном раз во ју.
Али то је је ди ни на чин да по ста не мо
оно што смо ра ни је би ли и да на ши
љу ди уме сто по лу про и зво да за свет -
ско тр жи ште пра ве го то ве про из во де
ко ји не у по ре ди во ви ше вре де – ка же
Кавчић.

Он на во ди до бар при мер Ита ли је,
ко ја има де се так из да ва ча, али се про -
свет не вла сти на не ко ли ко го ди на одлу -
чу ју за са мо јед ног од њих ко ји штам -
па је дин стве не уџ бе ни ке за це лу земљу,
а др жа ва по кри ва тро шко ве из ра де
школ ских књи га оним из да вач ким кућа -
ма ко је су кон ку ри са ле, а ни су изабране.

– Та ко да се њи ма не мо же до го ди -
ти да ро ди те љи пре ма из бо ру шко ле
ку пе де ци је дан ком плет уџ бе ни ка, а
он да због за ра де ђа ци слу ша ју на ста -
ву на да љи ну ор га ни зо ва ну пре ма
књига ма дру гог из да ва ча – на гла ша -
ва проф. Кав чић.

Ви со ка од ште та

Ина че, он је је дан од во де ћих ин фор -
ма ти ча ра на пла не ти, ау тор осам па -
те на та из ин фор ма ци о них тех но ло -
ги ја ко је је на пра вио на Хар двард и
Кар не ги Ме лон уни вер зи те ту, на ком

је и док то ри рао и где че ти ри ка те дре,
због за слу га, но се ње го во име. Овај
Бе о гра ђа нин је 1986. го ди не за вр шио
Ма те ма тич ку гим на зи ју у Ср би ји, да
би по том као је дан од нај бо љих

ученика шко ле ко ја но си ти ту лу од
на ци о нал ног зна ча ја на ста вио шко -
ло ва ње у Бо ху му, где је ди пло ми рао
на Елек тро тех нич ком фа кул те ту. Док -
тор ску ди сер та ци ју је од бра нио на
Кар не ги Ме лон уни вер зи те ту, а сем
на ње му, пре да вао је и на Хар вар ду и
на Уни вер зи те ту Ха ва ји.

Жи ви на ре ла ци ји Остин, Тек сас –
Бе о град, а део нов ца ко јим је осно вао
Фон да ци ју „Алек Кав чић” до био је на
осно ву ре корд не суд ске од ште те за
кра ђу ин те лек ту ал не сво ји не у сфе ри
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. У пи та -
њу је про на ла зак, ко ји је ка сни је и раз -
вио у сво јој док тор ској ди сер та ци ји на
Кар не ги Ме лон уни вер зи те ту, ко ји се
од 2003. го ди не ко ри сти за про из вод -
њу свих чи по ва за чи та ње с маг нет -
ских ме мо ри ја на пла не ти. Ка ко об ја -
шња ва за наш лист, мул ти на ци о нал на
ком па ни ја „Мар вел тех но ло џис” је ње -
гов па тент не за ко ни то ко ри сти ла у
про из вод њи чи по ва, а по сле сед мо го -
ди шњег спо ра пре су ђе но је да ње му и
проф. др Жо зеу Мо у ри, ње го вом мен -
то ру на Кар не ги Ме лон уни вер зи те ту,
упла ти 750 ми ли о на до ла ра.

– То је нај ве ћа од ште та ко ју је не ки
уни вер зи тет до био за не за ко ни то при -
сва ја ње ин те лек ту ал не сво ји не. Не
бих да го во рим о рас по де ли те новчане

су ме, али део нов ца ко ји је ме ни при -
пао же лим да, кроз рад фон да ци је,
ис ко ри стим за раз вој Ср би је, у којој
сам сте као основ на зна ња – ис ти че
Кав чић. (По ли ти ка)

ДРУ ГИ ПИ ШУ

ПРО ФЕ СОР ИЗ САД ФИ НАН СИ РА 
БЕС ПЛАТ НЕ УЏ БЕ НИ КЕ ЗА НА ШЕ ЂА КЕ

РА ЧУ НА РИ ЗА ШКО ЛЕ

– По моћ већ три го ди не пру жам

Ма те ма тич кој гим на зи ји, из ко је

сам по те као, а ко ја је има ла за ста -

ре ле ра чу на ре – ка же про фе сор

Кав чић. – Ка ко би нај та лен то ва ни ји

ма те ма ти ча ри у зе мљи до би ли нај -

бо љу тех но ло ги ју за рад, од 2019.

их снаб де ва мо ра чу на ри ма по след -

ње ге не ра ци је, а оне ко је смо им

до де ли ли у прет ход ној го ди ни за -

јед но с Ма те ма тич ком гим на зи јом

ша ље мо основ ним шко ла ма у Ср би -

ји – ка же наш са го вор ник. Та ко је

не дав но до ни рао 20 но вих ра чу на -

ра ђа ци ма из Ули це кра љи це На та -

ли је, а про шло го ди шње од ју че про -

сле ђу ју осмо лет ка ма у Ба тај ни ци,

Но вом Са ду, Ки кин ди и Ва ље ву.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Алек Кавчић
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6 ЗДРАВЉЕ

ОСЛОБОДИ ТЕ СЕ ХЕ ЛИ КО БАК ТЕ РИ ЈЕ УЗ ПО МОЋ ПРИ РО ДЕ

ЛЕ КАР ПО ЈЕО ЧОР БУ ОД БАК ТЕ РИ ЈА,
ПА ЗА СЛУ ЖИО НО БЕ ЛО ВУ НА ГРА ДУ

Го то во сва ка на ша те ма ко ја
се ти че си гур но сти у са о бра -
ћа ју пред ста вља је дан ве ли -
ки апел во за чи ма мо тор них
во зи ла да обра те па жњу на
дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју
ко ји су ве о ма ра њи ви. Овај
пут при ча ће би ти ма ло дру -
га чи ја због то га што све ви -
ше уо ча ва мо би ци кли сте ко -
ји не по шту ју са о бра ћај на
пра ви ла. Не рет ко ви ђа мо нај -
мла ђе, али и нај ста ри је би -
ци кли сте ка ко про ју ре пе -
шач ким пре ла зом без ика -
квог освр та ња на кре та ње дру -
гих во зи ла. Из гле да да ни је у
пи та њу са мо не па жња, већ
ма њак са о бра ћај не кул ту ре и
основ них зна ња о пра ви ли -
ма у са о бра ћа ју.

Нео п хо дан услов пре би ло
ка кве во жње би ци кла је про -
ве ра гу ма, ис прав но сти коч -
ни ца, пред њих и зад њих све -
та ла. И по ред за до во ље них
усло ва без бед но сти, во жњу
но ћу тре ба ло би из бе га ва ти
због сма ње не ви дљи во сти ка -
ко за би ци кли сте, та ко и за
оста ле уче сни ке у са о бра ћа -
ју. Уко ли ко се би ци кли ста на -
ђе на дру му у ноћ ним са ти -
ма, он да је нео п ход но да су
пред ња и зад ња све тла у функ -
ци ји, ка та ди оп те ри на точ ко -
ви ма, све тло од бој ни пр слук
на те лу, а кацигa на гла ви.
Ду гу ко су би тре ба ло ве за ти у
реп. Оде ћа не сме да бу де са
ши ро ким но га ви ца ма, а обу -
ћа не сме да кли за и спа да.

Ули це са ин тен зив ним са -
о бра ћа јем и оне ко је нам ни -
су до вољ но по зна те ни ка ко не
сме мо да пре ла зи мо ве ли ком
бр зи ном, а сва ку про ме ну сме -
ра кре та ња мо ра мо на вре ме
и ја сно да сиг на ли зи ра мо

руком. Би ци кли сти су у све -
му рав но прав ни уче сни ци у
са о бра ћа ју, осим у чи ње ни -
ци да су нај ви ше из ло же ни
по вре да ма, ако до ђе до не -
зго де с мо то ри зо ва ним дво -
точ ка ши ма и че тво ро точ ка -
ши ма. А да би се мо гућ ност
не зго де сма њи ла на ми ни -
мум, тре ба ло би све да учи -
ни мо ка ко би смо би ли до бро
ви дљи ви за оста ле уче сни ке
у са о бра ћа ју. Упра во то ме и
слу же све тло од бој ни пр слу -
ци и све тла на би ци клу. Ве о -
ма је ва жно да кре та ње би -
ци кла бу де у сме ру кре та ња
оста лих во зи ла и да би ци -
кли ста бу де бли жи де сној
стра ни ко ло во зне тра ке. Уко -
ли ко то ни је слу чај, мо гућ -
ност са о бра ћај не не зго де ве -
о ма се уве ћа ва на рас кр сни -
ца ма где би ци кли ста по ста је
те шко уоч љив за ау то мо бил
или мо то цикл ко ји до ла зи са
спо ред ног пу та.

Прет по ста вља мо да је ис -
пру же на ле ва или де сна ру -
ка ја сан сиг нал за оста ле уче -
сни ке у са о бра ћа ју да би ци -
кли ста ме ња смер кре та ња.
Тре ба ло би под се ти ти да спу -
ште на по длак ти ца под пра -
вим углом пре ма до ле зна -
чи да би ци кли ста има на ме -
ру да успо ри и да се за у ста -
ви. Сва ком овом сиг на ли зи -
ра њу ру ка ма мо ра да прет -
хо ди па жљи во по сма тра ње
дру гих уче сни ка у са о бра ћа -
ју, као и у мо мен ти ма ка да
за по чи ње мо ма не ври са ње би -
ци клом. Не мо же се до вољ -
но на гла си ти оба ве за би ци -
кли сте да си ђе с би ци кла и
да ус по ста ви ко му ни ка ци ју
по гле дом с во за чем ко ји при -
ла зи пе шач ком пре ла зу, а
све с ци љем без бед ног пре -
ла ска. При ла же ње пе шач ком
пре ла зу ве ли ком бр зи ном
пред ста вља ве ли ку опа сност
за би ци кли сту, а во за чу мо -
тор ног во зи ла да је ма ле шан -
се да во зи ло на вре ме и
безбед но за у ста ви. По зна ва -
ње и по што ва ње са о бра ћај -
них зна ко ва и сиг на ли за ци -
је од неизмер не је ва жно сти
за би ци кли сте јер сва ка гре -
шка мо же би ти коб на. Сва -
ко од вла че ње па жње те ле -
фо ни рањем или слу ша ли ца -
ма дово ди би ци кли сте и оста -
ле уче сни ке са о бра ћа ја у ве -
ли ку опа сност.

Ва жна по ру ка 
за би ци кли сте

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Иа ко зву чи као лет њи про блем, ко ји

узро ку ју вру ћи не, ноћ но зно је ње му чи

ве ли ки број осо ба у би ло ко је до ба го -

ди не, без об зи ра на спо ља шњу тем -

пе ра ту ру. Ово ста ње мо же бит но по -

ре ме ти ти на ви ке спа ва ња и до ве сти

до не са ни це и(ли) стре са. Осим нај -

ба нал ни јих раз ло га, као што је не -

при ла го ђе на соб на тем пе ра ту ра у

спа ва ћој со би, по сто ји још не ко ли ко

мо гу ћих по тен ци јал них узро ка ноћ ног

зно је ња: ме но па у за, иди о пат ска хи -

пер хи дро за, ин фек ци је и упа ле, рак,

хи по гли ке ми ја, те хор мон ски или не -

у ро ло шки по ре ме ћа ји. Ове те го бе иза зи ва ју и по је ди ни ле ко ви.

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

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

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

ва ју ноћ но зно је ње. До ка за ни лек про тив овог про бле ма, су де ћи

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

по 20 г жал фи је, вир ка и ра ста ви ћа. Биљ ке тре ба по па ри ти, па

их оста ви ти да крат ко вре ме од сто је. Чај се пи је сва ко днев но, ују -

тро, пре до руч ка, а те ра пи ја тра је ду же вре ме, све док не до ђе до

по бољ ша ња. По ред то га што по ма жу код ноћ ног зно је ња, по ме ну -

те биљ ке ја ча ју цео ор га ни зам, па је то раз лог ви ше да ре дов но

пи је те овај чај.

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

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

прах ле чи и ка шаљ и же лу дач ни ка тар.

Ре ши те се
ноћног зно је ња

По је ди не бак те ри је уме ју до -
бро да се са кри ју у на шем ор -
га ни зму би ра ју ћи ме ста на ко -
ји ма ни ко дру ги ве ро ват но не
би пре жи вео. Та ко за ка му фли -
ра не, оне мо гу иза зва ти те го бе,
а да ни ко не схва ти да су оне
глав ни крив ци за симп то ме ко -
ји нам да ни ма, ме се ци ма, па и
го ди на ма не да ју ми ра.

Баш та кав је слу чај с хе ли -
ко бак те ри јом (Helicobacter pylo-
ri), чи је је при су ство у ки се лој
сре ди ни људ ског же лу ца де це -
ни ја ма оста ло не при ме ће но,
јер ни ко не би оче ки вао да је
жи вот мо гућ у сре ди ни пу ној
хло ро во до нич не ки се ли не. За
све то вре ме ова бак те ри ја је
иза зва ла мно го чи ре ва на же -
лу цу, га стри ти са и ра зних дру -
гих га стро ин те сти нал них те го -
ба. Све док на по кон ни је от -
кри ве на и док то от кри ће дво -
ји ци на уч ни ка ни је до не ло Но -
бе ло ву на гра ду.

Ево шта све тре ба да зна те о
хе ли ко бак те ри ји и ка ко да са -
чу ва те же лу дац од тог не же -
ље ног го ста.

До ско ра се у све ту ме ди ци не
сма тра ло да је за по ја ву га стри -
ти са и пеп тич ког ул ку са (чир
на же лу цу, два на е сто па лач ном
цре ву или до њем де лу јед ња -
ка) кри ва по ве ћа на ки се лост.

Сто га су се у те ра пи ји ових
обо ље ња углав ном пре пи си ва -
ли ле ко ви ко ји сма њу ју или
пот пу но не у тра ли шу же лу дач -
ну ки се ли ну (ан та ци ди), уз
подра зу ме ва ни по се бан ре жим
ис хра не. Ме ђу тим, струч ња ке
је обес хра бри ва ло то што ове
ме ре ни су до но си ле оче ки ва не
ре зул та те. Чи ни ло се да ту по -
сто ји не што што су јед но став -
но пре ви де ли...

Ка ко је тај на от кри ве на

Ми сте ри ја је по че ла да се ре -
ша ва осам де се тих го ди на про -
шлог ве ка за хва љу ју ћи са рад -
њи дво ји це углед них ле ка ра.

На и ме, др Ба ри Мар шал, ме -
ди цин ски ми кро би о лог са Уни -
вер зи те та За пад не Ау стра ли је,
био је 1981. го ди не на тре ћој
го ди ни спе ци ја ли за ци је за ме -
сто ин тер ни сте. Са ра ђи вао
је с др Ро би ном Во ре -
ном, глав ним па то -
ло гом у Kраљевској
бол ни ци гра да Пер -
та. Во рен му је пред ло -
жио да ис пи та нео бич ну
пра вил ност ко ју је уо -
чио: ко ле ге су му сла ле
па ци јен те с те шким слу -
ча је ви ма чи ра на желу -
цу, а он је код сва ког од
њих от крио при су ство јед -
не бак те ри је у цре ви ма:
хе ли ко бак те ри је.

Мар шал је нај пре спро вео
екс пе ри мен те на ми ше ви ма и
сви ња ма, али ни је ус пео да их
за ра зи. У ме ђу вре ме ну, ме ди -
ци на је од ба ци ла су ге сти ју да
бак те ри ја мо же да про у зро ку је
чир. Ме ђу тим, Мар шал ни је

од у стао: сму тио је кок тел бак -
те ри ја у епру ве ти и си пао га у
сво ју го ве ђу су пу, ко ју је за тим
по јео. Пет да на ка сни је по чео
је да по вра ћа због бак те риј ске
ин фек ци је. Ен до ско пи јом је за -
ра за до ка за на, али је ујед но
уста но вље но да има и га стри -
тис – што је пр ви ко рак ка раз -
во ју чи ра на же лу цу.

Ис тра жи ва ња су тра ја ла још
ско ро де це ни ју, али с вре ме -
ном је ме ди ци на при хва ти ла
Мар ша ло ве на ла зе, по че ла да
те сти ра обо ле ле на хе ли ко бак -
те ри ју и да их ле чи јед но став -
ним ан ти би о ти ци ма. Мар шал
и Во рен су 2005. осво ји ли Но -
бе ло ву на гра ду за ме ди ци ну.
Сво јим ра дом су спа сли без -
број жи во та, јер хро нич ни чир
на же лу цу по ве ћа ва шан су од
ра ка на же лу цу. Чор ба од бак -
те ри ја би ла је вред на ри зи ка.

Сла би симп то ми, а ште та
огром на

Да нас се по у зда но зна да хе ли -
ко бак те ри ја до во ди до упал ног
про це са у слу зни ци же лу ца, а
тај про блем не сме те за не ма -
ри ти, јер не ле че на упа ла с вре -
ме ном мо же до ве сти до ул ку -
са, а за тим и до атро фич ног

га стри ти са, по том до по -
ја ве та ко зва ног MALT
лим фо ма и, на кра ју,
и до кар ци но ма
желу ца.

Ме ђу тим, иа -
ко ова бак те ри ја
има та ко ра зор -

но деј ство на ор -
га ни зам, тре ба зна ти

да ве о ма че сто за ра же не
осо бе на са мом по чет ку
не ма ју ни ка кве симп то -

ме ин фек ци је. Тек ка да се
бо лест раз ви је, ја вља ју се муч -
ни на и/или по вра ћа ње, бо -

ло ви у же лу цу и/или цре ви ма,
осе ћај те жи не у же лу цу, на ди -
ма ње, брз осе ћај си то сти, го ру -
ши ца, про лив, лош за дах и пе -
че ње у гор њем де лу сто ма ка.

Ле ка ри упо зо ра ва ју да се ова
бак те ри ја нај че шће пре но си од

осо бе до осо бе, бли ским кон -
так ти ма пре ко те ле сних из лу -
че ви на. Мо же мо се ин фи ци ра -
ти упо тре бом за јед нич ког по -
су ђа, при бо ра за је ло, у си ту а -
ци ја ма ка да, на при мер, мај ке
жва ћу хра ну, па је да ју де ци и,
уоп ште но, ка да се не по шту ју
основ на пра ви ла хи ги је не. Пре -
ма до са да шњој ста ти сти ци, ви -
ше од 50% свет ске по пу ла ци је

за ра же но је хе ли ко бак те ри јом,
али је про це нат оних код ко -
јих до ла зи до раз во ја бо ле сти,
сре ћом, ма њи.

По ма жу ан ти би о ти ци

Пре ма пре по ру ка ма ле ка ра, у
ле че њу хе ли ко бак те ри је пре -
пи су ју се три ан ти би о ти ка исто -
вре ме но. Они се пи ју 14 да на,
упо ре до с ле ко ви ма за сма ње -
ње лу че ња же лу дач не ки се ли -
не (ИПП), а по том се на ста вља
још ми ни мал но че ти ри не де ље
ИПП-а. Да ју се и про би о ти ци.

Ле че ње је, под ра зу ме ва се, у
до ме ну ле ка ра и он од -
ре ђу је тра ја ње и вр сту
те ра пи је. Вр ло че сто
се па ци јен ти мо ра ју
ле чи ти са две ку ре
ан ти би о ти ка, а по -
не кад се те ра пи ја
пер со на ли зу је, то јест
ра ди се кул ту ра и од -
ре ђу ју се ан ти би о ти -
ци на ко је је хе ли ко -
бак те ри ја од ре ђе ног „до ма ћи -
на” осе тљи ва.

Па зи те шта је де те

Да би сте ели ми ни са ли хе ли -
ко бак те ри ју из ор га ни зма, од
пре суд не је ва жно сти пра вил -
на и ре ду ко ва на ис хра на, као
и про ме на жи вот них на ви ка.

Ну три ци о ни сти са ве ту ју да
до руч ку је те, ру ча те и ве че ра те
у при бли жно исто вре ме, а да
раз мак из ме ђу обро ка бу де око
че ти ри са та. Стро го из бе га вај те
га зи ра не на пит ке, ал ко хол,

нарочито бе ла ви на, као и ка фу,
ду ван, слат ки ше, те ра фи ни са -
ну, по хо ва ну, пр же ну и ја ко за -
чи ње ну хра ну. Уме сто ка фе кон -
зу ми рај те зе ле ни или цр ни чај.

Про тив по ја ча ног лу че ња ки -
се ли не, ми ни мал но по ла са та
пре до руч ка по пиј те не за сла -
ђе ни чај од ка ми ли це, се ме на
ла на, мај чи не ду ши це, жал фи -
је, ко при ве или бо кви це (никако

врућ). Су пе или чор бе и ку ва на
је ла не мој те за чи ња ва ти ја ким
за чи ни ма ко ји у се би са др же
ади ти ве и по ја чи ва че уку са.
Хра ну не за пр жа вај те. Од млеч -
них про из во да пре по ру чу ју се
ки се ло мле ко, мла ди сир и по -
не кад пу тер. Kравље мле ко је
за бра ње но. Ма ху нар ке (па суљ,
гра шак) кон зу ми рај те огра ни -
че но и са мо у ви ду пи реа.

Од по вр ћа се пре по ру чу ју ку -
пус, бро ко ли, спа наћ, ар ти чо -
ке, кељ, про кељ, ру ко ла, ре па и
кар фи ол. Из бе га вај те па ра дајз,
цр ни и бе ли лук, кра став це,

зеле не па при ке и пе чур -
ке, јер по ја ча ва ју
лу че ње же лу дач не
ки се ли не. Са ве ту -

је се кон зу ми ра ње во -
ћа бо га тог влак ни -

ма, по пут ма ли на,
кру ша ка и шљи ва. По жељ не
су и бру сни це и ја бу ке, јер са -

др же фла во но и де – хе ми ка ли -
је ко је мо гу за у ста ви ти раст хе -
ли ко бак те ри је. Ме со (те ле ти -
на, ју не ти на, пи ле ти на, зе че -
ти на…) или ри ба тре ба да бу ду
ку ва ни, дин ста ни или на жа ру.
Тре ба ло би да је ла бу ду уме ре -
но то пла, а на пи ци уме ре но
хлад ни. Је ди те по ла ко и до бро
са жва ћи те сва ки за ло гај.

ПО МА ЖЕ И МЕД

Ис тра жи ва ња су по ка за ла

да ре дов ном упо тре бом од -

ре ђе них вр ста ме да мо же да

се за у ста ви раз мно жа ва ње

хе ли ко бак те ри је.

За по че так, узи мај те ка -

ши ку (15 мл) чи стог, не пре -

ра ђе ног ме да ују тру и уве че

да би сте уга си ли пла мен у

же лу цу. На ма жи те га на тост

или кре ке ре ка ко би се ду же

за др жао у ва шем сто ма ку.

По што се хе ли ко бак те ри ја

спо ро раз мно жа ва, оба ве -

зно на ста ви те да узи ма те

мед све док се симп то ми

уве ли ко не по ву ку.

Мо же те на пра ви ти и ову

од лич ну ме ша ви ну: 300 г

са мле ве ног ли ста бо кви це

ста ви те у 700 г ме да и је ди -

те три-че ти ри пу та днев но по

јед ну ка ши ку. До бра је и ме -

ша ви на јед на ких де ло ва ме -

да и ци ме та, ко ју мо же те ко -

ри сти ти као на маз за хлеб.

ЛЕ КО ВИ ТИ СОК ОД КУ ПУ СА

Kупус са др жи ви та миц Ц –

ан ти ок си данс ко ји по ма же у

спре ча ва њу и ле че њу ин фек -

ци ја хе ли ко бак те ри јом, као и

ами но ки се ли ну глу та мин, ко -

ја ја ча слу зо ко жу цре ва и по -

бољ ша ва до ток кр ви до же -

лу ца, чи ме по ма же у пре вен -

ци ји чи ре ва, а и убр за ва ис -

це ље ње по сто је ћих.

Сок од све жег ку пу са мо -

же те на пра ви ти у со ков ни -

ку. За ли тар со ка по треб но

вам је око два ки ло гра ма

по вр ћа. Да би сте по бољ ша -

ли укус, мо же те да за ме ни -

те 25% со ка од ку пу са со -

ком од шар га ре пе и/или це -

ле ра. Пиј те по је дан де ци -

ли тар три пу та днев но, сат

вре ме на пре је ла. До би је ни

сок је нај бо љи свеж, а мо -

же те га чу ва ти у фри жи де ру

нај ви ше два да на, јер на кон

то га гу би ле ко ви та свој ства.

Ако не ма те со ков ник,

250 г ку пу са про ку вај те с

по ла ли тра во де све док се

ко ли чи на во де не сма њи на

по ло ви ну. Пу сти те да се

про хла ди и узи мај те два пу -

та днев но у гу тља ји ма.
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A hertelendyfalvi Varga család már hu-
szonkét éve foglalkozik zöldségtermesztéssel.
A szülőkkel közösen végzett családi vállal-
kozás eredményeként ma már a kertészet
lett a kétgyermekes ifjú Varga házaspár fő
foglalkozása.

Ifj. Varga György ifjú korától vonzódott
a zöldségtermesztéshez. Szüleivel közösen
1998-ban kezdett foglalkozni kertészettel.
Kezdetben csak nyílt kertekben próbál-
koztak veteményezni, majd kisebb fólia-
sátrakat készítettek. Nem nagy területet
műveltek, mert fontos volt a csatornahá-
lózat közelsége, hiszen régen csak oly
módon lehetett öntözni, ha volt víz a 
közelben.

Családalapítás után házastársa, Krisztina
is csatlakozott a munkához. Jelenleg ők
az egyedüli zöldségtermesztők Hertelendy-
falván, akik kimondottan ezzel biztosítják
kétgyermekes családjuknak a megélhető-
séget. Elmondásuk szerint most már ka-
matoztatni tudják a sokéves tapasztalatot
és a szülők segítsége is nagyon értékes
számukra.

- Már középiskolás koromban nagyon
megszerettem a kertészkedést, én beszéltem
rá a szüleimet, hogy vegyünk földet és
kezdjünk el ezzel foglalkozni – mondta el
az ifjú családfő. 

- Be kellett látnom, hogy csakis nagyobb
a kereset a nagy fóliasátrakkal, ezért sze-
reztük be az elsőket. Tekintettel arra, hogy
sok mindent saját kezűleg meg tudok csi-
nálni, ami a lakatos és hegesztő munkát
illeti, így magam is készítettem el a vázakat
a sátraknak. Szabad ég alatt nem sok zöld-
ségfélét ültetünk manapság - mesélte
György.

A múlt év őszén tudomást szereztek a
Prosperitati Alapítvány pályázati lehető-
ségeiről, amelyet kiváló alkalomnak láttak.
Belevágtak és mindannyiuk örömére meg-
nyerték a pályázatot, amelynek köszön-
hetően öt új fóliasátrat tudtak beszerezni.
Így a tavasszal már tíz fóliasátorban vete-
ményeztek saját kezűleg nevelt, minőséges
palántával. Az ifjú termelő március óta
megszakította a gyári munkaviszonyát,
mert a kertészet már egész embert követelt
a munkában.

- Most már van elég munka, akarat is
van hozzá, csak egészség is legyen – szö-
gezte le a beszélgetést.

Munkaidő reggeltől estig

A kertészettel foglalkozó nőnek és édes-
anyának reggeltől estig van tennivalója.

Varga született Erős Krisztina vállvetve
dolgozik férjével. Őszinte elmondása sze-
rint ő teljesen más családi körülmények
között nőtt fel, ennek ellenére vállalja a
kerti veteménnyel való foglalkozást, a
forró napon töltött többórás munkát.
Már kiskorú gyermekeik is szívesen vál-
lalnak feladatot a mindennapos tevé-
kenységben, erejükhöz és képességeikhez
mérten. A fóliasátrakban megtermett pa-
radicsomot és paprikát naponta kell szed-
ni, emellett a cukkini, uborka, hagyma
is beért már. A termés értékesítése a leg-
fontosabb feladat.

- A termést évekkel ezelőtt csak a
piacra vittük, ahol nagyban adtuk el.
Most is jelen vagyunk a piacon is, de né-
hány éve zöldséges üzletekkel dolgozunk
együtt. Van három–négy üzlet, amelynek
szállítjuk a nagyobb mennyiségű meg-
rendelt zöldségféléket. Számunkra is biz-
tosabb így értékesíteni a termést – mondja
Krisztina.

A minőséges magot külföldről szerzik
be és saját maguk készítik a palántát, amit
már gépezettel juttatnak a földbe. Idén

első alkalommal fogadtak fel idénymun-
kásokat a termés leszedéséhez.

Ha összetart a család

A két évtized alatt sokban változtak a
zöldségtermesztés körülményei. Régebben
a gyárban vállalt munkaviszony mellett is
lehetett kertészkedni, de voltak nehéz idő-
szakok is, amikor már-már úgy döntöttek,
hogy feladják – nyilatkozta a Varga család
legkorosabb tagja.

- Meglepetés volt számunkra ifjabb fiunk
szándéka, hogy földműveléssel szeretne
foglalkozni. Műveltük mi a saját kertünket,
de az ötlete egy komoly feladat volt. Én az
üveggyárban dolgoztam nyugdíjazásig, ad-
dig párhuzamosan végeztem mind a két
munkát. Voltak jó termőesztendők is, de
olyan is volt az infláció időszakában, hogy
éreztük, nincs értelme tovább végezni –
emlékezett idősebb Varga György.

Pár esztendeje újból hozzáfogtak ko-
molyabban.

- Otthon, a saját kertünkben van két
ilyen fóliasátor, édesanyám kertjében még
három ilyen, mint ezek. Az eddigi kapa-

citással a fiatalok nem tudtak boldogulni.
Feleségemnek és nekem megvan a nyugdíj
és nekünk nem is kell több, de a gyermekes
családnak ez nem hoz elég jövedelmet a
megélhetőséghez – mondta el idősebb
Varga György.

Ekkor jött a lehetőség, hogy a Prosperitati
Alapítványtól lehet támogatást kapni. Ez
volt a tét, hogy maradnak-e ezzel foglal-
kozni. Ha nem kapták volna meg, valahová
elment volna dolgozni, vagy elmentek
volna ki külföldre. A megnyert támogatásból
megvalósították a tervüket és így fenntartják
magukat. Ez az első esztendő, hogy így
komolyabban hozzáfogtak, mert ez most
már komoly dolog. Beindult a termesztés
és ezután következik a számadás, de ahogy
az apa látja, meg vannak elégedve.

Mindkét szülőpár segítsége aranyat ér,
biztos támaszpont a tervek megvalósításához,
vallják a fiatalok. A szülőföldön való bol-
doguláshoz nyújtott támogatás összetartotta
a Varga családot. A hertelendyfalviak közül
sokan a háznál is felkeresik őket, mert
bíznak a felkínált termés minőségében.

Lőcsei Ilona

SIKERES ZÖLDSÉGTERMESZTŐK HERTELENDYFALVÁN

BEVÁLT A TÁMOGATÁS
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A KATONAI AKADÉMIA HALLGATÓJA

Visszatért a régi álom

A gyümölcsészet a kisebb gazdasá-
gokban nem is olyan könnyű munka.
A helyzetet csak megnehezítették a
pillanatnyi körülmények az ága-
zatban. A hertelendyfalvi Smit csa-
lád minden erejével küzd, hogy
eleget tegyen a gyümölcs-, a bor-,
meg a pálinka keresletének, amiben
segítik őket a rokonok, barátok és a
szomszédok is.

Szeder- és málnamező, ameddig
csak a szem ellát - nagy büszkesége
Smit Lajosnak és Ruzsicának. Mun-
kaviszonyuk mellett is igyekeznek
eleget tenni a gyümölcs- és a belőle
készült borok kedvelőinek, hogy
jó minőségű termékekkel szolgál-
hassanak. Év elején a metszést és
a kapálást többnyire maguk végzik,
ami magában is nagy teljesítmény.
A gyümölcsszedésnél már besegít
a rokonság, a baráti kör és a szom-
szédság is. Mivel igen érzékeny
gyümölcsről van szó, nagyon fon-
tos naponta szedni a termés mi-
nősége és a bokrok fejlődése ér-
dekében. A málnát és a szedret
főleg a pancsovai zöldpiacon ér-
tékesítik, de otthon is kiszolgálják
a vevőket. A bort és a pálinkát
többnyire a fesztiválokon és más
rendezvényeken árulják. A bizony-
talan időjárás nagy gondot okoz.
Noha szolíd öntözőrendszerrel

rendelkeznek és a derűs meleg na-
pok száma is megfelelő, nagy a
félelem a jégveréstől, amely percek
alatt tönkre teheti az évek óta be-
fektetett munka eredményét.

2001-ben, amikor eldöntötték
hogy szedertermesztéssel és borá-
szattal foglalkoznak majd, Teme-
rinben a borászok nemzetközi ver-
senyén csemegeboraikkal díjakat

nyertek: a szederből készült szá-
razborral bronzérmet, az édesborral
pedig aranyérmet.

Néhány évre rá málnát is tele-
pítettek és málnaborral is részt vet-
tek a versenyeken, amelyekről szin-
tén éremmel, többnyire arannyal
tértek haza. Ritkaság, hogy cse-
megeborokat ilyen magas pont-
számmal díjazzanak, de a Smit

család elsősorban a minőségre tö-
rekszik, amit a versenyeken való
eredmények is igazolnak.

Két évvel ezelőtt kezdték a bor-
és pálinka készítését őszibarackból,
amellyekkel mindjárt aranyérmet
nyertek. Noha az őszibarackpálinka
fogyasztása már szokásos, a bor,
mint újdonság lassan, de biztosan
elnyeri a vásárlóik tetszését.

Az idei év is két éremmel indult:
a dolovai borászversenyen nagy
aranyérmet nyertek, Versecen pe-
dig ezüstöt. Részt vettek az idei
pancsovai karneválon is, más vál-
lalkozókkal együtt. Mivel idén az
Arató Napok rendezvényei Her-
telendyfalván elmaradtak, akárcsak
sok más rendezvény is Dél-Bánát
szerte, ahol a kóstolás mellett a

látogatók vásárolhatták volna az
ízletes borokat és pálinkát, Smiték
jelenleg az otthoni eladásban 
reménykednek.

No, mindez nem aggasztja őket,
hisz aki belekóstolt a nektárjaikba,
nem felejti el a lakcímet, ahova
visszatérnie kell, ha kiürülnek a
flaskók.

Biszak Karolina

KISTERMELŐK A RENDKÍVÜLI IDŐKBEN

Borral a vírus ellen

„Mi kövek voltunk, rossz, rideg kö-
vek, kemény kövek és haszontala-
nok...”

(Reményik Sándor: 
Kövek zsoltára)

Honismereti barangolásunk cél-
pontja ezúttal Kevevára vala. Az
egykori Keve vármegye központja,
mely településnek első írásos em-
lítése 1071-ből származik.

Mivel a város logisztikailag az
egyik legjelentősebb gócpontja volt
a Keletrómai / Bizánci Birodalom
felé irányuló kereskedelemnek,
szinte magától értetődő dolognak
számított, hogy kellő erődítménnyel
is rendelkezzék. Egy stratégiailag
lényeges építménnyel, mely önmaga
is aktív szereplőként jelentkezik
az egymást váltogató népek hada-
kozásainak idején. Mint feljegyez-
ték, a Nagy Konstantin császár ide-
jében épült Castra Constantia nevű
vár a közeli Margum városával
szembeni átkelőhelyet védte. Ez a
hely a Nagy-Morava folyó Dunába
torkolása helyszínének felel meg,
a pozsareváci községhez tartozó
Dubravica településnél. A kevevárai
vár egyik komolyabb pusztulását
a tatárjárás során szenvedte el.

„A később újjáépült vár és város
a 15. századi török támadások kö-
vetkeztében elnéptelenedik, de az
elhagyott erőd még Marsigli [Luigi
Ferdinando Marsigli (1658 – 1730)
olasz hadmérnök] idejében is jól
felismerhető volt.” – jegyzi meg
2007. március 19-i naplójegyzeté-
ben a várhelyet bejáró szakember.
A várat az 1739. évi belgrádi béke
értelmében lerombolták, marad-
ványait pedig az 1879. évi dunai
áradások mosták el.”

Látogatás az erőd 
maradványaihoz

Noha a helyszín minden további
nélkül bejárható és körbefényké-

pezhető, június 10-ei alkalmi ki-
rándulásunk zökkenőmentességé-
hez egy régi, helybéli ismerősömet,
János bácsit kértem fel útvezetőnek.
Nyomdokaimban kicsiny nagyfi-
ammal, kinek buksijáról ugyan
még nem pottyant le az a bizonyos
tojáshéj, sok-sok tekintetben máris
igen fogékonynak tetszik. Nemcsak
a túrázásokra, de az efféle kiruc-
canásokat értelemszerűen kísérő
kulturális-történelmi többletinfók
befogadására, illetve az egyszer volt
dolgok interaktív ízlelgetésére is.

A néhai vár utolsó, összefüggő
egységet képező épített falmarad-
ványáig az egymásra tisztán kive-
hető rétegenként telepedő régmúlt
tömény oszteoporózissal is átszőtt
maradványainak szemrevételezése
után érkezünk. A keveváriak „gra-
dište“ néven ismerik e helyet, mely
karnyújtásnyira van csupán a
Duna-folyó közeli ágazatától/öb-
lözetétől. Körülöttünk szinte áll a
levegő. Nyomasztó fülledtség. 

S bár testünk legparányibb pórusát
is átjárja a készülődő idő fojtogató
lehelete, a cél előtt szó sem lehet
megtorpanásról. Megindulunk hát
felfelé, a kínálkozó körösztcsapáson.
A néhai bástyafokra.

Érkezésünkkor odafent, egy ere-
detileg pihenésre kijelölt pad tövé-
ben, Vadölő [épp] hozzáfogott a
láda kirakásához. Jobban belegon-
dolva, ebbéli szándékát és cseleke-
detét a regénybéli főhős már jóval
érkezésünk előtt elképzelte és meg-
kezdette volt. Csakcsupán annyi
történhetett időközben, hogy eredeti
lakóhelyét, vagyis a könyvet, melyből
vétetett, valakik ízekre szedték s
hagyták annak lapjait mostoha sor-
sának bevégeztetésére. No, de láttunk
mi ennél cifrább jelenéseket is!

A néhai Keve vára északi részé-
ben szálloda épült. Ez utóbbi von-
záskörében pedig egy, a Duna med-
rét Titeltől a Vaskapu-vízerőműig
bemutató, egykoron mesterséges
patakként működő makett köszönt
ránk. Szárazon. Változó idők.

Kevevára, mint 
kereskedelmi város

Kevevára történelmében egyébként
több magyar királyunk közvetlen
/ közvetett jelenlétét jegyezték fel
a krónikások. Kereskedelmi felvi-
rágoztatását a város például Zsig-
mond királynak köszönheti, akitől
lakói 1405-ben vásárjogot nyertek,
1428-ban pedig felmentést kaptak
az adózás terhe alól, illetve jogo-
sultságot a szabad halászatra és
hetivásárok tartására. A városka a
Temes és Torontál vármegyékbe
1871-ben, a katonai határőrvidék

felosztása után kebeleztetett be. A
kialakult helyzetet némileg orvo-
solandó, az 1876-os vármegyeren-
dezés idején egy percre azért még
felcsillant a remény – az ötletet
egyébként anno az MTA is támo-
gatta. Terítékre került ugyanis azon
tervezet is, miszerint Magyarország
első vármegyéinek egyike, amelyet
még Szent István királyunk hozott
létre az államalapítás és a királyi
vármegyerendszer megszervezése
idején, újból visszakaphassa korábbi
önállóságát. Kevevára központtal.

Barangolásunkat végül a helyi
temetőkertben zártuk, a fent em-
lítetteknél valamivel fiatalabb da-
tálású eseményekre emlékező par-
cellánál. Kegyelettel főt hajtva a
nagy háború dúlásának második
esztendejében (1915-ben, Smede-
revo és annak környékén dúló har-
cokban) elesett szerb, német és
osztrák-magyar katonák közös
nyugvóhelye előtt és fölött.

Epilógus pedig nincs! Mi több,
konkrét tanulság sem született az
elmondottakból. Legfeljebb egy
csöppnyi megérzés, mely napokkal
később, egy vasárnap délelőtti is-
tentisztelet prédikációját béfogadva
öltött végül formát csapongó ér-
telmem rejtekében. Kicsiny szü-
lőfalum fatornyos templomának
padjában ülve. Reményik Sándor
költőnk „véletlenszerűen” megidé-
zett sorai nyomán. Az oly szükséges
belső (meg)tisztulás és lelki meg-
erősödés részeként.

Autónkat – a hazafelé vezető
úton, a reánk zúduló viharfelhők
víztömege mosta tisztára.

Martinek Imre

TÖRTÉNELMI ÚTICÉLOK BEJÁRÁSA

KEVEVÁRAI IMPRESSZIÓK – VÁRMUSTRÁVAL

Immár okmányokkal is bizonyí-
tott tény, miszerint az előttünk
álló 2020/2021-es iskolaévet a to-
rontálvásárhelyi Szikora Teodóra
a belgrádi katonai akadémia me-
nedzsment szakán kezdi meg. El-
sősként.

Mi sem természetesebb, hogy
e leányka is diákom volt. Örök-
mozgó, talpraesett, olykor igen-
csak dacos természetét, ugyan-
akkor a minden körülmények
között megnyilvánuló elszántsá-
gát pedig lehetetlen volt nem
észrevenni. Hasonlatosan ahhoz
a szédületes iramban kibonta-
kozó, holmi nyavalygásokat és
kifogáskereséseket egyáltalán
nem tűrő, alapállásban derűs
személyiségét, ami napjainkban
még inkább megmutatkozik. Szó-
val, négy évvel nyolcosztályos
(el)ballagását követően, mint le-
endő altiszttel volt szerencsém
elbeszélgetni vele.

Igen, jócskán előreszaladtam
az időben. Tudom. Ráadásul azt
a bizonyos ha szócskát is szán-
dékosan hagytam el a fenti so-
rokból! Egyrészt azért, mert a
klasszikus tantárgyoktatás mellett
Teodóra négy esztendőn keresztül
oszlopos tagja volt annak a kiváló
strapabírású diákcsoportomnak,
amellyel csak kettőezer-tizenöt
és kettőezer-tizennyolc között,
127,809 kilométernyi szakaszt

jártam be a Tarcal-hegyi (Fruška
gora-i) hagyományos tavaszi gya-
logló maratonon.

Másrészt pedig azért, mert a
leánynak – az általa önállóan
meghozott végleges döntését meg-
előzően, komoly mérlegeléseken
és belső viharokon kellett átver-
gődnie. Lényeg: a jelentkezési lap
kitöltésekor, illetve a kitűzött idő-
pontú felvételi, a minősítő elméleti
és pszichofizikai vizsgák előtt ala-
posan átgondolta a dolgokat. Be-
leértve a katonai pálya melletti
legmagasabb fokú elköteleződé-
sének legapróbb részleteit is.

Bár a szülők az elmúlt hónapok
során – szinte az utolsó minutáig
- többször is megpróbálták más
pálya felé irányítani leányuk ér-
deklődését, Teodóra mégis kitar-
tott éveken át dédelgetett álmai
mellett. Merthogy az egész még
az általánosban kattant be nála.
Csakhogy akkor - mindenekelőtt
a békesség kedvéért - a civil szfé-
rában próbálkozott. Így került
Újvidékre, az általános szakirányú
gimnáziumba. Középiskolai ta-
nulmányainak utolsó félévében
aztán újra sercegni kezdett az a
bizonyos régi bakelit.

A jelet, a hívó szót – saját el-
mondása szerint - úgy érezte, va-
lóban vétek lett volna ismét fi-
gyelmen kívül hagynia.

Martinek Imre



У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  21.  АВГУСТА 2020.  /  PANCSOVÁN,  2020.  AUGUSZTUS 21.

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven

УТИ СЦИ ИЗ 
КО ВИ НА – 
С МУ СТРОМ
ТВРЂА ВЕ

страна IV

ПАН ДЕ МИ ЈА 
ДА ЛЕ КО ОД КУ ЋЕ

страна V

ДЕ ВЕ ДЕ СЕТ
ГОДИНА У ЗНА КУ
ВОЛОНТИ РА ЊА

страна VI

ПРО СВЕ ТА 
У ВРЕ МЕ 
ПАНДЕ МИ ЈЕ

страна VI

По ро ди ца Вар га већ два де сет две го -
ди не уз га ја по вр ће. Као ре зул тат по -
ро дич ног по сла с ро ди те љи ма, ба што -
ван ство је са да по ста ло глав но за ни -
ма ње мла дог па ра Вар га с дво је де це.

Ђерђ Вар га мла ђи је био за ин те ре со -
ван за уз гој по вр ћа од ма лих но гу. За -
јед но с ро ди те љи ма је 1998. го ди не
по чео да се ба ви по вр тар ством. У по -
чет ку су по ку ша ва ли да са де са мо у
отво ре ним вр то ви ма, а за тим су пра -
ви ли ма ње ша то ре од фо ли је. Ни су
об ра ђи ва ли ве ли ке по вр ши не по што
је бли зи на ка на ла би ла ва жна, јер се
у про шло сти на вод ња ва ло са мо ако
је у бли зи ни би ло во де.

На кон што је осно вао по ро ди цу,
ње го ва су пру га Кри сти на се та ко ђе
при дру жи ла у по слу. Тре нут но су је -
ди ни уз га ји ва чи по вр ћа у Вој ло ви ци,
ко ји ис кљу чи во на тај на чин обез бе -
ђу ју сред ства за жи вот сво је по ро ди -
це с дво је де це. Са да има ју ко ри сти
од ду го го ди шњег ис ку ства, а по моћ
ро ди те ља им је та ко ђе ве о ма дра го -
це на.

– Ја ко сам за во лео ба што ван ство
још ка да сам био у сред њој шко ли и
на го во рио сам ро ди те ље да ку пи мо
зе мљу и поч не мо ти ме да се ба ви мо –
ка же мла да гла ва по ро ди це.

– Уви део сам да је ипак ве ћи до би -
так с ве ли ким ша то ри ма од фо ли је,
па смо за то на ба ви ли пр ве. С об зи -
ром на то да мо гу пу но то га да ра дим
сам у по гле ду бра вар ских и за ва ри -
вач ких по сло ва, окви ре за ша то ре сам
на пра вио сам. Да нас се на отво ре ном
не са ди мно го по вр ћа – ка же Ђерђ.

Про шле је се ни су са зна ли за мо -
гућ но сти кон ку ри са ња код Фон да ци -
је „Про спе ри та ти”, што су ви де ли као
од лич ну при ли ку. Укљу чи ли су се и,
на за до вољ ство свих њих, осво ји ли
до на ци ју на кон кур су, за хва љу ју ћи
ко јој су ус пе ли да до би ју пет но вих
ша то ра од фо ли је. Та ко су у про ле ће
у де сет ша то ра од фо ли је, руч но ра -
ђе них, по са ди ли ви со ко ква ли тет не
сад ни це. Мла ди про из во ђач је на пу -
стио фа бри ку у мар ту, јер је вр тлар -
ство већ зах те ва ло чи та вог чо ве ка на
по слу.

– Сад већ има до ста по сла, по сто ји
и во ља за то, са мо да бу де и здра вља –
за кљу чио је раз го вор.

Рад но вре ме од ју тра до ве че ри

Же на ко ја се ба ви по вр тар ством и
која је ујед но и мај ка има по сла од

јутра до мра ка. Кри сти на Вар га, ро -
ђе на Ереш, ра ди ра ме уз ра ме са су -
пру гом. Искре но ка же да је од ра сла у
пот пу но дру га чи јим по ро дич ним окол -
но сти ма, али ипак се при хва ти ла ба -
вље ња ба што ван ством и ра ди по не -
ко ли ко са ти на вре лом сун цу. Чак и
њи хо ва ма ло лет на де ца ра до пре у зи -
ма ју од го вор но сти у сва ко днев ним
ак тив но сти ма, у скла ду са сна гом и
спо соб но сти ма. Па ра дајз и па при ку
уз га ја ну у ша то ри ма од фо ли је тре ба
бра ти сва ко днев но, по ред ти кви ца,
кра ста ва ца и лу ка. Про да ја пло до ва
је нај ва жни ји за да так.

– Пре мно го го ди на про из во де смо
но си ли на кван та шку пи ја цу, где смо
их про да ва ли у ве ли ким ко ли чи на -
ма. На пи ја ци смо и да ље при сут ни,
али ра ди мо с тр го ви на ма по вр ћа већ
не ко ли ко го ди на. По сто је три до че -
ти ри про дав ни це ко ји ма ис по ру чу је -
мо ве ће ко ли чи не на ру че ног по вр ћа.
И за нас је на овај на чин си гур ни је
да ће мо про из во де про да ти – ка же
Кри сти на.

Ква ли тет но се ме се на ба вља из ино -
стран ства, а сад ни це се пра ве код ку -
ће и са да се већ ма ши ном уно се у

земљу. Ове го ди не су пр ви пут ан га -
жо ва ли се зон ске рад ни ке ко ји бе ру
по вр ће.

Ако је по ро ди ца сло жна

То ком две де це ни је усло ви за уз гој
по вр ћа уве ли ко су се про ме ни ли. У
про шло сти је би ло мо гу ће ба ви ти се
ба што ван ством по ред ра да у фа бри -
ци, али би ло је и те шких вре ме на ка -
да су, пре ма ре чи ма нај ста ри јег чла -
на по ро ди це Вар га, ско ро од лу чи ли
да диг ну ру ке од све га.

– Из не на ди ло нас је што је наш
мла ђи син ре шио да се ба ви по љо -
при вре дом. Об ра ђи ва ли смо соп стве -
ну ба шту, али ње го ва иде ја би ла је
озби љан за да так. Ра дио сам у Ста кла -
ри до пен зи је, а до та да сам оба по сла
оба вљао па ра лел но. Би ло је и до брих
род них го ди на, али има ли смо и пе -
ри од ин фла ци је ка да смо сма тра ли
да не ма сми сла на ста ви ти – при се ћа
се Ђерђ Вар га ста ри ји.

Пре не ко ли ко го ди на по но во су по -
че ли да ра де озбиљ ни је.

– Код ку ће у на шој ба шти по сто је
два та ква ша то ра од фо ли је, у ба шти
мо је мај ке по сто је још три ова ква. С

до са да шњим ка па ци те том, мла ди ни -
су мо гли да на пре ду ју. Мо ја су пру га
и ја има мо пен зи ју и не тре ба нам ви -
ше, али за по ро ди цу с де цом то ни је
до вољ но при хо да за жи вот – об ја шња -
ва Ђерђ Вар га ста ри ји.

Та да се ука за ла при ли ка за до би -
ја ње до на ци ја од Фон да ци је „Про -
спе ри та ти”. Био је то услов да оста -
ну да се ба ве ти ме. Да ни су до би ли
сред ства, оти шли би не где да тра же
по сао или у ино стран ство. За хва љу -
ју ћи до би је ној по др шци ре а ли зо ва -
ли су свој план и та ко из др жа ва ју
се бе. Ово је пр ва го ди на ко ју су
схвати ли озбиљ ни је, јер је то са да
озбиљ на ствар. Про из вод ња је за по -
че ла и по том ће усле ди ти об ра чу на -
ва ње, али ка ко ви ди отац, мла ди су
за до вољ ни.

По моћ ро ди те ља са обе стра не зла -
та вре ди, она је си гур на ба за за ре а -
ли за ци ју пла но ва, при зна ју мла ди.
По др шка про спе ри те ту у до мо ви ни
одр жа ла је по ро ди цу Вар га, а мно ги
из Вој ло ви це их по се ћу ју и код ку ће,
јер ве ру ју у ква ли тет по ну ђе них про -
из во да.

Ило на Ле чеи

УСПЕ ШНИ ПО ВР ТА РИ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

ПО ДР ШКА СЕ ИС ПЛА ТИ ЛА
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СТУ ДЕНТ ВОЈ НЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ

По вра так 
ста ре же ље

Про из вод ња во ћа на ма њим по -
љо при вред ним га здин стви ма
ни је лак по сао. Си ту а ци ју је
још ви ше оте жа ло тре нут но ста -
ње у зе мљи. По ро ди ца Шмит
из Вој ло ви це свим сна га ма по -
ку ша ва да за до во љи по тра жњу
во ћа, ви на и ра ки је ко је про из -
во ди уз све срд ну по моћ род -
би не, при ја те ља и ком ши ја.

По ља ку пи на и ма ли на до кле
по глед се же по нос су Ла јо ша и
Ру жи це Шмит. Иа ко за по сле -
ни, тру де се и успе ва ју да свим
љу би те љи ма овог во ћа и воћ -
них ви на обез бе де ве о ма ква -
ли тет не про из во де. По чет ком
сва ке го ди не ре зид бу и око па -
ва ње воћ ња ка углав ном оба -
вља ју са ми, што је са мо по се -
би ве ли ки под виг, док им при
бра њу зре лог во ћа по ма жу род -
би на, при ја те љи и ком ши је. С
об зи ром на то да је ово во ће
ве о ма не жно и осе тљи во, зах -
те ва сва ко днев ну не гу и бра ње
при са зре ва њу, ка ко би се обез -
бе дио да љи раст и раз вој ста -
бљи ка, као и ква ли тет во ћа ко -
је ну де сво јим му ште ри ја ма.
Ма ли не и ку пи не углав ном про -
да ју на пан че вач кој Зе ле ној пи -
ја ци и сви ма ко ји до ђу пред
њи хо ву ка пи ју. Ви но и ра ки ју
су пре те жно про да ва ли на ма -
ни фе ста ци ја ма, фе сти ва ли ма
и дру гим оку пља њи ма. Мно го

нер во зе им до но си из у зет но не -
ста бил но вре ме јер, иа ко има -
ју со ли дан си стем за на вод ња -
ва ње и до бар број сун ча них да -
на, по сто ји из у зе тан страх од
ја ких па да ви на гра да, ко ји би
за не ко ли ко тре ну та ка мо гао
да уни шти сав рад и труд ула -
ган го ди на ма.

Дав не 2001. го ди не ка да су
од лу чи ли да поч ну да се ба ве
про из вод њом ку пи на и ку пи -
но вог ви на, на ме ђу на род ном
так ми че њу ви на ра у Те ме ри ну,

где су уче ство ва ли с де серт ним
ви ни ма, осво ји ли су брон за ну
ме да љу за су во ви но и злат ну
за слат ко ви но од ку пи на.

На кон не ко ли ко го ди на по -
че ли су да га је ма ли не и од мах
за по че ли про из вод њу ма ли но -
вог ви на, ко је су при ја вљи ва ли
на так ми че ња, и сва ке го ди не
осво је по не ко ли ко ме да ља за
ква ли тет, углав ном злат них.
Рет кост је да де серт но ви но
осво ји та кву ко ли чи ну бо до ва
и ме да ља, али по ро ди ца Шмит

сав свој труд пр вен стве но ула -
же у ква ли тет, ко ји се сва ке го -
ди не и до ка же на так ми че њи -
ма ви нара.

Пре две го ди не су за по че ли
про из вод њу ви на и ра ки је од
ви но гра дар ских бре са ка, ко је
је од мах осво ји ло ве ли ку злат -
ну ме да љу за ква ли тет. Иа ко
су љу ди углав ном на ви кли на
ра ки ју од ви но гра дар ских бре -
са ка, овај из у зет но уку сан но -
ви тет у ви ду ви на по ла ко али
си гур но осва ја ср ца њи хо вих

стал них, као и но вих му ште -
ри ја, сво јим из у зет ним уку сом
и ква ли те том.

По че так ове го ди не им је до -
нео још две ме да ље, и то ве ли -
ку злат ну ме да љу на так ми че -
њу ви на ра у До ло ву и сре бр ну
ме да љу на так ми че њу у Вр шцу.
Уче ство ва ли су и на ово го ди -
шњем „Пан че вач ком кар не ва -
лу” с мно го дру гих пред у зет -
ни ка. С об зи ром на то да су
„Же те лач ки да ни” у њи хо вој
Вој ло ви ци от ка за ни, као и мно -

ги фе сти ва ли ко ји се ина че сва -
ке го ди не одр жа ва ју у ју жном
Ба на ту и ши ре, и на ко ји ма,
по ред де гу ста ци је, љу ди мо гу
да ку пе њи хо ва ве о ма уку сна
ви на и ра ки је, Шми то ви се на -
да ју до број про да ји про из во да
код сво је ку ће.

Но све то их не бри не пре ви -
ше, јер сви они ко ји про ба ју
њи хо ве нек та ре, не гу бе из ви -
да адре су на ко ју тре ба да се
вра те ка да се фла ше ис пра зне.

Ка ро ли на Би сак

МА ЛИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧИ У ВАН РЕД НИМ ВРЕ МЕ НИ МА

Вином против вируса

„Би ли смо ка ме ње, ло ше, ло -
мљи во камење, твр до камење
и бескорисно...”

(Шан дор Ре ме њик: 
Пса лам ка ме ња)

Де сти на ци ја на шег ски та ња при
упо зна ва њу до мо ви не овог пу -
та био је Ко вин. Сре ди ште је
не ка да шње жу па ни је Ко вин,
чи је пр во пи сме но спо ми ња ње
по ти че још из 1071. го ди не.

Ка ко је град ло ги стич ки био
јед но од нај зна чај ни јих сре ди -
шта за тр го ви ну пре ма Ис точ -
ном рим ском / Ви зан тиј ском
цар ству, го то во да се са мо по
се би под ра зу ме ва ло да је тре -
ба ло да по се ду је сна жно утвр -
ђе ње, са стра те шки ва жним
објек том ко ји се и сам по ја вљу -
је као ак ти ван уче сник у ра то -
ви ма на ро да, ко ји су се сме њи -
ва ли. Као што је за бе ле же но,
за мак Castra Constantia, са гра -
ђен у вре ме ца ра Кон стан ти на
Ве ли ког, шти тио је пре лаз на -
су прот обли жњем гра ду Мар -
гу му. Ово ме сто од го ва ра ме сту
где се Ве ли ка Мо ра ва ули ва у
Ду нав, код на се ља Ду бра ви ца,
ко је при па да оп шти ни По жа -
ре вац. Ко вин ски за мак је пре -
тр пео јед но од нај о збиљ ни јих
ра за ра ња то ком ин ва зи је Татара.

„Дво рац и град, ко ји су ка -
сни је об но вље ни, по ста ли су
ра се ље ни као ре зул тат тур ских
на па да из 15. ве ка, али је на -
пу ште на твр ђа ва би ла до бро
пре по зна тљи ва још у вре ме
Мар си љи ја [Luigi Ferdinando
Marsigli (ита ли јан ски вој ни ин -
же њер 1658–1730])”, за бе ле -
жио је у свом днев ни ку од 19.
мар та 2007. струч њак ко ји је
оби ла зио за мак. „Дво рац је сру -
шен у скла ду са бе о град ским
ми ром из 1739. го ди не, а ње -
го ви оста ци ис пра ни су из ли -
ва њем Ду на ва 1879. го ди не.”

По се та оста ци ма твр ђа ве

Иа ко се ло ка ци ја без да љег мо -
же ис тра жи ти и фо то гра фи са -
ти, пи тао сам ме шта ни на, ста -
рог по зна ни ка, чи ка Ја но ша,
да нам бу де во дич за не сме та -
но од ви ја ње на шег при год ног
из ле та 10. ју на. Мо јим сто па -
ма је ишао и мој ма ли – ве ли -
ки син, са чи је гла ве до ду ше
још ни је от па ла она „љу ска од
ја је та”, али из гле да да је у

многим аспек ти ма већ вр ло
при јем чив. Не са мо за пла нина -
ре ње већ и за при јем до дат них
кул тур но-исто риј ских инфор -
ма ци ја ко је пра те та кве из ле те,
као и ин тер ак тив но испро ба ва -
ње не ка да шњих ства ри.

До ла зи мо до по след њег гра -
ђе ног зи да не ка да шњег зам ка,
ко ји чи ни по ве за ну це ли ну, на -
кон ви зу ел ног пре гле да ис пре -
пле те них оста та ка древ не про -
шло сти што се та ло же у сло је -
ве ко ји се ја сно ви де је дан пре -
ко дру гог. Ста нов ни ци Ко ви на
ово ме сто зна ју као „гра ди ште”,
ко је је на до мак обли жњег
огран ка/ува ле ре ке Ду нав. Око
нас ва здух го то во да је стао.
Вла да де пре сив на за гу шљи вост.
Иа ко су и нај сит ни је по ре на -
шег те ла про же те те шким да -
хом не вре ме на ко је се спре ма,
не мо же би ти го во ра о за сто ју
ис пред ци ља. Пре ма то ме, кре -
ће мо пре ма го ре, пре чи цом у
не ка да шње ба сти о не.

По на шем до ла ску го ре, ис -
под клу пе ко ја је пр во бит но би -
ла пред ви ђе на за од мор, ју нак
књи ге – Ди вља чар – упра во је
по чео да пра зни сан дук. Ка да
бо ље раз ми слим, глав ни ју нак
ро ма на је за ми слио и за по чео
сво ју на ме ру и ак ци ју мно го
пре не го што смо сти гли. У
међу вре ме ну, све што се мо гло
до го ди ти је сте да је не ко

исцепао ње го во „пр во бит но пре -
би ва ли ште”, од но сно књи гу из
ко је је узет, и оста ви ли стра ни -
це да им се окон ча те шка суд -
би на. Али ви де ли смо ми од
ово га и „леп ше” при зо ре!

Из гра ђен је хо тел у се вер -
ном де лу не ка да шњег дво р ца
Ко вин. А на истом под руч ју
по здра вља нас ма ке та, ко ја при -
ка зу је ко ри то Ду на ва од Ти те -
ла до Хи дро е лек тра не Ђер дап,
ко ја је не ка да функ ци о ни са ла
као ве штач ки ток. Ко ри то је
су во. Ме ња ју се вре ме на.

Ко вин као тр го вин ски
градић

Ина че, у исто ри ји Ко ви на, хро -
ни ча ри су за бе ле жи ли ди рект -
но/ин ди рект но при су ство не ко -
ли ко на ших ма ђар ских кра ље -
ва. На при мер, град ду гу је свој
ко мер ци јал ни про спе ри тет кра -
љу Си ги смун ду, од ко га су ње -
го ви ста нов ни ци 1405. до би ли
пра во на тр го ви ну, а 1428. го -
ди не би ли су осло бо ђе ни те ре -
та по ре за и до би ли пра во на ри -
бо лов и одр жа ва ње не дељ них
ва ша ра. Гра дић је при по јен жу -
па ни ја ма Та миш и То рон тал
1871. го ди не, на кон по де ле Вој -
не гра ни це. На ста лу си ту а ци ју
је тре ба ло до не кле по пра ви ти,
али то ком на се ља ва ња зам ка
1876. го ди не на да је за бли ста ла
на тре ну так – иде ју је те го ди не

по др жа ла и Ма ђар ска ака де ми -
ја на у ка. На црт пре ма ко јем је
јед на од пр вих ма ђар ских жу -
па ни ја, ко ју је ус по ста вио наш
краљ Све ти Сте фан у вре ме осни -
ва ња др жа ве и ор га ни за ци је кра -
љев ског окру жног си сте ма, могла
да по вра ти сво ју бив шу не за ви -
сност, са се ди штем у Ко ви ну.

Ко нач но смо за вр ши ли оби -
ла зак на ло кал ном гро бљу на
пар це ли ко ја под се ћа на до га -
ђа је с не што мла ђим да ту ми -
ма од го ре на ве де них. Ми ло -
сти во смо по гну ли гла ве ис -
пред и из над за јед нич ког по -
чи ва ли шта срп ских, не мач ких
и ау стро у гар ских вој ни ка ко ји
су по ги ну ли у дру гој го ди ни
Ве ли ког ра та (1915. у бор ба ма
у Сме де ре ву и ње го вој око лини).

А епи ло га не ма, шта ви ше, из
оно га што је ре че но, ни су из ву -
че не кон крет не лек ци је: док сам
се део у клу пи цр кве мог ма лог
род ног се ла на ста ла је јед на ма -
ла ин ту и ци ја, ко ја је да ни ма ка -
сни је, слу ша њем про по ве ди на
не дељ ној ју тар њој слу жби, ко -
нач но до би ла свој об лик у скри -
ве ном ме сту мог ума. Као део
то ли ко по треб ног уну тра шњег
(про чи шће ња) и ду хов ног јачања.

Наш ау то мо бил, на пу ту пре -
ма ку ћи, ис пра ла је во де на ма -
са из олуј них обла ка ко ја се
сру чи ла на нас.

Имре Мар ти нек

ОБИ ЛА ЗАК ИСТО РИЈ СКИХ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

УТИ СЦИ ИЗ КО ВИ НА – С МУ СТРОМ ТВРЂА ВЕ

Са да је већ до ку мен то ва на
чи ње ни ца да ће школ ску
2020/2021. го ди ну, ко ја је
пред на ма, Те о до ра Си ко ра
из Де бе ља че за по че ти у
Београ ду, на пр вој го ди ни
Вој не ака де ми је, на од се ку
за менаџ мент.

Ни је ни шта при род ни је од
то га да је та де вој ка би ла и
мо ја уче ни ца. Ње ну стал но
по крет ну, от пор ну, по не кад
при лич но пр ко сну при ро ду,
и исто вре ме но ње ну од луч -
ност у свим окол но сти ма, ни -
је би ло мо гу ће не при ме ти -
ти. Слич но то ме, ње ну лич -
ност ко ја се раз ви ја вр то гла -
вим тем пом, не то ле рант ну,
у осно ви ве се лу, што је још
ви дљи ви је ових да на. Да кле,
че ти ри го ди не на кон што je
за вр ши ла осми раз ред имао
сам сре ћу да раз го ва рам с
њом као по тен ци јал ним
подофици ром.

Да, до ста сам ис тр чао ис -
пред вре ме на. Знам. До дат -
но, на мер но сам из о ста вио
ту реч „ако” из гор њих ре до -
ва! С јед не стра не, за то што
је Те о до ра, по ред кла сич не
пред мет не на ста ве, би ла то -
ком че ти ри го ди не члан –
осло нац мо је од лич не, из др -
жљи ве гру пе уче ни ка, с ко -
јом сам по кри вао са мо из ме -
ђу 2015. и 2018. го ди не де о -
ни цу од 127.809 ки ло ме та ра

на тра ди ци о нал ном про лећ -
ном пе шач ком ма ра то ну на
пла ни ни Фру шкој го ри.

С дру ге стра не, де вој ка је
мо ра ла да про ђе кроз озбиљ -
не рас пра ве и уну тра шње олу -
је пре не го што је са ма до не -
ла ко нач ну од лу ку. Све у све -
му, при ли ком по пу ња ва ња
при јав ни це и пре за ка за ног
при јем ног, ква ли фи ка ци о ног
те о риј ског и пси хо фи зич ког
ис пи та де таљ но је раз мо три -
ла ства ри. Укљу чу ју ћи и нај -
ма ње де та ље.

Иа ко су ро ди те љи не ко ли -
ко ме се ци по ку ша ва ли, го то -
во до по след њег тре нут ка, да
пре у сме ре ин те ре со ва ње сво -
је ћер ке на дру гу ка ри је ру,
Те о до ра је ипак го ди на ма ис -
тра ја ва ла у сво јим дра го це -
ним сно ви ма. Јер це ла ствар
је клик ну ла у њој још у основ -
ној шко ли. Али та да, пре све -
га, по ку ша ла је у ци вил ној
сфе ри, ра ди ми ра. Та ко је
сти гла у Но ви Сад, у гим на -
зи ју оп штег сме ра. Та да је у
по след њем се ме стру ње ног
сред њо школ ског уче ња опет
по че ла да јој се вра ћа ста ра
же ља.

Сиг нал, реч ко ја по зи ва –
пре ма ње ним соп стве ним
речи ма, осе ти ла је да би
заиста био грех по но во га
игно ри са ти.

Имре Мар ти нек
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Бо ри шка Га јан и Ма ри ја Ђер -
фи су ис ку си ле раз дво је ност
од по ро ди це то ком ових те -
шких ме се ци...

Би ти раз дво јен од по ро ди це
је ве о ма те шко чак и у пред -
ви ди вим вре ме ни ма. Ка да се
у ком би на ци ју укљу чи и пан -
де ми ја на свет ском ни воу, рад
у ино стран ству по ста је пре те -
шка ми си ја.

Ве ли ки број же на се у по -
след њих не ко ли ко го ди на од -
лу чу је за рад у ино стран ству. С
об зи ром на то да ве ћи на по се -
ду је двој но др жа вљан ство и
европ ски па сош, број не аген -
ци је у Ср би ји у са рад њи са ино -
стра ним по ма жу же на ма ко је
су оста ле без по сла, на овај или
онај на чин, да се за по сле као
дру жбе ни це ста ри јих осо ба.
Усло ви су углав ном до бри, жене
су у кон стант ном ме ђу соб ном
кон так ту, та ко да по сто ји безбед -
на мре жа на ко ју мо гу да се
осло не, али ипак вре ме про ве -
де но ме ђу стран ци ма поне кад
те шко па да и њи ма и по ро ди -
ца ма ко је оста ве код куће.

Бо ри шка Га јан и Ма ри ја Ђер -
фи су две од мно го же на ко је
су ис ку си ле раз дво је ност од по -
ро ди це то ком ових те шких ме -
се ци. Оне су за вре ме ван ред -
ног ста ња би ле у Ау стри ји и
Не мач кој, про во де ћи вре ме с
не по зна тим по ро ди ца ма уместо
са сво јим. Као цер ти фи ко ва не
не го ва те љи це до би ле су при -
ли ку по чет ком го ди не да при -
хва те рад но ме сто дру жбе ни ца
ста ри јим љу ди ма у ино стран -
ству. Обе су при ста ле, не зна ју -
ћи ка кво ће вре ме на ступити.

При хва ће на као члан
породи це

Бо ри шка је при хва ти ла ме сто
у по ро ди ци на ју гу Ау стри је,
пре див ном ме сту на гра ни ци
са Швај цар ском и Не мач ком.
Сед мог мар та је спа ко ва ла ома -
њи ко фер и са ста ни це у Бе о -
гра ду упу ти ла се у пот пу но не -
по зна ту тро не дељ ну аван ту ру.
Оста ла је за гла вље на у Ау стри -

ји ско ро три ме се ца. Са мо не -
де љу да на по ње ном од ла ску
из зе мље про гла ше но је ван -
ред но ста ње у Ср би ји, гра ни -
це су по ста ле не пре ла зне, а
до ла зак ку ћи ско ро па не мо -
гућ. Ни Бо ри шка, ни ње на по -
ро ди ца, као ни сто ти не хи ља -
да дру гих љу ди ни су оче ки ва -
ли та кав раз вој пан де ми је. Ра -
ди здрав стве не без бед но сти од -
лу чи ла је да ће се вра ти ти ку -
ћи тек ка да се гра ни це отво ре
и си ту а ци ја сми ри. То је тра -
ја ло пу на три ме се ца, то ком
ко јих је уви де ла да нај го ре си -
ту а ци је углав ном иза зи ва ју нај -
бо ље код ве ли ког бро ја љу ди.
Пр ва по ро ди ца, ко јој је по ма -
га ла у не зи ба ке, при хва ти ла
ју је као свог чла на. Чак и ка -
да је ба ка пре ми ну ла, Бо ри -
шки је по ну ђен бо ра вак у ње -
ној ку ћи, док не бу де мо гла да
кре не ка сво јој. Сре ћом по -
сло дав ци су јој по ну ди ли још
јед но ме сто где би мо гла да
ра ди, та ко да је пре шла у дру -
гу по ро ди цу, ко ја ни је би ла
ни шта ма ње љу ба зна. На кон
не пу на три ме се ца ње на гру -
па же на је би ла пр ва ко ја је
пре шла на шу гра ни цу без по -
треб них те сто ва и ка ран ти на
по чет ком ју на.

По сао не го ва те ља се
наставља

Ма ри ја Ђер фи је још ду же вре -
ме на про ве ла у Не мач кој. Она
је пла ни ра ла сме ну од ме сец
да на, та ко да је зе мљу на пу -
сти ла сре ди ном фе бру а ра, а
свој дом угле да ла тек сре ди -
ном ју на, на кон пу на че ти ри
ме се ца. Оне ни су би ле при ну -
ђе не да оста ну на сво јим рад -
ним ме сти ма, али с об зи ром
на то да су гра ни це би ле за тво -
ре не, ни је би ло же на ко је би
мо гле да до ђу да их за ме не на -
кон ис те ка вре ме на за ко је су
пот пи са ле уго во ре. Ма ри ја већ
го ди ну и по да на од ла зи у исту
по ро ди цу и ве о ма се ле по сла -
же с њи ма, та ко да ни је же ле -
ла да оста ви на це ди лу без не -
го ва те ља дво је ста ри јих љу ди,
па је од лу чи ла да ће оста ти све
док не бу де би ло са свим без -
бед но и сло бод но да се вра ти
сво јој ку ћи. Ње но ис ку ство с
ко ро на ви ру сом у Не мач кој би -
ло је та кво да твр ди да ско ро
ни су ни при ме ти ли да по сто ји
пан де ми ја, јер је би ла у ма лом
се лу, где су се љу ди ве о ма чу -
ва ли. Је ди на раз ли ка је би ла
та што ни је у шет ња ма мо гло
да бу де ви ше од дво је љу ди.
Она већ сре ди ном ав гу ста опет

од ла зи у Не мач ку ка ко би на -
ста ви ла рад. Ка же да ће, ако се
по но во за тво ре гра ни це, по ку -
ша ти да се вра ти, на кон ис те -
ка уго во ра, али сум ња да ће
би ти не ких ри го ро зних ме ра.

Обе су се сло жи ле да су о
њи ма та мо бри ну ли као о чла -
но ви ма по ро ди це. Ни је им мањ -
ка ло ни сло бод ног вре ме на, ни -
ти основ них ства ри за жи вот.
Чак и ако би им по не ста ло од -
ре ђе них ле ко ва, по ро ди ца им
је из ла зи ла у су срет и на ба вља -
ла све што им је би ло по требно.

Хра брост свих ових же на те -
шко да се мо же ис ка за ти ре -
чи ма. Мно ги не мо гу ни да
за ми сле да у јед ном тре нут ку
жи вот мо же да их на те ра на
ова кав ко рак. Да, ка ко би ов -
де, код ку ће, има ле та ко ре ћи
нор ма лан жи вот, же не јед но -
став но од лу чу ју да се за пу те у
хи ља да ма ки ло ме три ма да ле -
ке гра до ве да бри ну о ту ђим
ро ди те љи ма. Од оних у ра ним
два де се тим, до оних у ше зде -
се тим го ди на ма, оне ску пе хра -
брост и упу те се у пот пу но не -
по зна то окру же ње где се два -
де сет че тво ро ча сов на бри га о
љу ди ма ис пла ти ви ше не го
пла та или пен зи ја код ку ће.

Ка ро ли на Би сак

РАД У ИНО СТРАН СТВУ

ПАН ДЕ МИ ЈА ДА ЛЕ КО ОД КУ ЋЕ

КА ДА СЕ ВО ЛИ, НИ ЈЕ ТЕ ШКО

Деч кић из пра шу ме
Абел Ал фел ди из Де бе ља че је
уче ник дру ге го ди не оде ље ња
за бан кар ство и ад ми ни стра -
ци ју оси гу ра ња у Еко ном ској
и тр го вин ској шко ли у Сен ти

Абел има хо би. Од но сно ни је
то у пот пу но сти. Пре ће би ти
да је на чин жи во та ко ји пред -
став ни ци ста ри је ге не ра ци је
по ла ко на пу шта ју. И то на се -
лу, по што се за оста ле об ли ке
на се ља др жа ње до ма ћих жи -
во ти ња ре гу ли ше про пи си ма,
у нај бо љем слу ча ју, ако се то -
ле ри ше. Уо ста лом, по сто је про -
дав ни це, за што ком пли ко ва -
ти? Зар не?

– Већ од свог ра ног де тињ -
ства чвр сто сам уве рен да мој
жи вот мо же би ти це ло вит са -
мо ако је до пу њен др жа њем
сто ке. Док сам код ку ће ишао
у шко лу, са свим тим ни је би -
ло про бле ма, али кад сам се
упи сао у сред њу шко лу, ипак
ни сам мо гао да по не сем са со -
бом на шу ма лу фар му. Још јед -
на пре крет ни ца до шла је по -
чет ком про ле ћа, у вре ме ка да
нас је за де си ло ста ње с ви ру -
сом, по што је рас по ред уче ња
на да љи ну оста вио до вољ но
про сто ра за мој нај дра жи про -
вод. У вре ме мог по врат ка ку -
ћи чак су две на ше ко зе би ле
бре ме ни те – ис при чао је Абел.

Ре дов не оба ве зе око
животи ња

Ја ри ћи су одав но са мо стал ни
и ве о ма не ста шни. До во љан
је са мо је дан нео пре зан тре -
ну так мла дог фар ме ра и већ

чуп ка ју ли сто ве сад ни ца кај -
си је на сред ба штен ског па -
шња ка. А кад смо код ис па -
ше, то је су штин ски фак тор
са ви ше гле ди шта. На рав но да
ће би ти за њих и сточ не хра -
не, као и за ста ри је ко зе, а две
од њих да ју и мле ко. Још је -
дан но ви за да так, ко ји тре ба
оба ви ти чак два пу та днев но.
Му жа је та ко ђе Абе ло ва од го -

вор ност, али по вре ме но, јер је
с вре ме на на вре ме ред по се -
ти ти дру го ве из раз ре да на не -
ко ли ко „сло бод них да на”, а у
том слу ча ју о по тре ба ма жи -
во ти ња се бри ну отац и брат.

– Во лим жи во ти ње и, као
ре зул тат то га, ни ра но уста ја -
ње у по ла осам ни је та ко опа -
сно – при ме тио је Абел ве село.

Ка да се бо ље раз ми сли, јед -
на ко по у зда но и с та квом
темељ но шћу је при сту пио и
оста лим, ра ни је иза бра ним

ства ри ма ко је су га за ни ма ле,
по пут сви ра ња сто не ци тре
или те ма из исто ри је. Ка ко ка -
же, они су и да нас ту, је ди но
што њи ма мо же да по све ти
ма ње вре ме на. Од мар та успе -
шно се из ле гло и пу но гне здо
па чи јих ја ја. Уз све то, он се
ба ви и ба што ван ством, сма -
њу ју ћи упо тре бу пе сти ци да на
нај ма њу мо гу ћу ме ру. Уме сто

пр ска ња, он ко ри сти би о ло -
шке са ве зни ке, при ме њу ју ћи
у прак си те о ри је за ко је је чуо
не ка да на ча су еко ло ги је.

– Као сва ко мле ко, и ко зје
мле ко је осе тљи ва ро ба. Мно -
ги га не во ле, али то је обич но
ствар пред ра су да. По ред ре -
дов не ис па ше, ади ти ва и ква -
ли тет ног се на и сточ не хра не,
во дим ра чу на и о чи сто ћи ле -
гла. Ве те ри на ра, на жа лост,
нема у на шем се лу, али с
блажим слу ча је ви ма мо же мо

и ми са ми да се из бо ри мо ли -
стом ду ње, ле ко ви ма ку пље -
ним у ве те ри нар ској апо те ци...
Тру дим се да се сна ђем, али
по не кад во дим струч не консул -
та ци је с јед ним или дво ји цом
сво јих при ја те ља из разреда –
об ја шња ва Абел Ал фел ди.

Деч кић ко ји зна шта же ли

Да кле, Абел ни је деч кић ко ји
је по гре шио стру ку! Од ове
зад ње кон ста та ци је се ди рект -
но огра ђу је:

– У пр вој го ди ни, ка да смо
има ли са мо јед ну ко зу му за -
ру, ни смо про да ва ли мно го
мле ка. Си ту а ци ја је са да дру -
га чи ја. У ја чим да ни ма са ку -
пи се до осам ли та ра, ко ји се
за тим про да ју у об ли ку мле ка
и млеч них про из во да. По не -
кад мо ра мо и да за ко ље мо по -
не ку ко зу, а он да ме со из ва га -
мо и про да мо. Да кле, ово је
про мен љи во за ни ма ње. Све -
сно сам би рао сво ју стру ку,
али и свој хо би. Из убе ђе ња.
Осе ћам да, ко је год да из ба -
цим из свог жи во та, ни чим
дру гим не бих мо гао да ис пу -
ним пра зни ну ко ја би на ста ла
на том ме сту. Ве ру јем да се
све ово не ће зна чај но про ме -
ни ти ни на кон мог бу ду ћег за -
по сле ња. И још не што: ов де
сам код ку ће и за ми шљам сво -
ју бу дућ ност ов де, по мо гућ -
но сти што бли же свом род -
ном се лу. С про фе си јом и хо -
би јем за јед но, уко ли ко по сто -
ји са мо и је дан на чин за то. А
на дам се да хо ће.

Имре Мар ти нек

УРЕ ЂЕ ЊЕ НА СЕ ЉА ДО БРО ВОЉ НИМ РА ДОМ

У слу жби при ро де
По ред ре да ви со ких ја бла но ва
на глав ној ули ци, ко ја је по -
ста ла ико нич на, све оне ко ји
до ла зе не ка да шњим лет њим
пу тем из прав ца Ко ва чи це до -
че ку је уре ђе ни ред др ве ћа у
по љи ма Де бе ља че. Сад ња, не -
го ва ње и за шти та овог др во ре -
да ве зу је се за на зив ло кал ног
Удру же ња за за шти ту и уна -
пре ђе ње жи вот не сре ди не „У
слу жби при ро де – Де бе ља ча”.

Као што је по зна то, не про фит -
но гра ђан ско удру же ње је сво -
ју осни вач ку скуп шти ну одр -
жа ло пре тач но се дам де сет че -
ти ри ме се ца, тј. пр вих да на ју -
на 2014. го ди не. За пред сед -
ни ка је иза бра на Мо ни ка Ма -
те, ко јој са да већ тра је дру ги
ман дат на тој функ ци ји. Дру -
гим ре чи ма, она ор га ни зу је, ко -
ор ди ни ра, мо ли, апе лу је и увек
лич но уче ству је у тре нут но ак -
ту ел ним за да ци ма. Без об зи ра
на то да ли је реч о сад њи но -
вих сад ни ца др ве ћа и цве ћа
или о бри зи о већ по сто је ћим.
А ка да се по сао за вр ши, ка ко
то до ли ку је, за хва љу је сви ма
ко ји су по ма га ли. Од ср ца и
искре но.

Плат фор ма за по вре ме ну сен -
зи би ли за ци ју, на рав но, и у њи -
хо вом слу ча ју су дру штве ни
ме ди ји, али број оних ко ји ну -
де зна чај но ве ћи фи зич ки до -
при нос од сви ђа ња/„лај ко ва”
са мо рет ко пре ла зи осам. То је
оно из ве сно твр до је згро ко је с
вре ме на на вре ме при хва та и
кла сич но за ли ва ње кан та ма,
иа ко би се, пре ма ре чи ма пред -
сед ни це ло кал них „зе ле них”,
мо гла упо тре би ти и дра стич -
ни ја ре ше ња. Све што би би ло
по треб но за то је сте још те шња
са рад ња од са да шње, и то у
окви ру за јед ни це.

Иа ко се пр во бит ни ак ци о ни
план ове го ди не ну жно про ме -
нио као ре зул тат гло бал них до -
га ђа ја, ре дов но за ли ва ње ста -
ба ла, ко ја су ра ни је по са ђе на
на ра зним ло ка ци ја ма, оста је
основ ни зах тев. Од је се ни 2019.
го ди не та кве ло ка ци је су ци -
гла на и риб ња ци ко ји при па -
да ју кру гу фа бри ке, тј. де сна
иви ца ас фалт ног пу та ко ји во -
ди до ста рог ба ге ра, укљу чу ју -
ћи и ма лу шу му с ду до ви ма.

– По крај пу та смо та да и та -
мо по са ди ли око ше зде сет ви -
со ких ста ба ла. На да ли смо се
да ће јед ном, ка да оја ча ју и по -

ра сту, та ко ђе би ти атрак тив ни
за буч ну по пу ла ци ју вра на ко -
ја се тре нут но гне зди ме ђу кро -
шња ма пла та на у се о ском пар -
ку, да би се ове на ше „пти це
пе ва чи це” ко нач но мо гле по -
но во исе ли ти. Бар на об рон ке
се ла јер, на жа лост, на по љи ма
ни је оста ло ни тра га од не ка -
да шњег др ве ћа крај кол ских
пу те ва – ис при ча ла нам је пред -
сед ни ца.

Ка ко ка же, по не кад ни очу -
ва ње по сто је ћих ни је лак по -
сао. На ро чи то у је сен, ка да по -
не ки љу ди још увек во ле да за -
па ле ту лу зи ну пре ора ња. Шта -
ви ше, по сто је и дру ге вр сте
уни ште ња. Упр кос све му то ме
чу ва ри жи вот не сре ди не у Де -
бе ља чи не од у ста ју! Они по ку -
ша ва ју да на ме сту уни ште них
сад ни ца др ве ћа по са де но ве, а
у про це су еко ло шког вас пи та -
ња по след њих школ ских го ди -
на одр жа ли су и при вре ме не
ин тер ак тив не ча со ве при ро де
за ме сне шко лар це, по зи ва ју -
ћи њи хо ве учи те ље и на став -
ни ке на са рад њу. Ако по сто ји
са мо је дан на чин за то, же ле
да за др же ову до ка за но до бру
прак су.

– И овим пу тем за хва љу јем
на по зи тив ном ста ву на ших су -
гра ђа на, јер по сто је и та кви ме -
ђу њи ма ко ји ре дов но ко се тра -
ву ис пред сво је пар це ле. Ти ме
та ко ђе сма њу ју на ше тро шко ве
одр жа ва ња, ко је пла ћа мо из вла -
сти тих џе по ва, с об зи ром на то
да не ма мо сво је из во ре при хо -
да. У цен тру се ла ку по ви ну јед -
но го ди шњег цвећа, које се сади
у оквир у виду лептира ис пред
згра де ме сне за јед ни це, ове го -
ди не у про ле ће до ни ра ла је ме -
сна за јед ни ца. Сад ни це су у
окви ре за са ди ле чла ни це на шег
удру же ња, а сва ко днев ног за -
ли ва ња би ља ка при хва ти ла се
на ша ста ри ја ак ти вист ки ња Ја -
сми на Пе рић Та пол ча њи. Не у -
мор но – ка же Мо ни ка Ма те.

Они кон ку ри шу и ра де с по -
уз да њем. Тим ски, пре ма соп -
стве ној сна зи. Тру де се да до -
ча ра ју ша ре ни ло са цве ћем, да
ме сти мич но „осве же” бо је по
на шем на се љу, где је број ста -
рих ста нов ни ка све ви ше и ви -
ше у опа да њу. А по што фо то -
гра фи је сти жу и до нај у да ље -
ни јих кра је ва све та, тра го ви
њи хо ве до бро вољ не ми си је су
ујед но и по ру ка.

Имре Мар ти нек
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До бро вољ но ва тро га сно дру -
штво (ДВД) у Де бе ља чи осно -
ва но је 28. сеп тем бра 1930.
годи не, на ини ци ја ти ву ло кал -
ног удру же ња ин ду стри ја ла -
ца. Ме ђу тим, на ло го ти пу 
ДВД-а и на бил бор ду при пре -
мље ном у знак обе ле жа ва ња
четврт ве ка ње го вог по сто ја -
ња мо же се про чи та ти го ди на
1931, по што је и та да по сто ја -
ла по тре ба за не ким би ро крат -
ским пери о дом из ме ђу из ја ве
о пле ме ни тој на ме ри, ко ја је
за бе ле же на у за пи сни ку, и
дату ма ње ног ко нач ног,
службе ног реги стро ва ња.

Гле да ју ћи ли ко ве на та блоу из
1956. го ди не, не про на ла зим
са мо та да шње ру ко вод ство од -
бо ра и ста ри је ва тро га сце, као
и ис так ну те чла но ве, та да шње
ти неј џер ске по том ке – ме ђу
њи ма мог оца и ње го вог бра -
та, већ и фо то гра фи ју је ди них
ва тро га сних ко ла у око ли ни.
То је јед на ди зел-ма ши на ти -
па „пи о нир”, у вла сни штву
удру же ња, ко ју је дру штво за -
ме ни ло три на ест го ди на ка -
сни је, 1968. го ди не, ур гент -
ним ка ми о ном ТАМ-500. Као

ре зул тат ма њих-ве ћих по прав -
ки, то по след ње во зи ло, ста ро
као ме ту за лах (52 го ди не), и
да нас је у упо тре би и спрем но
за ак ци ју.

Све ма ње во лон те ри зма

То ком де це ни ја ко је су за на -
ма, ме ђу тим, људ ска по пу ла -
ци ја је на гло опа ла. Ства ри
има ју ма те ри јал ну ди мен зи ју,
по што је по чет ком де ве де се -
тих го ди на за по чет пад еко -
но ми је, с вре ме ном су по ти -
сну ли у по за ди ну го то во све
ак тив но сти у за јед ни ци, ко је
су прет ход но по но сно но си ле
при дев „во лон тер ски”. Дру гим
ре чи ма, док је пре по ме ну тог

пе ри о да рад ник у се лу мо гао
и же лео „с ла ко ћом” да по др -
жи раз ли чи та де ша ва ња сво је
за јед ни це, ка ко у свом сло бод -
ном вре ме ну, та ко и од лич -
них при хо да, до тле као на сле -
ђе по ме ну тог по след њег пе ри -
о да по вла че ње по је дин ца у се -
бе по ста је све ви ше „тренд”.

На рав но, по сто је и су прот -
ни при ме ри ко ји бу де на ду.
Јед ну од ових бор би с ло ги -
стич ким по те шко ћа ма раз ли -
чи те спе ци фич не те жи не у
Дебе ља чи во ди ло кал ни ДВД,

чи је ру ко во ђе ње је на мол бу
сво је за јед ни це при хва тио мла -
ди ме шта нин Ла сло Мол нар,
у сеп тем бру 2014. го ди не.

Иа ко су се ме ди ји са мо рет -
ко ба ви ли сва ко дне ви цом ме -
сне ва тро га сне бри га де, ако
уоп ште и је су, то ком про те -
клих шест го ди на  је би ло зна -
чај них ак тив но сти у ре до ви -
ма те ин сти ту ци је. Из ме ђу
оста лог, згра да ва тро га сне ста -
ни це, са гра ђе на пре че тр де сет
пет го ди на (1975), пот пу но је
ре но ви ра на спо ља и из ну тра,
по ста вљен је но ви хи дрант,
мо дер ни зо ва на су вра та и про -
зо ри на гор њој стам бе ној згра -
ди у ста ну до ма ра... Ко нач но,

а што је исто та ко ва жна став -
ка, на кон ду го вре ме на ста ро
ва тро га сно во зи ло би та ко ђе
мо гло по но во да се по стро ји.
Спо ља је офар ба но, тех нич ки
ком пле ти ра но, а за вре ме зим -
ских ме се ци опре мље но је чи -
ста чем сне га. Ре зул та ти овог
по след њег ста ва мо гли су да
се оства ре уз сна жну по моћ
се о ских ме ха ни ча ра, као и ло -
кал ног Јав ног пред у зе ћа „4.
ок то бар”.

У вре ме на шег раз го во ра,
кра јем ју ла, на по љи ма у Де -
бе ља чи је већ би ла за вр ше на
же тва, то ком ко је, на сре ћу,
ло кал ни ва тро га сци ни су до -
би ли ни је дан по зив. Ипак, во -
зи ло и још увек ак тив на рад -
на сна га би ли су у од ре ђе ној
ме ри у ста њу при прав но сти,
као вр ста ре зер вне ба те ри је,
ко ја је ефи ка сна по моћ про -
фе си о нал ним ва тро га сци ма у
оп штин ском шта бу, ка да је то
по треб но. Али, пре ма од лу ка -
ма о бу џе ту ко је су на сна зи, у
но вим вре ме ни ма рад до бро -
вољ них ва тро га сних дру шта -
ва го то во у пот пу но сти за ви си
од до на ци ја. По ред то га, за -
ви си и од успе шно сти ма њих
циљ них тен де ра за на бав ку
опре ме по треб не за кон крет -
не по прав ке.

Ни су из о ста ли ни ус пе си

У мо но гра фи ји Де бе ља че – „Ред
ја бла на је ду га чак”, из 2003.
го ди не, на стра ни 432 пи ше:

„Ва тро га сци ове асо ци ја ци -
је су до бро уче ство ва ли на свим
оп штин ским, по кра јин ским и
са ве зним так ми че њи ма, би ли
су увек ме ђу пр ве три нај бо ље
пла си ра не еки пе. 1963. го ди -
не фор ми ран је пи о нир ски тим
под вођ ством ко ман дан та Га -
бо ра Ки ша [1923–1979]. Мла -
да ва тро га сна бри га да из го -
ди не у го ди ну за у зи ма пр во
ме сто. Ко ман дант Шан дор

Мер геш [1950–2014] на ста вио
је пло до но сан рад са мла дом
ва тро га сном бри га дом на кон
Га бо ра Ки ша.  Ва тро га сна слу -
жба је до са да има ла се дам
ва тро га сних офи ци ра, осам -
на ест под о фи ци ра, јед ног са -
ве зног и јед ног ме ђу на род ног
су ди ју. Ор ке стар ва тро га са ца
је по сто јао до 1984. го ди не.
Ор га ни за ци ја је до 90-их има -
ла ви ше од 100 ак тив них чла -
но ва. У вре ме НА ТО бом бар -
до ва ња 1999. го ди не, 48 до -
бро вољ них ва тро га са ца при -
хва ти ло је де жур ство.”

– Тре нут но се број чла но ва
дру штва, ба рем на па пи ру, кре -
ће око три де се то ро љу ди. Ме -
ђу тим, од ово га не мо гу ра чу -
на ти на ви ше од њих пе то ро –
са оп шта ва по ра жа ва ју ће број -
не по дат ке мла ди пред сед ник.

До да је да, иа ко фи зич ка кон -
ди ци ја уоп ште не за ви си од
ста ро сног до ба, све се ви ше
осе ћа не до ста так мла дих, ко -
ји ће да их за ме не. Ка ко ка же,
не пре ста но тра же мо гућ но сти
кроз ко је се мо гу у рад укљу -
чи ти и ти неј џе ри. С на ме ром
да, чак и ако сви не по ста ну
до бро вољ ни или ак тив ни ва -
тро га сци, ба рем има ју ма ло
уде ла у ду хов но сти ко ја из гра -
ђу је и чу ва за јед ни це, што се
код њи хо вих пре да ка под ра -
зу ме ва ло: док има и док ће би -
ти не ко га, ко ће их еду ко ва ти.

Ли ста ју ћи књи гу ре ле вант -
не са вре ме не ло кал не исто ри -
је, про на ла зим још јед ну но -
ви ну. За бе ле же но је да „ка да је
у Де бе ља чи одр жан пр ви ва -
шар [на Дан Јо си па, Државни],
[1873. из ме ђу 16. и 19. марта],
по ред слу жбе ни ка за спро во -
ђе ње за ко на, и ва тро га сци су
по ста вље ни на пи ја ци се на, јер
је овај део ва ша ра био нај ви ше
из ло жен по жар ној опа сности”.

То се до го ди ло дав но, али
се до го ди ло!

И док о до стиг ну ћи ма из
про шло сти го во ри низ пе ха -
ра, пла ке та, са вре ме них фо -
то гра фи ја и ред по хвал ни ца –
ди пло ма, а са да шњост пред -
ста вља ју све ви ше и ви ше из -
не на ђе ња и из ла зи с тзв. не -
пла ни ра ним из не на ђе њи ма,
при ли чи и вре ди не го ва ти по -
ду хват ко ји је по го дан за бри -
гу о да ле ко се жним и во де ћим
не во ља ма. Мо же, би ће. Из у -
зе тан при мер са рад ње на ни -
воу на се ља у ДВД-у Де бе ља че,
чак и по сле за о кру жи ва ња пр -
вог зва нич ног пе ри о да од де -
ве де сет го ди на.

Имре Мар ти нек

У СЛУ ЖБИ СВОГ НА СЕ ЉА

ДЕ ВЕ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА У 
ЗНА КУ ВОЛОНТИ РА ЊА

Ишти те, и да ће вам се, тра -
жи те, и на ћи ће те, ку цај те, и
отво ри ће вам се. (Мт. 7,7)

Осмог ав гу ста за кле ли су се
на веч ну вер ност пред Го спо -
дом у Де бе ља чи учи те љи ца
Хар ги та Ха лас из Вој ло ви це,
мла ђа ћер ка би ску па Ре фор -

мат ске хри шћан ске цр кве у
Ср би ји, и Ча ба Ко вач, сту дент
све штен ства из Де бе ља че, уче -
ник Ре фор мат ске те о ло шке
ака де ми је у ме сту Па па. Че -
сти та мо им скла па ње бра ка
ко је је про ис те кло из њи хо ве
ср дач не од луч но сти.

Имре Мар ти нек
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Они су љу ди ко ји пре но се зна -
ње и то ком ван ред ног ста ња и
ста ња пан де ми је по ка за ли су
се као пра ви хе ро ји ко ји не ће
де цу оста ви ти без обра зо ва ња.
Про свет ни рад ни ци су да ли све
од се бе да ухва те ко рак с но -
вом ре ал но шћу.

Увид у то ка ко
је функ ци о ни сао
обра зов ни си стем
по ну ди ла је са го -
вор ни ца, на став -
ни ца ма те ма ти ке,
Мо ни ка Нађ из
Вој ло ви це. Ка ко
је за по сле на у две
шко ле, ОШ „Брат -
ство и је дин ство”
у Вој ло ви ци и ОШ
„Жар ко Зре ња -
нин” у Ско ре нов -
цу, где пре да је ма -
те ма ти ку на ма -
ђар ском је зи ку,
сам по че так уво -
ђе ња на ста ве пре -
ко ТВ ка на ла био
је по ма ло нео би -
чан и ха о ти чан.
То је би ло из про -
стог раз ло га што
је про грам на је -
зи ци ма на ци о нал -
них ма њи на ка снио не ко ли ко
да на и на став ни ци ма је би ло
пре по ру че но да раз ви ју соп -
стве ни про грам на ста ве, за по -
че так. Ка да је про грам за жи -
вео и по ка зао се до вољ но до -
брим за одр жа ва ње на ста ве, на -
став ни ци и про фе со ри су ушли
у ру ти ну вир ту ел них учи о ни -
ца, „Вај бер” по ру ка и без број -
не елек трон ске пре пи ске.

Ускла ди ти рад у две шко ле

Због на ста ве на ма ђар ском је -
зи ку, она као на став ни ца ви -
ших раз ре да у две основ не шко -
ле ни је у по чет ку би ла у мо гућ -
но сти да уса гла си сво ју на ста -
ву на ча со ви ма ко ји су би ли
при ка зи ва ни на те ле ви зи ји „Па -
нон”, јер је план на ста ве био
раз ли чит и она је не ке од те ма
ко је су пред ла га не већ пре да -
ва ла, а де ци је би ло до сад но
по на вља ње. Већ у дру гој не де -
љи ван ред ног ста ња на пра ви ла
је „Гугл учи о ни це” за сва ки раз -
ред ко јем пре да је. Де ца су се
углав ном до бро сна ла зи ла од
са мог по чет ка и она ни је има -
ла не су гла си ца ни с де цом ни с
ро ди те љи ма, ко ји су мо ра ли да
оба вља ју свој део у ви ду кон -
тро ли са ња уче ња и ве жба ња
сво је де це. Би ло је не ких про -
бле ма при ко ри шће њу ра зних
апли ка ци ја и ре ша ва њу за да -
та ка у њи ма, али се она све га
то га се ћа са осме хом на ли цу,
јер је и са ма има ла по те шко ћа
да ис пра ти све по ру ке, меј ло ве
и по зи ве ко ји су при сти за ли то -
ком це лог да на, сва ког да на.

На став ни ца Мо ни ка на во ди
да је је дан од те жих де ло ва по -
сла био во ђе ње еви ден ци је ком -
плет ног про гра ма на ста ве, јер
је мо ра ла да пра ти план и про -
грам на срп ском и на ма ђар -
ском је зи ку, и оно што је она
већ пре да ва ла, и ону те о ри ју
ко ју де ца мо ра ју да са вла да ју.
Ме ђу тим, већ то ком тре ће не -
де ље ван ред ног ста ња све је то
пре шло у ру ти ну, али је рад но
вре ме тра ја ло днев но чак и по
12 са ти. Иа ко је њој то би ло
ве о ма стре сно, прет по ста вља
да је уче ни ци ма би ло мно го
го ре, по го то во ка да су по че ли
да до би ја ју до ма ће за дат ке. Она
се ве о ма тру ди ла да не пре оп -
те ре ти сво је уче ни ке до ма ћим

за да ци ма, али је то из њи хо вог
угла ипак би ло пре ви ше.

Иа ко су сви ње ни уче ни ци
има ли сло бо дан при ступ ин -
тер не ту и те ле ви зи ји, прет по -
ста вља да је у обе шко ле би ло
слу ча је ва да де ца не ма ју па -

мет не те ле фо не или ком пју те -
ре код ку ће. Ипак, шко ле су и
за то би ле спрем не и на став ни -
ци су мо гли да сво је за дат ке и
пре да ва ња штам па ју и до ста -
вља ју уче ни ци ма ко ји ни су би -
ли у мо гућ но сти да пра те на -
ста ву на дру ги на чин. Чак је и
у ње ном слу ча ју, где су де ца
има ла све усло ве да пра те на -
ста ву, би ло уче ни ка ко ји, ка да
је до шло вре ме за оце њи ва ње,
ни су по ка за ли труд и ни су до -
ста вља ли до ма ће за дат ке, па је
би ла при ну ђе на да по зи ва ро -
ди те ље да по мог ну де те ту да
од ра ди свој део школ ског рада.

Без про сла ве ма ле ма ту ре

Она се лич но сла же да је мо -
жда би ло и пре ви ше зах те ва ти
од уче ни ка да ис пра те пот пу -
но но ви си стем на ста ве, јер су
сви на став ни ци та ко ре ћи бом -
бар до ва ли де цу пре да ва њи ма,
те сто ви ма, до ма ћим за да ци ма
и од ре ђе ним ро ко ви ма док су
би ли под стре сом, али се на да
да ће но ва школ ска го ди на би -
ти ма ња не по зна ни ца и за уче -
ни ке и за на став ни ке, с об зи -
ром на то да је и вир ту ел на на -
ста ва пре шла у ру ти ну.

Нај ви ше жа ли што са сво је
две уче ни це из шко ле у Вој ло -
ви ци ни је има ла ма тур ско ве -
че, ко је је у по след њем тре нут -
ку от ка за но због за бра не оку -
пља ња ви ше љу ди, али су ус пе -
ле да се без бед но са ста ну и за
још јед ну го ди ну про ду же тра -
ди ци ју свог „раз ред ног др ве та”,
где су на сли ка ле др во и за ле -
пи ле сво је сли ке и сли ку школ -
ског дру га ко ји се пре се лио у
ино стран ство, пре не го што су
на пу сти ле основ ну шко лу, по -
след њи пут као уче ни це. Настав -
ни ца Мо ни ка је из у зет но по но -
сна на њих, јер је Ла у ра Ки раљ
упи са ла је зич ку гим на зи ју у Су -
бо ти ци, а Ан дреа Киш сред њу
му зич ку шко лу у Пан че ву.

Убе ђе на је да ће сле де ћа
школ ска го ди на би ти ма ње
стре сна, јер су се и на став ни ци
и уче ни ци по ка за ли као из у -
зет но при ла го дљи ви свим про -
ме на ма и ино ва ци ја ма ко је су
пред њих ста вље не, ра ди без -
бед но сти ка ко де це, та ко и њи -
хо вих учи те ља.

Ка ро ли на Би сак

ВИР ТУ ЕЛ НА ШКО ЛА ИЗ УГЛА 
НА СТАВ НИ ЦЕ МА ТЕ МА ТИ КЕ

Про све та у вре ме
панде ми је



A családtól elszakítva nagyon ne-
héz, még akkor is, ha előrelátható
a holnap. Ha ebbe belszól a világ-
járvány, a külföldi munkavállalás
túl nehéz küldetés.

Az utóbbi években sok nő határozza
el magát külföldi munkavállalásra.
Mivel többségük kettős állampol-
gársággal és európai útlevéllel ren-
delkezik, számos, külföldi kapcso-
latokkal rendelkező szerbiai mun-
kaközvetítő siet a munka nélkül
maradt nők segítségére, hogy mun-
kába állhassanak öregek gondo-
zójaként. A feltételek többnyire
jók, a gondozók kapcsolatban van-
nak egymással, biztos hálózat áll
mögöttük, amelyre számíthatnak.
Az idegenek között töltött idő
mégis nehezükre esik, nekik is és
az itthon hagyott családjuknak is.

Gajan Boriska és Györfi Mária
két nő azok közül, akik belekós-
toltak a családtól való elszakított-
ságba ezekben a nehéz hónapok-
ban. A rendkívüli helyzet ideje
alatt Ausztriában, ill. Németor-
szágban voltak ismeretlen csalá-
dokkal töltve idejüket a sajátjuk
helyett. Mint hivatásos ápolónők,
az év elején kapott munkaajánlatra
igennel válaszoltak, nem sejtve,
hogy milyen idők elé nézünk.

Családtagként elfogadva

Boriska egy Svájccal és Németor-
szággal határos ausztriai településen

volt egy családnál. Március hete-
dikén becsomagolt és a belgrádi
állomásról nekivágott az ismeret-
lennek egy háromhetes kalandra,
de csaknem három hónapra Auszt-
riában rekedt. Egy héttel indulása
után Szerbiában rendkívüli álla-
potot hirdettek, a határokat lezárták
és a hazatérés lehetetlen volt. Sem
Boriska, sem a családja, mint ahogy
más százezrek sem számítottak a

járvány ilyen következményére.
Biztonsága érdekében úgy döntött,
hogy csak akkor tér majd haza, ha
rendeződik a helyzet. Ez teljes há-
rom hónapig tartott. Ez idő alatt
megtapasztalta, hogy nehéz helyzet
is hozhat valami jót. A család szinte
családtagként fogadta. Az ápolt
néni halála után felkínálták neki,
hogy lakjon a házában, majd bea-
jánlották egy másik családhoz, ahol
szintén nagyon kedvesen bántak
vele. Három hónap után az ő cso-
portja volt az első, amely június
elején hazatérhetett vizsgálatok és
vesztegzár nélkül.

A gondozó munkája 
folytatódik

Györfi Mária még tovább maradt
Németországban. Ő egyhónapos
váltást tervezett. Február közepén
indult és otthonát teljes négy hó-
nap múlva, csak június közepén
látta viszont. Őt a munkaadók
nem kötelezték maradásra, viszont
a határzár miatt nem jöhetett a
váltás a szerződés leteltéig. Mária
már másfél éve jár ugyanahhoz a
családhoz, szépen megvan velük,
ezért nem akarta őket cserben
hagyni a két ápolásra szoruló öreg-
gel. Csak akkor akart hazatérni,
amikor már veszélytelen lesz az
uzazás. Ő Németországban szinte

észre sem vette a járványt. Az el-
szigetelt kis faluban, ahol volt,
nagyon vigyáztak magukra az em-
berek, betartották a rendeletet,
mely szerint kettőnél többen nem
lehettek együtt. Ő augusztus végén
már megy is vissza folytatni a
munkát. Ha újra lenne határzár,
a szerződés leteltével haza számít
jönni, de nem hiszi hogy még
lesznek szigorúbb intézkedések.

Mindketten egyetértettek abban,
hogy munkaadóik családtagként
tekintettek rájuk. Szabad idejük
is volt és nem szenvedtek semmi-
ben sem hiányt. Ha szükségük
volt gyógyszerre, vagy másra, a
család segített a beszerzésben is.

A munkavállaló nők bátorsága
aligha mondható ki szavakkal.
Sokan el sem tudnák képzelni,
hogy az élet ilyen lépésre késztet-
heti őket. Csak azért, hogy idehaza
úgymond normális életet élhes-
senek, a nők úgy döntenek, ezer
kilométereket tesznek meg távoli
városokig, hogy idegenek szüleit
gondozzák. A huszonévesektől a
hatvanasokig ezek a nők bátorságot
gyűjtenek abban a tudatban, hogy
a teljesen ismeretlen környezetben
huszonnégy órás ápolás, gondozás
kifizetődőbb, mint az itthoni mun-
kabér vagy a nyugdíj.

Biszak Karolina

Péntek 2020. аugusztus 21.

pancevac@pancevac-online.rs
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KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS

JÁRVÁNY TÁVOL AZ OTTHONTÓL

HA SZERETIK, NEM IS NEHÉZ

Egy legényke a rengetegből…
A torontálvásárhelyi Alföldi Ábel
a zentai közgazdasági és kereske-
delmi iskola banki- és biztosítási
ügyintéző szakának másodéves ta-
nulója.

Ábelnek hobbija van. Illetve még-
sem teljesen az. Inkább egy élet-
forma, amit lassacskán az idősebb
generációk képviselői egyre inkább
elhagyogatnak. Mármint falun.
Mert a többi településformákon
a haszonállatok tartását a szabály-
zat, legfeljebb ha megtűri. Elvégre
ott vannak a boltok, minek cif-
rázni? Nemde?

-Már kiskorom óta sziklaszilárd
meggyőződésem, hogy életem
csupán jószágtartással kiegészítve
lehet kerek egész. Míg idehaza
jártam iskolába, mindezzel nem
volt semmi gond, viszont beirat-
kozva a középsuliba azért mégsem
vihettem magammal kicsiny far-
munkat. Az újabb fordulat a ta-
vasznyíláskor reánkzuhanó vírus-
helyzet idején következett be, lévén
hogy a távoktatás órarendje ked-
venc időtöltésemhez is hagyott
elegendő teret. Hazaérkezésem
idején két kecskénk is vemhes
volt – mesélte el Ábel.

Rendszeres kötelezettségek 
az állatok körül

A gidák azóta már régen önállóak,
és kellően szemtelenek is. Hiszen
elég csak egy óvatlan pillanat a
fiatal gazda részéről, máris a kerti
legelőjük közepén lévő sárgaba-
rackfa -csemete leveleit tépegetik.

Apropó, legeltetés. Elengedhetetlen
tényező sok-sok szempontból. Jut
számukra persze, abrak is. Akár-
csak az idősebb kecskéknek, ame-
lyek közül kettő fejős. Egy újabb,
naponta kétszer is elvégzendő fel-
adat. A fejés ugyancsak Ábel ha-
táskörébe tartozik. Alkalomadtán,
mert időről-időre azért az osz-
tálytársakat is illik felkeresni né-
hány „szabadnap”erejéig, ilyenkor
az állatok szükségleteire az apa
és a fivér visel gondot.

-Szeretem az állatokat, ebből
adódóan pedig a félnyolcasi ko-
ránkelés sem annyira vészes –
jegyzi meg derűsen Ábel.

Jobban belegondolva, a többi,
érdeklődésének korábban válasz-
tott tárgyaihoz – az asztali citerához
és történelmi dolgok ízlelgetéséhez
is ugyanennyire bizakodóan és

ilyen alapossággal állt hozzá. Mint
mondja, ez utóbbiak ma is meg-
vannak, mindössze kevesebb időt
tud rájuk fordítani. Március óta
egy fészekaljnyi kacsatojást is si-
keresen kiköltetett. Mindezek mel-
lett pedig kertészkedik is, a lehető
legminimálisabbra csökkentve a
kártevők elleni vegyszerek hasz-
nálatát. A permetezés helyett in-
kább biológiai szövetségeseket al-
kalmaz, gyakorlatba ültetve az
ökológiai tantárgyórákon anno el-
hangzó elméleteket.

-Mint minden tej, a kecsketej is
érzékeny portéka. Sokan nem sze-
retik, de ez általában előítélet kér-
dése. A rendszeres legeltetés, az
adalékok és a minőséges szénázás
és abrakolás mellett gondosan
ügyelek az almok tisztaságára is.
Állatorvos, sajnos, nincs a falunk-

ban, viszont az enyhébb esetekkel
mi is megbirkózunk. Sóslórommal,
birsalma levéllel, állatpatikában
vásárolt gyógyszerekkel. Igyekszem
feltalálni magam, ugyanakkor egy-
két osztálytársammal is folytatok
olykor szakmai konzultációt - ma-
gyarázza Alföldi Ábel.

Egy legényke, aki tudja, 
mit akar

Ábel tehát mégsem csodabogár,
ráadásul még pályát tévesztett le-
gényke sem! Ez utóbbi megfogal-
mazástól pedig egyenesen elha-
tárolódik.

-A legelső évben, amikor még
csak egy fejőskecskénk volt, ne-
migen árusítottuk a tejet. Most
más a helyzet. Erősebb napokon
akár nyolc liter is összegyűlik,
amit aztán tej és tejtermék for-
májában értékesítünk. A húst meg,
mert olykor a vágást is be kell
hogy vállaljuk, elmérjük. Szóval,
változatos egy foglalatosság ez.
Pályámat tudatosan választottam,
viszont a hobbimat is. Meggyő-
ződéssel. Úgy érzem, bármelyiket
is dobnám ki az életemből, a helyén
keletkező űrt semmi mással nem
tudnám betölteni. Hiszem, mindez
majdani munkába állásomat kö-
vetően sem fog lényegesen változni.
S még valami: én idehaza vagyok
itthon és jövőmet is itt, lehetőleg
szülőfalumhoz minél közelebb,
képzelem el. Szakmástól, hobbistól.
Ha csak egyetlenegy mód lesz rá.
S remélem lesz.

Martinek Imre

A TELEPÜLÉS RENDEZÉSE ÖNKÉNTES MUNKÁVAL

A természet szolgálatában

Az ikonikussá vált főutcai magas
jegenyesor mellett a néhai antalfalvi
nyáriút felől érkezőket is rendezett
fasor fogadja Torontálvásárhely ha-
tárában. Ez utóbbi telepítése, gon-
dozása és védelme a helyi, Debe-
lyacsa – A természet szolgálatában
környezetvédelmi és fejlesztési egye-
sület nevéhez fűződik.

Mint ismeretes, a nonprofit polgári
tömörülés kereken hetvennégy hó-
nappal ezelőtt, azaz 2014 júniusá-
nak első napjaiban tartotta meg
alapító közgyűlését. Elnökasszo-
nyául Máté Mónikát választva, aki
immár második mandátumát tölti
be ezen a poszton. Vagyis magya-
rán: szervez, koordinál, kér, apellál,
illetve változatlanul személyesen
is derekasan kiveszi részét az épp
aktuális teendőkből. Legyen szó
akár új facsemeték és virágpalánták
kiültetéséről, akár a már meglévők
gondozásáról. Munkavégeztével
pedig – annak rendje s módja sze-
rint, köszönetet mond minden be-
segítőnek. Szívből és őszintén.

Az alkalmi érzékenyítések plat-
formja persze, esetükben is a kö-
zösségi média. A tetszikelésektől /
„lájkolásoktól” lényegesen több fi-
zikai hozzájárulást felajánlók száma
viszont csak elvétve haladja meg a
nyolcat. Ez az a bizonyos kemény
mag, mely időről-időre a klasszikus,
öntözőkannás-bödönös locsolást is
bevállalja, noha, - a helyi zöldek
elnökasszonyának elmondása szerint
- ennél merőben ütőképesebb meg-
oldások is alkalmazhatóak lennének.
Mindössze a meglévőnél még szo-
rosabb együttműködésre lenne szük-
ség. Mármint a közösségen belül.

Noha a globális események függ-
vényében szükségszerűen az idei
év eredeti akcióterve is módosult,
a különböző lokációkra korábban
kiültetett fácskák rendszeres lo-
csolása továbbra is alapkövetelmény
maradt. Ilyen helyszín lett 2019
őszétől a téglagyár és annak von-
záskörbe tartozó halastavak, vagyis
a „báger” felé vezető aszfaltút jobb
oldali szegélye, beleértve az eperfás
Kiserdőt is.

-Az út peremére akkor és ott,
mintegy hatvan magasnövésű fát
ültettünk. Remélve, hogy miután

megerősödnek és megnőnek, a
jelen pillanatban a falupark pla-
tánjainak lombkoronái között fész-
kelő lármás varjúnépség számára
is attraktívak lesznek. Hogy ezek
az énekesmadaraink is végre újra
kiköltözhessenek. Legalább a falu
szélére, hiszen a határban, sajnos,
már mutatóban sem maradt a haj-
dani, országutak menti fákból –
mesélte az elnökasszony.

Mint mondja, olykor a meglé-
vőket sem könnyű vállalkozás meg-
őrizni. Kiváltképpen ősszel, amikor
egyesek továbbra is előszeretettel
gyújtogatják szántás előtt a kuko-
ricatarlót. Mi több, akadnak más
jellegű pusztítások is. A debellácsi
környezetvédők mindezek ellenére,
mégsem adják fel! Az elpusztult fa-
csemeték helyére igyekeznek újakat
ültetni, a környezettudatos (rá)ne-
velés folyamatában pedig az elmúlt
tanévekben alkalmi interaktív ter-
mészetórákat is tartottak a helyi is-
kolásoknak. Tanítóikat és tanáraikat
is együttműködésre invitálva. S ha
csak egyetlen mód is lesz rá, e bevált

gyakorlatot a továbbiakban is sze-
retnék megőrizni.

- Polgártársaink pozitív viszo-
nyulását pedig ezúton is megkö-
szönöm. Mert olyan is akad közü-
lük, aki parcellája előtt minden to-
vábbi nélkül rendszeresen lekaszálja
a füvet. Ezzel is csökkentve azon
karbantartási költségeinket, amit
– bevételi forrásaink nem lévén,
saját zsebből fizetünk ki. A falu-
központban, a községháza előtti
„lepke” egynyári virágainak vásár-
lását az idén tavasszal, a falu helyi
közössége védnökölte. A palántákat
az egyesületünk tagjai ültették a
keretbe, a növénykék mindennapos
meglocsolását pedig Jasmina Perić
Tapolcsányi rangidős aktivistánk
vállalta magára, fáradhatatlanul –
mondta el Máté Mónika.

Bizakodva pályáznak és dolgoz-
nak. Erejükhöz mérten. A csapat.
Igyekeznek üde színfoltokat vará-
zsolni őslakóinak létszámában egy-
re fogyatkozó településünkön. S
mivel a fotók a nagyvilág legtávo-
labbi szegletébe is eljutnak, önként
vállalt küldetésük lenyomatai üze-
net is egyúttal.

Martinek Imre



A torontálvásárhelyi Önkéntes Tűz-
oltó Testület (ÖTT) 1930. szep-
tember 28-án alakult meg, a helyi
Ipartestület kezdeményezésére. Az
ÖTT logóján, illetve a testület fenn-
állásának negyed évszázados ju-
bileumát méltató tablóképen viszont
az 1931-es esztendő olvasható. Lé-
vén a nemes szándék jegyzőkönyvbe
vétetett kinyilatkoztatása, illetve
annak végleges / hivatalos beje-
gyeztetésének időpontja között ak-
kortájt is szükség volt némi bü-
rokratikus időszakra.

Elnézegetve a nevezett, dátum sze-
rint 1956-ban készült tabló sze-
replőit, nemcsak a testület akkori
vezetőségét és rangidős tűzoltóit
találom meg rajta, valamint az ak-
kori tizenéves korosztályú után-
pótlás jeleskedő tagjait – köztük
édesapámat és annak édesbátyját
is – de a környék egyetlen tűzol-
tókocsijának fotóját is. Egy, az
egyesület tulajdonában lévő dí-
zelmotoros „Pionir” típusú masi-
náét, melynek helyébe a debellácsi
testület tizenhárom évvel később,

vagyis 1968-ban egy TAM-500-as
rohamkocsit vásárolt. Kisebb-na-
gyobb javítások eredményeképpen
ez utóbbi, matuzsálemi korú (52
éves) jármű napjainkban is üzem-
képes, illetve bevetésre kész. 

Egyre kevesebb az önkéntesség

A mögöttünk maradt évtizedek
során viszont az emberállomány
alaposan fogyatkozott. A dolgok-
nak elsősorban anyagi vetülete
van, hiszen a ’90-es évek elején
megkezdődő, ún. lejtmenetes gaz-
dasági tendencia eredményeképp
lényegében idővel szinte teljesen
háttérbe szorult minden olyan kö-
zösségi aktivitás, mely előzőleg
büszkén viselte magán az önkéntes
jelzőt. Magyarán ez annyit tesz,
hogy míg a nevezett időszak előtt
a falubeli munkásember mind
szabadidejéből, mind pedig sze-
mélyi jövedelméből „lazán” tá-
mogatni tudta és kívánta közös-
ségének különböző rezdüléseit,
addig, a nevezett utóbbi időszak
hozadékaként, sokkal inkább az
egyén önmagába fordulása válik
trendivé.

Persze, vannak azért reményt
sugalló ellenpéldák is. Eme, kü-
lönböző fajsúlyú logisztikai meg-
próbáltatásokkal való küzdelmek
egyikét Torontálvásárhelyen a helyi
ÖTT vívja, melynek vezetését –
közössége felkérésének eleget téve
– Molnár László helybéli fiatalem-
ber vállalta. 2014 szeptemberében.

Noha a média újabban csak el-
vétve, ha egyáltalán foglalkozott
a helyi tűzoltótestület minden-
napjaival, az elmúlt hat esztendő
során ez intézmény berkein belül
is volt számottevő aktivitás. Sor
került többek között a negyvenöt
évvel ezelőtt (1975-ben) épített
tűzoltóotthon épületének teljes
körű külső- és belső felújítására,
új tűzcsapot állítottak üzembe,
korszerűsítve újultak meg az eme-
leten lévő házmesteri lakás nyílá-
szárói… Végül, ami igencsak lé-
nyeges mozzanat, hosszú idő után
a (java)korabeli tűzoltókocsi is
újra csatasorba állhatott. Külcsí-
nileg újrafestve, műszakilag teljessé
téve, a téli hónapok idejére pedig
hóekével felszerelve. Ez utóbbi
eredmények a falubeli mechani-
kusok-, valamint a helyi Október
4-e Közművesítési Vállalat hathatós
segítségével születhettek meg.

Július végi beszélgetésünk idején
egyébként már a torontálvásárhelyi
határban is bevégződött a kom-
bájnozás, minek során szerencsére,
a helyi tűzoltók egyetlen riasztást
sem kaptak. Ennek ellenére a jár-

mű- és a még meglévő aktív em-
berállomány bizonyos fokú ké-
szenlétben állt. Afféle tartalékos
battériaként, amely szükség esetén
hatásos kisegítést jelent a községi
székhelyen működő hivatásos tűz-
oltóknak. A dolgok szépséghibája
„csupán” annyi, hogy az új idők
érvényben lévő költségvetési ha-
tározatai értelmében az önkéntes
tűzoltóság(ok) működése szinte
teljesen a donációktól függ. To-
vábbá a konkrét javításokhoz szük-
séges eszközök beszerzésére irá-
nyuló, kisebb célösszegű pályá-
zatok eredményességétől.

Nem maradtak el a sikerek sem

A 2003-ban kiadott Hosszú a jege-
nyesor – Debelyacsa monográfiája
könyvben a 432. oldalon ez áll:

„Az egyesület tűzoltói minden
községi, tartományi és szövetségi
versenyen kiváló eredménnyel sze-
repeltek, mindig az első három
helyezett között voltak. 1963-ban
Kiss Gábor [1923-1979] parancs-
nok vezetésével megalakult a pi-
onírcsapat. Az ifjú tűzoltócsapat

első helyezéseket sorakoztat évről
évre. A fiatal tűzoltócsapattal Kiss
Gábor után Mérges Sándor [1950-
2014] parancsnok folytatta az ered-
ményes munkát. A tűzoltó testü-
letnek eddig hét tűzoltó tisztje,
tizennyolc altisztje, egy szövetsé-
gi- és egy nemzetközi bírója volt.

1984-ig létezett a tűzoltózenekar.
A szervezet a ’90-es évekig több
mint 100 aktív taggal rendelkezett.
Az 1999-es NATO bombázás ide-
jén 48 önkéntes tűzoltó vállalta
az ügyeletességet.”

-Jelenleg a testületi tagság száma
– legalábbis papíron, harminc fő
körül mozog. Ebből viszont, öt
embernél többre mégsem számít-
hatok – közli a lehangoló szám-
adatot a fiatal elnök.

Hozzátéve, hogy bár a fizikai
állapot egyáltalán nem korfüggő,
a fiatalok-, az utánpótlás hiánya
egyre inkább megérződik. Mint
mondja, folyamatosan keresik azo-
kat a lehetőségeket, amelyeken
keresztül a tizenévesek korosztálya
is megszólíthatóvá válik. Feltett
szándékkal, hogy – ha nem is lesz
majdan épp mindegyikükből ön-
kéntes és/vagy aktív tűzoltó, leg-
alább részeltessenek egy cseppet
abból a közösségépítő és megtartó
szellemiségből, ami eleik számára
magától értődő volt. Míg van /
lesz, ki betanítsa őket.

A vonatkozó, korabeli helytör-
ténetben lapozgatva egy újabb ku-
riózum köszön rám. Feljegyezték
ugyanis, hogy „a torontálvásárhelyi
első [József-napi országos] vásár
megrendezésekor [1873. március
16-a és 19-e között], a rendfenn-
tartók mellett a tűzoltók is a szé-
napiacon voltak felsorakozva, mert
a vásárnak ez a része volt leginkább
kitéve a tűzveszélynek.”

Régen történt, annyi biztos, de
megtörtént!

S míg a múltban elért eredmé-
nyekről serlegek, plakettek, kora-
beli fényképek és dicsérő oklevelek
sora (is) mesél, a jelen pedig újabb-
nál újabb meglepetésekkel és ún.
menetrenden kívüli meglepeté-
sekkel rukkol elő, a távolabbi jö-
vőbe mutató és vezető csapásokat

is gondozni illő, meg érdemes vál-
lalkozás. Lehet. Lesz. A telepü-
lésszintű összefogás követésre mél-
tó példája a torontálvásárhelyi
ÖTT-ben. Az első hivatalos, ki-
lencven esztendő lekerekítését kö-
vetően is. 

Martinek Imre
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Ők azok, akik továbbadják a tudást
– akik a rendkívüli állapot és a
járvány idején hősiesen helytálltak
és nem hagyták a gyermekeket ta-
nulási lehetőség nélkül. A tanítók,
tanárok mindent megtettek hogy
lépést tartsanak a valósággal.

Hogy hogyan is működhetett az
oktatási rendszer ilyen körülmények
között, betekintést nyerhettünk
Nagy Mónika hertelendyfalvi ta-
nárnő nyilatkozatából. Mivel két
iskolában: a hertelendyfalvi Test-
vériség Egység- és a székelykevei
Žarko Zrenjanin Általános Iskolá-
ban magyar nyelven tanítja a ma-
tematikát, megtapasztalhatta a hely-
zet nehézségeit. A tanítás a tévén
keresztül főleg a kezdetekben volt
szokatlan és zavaros. Ez abból adó-
dott, hogy a nemzeti kisebbségek
nyelvén pár napot késett a sugárzás,
így az oktatók saját maguk kellett
hogy kidolgozzák a programot, a
tanmenetet. A kezdeti nehézségek
után a megoldás jónak bizonyult,
bejáródott a virtuális eszközök hasz-
nálata a viber-üzenetektől az elekt-
ronikus levelezésig, így lassan ki-
alakult a virtuális tanterem.

Összhangba hozni a munkát
két iskolában

Kezdetben nehéz volt egyeztetni a
tananyagot a Pannon Televízió
számtanóráival a különböző üte-
mezés miatt, ismétlődtek volna a
már átvett módszeres egységek,
ezért már a rendkívüli helyzet má-
sodik hetében Google-tantermeket
alakított ki a saját osztályai számára.
A tanulók aránylag jól feltalálták
magukat, nem volt nézeteltérés
sem a gyerekekkel, sem a szülőkkel,
akikre szintén nagy feladat hárult
a tanulók ellenőrzésében. Persze
volt némi nehézség a formai meg-
oldásokból adódóan amire ma már
jómaga is mosolyogva emlékezik
vissza. A naphosszat érkező üze-
netek, hívások, elektronikus levelek
tömkelege a tanárnőnek is alaposan
feladta a leckét.

Mónika tanárnő nehézségként
az összetett adminisztrációt emelte
ki, ugyanis minden tevékenységet
két nyelven kellett dokumentálni.
Noha a harmadik héten már minden
megszokottá vált, attól még a napi
12 órányi munkaidő nem csökkent.
Feltételezi, hogy a tanulók helyzete
talán nehezebb volt, különösen ami-
kor házi feledatot is kaptak, bár ő
igyekezett nem túlterhelni őket.

Noha a tanulók hozzáférhettek
az internethez, televízióhoz, felté-
telezi, hogy mindkét iskolában volt
akinek otthon nem volt saját szá-
mítógépe, okostelefonja. Ebben az
esetben a tanárnő nyomtatott for-
mában juttatta el a tanulókhoz a
tananyagot, mégis volt aki nem
teljesített kellőképpen és kénytelen
volt a szülőket megkérni a gyerekük
fokozott ellenőrzésére.

Záróünnepség nélkül

Személyes véleménye szerint is
talán túlzottak voltak a tanulók
iránti követelmények, hiszen min-
den tanár bombázta őket előadá-
sokkal, feladatlapokkal, házi fel-
adatokkal, határidőkkel a saját
tantárgyán belül. Reméli, hogy a
következő tanév az idei tapaszta-
latok birtokában már mindenkinek
könnyebb lesz.

Leginkább azt sajnálja, hogy a
hertelendyfalvi két tanulójának
nem szervezhettek záróünnepséget
a járványügyi intézkedések miatt.
Mégis sikerült összehozni egy biz-
tonságos összejövetelt és még egy
évvel meghosszabbítani az “osz-
tályfa”- a különleges tabló sokéves
hagyományát, amelyre egy fát fes-
tettek, ráillesztették saját fényké-
peiket és egy külföldre távozott
osztálytársuk fényképét is. Mónika
tanárnő különösen büszke a tanulói
első sikereire, ugyanis Király Laura
felvételt nyert a szabadkai gimná-
zium nyelvi szakirányán, Kiss And-
rea pedig a pancsovai zenei szak-
középiskolában.

A tanárnő meggyőződése, hogy
a következő tanév már stresszmen-
tesebb lesz, mivel a tanulók és ta-
nárok már bizonyságot tettek az
alkalmazkodóképességükről a biz-
tonságuk érdekében meghozott
változásokhoz, újdonságokhoz.

Biszak Karolina

VIRTUÁLIS ISKOLA A SZÁMTANTANÁRNŐ 

SZEMSZÖGÉBŐL

Tanítás a világjárvány idején

Útravaló: „Kérjetek, és adatik nek-
tek, keressetek, és találtok, zörges-
setek, és megnyittatik nektek.” 
(Mt. 7,7)

Augusztus nyolcadikán esküdtek
egymásnak az Úr színe előtt örök
hűséget Torontálvásárhelyen a
hertelendyfalvi Halász Hargita

tanárnő, a Szerbiai Református
Keresztyén Egyház püspökének
ifjabbik leánya és a torontálvásár-
helyi Kovács Csaba lelkésznöven-
dék, a Pápai Református Teológiai
Akadémia diákja. Szívbéli elha-
tározásukból eredő frigyükhöz
ezúton is gratulálunk.

Martinek Imre

ESKÜVŐ CSALÁDI KÖRBEN

Hittel és szeretettel a közös úton



Тог 11. ма ја 1813. мол ба 45
гра ђа на Пан че ва за осни ва ње
Гра ђан ске стре љач ке дру жи не
бр зо је при хва ће на. Ба нат ска
ге не рал на вој на ко ман да у Те -
ми шва ру је ре ше њем од 26. ма -
ја и по вер љи вим ак том од 9.
ју на 1813. одо бри ла осни ва ње
Гра ђан ске стре љач ке дру жи не
уз обра зло же ње: „Ова квим за -
бав ним ве жба њем гра ђа ни по -
ста ју ве шти ји за од бра ну вој не
гра ни це и сво јих има ња”.

И та ко је по че ло...

Да кле, већ ви ше од два ве ка,
тач ни је 207 го ди на, у на шем
гра ду по сто ји клуб ко ји се са да
зо ве Стре љач ка дру жи на „Пан -
че во 1813”. У пе ри о ду осни ва -
ња у дру жи ну су се учла њи ва -
ли по нај ви ше офи ци ри Ба нат -
ског гра ни чар ског пу ка, али и
мно ги углед ни гра ђа ни Пан че -
ва, као: про та Кон стан тин Ар -
се но вић, сли кар Кон стан тин
Да нил, тр го вац Или ја Ми ло са -
вље вић Ко ла рац, про та Ва са
Жив ко вић...

Нај ста ри је спорт ско дру штво
у Вој во ди ни осно ва но је 1887.
го ди не у Сом бо ру, би ло је то
гим на сти чар ско дру штво, а по -
че так вој во ђан ског фуд ба ла

везан је за Су бо ти цу, где је 1901.
го ди не осно ван ФК „Бач ка”. У
ју жном Ба на ту је пр ви фуд бал -
ски клуб био ТТЕ из Де бе ља че,
ко ји је осно ван 1911. го ди не.

У го ди на ма по сле Пр вог свет -
ског ра та ни чу и пр ви пра ви
фуд бал ски ко лек ти ви у Пан -
че ву. Та ко су 1921. го ди не рад -
ни ци и ђа ци осно ва ли СК

„Раднич ки”, ко ји је 1924. про -
ме нио име у „Бо рац”, а пет го -
ди на ка сни је и у „Је дин ство”.
Клуб на пред них рад ни ка и ин -
те лек ту а ла ца био је и „Ба нат”,
ко ји је осно ван 1921. го ди не,
то ком 1924. фор ми ра ни су ПСК
и „Ја дран”, а за тим и ПАСК.
Шест го ди на ка сни је, при Ин -
ду стри ји скро ба у Ја бу ци, осно -

ван је Фуд бал ски клуб „Ју го -
сла ви ја”, а пред сам рат Ја бу -
ча ни су по ста ли и пр во ли га -
ши, али их је рат ни ви хор омео
у да љем на пре до ва њу.

Пр ви Пан че вац ко ји је по -
стао фуд бал ски ре пре зен та ти -
вац био је Бо шко Пе трић. По -
чео је у под млат ку ПСК-а 1935.
го ди не, по ла ко је ста са вао у

изван ред ног гол ма на, а из те
еки пе иза шло је још не ко ли ко
ве ли ких име на пан че вач ког
фуд ба ла, као што су: Ди ми три -
је Пе трић Ми та, Алек сан дар
Ма рић Коц ки ца, Љу ба По пов,
Аца То мин, Ру долф Ха кер...

По сле три јум фа над „Је дин -
ством” у пан че вач ком град ском
дер би ју Бо шко Пе трић убр зо

пре ла зи и у пр ви тим ПСК-а,
по том се се ли и у глав ни град,
где је по стао гол ман БСК-а, а
на сле дио је ле ген дар ног Ср ђа -
на Мр ку ши ћа, ка сни је гол ма -
на „Цр ве не зве зде” и ре пре зен -
та ци је Ју го сла ви је.

Пред по че так ра та, 1940. го -
ди не, Бо шко је оства рио свој
сан и по стао гол ман омла дин -
ске ре пре зен та ци је Ју го сла ви је
у су сре ту с Ма ђар ском. За јед -
но с Бо шком та да су игра ли и
Рај ко Ми тић, Злат ко Чај ковски,
Мин да Јо ва но вић... Због сво јих
фан та стич них од бра на, убр зо
је по стао и ре зер ва чу ве ном
Фра њи Гла зе ру у се ни ор ској ре -
пре зен та ци ји Ју го сла ви је...

И док је у на шој зе мљи још
увек бе снео Дру ги свет ски рат,
у Пан че ву се при сту пи ло осни -
ва њу но вог спорт ског дру штва.
У са ли ре сто ра на „Пи ва ра” 21.
ја ну а ра 1945. осно ва на је „Сло -
га”, спорт ско дру штво ко је је у
свом са ста ву има ло се дам на -
ест сек ци ја: фуд бал, бокс, од -
бој ку, ха зе ну, те нис, пли ва ње,
сто ни те нис, гим на сти ку, стре -
ља штво, ку гла ње, ла ку атле ти -
ку, ве сла ње, спорт ски ри бо лов,
би ци кли зам и шах.

Алек сан дар Жив ко вић
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Олим пиј ске игре у Сток хол -

му одр жа не су од 29. ју на до

22. ју ла 1912. го ди не, уз

уче шће 2.541 спор ти сте из

28 зе ма ља. Кра ље ви на Ср -

би ја је пр ви пут та да и зва -

нич но има ла сво је пред став -

ни ке на Олим пиј ским игра -

ма. Би ли су то атле ти ча ри

Ду шан Ми ло ше вић и Дра гу -

тин То ма ше вић.

На нај ве ћој свет ској

спорт ској смо три 1912. го -

ди не свог пред став ни ка је

има ло и Пан че во. Као ре -

пре зен та ти вац Ау стро у гар -

ске у Сток хол му се над ме тао

и осам на е сто го ди шњи рвач

Сте ван Да мја нов. Иа ко је та -

да за у ста вљен у ква ли фи ка -

ци ја ма по гру па ма, Сте ван

Да мја нов је и по сле Пр вог

свет ског ра та вред но тре ни -

рао у та да шњем „Со ко лу” и

так ми чио се ши ром Ју го сла -

ви је. Омла дин ци Рвач ког

клу ба „Ди на мо” ко је је он

тре ни рао би ли су де сет го ди -

на за ре дом екип ни пр ва ци

Ју го сла ви је, а био је и тре -

нер нај ве ћих ле ген ди ју го -

сло вен ског рва ња, олим пиј -

ских по бед ни ка и свет ских

пр ва ка, као што су Бра ни -

слав Си мић, Сте ван Хор ват,

Бо ри вој Ву ков и дру ги.

Сте ван Да мја нов је су дио

на Олим пиј ским игра ма у

Ри му 1960. го ди не, а Свет -

ска рвач ка фе де ра ци ја 

ФИ ЛА га је 1964. на кон гре -

су у То ки ју на гра ди ла злат -

ном пла ке том за из ван ред не

до при но се на уна пре ђе њу

рвач ког спо р та у све ту.

На је да на е стим Олим пиј -

ским игра ма у Бер ли ну, ко је

су одр жа не од 1. до 16. ав гу -

ста 1936. го ди не, Пан че во је

има ло чак че ти ри пред став -

ни ка. Бер лин ска олим пи ја да

је упам ће на и по под ви зи ма

сприн те ра Џе си ја Овен са,

ко ји је осво јио че ти ри злат не

ме да ље и на те рао Адол фа

Хи тле ра да на пу сти све ча ну

ло жу на Олим пиј ском ста ди -

о ну ка ко се не би ру ко вао с

по бед ни ком – црн цем.

Наш град су у Бер ли ну

пред ста вља ли: Ју ли је Ба у ер,

Ау густ Бан шчак, Ол га Рај ко -

вић Се дла чек и Ан ге ли на

Сто шић Го пу рен ко.

Ју ли је Ба у ер је ма ту ри рао

1926. го ди не, у ге не ра ци ји

пан че вач ких гим на зи ја ла ца

ко ја је би ла вр ло ода на спо -

р ту. У истом оде ље њу с њим

су би ли и фуд ба ле ри СК-а

„Ба нат” Не дељ ко Чо ла ко вић

и Влај ко Бар буљ, као и Гу -

став Те ле ско, атле ти чар

ПСК-а.

По пу лар ни Плу ци ни је ус -

пео да се пла си ра у олим пиј -

ско фи на ле на 100 ме та ра,

али оста ће упам ћен као нај -

бр жи Ју го сло вен тог вре ме -

на, а ње гов ре корд од 10,7

се кун ди одо ле вао је пу них

де вет на ест го ди на.

Ау густ Бан шчак био је

члан чу ве не ју го сло вен ске

шта фе те у тр ци на 4 x 400

ме та ра (Ма ђа ре вић, Сте ва -

но вић, Бан шчак и та ко ђе

Пан че вац Кар ло Ник ха зи)

ко ја је 1934. го ди не на Бал -

кан ским игра ма у За гре бу

два пу та обо ри ла на ци о нал -

ни ре корд, и то у јед ном да -

ну. На олим пи ја ди у Бер ли -

ну ис тр чао је ква ли фи ка ци о -

ну тр ку.

Ол га Рај ко вић је ро ђе на

1913. го ди не, а сво је пр ве

спорт ске ко ра ке на чи ни ла је

у пан че вач ком Гим на сти чар -

ском дру штву „Со ко”. Има ла

је ве ли ке успе хе и као чла -

ни ца жен ске еки пе атлет -

ског клу ба ПСК, а на Олим -

пиј ским игра ма у Бер ли ну

би ла је део ју го сло вен ског

гим на стич ког ти ма ко ји је

осво јио че твр то ме сто у кон -

ку рен ци ји пре ко два де сет

свет ских еки па.

Део тог ве ли ког успе ха ју -

го сло вен ског спо р та би ла је

још јед на Пан чев ка – Ан ге -

ли на Сто шић.

По пу лар на Ги на, ка ко су

је зва ли, би ла је нај вред ни ја

чла ни ца тог ти ма. Ве жбе је

по на вља ла све док их не би

до ве ла до са вр шен ства. По -

ред че твр тог ме ста у екип -

ном над ме та њу, она се пла -

си ра ла и на 35. ме сто у по -

је ди нач ној кон ку рен ци ји у

Бер ли ну.

На пр вим олим пиј ским

игра ма по сле Дру гог свет -

ског ра та, че тр на е стим по

ре ду, 1948. го ди не у Лон до -

ну, Пан че во је пред ста вљао

атле ти чар Алек сан дар Ћо -

сић, а 1952. го ди не у Хел -

син ки ју ре пре зен та ти вац Ју -

го сла ви је био је Ми хај ло Ди -

ми три је вић, ко ји се над ме -

тао у ско ку увис. Уче ство вао

је и у фи на лу, у кон ку рен ци -

ји 48 нај бо љих на све ту, и

за у зео 12. ме сто.

На свим олим пиј ским

игра ма ка сни је Пан че во је

има ло сво је пред став ни ке,

као што су: Об рад Сре те но -

вић, Пе тар Ми лош, Бра ни -

слав По кра јац, Ан дри ја Пар -

че тић, Јо ван Ма ри ло вић, Ле -

по са ва Мар ко вић, Ср ђан Ма -

ри ло вић, Ми ро слав Јо чић,

Зо ран Га јић, Ми лен ко То пић,

Де јан Пе рић, Жи ки ца Ми ло -

са вље вић, Бран ка Ма рић,

На ђа Хигл, Ања Цре вар...

Први Панчевци на олимпијским играма

У дру гој де це ни ји два де се -

тог ве ка цен тар фор Фуд бал -

ског клу ба „Ба нат” из Пан -

че ва био је и Ми лош Цр -

њан ски, та да и про фе сор

гим на сти ке у пан че вач кој

Гим на зи ји. Бард на ше књи -

жев но сти оста вио је не из -

бри сив траг у пан че вач ком

спо р ту.

Нај по пу лар ни ји фуд ба лер

сво га вре ме на, идол на ви ја -

ча, не за мен љи ви ре пре зен -

та ти вац и не над ма шни гол -

ге тер Мо ша Мар ја но вић

мно го је за ду жио и пан че -

вач ки фуд бал, и као играч, и

као тре нер.

Он је већ 1946. го ди не по -

стао члан фуд бал ске сек ци је

СД-а „Сло га” и оства ри вао је

за па же не успе хе са еки пом

ко ју су чи ни ли и: Б. Пе трић,

Алек сић, Д. Пе трић, Пу хар,

Ци цак, Ра да нов, Гру јић,

Жи вић, Ту бић, Да ви дов, Џе -

пи на, Ђор ђе вић, Дрн дар -

ски, Ма рић, Са вић, Кра шић,

Бе ћа ре вић, Ко ла ров, Ли -

шан чић, Ша пи нац...

Милош Црњански и Моша Марјановић

Те ни ски спо рт у Пан че ву има

ду гу тра ди ци ју. Пр ви ме че ви

су од и гра ни да ле ке 1911. го -

ди не. Игра ли су их мла ди

Пан чев ци ко ји су сту ди ра ли

у Бе чу и Бу дим пе шти. По сле

Пр вог свет ског ра та ен ту зи ја -

сти су осно ва ли и свој клуб.

Кра јем два де се тих и по чет -

ком три де се тих го ди на про -

шлог ве ка Пан чев ци су већ

има ли див не те ни ске те ре не

и ку ћи цу, са свла чи о ни ца ма,

у На род ној ба шти. У пр вој

гене ра ци ји те ни се ра би ли су:

Ми лан Ћур чин Ија, Ву ка шин

Алек си је вић Ку кац, Сло бо дан

Ћур чин, Аљо ша Гон та ров, др

Све ти слав Цве јић, Ду шан

Бар јак та ре вић, На да Ца ри на,

Бран ко Ши мић.

Први мечеви – 1911. године

ИСТО РИ ЈА СПО Р ТА У НА ШЕМ ГРА ДУ

„КО РЕ ЊЕ” ПУ ШТЕ НО ПРЕ ДВА ВЕ КА

Ру ко мет се, као но ва спорт -

ска игра и као на след ник

ма ње упра жња ва не ха зе не,

у на шем гра ду по ја вио 1948.

го ди не.

Играо се та да ве ли ки ру -

ко мет, а Пан чев ци су, од

осни ва ња клу ба, кре ну ли да

оства ру ју сјај не ре зул та те.

Пр ву зва нич ну утак ми цу

„Ди на мо” је од и грао у Ни шу,

те 1948, где је убе дљи во са -

вла дао „Рад нич ки” – с 13:3.

У тој исто риј ској утак ми ци

бо је „Ди на ма” су бра ни ли:

Ду шан Па тић, Дра гу тин Ра -

цић, Бла го је Ко лар ски, Ду -

шан Ив ко вић Ду да, Вла ди -

мир Де а но вић, Бра ни слав

Јо ван чић, Ра до мир Пре дић,

Ми ха и ло Рат ко вић, Ми лан

Ла тас, Ми лен ко Вук че вић и

То ми слав Пе трић.

Ипак, ле ген да ру ко ме та,

мо жда и нај ве ћи пан че вач -

ки спо р ти ста свих вре ме на,

био је ве ли ки Ду шан Па тић

Фак си.

Играо је фуд бал у „Сло -

зи”, од бој ку и ко шар ку у

„Ди на му”, а по сле исто риј -

ске утак ми це ру ко мет ног ти -

ма, у ко јој је на сту пао као

гол ман, пре шао је у на ва лу и

по стао – нај ве ћи. Фак си је

пр ви пут за и грао за ре пре -

зен та ци ју Ју го сла ви је 1952.

го ди не, а свој спо рт ски вр -

ху нац до сти гао је 1955. на

Свет ском прен ству у Не мач -

кој, где је про гла шен за нај -

бо љег игра ча на све ту. Те

исте го ди не „Ди на мо” је пр -

ви пут по стао шам пи он Ју го -

сла ви је у ве ли ком ру ко ме ту.

Легенда за сва времена

Пан че во се не ка да по бок су

пре по зна ва ло. По че ци БК-а

„Ди на мо” би ли су ве о ма те -

шки, ни је би ло основ них

усло ва за рад, али би ло је

же ље за успе хом.

Нај ве ћи три јумф је оства -

рен 1968. го ди не, ка да је

„Ди на мо” по стао екип ни пр -

вак Ју го сла ви је.

Од мно гих бок се ра ко је је

Пан че во из не дри ло по себ но

тре ба ис та ћи Об ра да Сре те -

но ви ћа. Био је пет пу та др -

жав ни пр вак, а пред ста вљао

је зе мљу на Олим пиј ским

игра ма у Ри му 1960. го ди не.

Бра ни слав Пе трић је осво јио

сре бро на Европ ском пр вен -

ству у Мо скви, а био је и

тро стру ки шам пи он Ју го сла -

ви је. Ка рољ Лај ко је био два

пу та омла дин ски и три пу та

се ни ор ски пр вак др жа ве.

Злат ко Ми ло са вље вић је

био три пу та, а Пе тар Ми лош

два пу та шам пи он зе мље.

Ђу ла Гре бе нар и Ла буд Шко -

рић по јед ном су се оки ти ли

ти ту лом шам пи о на.

Некада и град бокса

ПСК из 1933. године

Душан Патић Факси
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По ла зак у пр ви раз ред основ не шко -
ле је је дан од нај зна чај ни јих до га ђа ја
у жи во ту сва ког де те та. Од ро ди те ља
у ве ли кој ме ри за ви си ка ко ће ма ли -
шан при хва ти ти ве ли ке про ме не с ко -
ји ма ће се од 1. сеп тем бра су сре та ти.

Ево са ве та пси хо ло га ка ко да по -
мог не те свом ма ли ша ну да му пе ри од
при ла го ђа ва ња про тек не што ла га ни -
је, без пре те ра ног стре са и па ни ке.

Ако се пи та те шта тре ба да ура ди те
пре но што ва ша „бе ба” по ђе у шко лу
и тре ба ли да уна пред за јед но учи те
гра ди во пр вог раз ре да, ево шта о то -
ме ка же Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић,
пси хо лог и по ро дич ни пси хо те ра пе -
ут из удру же ња „Пси хо ге не за”.

– Не тре ба пред школ ца фор си ра ти
да учи да чи та и пи ше или да ра чу на.
Ако де те са мо по ка же во љу да се ба ви
ова квим ак тив но сти ма, иза ђи те му у
су срет, али не мој те га при ти ска ти да
по што-по то ве жба. Из ве стан број де -
це на у чи да чи та и пи ше око ше сте
го ди не, не ка де ца чак и пре, али нај -
ве ћи број ма ли ша на овла да овим ве -
шти на ма тек по што кре ну у пр ви
разред. Учи те љи ца ма је чак че сто те -
же да ис пра ве гре шке у пи са њу, чи та -
њу и ра чу ну не го да кре ну од ну ле –
на по ми ње на ша са го вор ни ца.

Све је у игри

Она до да је и то да де те ту тре ба омо -
гу ћи ти да се што ви ше игра и да учи
кроз игру, јер ће та ко раз ви ти све по -
треб не ве шти не.

– Ку пи те му олов ке, кре де и бо ји це
и не ка цр та и бо ји. Дај те му да сла же
коц ке или сла га ли це с пу но сит них
де ло ва, да ни же пер ле, игра кли ке ре,
се че и ле пи јед но став не об ли ке или
да пра ви фи гу ре од пла сте ли на и гли -
не. Ба ве ћи се овим ак тив но сти ма, де -
те раз ви ја фи ну мо то ри ку и спрет -
ност ру ку, па ће ка сни је лак ше и леп -
ше пи са ти. Иа ко де те не мо ра да зна
сло ва пре по ла ска у шко лу, ја ко је ва -
жно да зна ка ко да ис прав но др жи
олов ку. Та ко ђе, уче ћи кроз игру,

малишан ве жба кон цен тра ци ју и па -
жњу и раз ви ја осе тљи вост за де та ље,
што му мо же би ти вр ло ко ри сно то -
ком шко ло ва ња – ка же Ја дран ка Гру -
ји чић Ђу рић.

О шко ли – са мо искре но

Пре ма ње ним ре чи ма, вр ло је ва жно
и да под сти че те ра до зна лост и са мо -
стал ност код де те та и да му искре но
ис при ча те све што га ин те ре су је о
шко ли.

– То ком раз го во ра у раз ли чи тим
при ли ка ма скре ћи те де те ту па жњу на
за ни мљи ве по ја ве ко је нас окру жу ју и

на ра зу мљив и при сту па чан на чин му
их об ја шња вај те. Стр пљи во од го ва -
рај те на број на деч ја пи та ња и не до у -
ми це. Та ко ће те код де те та раз ви ти
ра до зна лост. Ре ци те му да ће у шко -
ли учи ти, али и да ће се та мо игра ти
и дру жи ти. Ни по што га не мој те пла -
ши ти шко лом, та ко што ће те му го -
во ри ти „ви де ћеш ти кад кре неш у
шко лу” и слич но, али не мој те ни пре -
те ри ва ти у иде а ли зо ва њу шко ле. Уме -
сто то га, пру жи те де те ту ре ал ну сли -
ку оно га што га че ка – при ча о шко ли
тре ба да укљу чи пре те жно ле пе, али
и оне ма ње ле пе си ту а ци је с ко ји ма
се оно мо же су сре сти. Осим то га, од
пре суд не је ва жно сти да под сти че те
са мо стал ност де те та у оба вља њу сва -
ко днев них, уо би ча је них ак тив но сти,
као што су ве зи ва ње пер тли, пра ње
ру ку или за коп ча ва ње рај сфер шлу са,
јер ни је оба ве за учи те ља да се ти ме
ба ви – под се ћа пси хо лог.

Под сти чи те са мо стал ност

Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић са ве ту је да,
ка да шко ла поч не, на сто ји те да сва -
ко днев но пра ти те рад свог пр ва ка и
да по ка же те ин те ре со ва ње за све што
се у шко ли де ша ва.

– По ста вљај те де те ту кон крет на пи -
та ња и ко мен та ри ши те с њим оно што
су ра ди ли на ча со ви ма. Пи тај те га да
ли по сто ји не што што му ни је ја сно
или што му је по себ но за ни мљи во у
ве зи с гра ди вом. Под сти чи те ње го ву
са мо стал ност у оба вља њу школ ских
оба ве за. Не ра ди те уме сто де це до ма -
ће за дат ке! Да ле ко бо ља и ко ри сни ја
ва ри јан та је да над гле да те и по по -
тре би да је те до дат не су ге сти је и упут -
ства, као и да охра бру је те, под сти че -
те и са ве ту је те. Раз ви јај те код де те та
по ве ре ње у учи те љи цу од но сно учи -
те ља. Од са мог по чет ка шко ло ва ња
би ло би до бро да де те има свој рад ни
про стор с рад ним сто лом, у ко ме не -
ма оме та ју ћих фак то ра као што су
те ле ви зор, ком пју тер, бу ка или жа -
мор уку ћа на – под се ћа Ја дран ка Гру -
ји чић Ђу рић.

Крај овог ме се ца је за мно ге ро ди те -
ље стре сни ји не го ра ни јих го ди на.
Бли жи се 1. сеп тем бар, још јед на
школ ска го ди на у ни зу. Де те ту тре ба -
ју књи ге, све ске, лек ти ре, уџ бе ни ци,
то пла оде ћа, обу ћа, ужи на... Са да се,
да бри га по ста не ве ћа, ја ви ла и ди ле -
ма око ши ре ња ви ру са.

Да ли је па мет но вра ти ти ђа ке у
шко лу или је мо жда бо ље при бе ћи не
та ко сјај ном ре ше њу: он лајн на ста -
ви? Ова од лу ка je пре пу ште на ро ди -
те љи ма, а у „Вajбер” гру па ма и на
дру штве ним мре жа ма тре нут но се око
то га во ди пра ви рат...

СТЕ ВИ ЦА БИ РО ВИ ЦА, пен зи о нер:
– Не ви дим то ли ку опа сност. Сва ко

де те не ка по не се ма ску. Ми слим и да
би ме тар раз да љи не ме ђу уче ни ци ма
био до во љан. Не ка се та ко раз дво је,
рас по ре де у учи о ни ци. Ре као бих да
је то нај ло гич ни је. Мо же да се из гу ра
на овај на чин, а де ца не би про пу -
шта ла на ста ву и за о ста ја ла у шко ли.

МО НИ КА АЛА ВА ЊА, тр го вац:
– Де ца на да љи ну сла бо уче. Не

сла жем се с тим. Шко ла не ка кре не.
Они би мо гли ма ло да др же од сто ја -
ње у ход ни ци ма. Ни шта од тих ме ра
не би за њих би ло пре ви ше. Они су
мла ди. Ја ни сам то ли ко за бри ну та.

ЗО РАН ПЕ РО ВИЋ, пен зи о нер:
– Сма трам да се ви ше учи ако за и -

ста по ха ђа те шко лу. Не знам да ли
сва де ца пра те он лајн на ста ву или чак
уоп ште не пра те. Ра де ли до ма ће за -
дат ке... У то ме се нај бо ље сна ла зе сла -
би ји уче ни ци, „швер цу ју” се кроз то
што их ни ко не над гле да. Ево, ре ци -
мо, син јед ног на шег по зна ни ка ко ји
је увек био сла би ји уче ник сад је, ка -
же, про шао са од лич ним успе хом
(смех). Ње му од го ва ра на ста ва од ку -
ће. Да ли би се за ра за ши ри ла да ље,
не зна чо век ни сам... Ви рус ни је бе -
за злен, ни је се игра ти ти ме. Мо је ћер -
ке ра де у бол ни ци, јед на на ко вид
оде ље њу, дру га у хит ној, у Чач ку и
По жа рев цу. На осно ву њи хо вих ис ку -
ста ва с те ре на, имам раз ло га да ве ру -
јем да је си ту а ци ја ве о ма озбиљ на.

КЛА РА БУ ГАР СКИ, тр го вац:
– Де ца са мо тре ба да се при др жа -

ва ју свих ме ра као и до са да, без об -
зи ра на то да ли је реч о шко ли или
не ком дру гом за тво ре ном про сто ру
где је при сут на го ми ла љу ди. Ка ко се
по на ша ју ван школ ске згра де, та ко
тре ба да чи не и у њој. Сва ка ко је ефи -
ка сни је да ка ко-та ко кре ну у шко лу
не го да уоп ште не поч ну. То је бо ље и
за њих са ме, а и за ро ди те ље ко ји
има ју про блем због то га што су де ца

код ку ће. Ма ме ку ка ју... Оне ко је има -
ју дво је де це, јед но у ни жем, дру го у
ви шем раз ре ду, ан га жо ва не су по 12
са ти днев но. Ни су сви у мо гућ но сти
да то при у ште. Ми има мо сре ће, за о -
би шли су нас ови про бле ми. Де ца су
нам за вр ши ла и фа кул те те.

ДРА ГА НА ПО ПОВ, про да вац:
– Шко ла тре ба да поч не у сеп тем -

бру ре гу лар но. На од мо ри ма тре ба да
но се ма ске, а на ча су, с об зи ром на то
да ће већ би ти ра сто ја ња ме ђу де цом,
не ма по тре бе за тим.

ЗО РАН СПА СЕ НОВ СКИ, цве ћар:
– Би ло би до бро ка да би шко ла по -

че ла пот пу но нор мал но. Ова ко ће на -
ста ва би ти про ре ђе на, по де ље на у три
сме не. Ча со ви ће би ти скра ће ни. Не -
ка но се ма ске, то ни је спо р но, већ је
про блем мо гу ће про пу шта ње у на ста -
ви, уче њу. Ја имам пр ва ка и во лео
бих да де те сво је шко ло ва ње поч не
ка ко тре ба. Та ко ђе, ро ди те љи ра де.
Ко би мо гао да оста је код ку ће да чу -
ва де цу? Чак ако бу де и скра ће но,
шта ће де те да ра ди оста так вре ме на
док се ма ма и та та не вра те с по сла,
где ће би ти? Хо ће ли би ти бо рав ка
уоп ште? То је све ве ли ки про блем за
ро ди те ље.

Је ле на Ка та на

К. БУГАРСКИЗ. ПЕРОВИЋ Д. ПОПОВ З. СПАСЕНОВСКИМ. АЛАВАЊАС. БИРОВИЦА

НАША АНКЕТА

СВА КОГ СЕП ТЕМ БРА ИСТЕ СЛАТ КЕ МУ КЕ

КА КО ДА ПРИ ПРЕ МИ ТЕ ДЕ ТЕ 
ЗА ПО ЛА ЗАК У ШКО ЛУ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

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

Нај пре ће, од 8 до 10 са ти, без стру -
је оста ти не пар на стра на Ба ва ни штан -
ског пу та од пру ге до бро ја 275, као и
про се ци код бро је ва 4 и 263.

Истог да на, од 10.30 до 12.30, стру -
је не ће има ти на се ље Ма ла Kрајина

на Ба ва ни штан ском пу ту и пар на
стра на Ба ва ни штан ског пу та од Но -
вог гро бља до бро ја 60-а.

У пе так, 21. ав гу ста, од 10 до
11.30, без стру је ће оста ти ста нов -
ни ци Ули це Ва се Бог да но ва, Ули це
Ва се Пе ла ги ћа, Цви ји ће ве ули це 3
и 5 и Ули це Kонстантина Да ни ла 1
и 3.

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

Без стру је ви ше 
де ло ва Пан че ва

Нео бја шњи ве ми сте ри је

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Упр кос на прет ку на у ке, тех но ло ги је
и чо ве чан ства уоп ште, по сто ји још
мно го пи та ња на ко ја ни ко не ма од -
го вор. За што хлеб увек па да на на -
ма за ну стра ну, а те ле фон на екран?
Да ли је све мир бес ко на чан? По сто -
је ли ван зе маљ ци? За што спа ва мо?
Ако све ста не, хо ће ли и вре ме ста -
ти? За што се хра на за мач ке не про -
из во ди са уку сом ми ше ва? За што
Ки не зи на сво јим те ли ма не те то ви -
ра ју на ше ре чи као што ми те то ви -
ра мо њи хо ве? За што ки ша пад не

баш кад опе ре те ко ла или про зо ре?
За што зе ва мо? Шта се на ла зи на дну
оке а на? Да ли ће де ца мо ра ти да у
шко лу но се тро слој не или па муч не
ма ске? Да ли је ста ре ње не из бе жно?
Ко ја је свр ха све га?

Јед но од пи та ња на ко ја ни ко не -
ма од го вор је и до кле ће по Пан че ву
ни ца ти ми ни-де по ни је где год се
окре не те. И да, кад смо код пи та ња
да ли је све мир бес ко на чан: мо жда
и ни је, али људ ска ба ха тост очи глед -
но је сте.

Па ро ве у Ср би ји ко ји се бо ре с не -
плод но шћу овог ле та је об ра до ва ла
вест да је РФ ЗО усво јио пра вил ник
ко јим је од лу че но да ће др жа ва убуду -
ће, уме сто три, фи нан си ра ти нео гра -
ни чен број по ку ша ја ван те ле сне оплод -
ње, а ста ро сна гра ни ца за же не подиг -
ну та је на 43 го ди не. Ипак, све про -
це ду ре су, због не по вољ не епи де ми о -
ло шке си ту а ци је, па у зи ра не 16. ју ла.

На кон па у зе од ме сец да на па ро -
ви мо гу по но во да на ста ве та -
мо где су ста ли. На и ме, РФ -
ЗО је у че твр так, 13. ав гу ста,
по кра јин ском фон ду и свим
фи ли ја ла ма до ста вио „Упут -
ство за спро во ђе ње ле че ња
не плод но сти по ступ ци ма би -
о ме ди цин ски пот по мог ну -
тог опло ђе ња на кон за вр -
шет ка об у ста ве ра да ко ми си ја за
БМПО и оде ље ња за IVF”. С ци љем
да се због пре ки да ра да ни јед ној оси -
гу ра ни ци не ус кра ти пра во на по -
ступ ке БМПО, Фонд је до нео не ко -
ли ко ва жних од лу ка. Ево и ко јих.

Уко ли ко сте на пу ни ле 43 го ди не
у то ку тра ја ња об у ста ве ра да про це -
ду ра ван те ле сне оплод ње о тро шку
РФ ЗО-а (од 20. ју ла до 17. ав гу ста)
или 30 да на на кон за вр шет ка об у -
ста ве ра да, мо же те да се ја ви те на
ко ми си ју за про це ду ру ван те ле сне
оплод ње о тро шку РФ ЗО-а. Има ће -
те при о ри тет за за ка зи ва ње ко ми си -
је ра ди из да ва ња по твр де о ис пу ње -
но сти усло ва за БМПО (обра зац
БМПО-3). Ово пра ви ло ва жи 30 да -
на на кон ус по ста вља ња ра да ко ми -
си је за БМПО, од но сно од 17. ав гу -
ста до 17. сеп тем бра те ку ће го ди не.

Про ду же на вам је ва жност тра ја -
ња ана ли за за још три ме се ца уко -
ли ко сте има ли, или има те, за ка за -
ну ко ми си ју за БМПО у на ред них
ме сец да на од за по чи ња ња ра да ко -
ми си ја (од 17. ав гу ста па на ред них
ме сец да на).

Здрав стве на уста но ва је ду жна да
вам за ка же но ви тер мин за пре глед
пред ко ми си јом. Ово ва жи за све
ко ји ма ко ми си ја ни је оба вље на у

вре ме об у ста ве ра да, с тим што
прио ри тет има ју же не ко -
је су у то ку тра ја ња об у -
ста ве на пу ни ле 43 го ди не.

Све же не ко је се са сво -
јим парт не ри ма ја вља ју на
ко ми си ју за БМПО, по ред
ва же ће до ку мен та ци је на -
ве де не у Упут ству за спро -
во ђе ње ле че ња не плод но сти

по ступ ци ма БМПО од 26. ју на 2020.
(на ла зи се на сај ту РФ ЗО), по треб но
је, уко ли ко је у прет ход ном по ступ -
ку из дат обра зац БМПО-6, да га пре -
да ју ли цу за ду же ном за при јем,
обраду и унос по да та ка у апли ка -
тив ни софт вер РФ ЗО-а при ко ми си -
ји за БМПО, као и да до ста ве обра -
зац БМПО-7.

Сва пи та ња у ве зи са оства ри ва -
њем пра ва на ван те ле сну оплод њу
мо же те по ста ви ти пу тем те ле фо на
РФ ЗО-а 064/85-22-537 или пу тем
бес плат ног бро ја Цен тра за ван те ле -
сну оплод њу 0800/333-030. Ажу р не
ин фор ма ци је на ову те му ре дов но
об ја вљу је и удру же ње „Шан са за ро -
ди тељ ство” на свом сај ту sansazaro-
diteljstvo.org.rs. Број те ле фо на тог
удру же ња је 061/624-52-24.

На који на чин се на ста вља рад
ко мисија за ле че ње не плод но сти?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ СТЕ ЗА НА СТА ВУ ОН ЛАЈН ИЛИ УЖИ ВО?

Све се вра ти ло у нор ма лу, па тре ба и шко ла

НАЈ СВЕ ЧА НИ ЈИ ДАН

Пре по руч љи во је, ка же пси хо лог,

да у пе ри о ду кад де те кре ће у пр -

ви раз ред бар је дан од ро ди те ља

узме не ко ли ко сло бод них да на ка -

ко би се мо гао у пот пу но сти по све -

ти ти де те ту, до во ди ти га у шко лу и

вра ћа ти ку ћи и де ли ти с њим пр ве

ути ске из школ ске клу пе.

– Сам дан по ла ска у шко лу тре -

ба учи ни ти што леп шим и све ча ни -

јим за де те. Би ло би до бро учи ни -

ти све да му су срет с но вом сре ди -

ном, но вим осо ба ма и оба ве за ма

оста не у што леп шој успо ме ни. По

за вр шет ку пр вог „рад ног да на” мо -

же те по ро дич но оти ћи у по сла сти -

чар ни цу, на ко ла че или сла до лед,

или у ста ну при ре ди ти све ча ни, по -

ро дич ни ру чак, где ће те се у опу -

ште ној и при јат ној ат мос фе ри са

сво јим пр ва ком ис при ча ти о свим

за ни мљи вим но во сти ма. Ја ко је

бит но да га стр пљи во и мир но са -

слу ша те или да га под стак не те на

раз го вор ка ко би сте му омо гу ћи ли

рас те ре ће ње од број них емо ци о -

нал них ути са ка и евен ту ал не тен -

зи је и стре са – за кљу чу је пси хо лог.



За ме сец да на
продато пет на е стак
не крет ни на

До ла зе ма хом
београд ски
пензионери

Иа ко је по бро ју љу ди убе дљи -
во нај ма ње пан че вач ко се ло,
из ко јег се го ди на ма од ла зи ло,
због че га је с не ка да шњих пре -
ко три хи ља де све де но на је два
oко хи ља ду ста нов ни ка, Ива -
но во је спле том окол но сти по -
ста ло јед но од нај а трак тив ни -
јих ме ста. То је та ко бар ка да
је реч о по тра жњи ку ћа, бу ду -
ћи да су ових да на мно ги, на -
ро чи то ста ри ји ста нов ни ци ур -
ба них сре ди на, кр ста ри ли ме -
стом у по тра зи за аде кват ним
жи вот ним про сто ром.

Ма да на ве де но на из глед де -
лу је као нео че ки ва ни пре о крет,
за то има до вољ но опи пљи вих
раз ло га, не ра чу на ју ћи си ту а -

ци ју иза зва ну ко ро на ви ру сом.
На и ме, до вољ но је на ве сти

да је се ло пре пу но зе ле ни ла и
оди ше не сва ки да шњим ми ром,
да га окру жу је и буј на фло ра и
фа у на обли жњег Ду на ва и дру -
гих во да, док мул ти на ци о нал -
ни сплет на ро да ат мос фе ру чи -
ни бла гом и то ле рант ном.

Це не и до ше зде сет хи ља да
евра

С тим у ве зи, ни је не ва жна ни
чи ње ни ца да је про те клих го -
ди на ме сто ви дљи во уре ђе ни -
је. То је ве ли ким де лом за слу -
га и пред сед ни ка та мо шњег Са -
ве та Ме сне за јед ни це Јо шке
Ду ду ја, ко ји ка же да је у про -
те клих ме сец да на про да то пет -
на е стак стам бе них обје ка та, ме -
ђу ко ји ма и ку ћа ње го ве ба ке.

– Куп ци су на гр ну ли ма хом
из Бе о гра да, па је пре о ста ло
још ве о ма ма ло рас по ло жи вих
ку ћа, због че га су и це не ско -
чи ле. За то и не чу ди што је пре

не ки дан јед на про да та за ше -
зде сет хи ља да евра, док сам ја,
ре ци мо, за ба ки ну, ко ја је би ла
бу квал но за ру ше ње, до био че -
тр на ест хи ља да. Све то је до не -
дав но би ло ви ше не го дво стру -
ко јеф ти ни је – ис ти че Ду дуј.

А до се ља ва ју се ма хом пен -
зи о не ри, ко ји ов де тра же сми -
рај под ста ре да не и прак тич -
но као да ку пу ју ви кен ди це, у
ко је се не рет ко са мо скла ња ју
од лет њих вру ћи на, а пре зи -
мља ва ју у сво јим то плим
стано ви ма.

– Од не ко ли ко де се ти на но -
во при до шлих све га две-три по -
ро ди це има ју ма лу де цу, док
ве ћи на њих и не при ја вљу је
пре би ва ли ште код нас. То зна -
чи да нам они бит но не по пра -
вља ју број но ста ње од, пре ма

по след њем по пи су, око 1.050
ста нов ни ка, од ко јих је ско ро
тре ћи на у ино стран ству – на -
во ди пред сед ник.

Ње го ву ку ћу је ку пио Бе о -
гра ђа нин До бри во је Мар ко вић,
још увек за по слен у РТС-у као
ди зај нер све тла, а као глав ни
раз лог за то ис ти че же љу да се
са уза вре лог ве ле град ског плоч -
ни ка скло ни у мир ни зе ле ни
ку так.

– Још пре ко ро не по че ли смо
да тра жи мо аде кват но ме сто и,
ка да сам ушао у Ива но во, био
сам за па њен ви дев ши не на пад -
но уре ђе но ме сто на ка кво ни -
сам на и шао за сво јих ше зде се -
так го ди на жи во та. Та ле по та
је за ме не пра во от кро ве ње, као
и са ми љу ди. Што се ку ће ти -
че, на мер но сам, због услов но
ре че но енер гет ске ефи ка сно -
сти, би рао ста ру ку ћу и на шао

ову не ка да шњу ко вач ни цу ко ја
мо жда има и свих сто пе де сет
го ди на – ка же до ско ра шњи
Београ ђа нин.

Још ка на ли за ци ја и мост
код Вин че...

А је дан од пи о ни ра мо дер ног
на се ља ва ња Ива но ва је Ми лан
Га ће ша, де ве де се тјед но го ди -
шњи ар хи тек та у пен зи ји и тре -
нут но дру ги нај ду го веч ни ји ме -
шта нин, ко ји је за рад ног ве ка
про јек то вао мно ге објек те по
це лом све ту – од Па ри за до Ан -
го ле, на кон че га је иза брао да
се баш ов де скра си.

– На вра ћао сам и ра ни је ра -
ди ло ва и ри бо ло ва, да бих

пред од ла зак у пен зи ју 1988.
го ди не ку пио ку ћу на обо ду
Ива но ва, ко ју сам та да пла тио
два на ест хи ља да евра. Убр зо
смо про ме ни ли на чин жи во -
та, јер је пр вен стве но же на,
упр кос то ме што је цео жи вот
про ве ла у Бе о гра ду, по же ле ла
да има мно го жи во ти ња, по -
пут сви ња, те ла ди, ова ца, ћу -
ра ка... Са да то га не ма, али ужи -
ва мо у ам би јен ту и у из ван -
ред ном ком ши лу ку, што је у
се лу ве о ма ва жно, бу ду ћи да
знам љу де ко ји због про бле ма
са су се ди ма раз ми шља ју о пре -
се ље њу – на во ди Га ће ша.

Овај на сва ки да шње ви та лан
чо век ни у пен зи ји ни је са мо
„гле дао сво ја по сла”, већ је да -
вао до при нос оп штем до бру, па
је био, по ред оста лог, ко ман -
дант кри зног шта ба ко ји је 2006.
го ди не на је дви те ја де, али ипак
успе шно, бра нио се ло од ре -
корд них во до ста ја Ду на ва.

Не што ра ни је ње го во име би -
ло је у ди рект ној ве зи са из -
град њом во до во да у ме сту.

– До тад смо се је ди ни у Пан -
че ву снаб де ва ли из бу на ра, по -
мо ћу хи дро фо ра, па кад не ста -
не стру је, ни је би ло ни во де. И
та ко, по ма ло слу чај но сам пре -
ко јед не фран цу ске ху ма ни тар -
не ор га ни за ци је ути цао да вла -
да те зе мље фи нан си ра из град -
њу во до во да. Ње го вим пу шта -
њем у рад не сум њи во смо до -
би ли, али је, с дру ге стра не,
по ве ћа на по тро шња во де, а ка -
на ли за ци је не ма, због че га има -
мо про бле ма са сеп тич ким ја -
ма ма, ко је по је ди ни ста нов ни -
ци мо ра ју јед ном не дељ но да
пра зне. Знам да по сто ји про је -
кат ка на ли за ци је, чи ја је пред -
ра чун ска вред ност би ла око

мили он евра, као и да се ста ло
на око два де сет од сто укуп них
ра до ва – на по ми ње ар хи тек та
у пен зи ји.

Он је на по слет ку скре нуо па -
жњу на то да је ура ђе но и ур ба -
ни стич ко ре ше ње за из град њу
стам бе ног на се ља у де лу из ме -
ђу Ива но ва и ду нав ског на си -
па, где је пре ви ше го ди на оба -
вље но на си па ње пе ском ра ди
по ди за ња ни воа те ре на, и до -
да је да ће то би ти ве о ма атрак -
тив но на кон из гра ње мо ста код
Вин че, јер ће се до Бе о гра да
сти за ти за два де се так ми ну та.

А то је још је дан раз лог због
ко јег ово ме сто мо же да про -
цве та...

Петак, 21. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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КА КО ЈЕ НАЈ МА ЊЕ СЕ ЛО ПО СТА ЛО НАЈ А ТРАК ТИВ НИ ЈЕ

ТРА ЖИ СЕ КУ ЋА ВИ ШЕ У ИВА НО ВУ

Омо љи ца је и ове го ди не про сла ви ла се о -
ску сла ву Пре о бра же ње, иа ко за раз ли ку
од прет ход них го ди на, због тре нут не епи -
де ми о ло шке си ту а ци је, ни је би ло број них
пра те ћих са др жа ја, као ни ма ни фе ста ци -
је „По ро дич ни да ни”.

Та ко је у сре ду, 19. ав гу ста, по ред ли -
тур ги је у Цр кви Све тог оца Ни ко ла ја, упри -
ли че но и ре за ње слав ског ко ла ча у про -
сто ри ја ма Ме сне за јед ни це, уз при си ство
ло кал них све ште ни ка Дра га на Уро ше ва и
Ср ђа на Ша ри ћа.

Та мо су их до че ка ли чла но ви Са ве та
МЗ, чи ји је пред сед ник Ду шан Лу кић на -
кон то га по де лио на гра де нај бо љим мла -
дим ма ту ран ти ма из ОШ „До си теј Об ра -
до вић”. Пр ви чо век се ла уру чио је по кло -
не но си о ци ма Ву ко ве ди пло ме – Ми ло шу

Јо ва но ви ћу, Уро шу Лу ки ћу, Алек сан дри
Ни ко лић, Ми о ни То мић, Кри сти ни и Јо -
ва ни Бо жић, док је Вељ ко Пот ко њак, као
ђак ге не ра ци је, до био лап топ.

Ина че, овај све стра ни мла ди чо век, по -
ред нај бо љег мо гу ћег успе ха у шко ли, ве о -
ма се ис та као и на дру гим по љи ма, па је
та ко на так ми че њу под на зи вом „Шта знаш
о са о бра ћа ју” уче ство вао на европ ском пр -
вен ству у Ал ба ни ји и осва јао пр ва и дру га
ме ста на ре пу блич ком, за шта га је Град
Пан че во на гра ђи вао би ци клом. Вељ ко је
по бе ђи вао на др жав ном над ме та њу у ра -
кет ном мо де лар ству, био тре ћи на ре пу -
блич ким так ми че њи ма из би о ло ги је и ге -
о гра фи је, са успе хом тре ни ра фуд бал, игра
фол клор и сви ра ги та ру, а јед на од ње го -
вих ве ли ких стра сти је и спорт ско пе ца ње.

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ОМО ЉИЧ КА СЛА ВА ПРЕ О БРА ЖЕ ЊЕ

При зна ње за Вељ ка Пот ко ња ка, уче ни ка ге не ра ци је
До ло вач ко удру же ње пен зи -
о не ра по но во је ор га ни зо ва -
ло у сво јим про сто ри ја ма у
До му кул ту ре за ни мљив про -
грам 13. ав гу ста, ка да је стар -
че вач ки пи сац Дар ко Је шић
пред ста вио свој ро ман пр ве -
нац „Via Dolorosa”.

Пред де се так љу би те ља пи -
са не ре чи он је нај пре го во -
рио о то ме шта га је мо ти ви -
са ло да на пи ше ову књи гу,
ко ја је је дан од кан ди да та 
за ово го ди шњу НИН-ову 
на граду, да би по том из ло -
жио све аспек те фи ло зоф -
ских и со ци о по ли тич ких
прет по став ки на ко ји ма се
овај ро ман те ме љи. У цен -
тру ње го ве па жње на ла зи се
умет ник и ње гов од нос пре -
ма уметности у иза зов ном

ни зу раз ли чи тих дру штве -
них окол но сти.

– Исто риј ски оквир ро ма -
на ко ји об у хва та вре ме од по -
чет ка па до по ло ви не 20. ве -
ка иза зов на је сце но гра фи ја
за ана ли зу јед ног гњи лог и
нео р га ни зо ва ног све та ко ји се
пе ри о дич но ус пи ње и про па -
да – ка же Је шић.

Он се освр нуо и на сво је
по ет ске по чет ке, као и на ви -
ше го ди шњи рад на ру ко пи -
си ма ко је па жљи во би ра за
сво ју сле де ћу књи гу.

Ба нат ски Бре сто вац: Ра до ви
на ас фал ти ра њу Ули це Жи -
ки це Јо ва но ви ћа окон ча ни су
пре не ко ли ко да на. ЈКП „Ком -
брест”, уз ре дов не ак тив но -
сти, на ме ра ва да уско ро бе -
то ни ра ста зе на гро бљу.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом кул -
ту ре је об ја вио елек трон ско из -
да ње сво јих но ви на, а ове не -
де ље се оче ку је и штам па но
из да ње. У ма лој са ли те уста -
но ве у пе так, 21. ав гу ста, у 10
са ти, по чи ње по ла га ње при -
јем ног ис пи та за из дво је но оде -
ље ње Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур” у Но вом Се лу. За ин -
те ре со ва ни мо гу да се при ја ве
пу тем сај та шко ле www.mu-
zickaskolapancevo.edu.rs, где ће
на ћи при ја ву, а oни ко ји не
стиг ну, мо гу то да ура де и на
ли цу ме ста, док им је за све
дру ге ин фор ма ци је на рас по -
ла га њу те ле фон 345-976.

До ло во: На по је ди ним ло ка -
ци ја ма у се лу по че ло је сни -
ма ње фил ма о То ми Здрав -
ко ви ћу, про дук ци је Дра га на
Бје ло гр ли ћа. Про мо ци ја књи -
ге „Via Dolorosa” ау то ра Дар -
ка Је ши ћа упри ли че на је 13.
ав гу ста у про сто ри ја ма Удру -
же ња пен зи о не ра. Пре ми нуо
је нај ста ри ји До ло вац – Јеф -
та Ив ков, у 99. го ди ни.

Гло гоњ: Пред у зе ће „Еко сан”
је прет ход них да на су зби ја -
ло ам бро зи ју. Не над Спа сић
је иза бран за но вог пред сед -
ни ка фуд бал ског клу ба, док
је но ви тре нер пр вог ти ма
Не над Стој чић Жу ћа, ко ји је
на том ме сту за ме нио
прерано пре ми ну лог Зо ра на
Ма џев ског.

Ива но во: У по след њих не ко -
ли ко де се ти на да на у се лу је
про да то пет на е стак ку ћа.
Шко ла се при пре ма за по че -
так но ве школ ске го ди не, а у
то ку је из ја шња ва ње ро ди теља
о то ме ка кав на чин на ставе
же ле да њи хо во де те по ха ђа,

у скла ду са упут ством Ми ни -
стар ства про све те.

Ја бу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вод-
ком” су, по ред ре дов ног одр -
жа ва ња се ла, ин тен зив но су -
зби ја ли ам бро зи ју. Удру же ње
„Бал та зар” је уз по моћ ме -
шта на уре ђи ва ло при о ба ље
на до мак цен тра се ла, а пред -
став ни ци удру же ња „Наш Та -
миш” по ста ви ли су ин фо-та -
блу с фо то гра фи ја ма ри ба које

жи ве или су жи ве ле у Та ми -
шу, да би је већ на ред ног да -
на не ко украо?!

Ка ча ре во: Дом кул ту ре је об -
но вио фонд сво је би бли о те -
ке, па ће гра ђа ни ма ко ји во ле
да чи та ју на рас по ла га њу би -
ти де ла ау то ра по пут Ан дри -
ћа, Пе ки ћа, Спарк са, Ка ра...

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца
је обе ле жи ла се о ску сла ву
Пре о бра же ње ре за њем слав -
ског ко ла ча и до де лом на -
гра да нај бо љим свр ше ним
основ ци ма.

Стар че во: Пред став ни ци ма
ор га ни за ци је „Че пом до осме -
ха” не дав но су пре да ти че -
по ви при ку пље ни у прет ход -
ном пе ри о ду, а по ме ну та ак -
ци ја и да ље тра је, па ху ма ни
гра ђа ни мо гу да их уба цу ју у
ре ци кла жне ку ти је ко је се
на ла зе у ај нфо ру Ме сне за -
јед ни це. Рад но вре ме му зе ја
је утор ком, че тврт ком и су -
бо том од 19 до 21, а сре дом
од 13 до 15 са ти, док је за
по се те у рад но вре ме (8–15)
по треб но по зва ти на број те -
ле фо на 631-144. Ина че, му -
зеј је пре не ки дан по се тио
ам ба са дор Ср би је у Швед ској
Дра ган Мом чи ло вић.

Месне актуелности

ОДР ЖА НО КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ ДАР КА ЈЕ ШИ ЋА

„Via Dolorosa” 
у До ло ву

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ЛА ГА НА ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА

Пр ви чо век Ива но ва Јо шка

Ду дуј ка же да су но во при до -

шли це, ко је сва ко днев но сре -

ће на ули ца ма, оду ше вље не

ме стом и пре по ру чу ју сво јим

по зна ни ци ма да се до се ле.

Ме ђу њи ма има и мно гих ко ји

су оства ри ли ве о ма за па же не

про фе си о нал не ка ри је ре.

– На вра те и у Ме сну за -

јед ни цу, прем да не ма ју

неке прох те ве, из у зев што

се, по пут мно гих, жа ле на

псе лу та ли це. Иа ко углав -

ном гле да ју сво ја по сла и не

ин те гри шу се пре ви ше с на -

ма ста ро се де о ци ма, не ки од

њих се, ре ци мо, ла га но

укљу чу ју у рад ло вач ке сек -

ци је или ор га ни за ци ју

ликов не ко ло ни је – ка же

Дудуј.

ВО ДЕ ИМА, АЛИ НЕ И „ФРАН ЦУ СКЕ ЧЕ СМЕ”

Ка да је по чет ком две хи ља -

ди тих тре ба ло да се гра ди

во до вод у се лу, фран цу ски

ам ба са дор је лич но из ве -

стио ар хи тек ту Ми ла на Га -

ће шу о то ме да ће ње го ва

вла да фи нан си ра ти тај

проје кат.

– На кон окон ча ња ра до ва

Ње го ва ек се лен ци ја је би ла

спре че на да при су ству је

отва ра њу, али је ипак до шао

пр ви се кре тар ам ба са де.

Силом при ли ка био сам пре -

во ди лац ње го вог раз го во ра

с та да шњим пред став ни ком

Ива но ва, ко ји му је са оп -

штио да ће у цен тру се ла би -

ти из гра ђе на че сма с та блом

за хвал но сти Фран цу ској на

до на ци ји. Не ду го за тим

ажур ни по том ци Га ла пи та -

ли су ме да ли је то ура ђе но,

јер би ам ба са дор до шао на

отва ра ње. Че сме још увек

не ма... – при се ћа се Га ће ша.

Милан већ тридесетак година ужива у идили

Београђaнин Добривоје намерно
изабрао старинску зграду

Лукић уручује награду најбољем

Аутор (здесна) с пензионерима



КУЛТУРА
Петак, 21. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

10

Су за на Јан ко вић, 

но ви нар

КЊИ ГА: За љу бав пре ма чи -
та њу у мом слу ча ју глав ни
„кри вац” је ма ма. Вла сник је
за ни мљи ве би бли о те ке, ко ју
увек до пу ња ва но вим на сло -
ви ма. Упра во у ње ној би бли о -
те ци сам про на шла сво ју оми -
ље ну књи гу, а то је „При ча о
кар ми”, ау то ра Б. Д. Бе не дик -
та. Еми лио Вал де за је мек сич -
ки бан дит ко ји је у то ку жи во -
та убио пе то ро не ви них љу ди
и има ми си ју да те од у зе те не -
ви не ду ше „вра ти Бо гу”, ка ко
би из бе гао веч не му ке у па -
клу. Он се пет пу та вра ћа у
жи вот да би про жи вео слич ну
смрт као и ње го ве не ви не жр -
тве. Књи га је по де ље на на пет
жи во та глав ног ли ка. Јед на је
од оних ко је си гур но ме ња ју
на чин раз ми шља ња.
ФИЛМ: Филм ско оства ре ње
„Игра” из 1997. ре жи се ра Деј -
ви да Фин че ра је дан је од оних
фил мо ва ко је пре по ру чу јем.
Рад ња пра ти бо га тог ин ве сти -
ци о ног бан ка ра, ко ји за ро -
ђен дан од бра та на по клон
до би ја та јан стве ни по зив за
уче шће у игри. До са мог кра -
ја тра је не из ве сност, „коц ки -
це” се сла жу у по след њем ми -
ну ту фил ма. Чо век ко ји је
имао све што се нов цем ку -
пи ти мо же до био је на по -
клон баш оно што не ма. У
глав ним уло га ма су Мајкл Да -
глас и Шон Пен. Дру ги филм

ко ји мо рам да по ме нем је
„Шет ња по обла ци ма”, ко ји
пра ти не сва ки да шњу љу бав -
ну при чу По ла Са то на, мла -
дог вој ни ка ко ји се упра во
вра тио из ра та, и Вик то ри је
Ар гон, ћер ке по зна тог бо га -
тог ви но гра да ра. Пол при ста -
је да по мог не Вик то ри ји глу -
ме ћи јој му жа пред стро гим
тра ди ци о нал ним оцем, је дан
дан, али...
МУ ЗИ КА: Љу би тељ сам разли -
чи тих му зич ких пра ва ца и
мно го то га бих пре по ру чи ла,
али овог пу та не ка то бу де „Il
Divo”, мул ти на ци о нал на му -
зич ка гру па ко ја сво јим са вр -
ше ним гла со ви ма и тех ни ком
ства ра див ну му зи ку. Гру пу
чи не швај цар ски те нор Урс
Би лер, фран цу ски поп пе вач
Се ба сти јан Изам бар, шпан ски
ба ри тон Кар лос Ма рин и аме -
рич ки те нор Деј вид Ми лер.
Мо је нај о ми ље ни је пе сме с
њи хо вог ре пер то а ра су „Иза -
бел” и „Ка ру зо”. По ред то га,
ових да на су на мо јој плеј ли -
сти ла ти но рит мо ви, за ду же -
ни за по зи тив ну енер ги ју.

При ча о кар ми

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ПРИЧЕ ВАСЕ ПАВКОВИЋА

Ехо Београда
Панчевачки писац и
књи жев ни критичар
Васа Павковић објавио
је нову књигу прича,
под називом „Ехо
Београда”.

„Бли зу пе де сет го ди -
на пу то вао сам из Пан -
че ва у Бе о град и на -
зад. Или, ка ко сам во -
лео да се ша лим, пре -
ба ци вао се из Сред ње
Евро пе на Бал кан (пре
под не) и вра ћао се с
Бал ка на у Сред њу
Евро пу (по под не или
уве че). У по чет ку, и го -
ди на ма по том, днев но
сам ме њао шест ау то -
бу са, од но сно че ти ри
ау то бу са и два тро леј -
бу са. Ка сни је, кад сам
се пре се лио, про ме нив -
ши адре су у род ном гра ду,
би ла су све га че ти ри во зи ла
– два бу са и две тро ле. Та мо
и на зад. Али сем тих кре та -
ња у во зи ли ма, кре тао сам
се и бе о град ским ули ца ма,
пе ши це, за ста јао на рас кр -
сни ца ма, пред из ло зи ма, и
те рао да ље, обич но на по -
чет ку ју тра ко ра ча ју ћи с Тр -
га ре пу бли ке ка згра ди Ака -
де ми је, а по под не из Кнез
Ми ха и ло ве од но сно Ули це
Ђу ре Јак ши ћа, ка ста ја ли -
шти ма на Тр гу ре пу бли ке
или пред До мом омла ди не.
Бр зо сам при хва тио на ук ста -
рих ре а ли стич ких пи са ца да
пу ту јем и пе ша чим отво ре -
них очи ју и па жљи во слу -
шам и ослу шку јем про ла зни -
ке, са пут ни ке, слу чај не про -
ла зни ке или при ја те ље. По -
не кад би се у ано ним на ли -
ца уме шао ко ји жи ви по зна -
ти лик, а не ка да и не ки умр -
ли… Та ко је на ста ја ла књи га
’Ехо Бе о гра да’. Слу ша ју ћи и
гле да ју ћи љу де на тим пу то -

ва њи ма, у во зи ли ма и пе ши -
це, осе ћао сам ка ко ме жи ва
гра ђа го во ра на ули ца ма Бе -
о гра да – тај ехо жи во та –
оду ше вља ва и над ма шу је. То
ло мље но зла то – нај бо ље је
што Бе о град има…”, на пи -
сао је у пред го во ру ау тор.

Ва са Пав ко вић је ро ђен у
Пан че ву, 1953. Об ја вио је по
де се так пе снич ких и при по -
ве дач ких књи га, не што ви -
ше ан то ло ги ја, па но ра ма и
хре сто ма ти ја из срп ске књи -
жев но сти, три ро ма на, шест
ко лек ци ја есе ја и кри ти ка,
че ти ри књи ге о стри пу и две
књи ге о днев ним леп ти ри -
ма... Ра дио је као уред ник у
Ма ти ци срп ској и На род ној
књи зи, уре ђи вао ча со пи се
„Књи жев на реч”, „Књи жев -
ност”, „Све ске” и „Ква р тал”.
По сле че ти ри де це ни је лек -
си ко граф ског ра да у Ин сти -
ту ту за срп ски је зик, пен зи -
о ни сан је фе бру а ра 2018. у
свој ству уред ни ка Реч ни ка
СА НУ.

НО ВО ИЗ ДА ЊЕ КЊИ ГЕ ИВА НА ИВАЧ КО ВИ ЋА

Умет ност по бу не
Култ на књи га Ива на Ивач ко -
ви ћа „Умет ност по бу не – The
Rolling Stones” об ја вље на је у
но вом, про ши ре ном и до пу ње -
ном из да њу „Ла гу не”

Пр во из да ње ове књи ге Иван
Ивач ко вић је об ја вио пре ви -
ше од два де сет го ди на.

– Нај но ви је из да ње има не -
ке но ве тек сто ве, по што је „The
Rolling Stones” не у мор на гру -
па, па стал но ну ди све же раз -
ло ге за пи са ње. Књи га има и
но ви ди зајн, а ту су и не ке но -
ве фо то гра фи је. Из дво јио бих
фо то гра фи ју Ми ка Џе ге ра ко -
ју је сни мио мој дра ги при ја -
тељ, бе о град ско-ва шинг тон ски
фо то граф Ка мен ко Па јић. То
је мо жда нај бо ља Џе ге ро ва фо -
то гра фи ја ко ју сам ика да

видео, а ви део сам их за и ста
без број. Ина че, сре ћан сам
због то га што књи га та ко ду го
жи ви и што ин те ре со ва ње за
њу не је ња ва. Сва ки ау тор
прижељ ку је сво јим књи га ма
та кву суд би ну – ре као је
Ивачковић.

Ивач ко вић ка же да је дуг жи -
вот ко ји има „Умет ност по бу -
не” ве ли ким де лом ре зул тат
ду го веч но сти са мих „Сто ун са”,
као и да је та гру па то ком ви -
ше де це ниј ске ка ри је ре про ла -
зи ла кроз раз не фа зе.

– То ком ше зде се тих сма тра -
ли су их бен дом ко ји је вен чао
рај и па као. То ком се дам де се -
тих пре тво ри ли су се у де цу
ка пи та ли зма. То ком осам де се -
тих по ка за ли су да ри зни ца
није ис пра жње на и од би ли

сврста ва ње у ка те го ри ју „старих
до брих” где су, под усло вом да

су има ли сре ће, за вр ши ли њи -
хо ви вр шња ци. Нај зад, то ком
де ве де се тих, а и у но вом ми -
ле ни ју му, пра ће ни ми ли о ни ма
обо жа ва ла ца, по пу лар ни ји не -
го икад, по ка за ли су ка ко се
мо же пр ко си ти за ко ни ма при -
ро де – ка же.

По ред то га што је на пи сао
књи гу о „Сто ун си ма”, ко ји су
му, ка ко ка же, обе ле жи ли жи -
вот, Иван Ивач ко вић је во дио
кам па њу за њи хов бе о град ски
кон церт одр жан 2007. го ди не
на Ушћу. Ка сни је је био њи хов
ВИП гост у Не мач кој и Ау стри -
ји. Ивач ко вић убра ја лич не су -
сре те са Џе ге ром, Ри чард сом
и оста ли ма у сво је нај леп ше
успо ме не и о тим су сре ти ма
го во ри као о „оства ре њу де чач -
ких сно ва”.

Уче ство ва ло
седамнаест умет ни ка
из Ср би је, Фран цу ске
и Ру си је

У ба шти „Banat Blues Cafe-a” у
су бо ту, 15. ав гу ста, отво ре на је
из ло жба ра до ва на ста лих у Ме -
ђу на род ној сли кар ској ко ло ни -
ји СЛИЦ и тра ја ће не де љу дана.

Ове го ди не се дам на ест умет -
ни ка ства ра ло је у дру га чи јим
усло ви ма из без бед но сних
разло га.

– Због на ста ле си ту а ци је мо -
ра ли смо да про ме ни мо на чин
на ко ји је ко ло ни ја ор га ни зо -
ва на, па смо од лу чи ли да бу де
у он лајн об ли ку. По зва ли смо
сли ка ре да уче ству ју, али да
ра де од ку ће и да сво је ра до ве
на кнад но по ша љу. Оно од че га
ни смо од у ста ли је из ло жба на
ко јој су ра до ви пред ста вље ни
и на ко ју су по зва ни сви уче -
сни ци – ре као је је дан од ор га -
ни за то ра, сли кар Иван Ка ра -
фи лов ски.

И ове го ди не сли кар ска ко -
ло ни ја има ме ђу на род ни ка -
рак тер – по ред уче сни ка из Ср -
би је, ту су би ла и два ства ра о -
ца из Па ри за и Мо скве.

– Же ли мо да одр жи мо кон -
ти ну и тет на ше сли кар ске ко -
ло ни је и тру ди мо се да сва ка
бу де ква ли тет ни ја и бо ља. Од
ове го ди не има мо и умет нич -
ки са вет ко ло ни је ко ји се ба -
ви се лек ци јом ау то ра. Они су
се од лу чи ли за не ке од ста рих
уче сни ка, али има мо и не ке
ко ји се до са да ни су дру жи ли
с на ма. Као и прет ход них
година, те ма је би ла сло бод -
на, као и прав ци ко ји ма се
умет ни ци ба ве – об ја снио је
Ка ра фи лов ски.

Ме ђу ау то ри ма има до ста ли -
ков них умет ни ка из Бе о гра да,
а је дан од њих је и Ми лош Ко -
стић, ко ји ра до до ла зи у ову
ко ло ни ју.

– За до во љан сам да се ко ло -
ни ја ипак одр жа ла. Ра ди ли смо
од ку ће и по сла ли ра до ве, ко ји

су фо то гра фи са ни и на ла зе се
у ка та ло гу. Ово је див но ме сто,

је два че кам да све про ђе и да
на ста ви мо да се дру жи мо као

пре. Увек је би ло пу но све та и
ле по смо се дру жи ли – ре као
је Ми лош Ко стић.

Ау тор је ди не скулп ту ре је
Кон стан тин Сту пов ски, ко ји го -
ди на ма жи ви у Па ри зу. Он је
уче ство вао и пре две го ди не,
ка да је пред ста вио сво је сли ке
на ви нил пло ча ма.

Пан че вач ки умет ник Алек -
сан дар Алим пић ре као је да је
у сли кар ској ко ло ни ји у Цре -
па ји увек пре ле по и да за то сви
до ла зе с ве ли ким за до вољ ством.

– Ове го ди не сам на сли као
не ку сво ју им пре си ју ком би -
но ва ном тех ни ком. То је се -
ћа ње на здра ви је ко ло ни је, ка -
да смо се ску пља ли у ве ћој
гру пи. У су шти ни, сли ка ру је
ин спи ра ци ја и ка да је до бро и
ло ше, ве се ло и ту жно. Чак је
и ова раз дво је ност, фи зич ка
дис тан ца и чи ње ни ца да не
мо же мо да се дру жи мо ка ко
смо за ми сли ли, на не ки 
начин ин спи ра тив на. Ја сам,
на при мер, на сли као ко тлић

који ми не до ста је – ре као је
Алим пић.

При сут не умет ни ке и по се -
ти о це по здра ви ли су Ду шан
Глу ва ков, ор га ни за тор и вла -
сник „Banat Blues Cafe-a”, и
глу мац Дра ган Пе тро вић Пеле.

У ше стој Ме ђу на род ној сли -
кар ској ко ло ни у Цре па ји
СЛИЦ уче ство ва ли су умет ни -
ци Алек сан дар Ку ру зо вић (Бе -
о град), Го ран Ри стић (Ниш),
Ва си ли је До ло вач ки (Ба ва ни -
ште), Ан то ли Ива кин (Мо сква),
Еле на То маш Та кач (Ко ва чи -
ца), Бра ни слав Си мић (Цре па -
ја), Зо ран Па вло вић (Бе о град),
Не над Стој ков (Ко теж), Иван
Ка ра фи лов ски (Цре па ја), Кон -
стант нин Сту пов ски (Па риз),
Дра га на Ку пре ша нин (Бе о -
град), Ми лош Ко стић (Бе о -
град), Алек сан дар Алим пић
(Пан че во), Вла да Ми лин ко вић
(Бе о град), Јан ко Ла цо (Зре ња -
нин), Ја сна Ви шњић (Бе о град)
и Мир ја на Фи ли по вић Ку ру -
зо вић (Бе о град).

ШЕ СТА СЛИ КАР СКА КО ЛО НИ ЈА У ЦРЕ ПА ЈИ

СТВА РА ЛА ШТВО НА ДРУ ГА ЧИ ЈИ НА ЧИН
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је

Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14

до 20 сати и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки

од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

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

sobvasilijeostroski@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

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

гле де:

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

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

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

• IOL ма стер,

• пре глед про ме на на кап ку.

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

ка та рак те.

Др Владимир Дра га нић

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

• ГЛУКОЗА + ЛИПИДНИ СТАТУС (укупни холестерол, HDL 
холестерол, LDL холестерол, триглицериди и атерогени
индекс) Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 

• МАРКЕРИ ИНФЛАМАЦИЈЕ: СЕДИМЕНТАЦИЈА + CRP
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

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

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4
Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ЕНЗИМИ ЈЕТРЕ: AST + ALT + ALP + GGT
Цена: 500 динара

АКЦИЈE ОД 30. ЈУЛА ДО 26. АВГУСТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

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



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

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

(7
/2

9
4

8
7

7
)

ЛАДА нива 1.6, 1991, ате-

стиран плин до 2025, за-

мена. 065/954-95-49.

(294655)

АУДИ караван 2.5, ТДИ

1997, клима, 45.000 дина-

ра фиксно. 0673/812-48-

62. (294650)

ПРОДАЈЕМ скутер педа

ГП 50 4 т, први власник,

840 евра. 063/814-72-39.

(394536/Р/4788)

БМВ 302 Д, 2003. годиште,

регистрован до августа

2021, без улагања.

064/324-11-16. (294725)

ПУНТО ВАН 1.7 ТДИ, у во-

зном стању. Тел. 063/250-

037. (294748)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007.

годиште, петора врата,

фул, шест брзина.

064/130-36-02. (294799)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2011/12

петора врата, атестиран

плин. 064/130-36-02.

(294799)

ДОБЛО теретни макс, 1.4,

2007, атестиран плин.

064/130-36-02. (294799)

ШКОДА октавија 2.0,

2005, у првој боји, шест

брзина. 064/130-36-02.

(294799)

ШЕВРОЛЕТ спарк 800,

2007, у деловима.

064/587-50-24. (294799)

ПУНТО 1.2, 2003, металик

плав, клима, регистрован,

власник. 064/142-55-93.

(294807)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова,

долазим на адресу.

069/203-00-44, 066/409-

991. (294060)

КУПУЈЕМ аута, небитног

стања, од 70 до 1.800

евра. 062/193-36-05.

(294870) 

НА ПРОДАЈУ трактор ИМТ

558, цена по договору.

063/163-89-56. Дуле.

(294756)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу

на Тесли (струја,в ода, ка-

нал). 060/613-10-41.

(294670)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га-

ражни простор 130 квм, у

Тамиш капији. 063/175-

62-95. (194860)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и

дијапозитиве, квалитетно

преснимавам на ДВД.

063/288-278. (294658)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778.-47-80. (294893)

НА ПРОДАЈУ прекрупач,

круни и меље повољно.

064/430-56-53 (СМС)

КУЋНИ бар са столицама,

двени сто са столицама,

дрвена и метална комода,

теписи. 064/206-30-24.

(294675)

ПРОДАЈЕМ нов тример,

ЦО2 боцу од 10 л, и вели-

ку. Тел. 063/740-16-11.

(294314)

КАЗАН за ракију, ложи-

шта, табарке, луле, дна,

мешачи. 331-586,

063/805-74-60. (294233)

ПРОДАЈЕМ кухињсаке

уградне плоче са две рин-

гле. Ново, неотпаковано.

064/085-60-48. (294653)

ПРОДАЈЕМ котао за ЦГ,
26 квм, на чврсто гориво.
069/417-41-20. (294648)

СЕРВИС за ручавање, 12
особа, има шоље за белу и
црну кафу, фини порце-
лан продајем. 063/470-
817. (294634)

ПРОДАЈЕМ замрзивач, ко-
ришћен, 260 л, горење, 85
квм. 064/646-22-48.
(294624)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, двомоторац, инвалид-
ска колица, угаона гарни-
тура, телевизор, фотеља.
063/861-82-66. (294672)

САМАЧКИ кревет, фотеља
мојца, судопера с висе-
ћим, орман с ципеларни-
ком, вентилатор. 063/861-
82-66. (294672)

ПРОДАЈЕМ казан за раки-

ју, 100 л. 064/135-81-52.

(294720)

ПРОДАЈЕМ преостали се-
јанац, 1 м³, 1300 динара,
може на џакове. 063/777-
27-08. (294721)

ПОЛОВАН намештај, ТА
пећ елин 2 и шпорет на
чврсто гориво. Тел.
063/537-003. (294737)

ПРОДАЈЕМ климе, шанк
гарнитуру, кухињу, дечји
регал. 061/193-00-09.
(294723)

ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље, пећж крека весо,
креветац, колица пег пере-
го, дечје седиште за ауто,
дечја хранилица. 069/251-
77-24. (294729)

ПРОДАЈЕМ тросед и дво-
сед симпо врање, 5.000
динара, круњач/прекру-
пар и сточну вагу.
066/314-803. 8294747)

ЈАРИЋИ и козе на продају,
063/819-13-72. (294644)

ПИНГ-ПОНГ сто на прода-
ју. Тел. 063/751-07-79.
(294797)

НА ПРОДАЈУ квалитетна ,
црна земља за насипање
дворишта са превозом.
064/192-85-44. (294815)

ПРОДАЈЕМ комоду, дво-
крилни орман и 12 комада
столица. Тел. 355-039.
(294812)

ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елементе.
060/180-10-20, 013/371-
568. 294830)

НОВИ дрвени букови кре-
вети, 5.900, душеци 5.700.
060/600-14-52. (294828)

ПРОДАЈА нових столова
од 4.500, столица од
1.800. 060/600-14-52.
(294828)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп
10.000 комада и грађу,
рогове и греде. 064/853-
83-50. (294831)

ПРОДАЈЕМ половну гар-
деробу и обућу на велико
и мало. 064/318-94-44.
(294850)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет артур мартин,
МБС 5.000 динара.
064/247-28-87. (294874)

ПРОДАЈЕМ: шљива, кру-
шка, виљамовка, грожђе,
јабука, дуња за ракију. До-
возимо. Тел. 063/898-53-
08. (294879)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (294651)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, акумулаторе,

веш-машине, фрижидере,

замрзиваче, телевизоре,

шпорете. 061/206-26-24.

(1294887)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (293510)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи.
060/138-52-38. (294684)

КУПУЈЕМ клавирну хармо-
никук од 96 до 120 басо-
ва. Тел. 063/759-98-46.
(294686)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу.
064158-44-10, 063/101-
11-47. (294877)

КУПУЈЕМО све метале,
гвожђе, акумулаторе, веш-
машине, замрзиваче, теле-
визоре, шпорете, бојлере.
061/322-04-94 (294491)

КУПУЈЕМО секундарне си-
ровине, старе лимузине,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, све остало.
061/322-04-94. (294887)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, оло-
во, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре. Дола-
зим. 061/321-77-93.
(294887)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-
шине, фрижидере, замр-
зиваче, шпорете, клима
уређаје, сервисирам исте.
060/521-93-40. (294718)

ПРОДАЈЕМ кућу 1/1, Ко-
теж 1, две стамбене једи-
нице, посебни улази, исто
двориште, плац по ката-
стру, 6.37 ара, укњижено
97 квм. Цена 45.000 евра.
063/367-228 (294453)

ВИКЕНДИЦА на Поњави-
ци код Омољице, 150 квм,
34 ара плац до реке,
30.000 евра. Власник. Зва-
ти од 17 до 19 сати.
064/141-18-51. (294681)

ПРОДАЈЕМ нову спратну
кућу, сива фаза, нова Ми-
са, власништво. 064/221-
36-12. (294683)

ПРОДАЈЕМ плац 17 ари са
кућом и викендицом, код
кружног тока на јабучком
путу, погодно за више де-
латности. 063/203-864.
(294036)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског зе-
мљишта, северна зона, из-
лаз на магистрални пут
преко пута Секиног сала-
ша. 062/102-89-16.
062/102-89-16. (294468)

КУЋА, Маргита, 180 квм +

3.5 ара, плца, 72.000.

063/740-22-41, 065/266-

42-28. (294465)

ПРОДАЈЕМ кућу, Марги-

та, три стана, 8 ари плаца.

Тел. 063/829-89-48.

(293406)

ПРОДАЈЕМ пет ланаца са

салашем иза Куткове пум-

пе, земља удара у Надел.

062/806-02-58. (294330)

ПРОДАЈЕМ њиву од 8 ла-

наца, која се налази уз ас-

фалтни пут Панчево-Бава-

ниште, на око 3 км од се-

ла. Тел. 063/472-501.

(293850)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, засебно
двориште, Жарка Зрења-
нина, власник. 061/382-
88-88. (294485)

ПРОДАЈЕМ мању кућу на
Кудељарцу, 9 ари плаца,
легализовану. 064/040-82-
72. (294652)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољи-

ци. Тел. 064/197-28-24

или 063/899-43-28. 

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље, близу села у Качаре-

ву. 064/178-85-36. (294281)

ЛУКСУЗНА кућа, центар,

196 квм, уређено двори-

ште, 152.000 евра. Дого-

вор. 063/232-757.  (294659)

ПРОДАЈЕМ плац у Мра-

моркук 7.29 ари. Тел.

063/808-57-35, 063/808-

57-35. Николић. (294636)

ПРОДАЈЕМ воћњак, 90

ари, Новосељански пут, до

асвалта, викендица, стру-

ја, вода, 65.000 евра.

063/816-26-89. (294025)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,

воћњак,  кућа 150.000

евра, договор. 064/276-

08-08. (294664)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, 33

ара, Козарачка ул, дељив.

Тел. 063/168-64-47. (294730)

ВИКЕНДИЦА на продају,

на Девојачком бунару,

близу Аква центра.

064/450-78-91. (294731)

КУЋА, нова, 180 квм, Вој-

ловица, 48.000 ера. Тел.

064/891-16-48, 063/784-

71-34. (294739)

КУЋА, Бања Врујци, 60

квм, 6 ари, продајем/ме-

њам. 011/274-80-67.

(294692)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

плац 15 ари, кућа 100 квм,

85.000. Una Dal li, 064/255-

87-50. (294759)

СТАРУ кућу на 6 ари про-
дајем/мењам за стан уз
доплату. Ул. Стевице Јова-
новић, власник. 064/136-
42-00. (294777)

ЗЕМЉИШТЕ, грађевинско
110 ари, продајем. Струја,
вода, северна зона, 1.700
евра по ару. 064/136-42-
00. (294777)

КУЋА, Ново Село, 140,
45.000; Старчево, 230, 15
ари, 44.000. „Јанковић”,
348-025. (294818)

ПОЧЕТАК, Кудељарца,
4,25 ара, грађевински
плац, 15.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(294814)



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 21. август 2020.16

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ДИРЕКТНА ПРОДАЈА СТАНОВА

Зграде спратности По + П + 2 + Пк, у Улици Светозара Милетића 108.
Станови у завршној фази изградње. 

Квалитетна градња, столарија дрво-алуминијум. Паркет вишеслојни храстов.
Станови квадратуре: 46 квм, 48 квм, 57 квм, 85 квм и 95 квм.

Инвеститор: Šamarica Windows – Качарево
Контакт телефон: 063/313-856
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Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88D
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПЛАЦ

ЗА ЗГРАДУ
инвеститорима,

проценат. 
Иве Курјачког 72

064/295-50-95

(4
/2

9
4

7
8

2
)

КОТЕЖ 1, кућа 164 квм, 3

нивоа, 3 ара плаца,

128.000 евра. Тел.

065/270-17-56. (294809)

ПЛАЦ, нова Миса и Бава-

ништански пут. Una Dal li,

064/255-87-50. (294759)

НОВА МИСА, лепа кућа,

сутерен + две етаже,

80.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (294806)

ПРОДАЈЕМ кућу са 14 ари

плаца, Светозара Милети-

ћа 85-а, цена 199.000

евра. 060/440-06-34.

(294826)

ПРОДАЈЕМ викендицу, ви-
кенд-насеље, Долово.
063/237-591. (294888)

МИСА, плац, 4.5 ара, во-
да, 19.000; Новосељански
полац, 13 ари, ограђен,
19.000. (67), „Милка М”,
063/7844-28-66. (294892)

ПЛАЦ, Стари Тамиш, 5,25
ари, 8.000; Кудељарац, 25
ари.  (67), „Милка М”,
063/7844-28-66. (294892)

ТЕСЛА, плац + кућа за ру-
шење, 45 квм + 11, 2.61
ар, 35.000.  (67), „Милка
М”, 063/7844-28-66.
(294892)

ПЛАЦ, Долово, 16 ари, Ул.

Рибара. 061/654-50-08.

(294886)

ПРОДАЈЕМ хитно кућу,
Старчево, 9 ари, призем-
на, 100 квм. 060/745-05-
75. (294875)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољи-
ци. Тел. 064/197-28-24
или 063/899-43-28. 

КУПУЈЕМ кућу на Новосе-

љанском, Баваништанском

или Јабучком путу, без по-

средника. Тел. 063/704-

72-32. (294835)

НА ПРОДАЈУ опремљен
стан 65 квм у Улици Лава
Толстоја 20. 063/856-31-
61 (СМС)

ПРОДАЈЕМ трособан ком-
форан стан, 72 квм, стро-
ги центар, трећи спрат,
две терасе, лифт, ТА, мо-
гућност ЦГ, 70.000, дого-
вор. Звати после 17 сати.
Тел. 064/119-60-06.
(294715)

У ВРЊАЧКОЈ бањи прода-
јем једнособан стан, цен-
тар, 46 квм. 062/806-02-
58. (294312)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
58 квм, други спрат, и зи-
дану гаражу на Тесли.
060/613-10-41. (294440)

ЈЕДНОСОБАН, 30 квм, у
строгом центру, сређен,
намештен, опремљен,
45.000 евра. Власник.
064/848-88-84. (294087)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 31 квм, приземље,
центар Стрелишта, 27.000
евра, власник, звати од 17
до 19 сати. 064/141-18-51.
(294681)

ПРОДАЈЕМ дуплекс, 117
квм, преко пута Авива.
063/159-99-62. (294093)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
дворишни стан, центар, 36
квм. 063/184-10-57.
(294289)

СТРОГИ центар, четворо-
собан, 106 квм, I, 106.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (294488/р)

НОВ дуплекс, близина Хо-
тела Тамиш, двострано
оријентисан, 105 квм, це-
на 850 евра. 064/570-64-
70. (294641)

АМК НЕКРЕТНИНЕ, за
хитне продаје станова –
брза реализација. Њего-
шева 12. 061/2672-08-44.
(294889)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 37 квм, на Содари.
064/(383-89-68. (394623)

ТЕСЛА, на продају стан,
59 квм грејне површине +
тераса + остава 6 квм, у
дворишту зграде. Зграда је
зидана пре 12 година, ле-
гализована, власник стана
1/1, цена 46.000 евра.
0672/321-270. (294719)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на содари. Власник.
064/893-98-32, 064/837-
96-75. (294695)

КОТЕЖ 2, трособан ду-
плекс, V, 70 квм, 42.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (294890)

ЦЕНТАР, једнособан, сре-
ђен усељив, 20.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(294759)

ЦЕНТАР, двособан, ВП, 51
квм, ЦГ, 44.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (294890)

ПРОДАЈЕМ четворособан
стан, дууплекс, грејање на
гас, договор. 061/415-44-
77, 013/351-461. (294699)

ПРОДАЈЕМ стан 47 квм,
Тесла, недалеко од „Ави-
ва”. 061/180-39-82. (294707)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж
2, реновиран, 43 квм, IX
спрат, 32.000 евра. (470),
„Дива”, 0674/246-05-71.
(294770)

СТРОГИ центар, двособан,
ВП, 51 квм, 45.000, дого-
вор. (470), „Дива”,
0674/246-05-71. (294770)

ШИРИ центар, једноипо-
собан, 40 квм, V, TA,
25.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (294787)

СТРЕЛИШТЕ, четворосо-
бан, 80 квм, VII, ЦГ,
65.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(294787)

ТЕСЛА, двоипособан, ЦГ,

новији, договор; Миса, 42

+ 15, 26.500. „Јанковић”,

348-025. (294818)

ТЕСЛА, једноипособан,

ТА, V, 37 квм, 19.000.

(67), „Милка М”, (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (294892)

АМК некретнине, купови-

на и продаја станова. Ње-

гошева 12. 061/2672-08-

44. (294889)

НОВА МИСА, једнособан,

32 квм, сутерен, 14.000.

(398), „Кров”, 060/551-64-

50. (294814)

КОТЕЖ 1, 60 + 18 тераса,

V, ЦГ, 40.000; 67 + 50

проширење, ЦГ, 55.000, V

спрат. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (294892)

КОТЕЖ 2, двособан, двои-
пособан,с ређен, ЦГ, ПР,
55, 46.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (294892)

КОТЕЖ, новија зграда, код
„Лидла”, четворособан, 93
квм, II 86.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (294814)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
стан 83 квм, празан, усе-
љив, 15.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (294892)

ТЕСЛА, трособан, IV,  ЦГ,
88 квм, 60.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (294892)

СТРЕЛИШТЕ, реновиран,
већи двособан, VI, лифт,
ЦГ, 42.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (294894)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (294890)

КУПУЈЕМ стан у центру,

предност Масарикова

улица, од 47 до 50 квм,

без посредника. 

063/694-858. 

(294776)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требни станови, куће, пла-

цеви, брза реализација.

063/744-28-66. (294892)

КУПУЈЕМО станове и куће

у Панчеву. Брза исплата.

(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (294800)

ИЗДАЈЕМ четворособан

комплетно опремљен стан

у центру. 064/163-59-33

(СМС)

ИЗДАЈЕМ опремљен дво-

собан стан у центру.

064/163-59-33 (СМС)

ИЗДАЈЕМ две куће у Мра-

морку, повољно. 064/426-

93-03. (294679)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу до 10.000

евра, Топола – Војловица.

061/134-37-08. (294649)
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ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна плата за 
раднике са искуством
50.000 + пријава 
+ топли оброк, 
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/294678)

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”
категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

D.O.O. „HIDROVOD”, Pančevo
Ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)

013/341-292

TRAŽI:

1. Šef gradilišta (građ. struke )
2. Bagerista – rukovaoc građ. mašinama
3. Vozač C kategorije
4. Fizički – pomoćni radnik
5. Bravar

Prijave od 8 do 14 сати, radnim danima, doći lično.

Потребна КУВАРИЦА за припрему оброка, 
5 дана у недељи. Рад у првој смени,

посао за стално. Плата редовна.

      Тел. 061/649-80-58                                             (ф)

Предузећу FUTRIX DOO ONLINE NAMEŠTAJ
за опремање ентеријера

ПОТРЕБАН

ПРОЈЕКТАНТ НАМЕШТАЈА
са познавањем програма 3D CORPUS

Вашу радну биографију можете послати на mail:
prodaja@onlinenamestaj.rs

ПОТРЕБАН

ПОГОНСКИ ЕЛЕКТРИЧАР  . . . . . .1 извршилац, 

и

МАШИНБРАВАР  . . . . . . . . . . . . . . .2 извршиоца 

Искуство пет година, рад на одржавању машина у
прехрамбеној производњи.

Посао за стално, плата редовна.

Тел. 061/649-80-58. (ф)

Потребни радници
за производњу

бетонске галантерије.
064/949-92-72 (6

/2
9

4
8

5
5

)

SFINGA-PRO DOO Панчево

ТРАЖИ

ЛИЦЕНЦИРАНЕ РАДНИКЕОБЕЗБЕЂЕЊА:

1. за пуно радно време (дневни и ноћни рад)

2. за скраћено радно време (само дневне смене,
од понедељка до петка, предност војним и по-
лицијским пензионерима)

Контакт телефон: 060/500-90-18, 060/500-90-45.

CV донети лично на адресу: ТЦ Змај Јове Јовано-
вића бр. 2, локал 2, Панчево

(3/294769)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Новој Миси. Дејан,
063/722-49-70. (294602)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у центру града
од 1. септембра. 063/884-
71-32. (293268)

ИЗДАЈЕМ собу, два креве-
та, две станарке, 60 евра
дажбине. 063/246-509.
(294654)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
строги центар, Бр. Јовано-
вић, I спрат. 061/289-78-
10. (294643)

ИЗДАЈЕМ празан стан на
Тесли, 57 квм, ЦГ, радним
данима, после 16 сати.
061/261-32-56. 

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм, Ко-
теж 1, опремљен. 064/158-
15-90. (294712)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте.
Раднички смештај. Центар.
063/502-211. (294211)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
32 квм, 220 евра. 063/892-
08-35. (294802)

ИЗДАЈЕМ собе или ком-
плет кућу за раднике, у
центру града. 062/435-
323. (294719)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, 40 квм, ненамештен.
060/436-76-33. (294724)

ПОЛУНАМЕШТЕН стан са
грејањем, 100 квм, Миса.
Тел. 063/784-22-70.
(294691)

ЦЕНТАР, једнособан стан,
полунамештен, 10 ари
дворишта. 064/948-71-22.
(294701)

ИЗДАЈЕМ већи једнособан
стан, намештен, ЦГ, строги
центар. Тел. 063/868-34-
24. (294784)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
центру, СМС на 069/200-
72-51. Ја ћу вас позвати.
(294794)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан Зеленгора,
приземље, ТА пећи.
063/601-037, после 14 са-
ти. (294795)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан ученику, Тесла.
064/348-07-60. (294823)

ДВОСОБАН стан за изда-
вање, 55 квм, парно греја-
ње, Лазе Костића 11. Пан-
чево. 064/058-60-13.
(294822)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
Војловици. Контакт тел.
066/514-57-98. (294825)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан самцу или самици.
063/777-27-08. (294832)

ИЗДАЈЕМ кућу за смештај
радника, Панчево, Котеж
1. 060/722-14-14. (294845)

ИЗДАЈЕМ стан 30 квм, на
Тесли, близу Авива, наме-
штен, ЦГ. Тел. 064/172-52-
51. (294857)

СТАН за издавање, двори-
шни, Панчево, предност
самице и ученице. Тел.
063/141-41-44. (294864)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Котеж 2.
064/339-06-76, 064/226-
23-71. (294867)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Ул. Моше
Пијаде бр. 1. 063/295-935.
(294861)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нова градња, намештена,
Цара Лазара 110.
061/615-80-80. (294880)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру. Стевана Срем-
ца 80. 061/615-80-80.
(294880)

ИЗДАЈЕМ (нова градња),
гарсоњера, намештена.
Цара Лазара 110. Самци.
061/615-80-80.
(294880)

ИЗДАЈЕ се реновиран не-
намештен трособан стан,
70 квм, у Карађорђевој 2.
Цена 220 евра. 065/333-
83-90. (294881)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан на Котежу 2.
Тел. Тел. 064/142-83-60.
(294883)

ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, у центру. 066/866-
49-00. (293938)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал 41 квм, Зелена пијаца.
Јавите се на бр. 0487/64
44-38-255. (294328)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (294140)

ИЗДАЈЕМ локал у Њего-
шевој 2, 65 квм, два изло-
га, шеталиште, Панчево.
013/343-280, 065/334-32-
80. (294693)

ИЗДАЈЕ се пословни про-
стор „Ловац” Панчево.
063/101-70-44. (294785)

ОРДИНАЦИЈА на продају
1+1, у центру. Тел.
063/751-07-79, од 8 до 10
сати. (294797)

ИЗДАЈЕ се локал од 80
квм, у Панчеву, др Жарка
Фогараша 27. Тел.
062/504-220. (294842)

ИЗДАЈЕМ локал, 35 квм.
Тел. 063/370-684.
(294833)

СТРЕЛИШТЕ, центар, из-
дајем локал, сређен, код
смартблока, одлична ло-
кација, повољно. 064/006-
43-33. (294873)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари или помоћна
радница. Тел 065/555-94-
44 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за помоћ
у кући. Тел.063/750-66-85
до 15 сати.061/284-56-71.
(СМС)

ПОТРЕБНА жена за помоћ
у Луци. Звати на 063/750-
66-85 од 15 сату надаље.
061/284-56-71. (СМС)

ПОТРЕБНА жена за спре-
мање пословних просто-
рија. Звати рдним данима
од 8 до 14 сати. 013/331-
299. (ф)

КАФЕУ Империал, потреб-
на девојка за рад.
063/372-221. (294548)

ФИРМА ČA RA PAN KO-SR B
doo, Панчево, Јабучки пут
105, тражи магационера.
За додатне информације
јавити се на 069/561-09-99.
(ф)

ПРЕДУЗЕЋЕ IZI COM DOO
у Јабуци тражи раднике за
стлни радни однос. Плате
редовне. Ради се само пр-
ва смена од 6 до 14 – 15
сати. Ради се на бирању и
паковању летвица, такође
на изради патоса за гајбе.
За сва питања обратите се
на доле наведени теле-
фон. Пријавити се на теле-
фон 060/555-23-74, тра-
жити Изабелу. (294637)

ПОТРЕБНА конобарица.
Бифе „Бољи живот”. Тел.
065/521-47-96. (294469)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Звати на
013/341-241. (ф)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, може и почетник.
Потребна ученица. Тел.
064/134-62-62. (294512)

ПОТРЕБНИ мајстори за
израду и уградњу ПВЦ и
АЛУ столарије. 063/249-
432. (294565)

ПЕКАРИ „Rex” потребна
радница у продаји, Панче-
во, Стрелиште и пекар у
производњи. Ново Село.
063/616-694. (294594)

ПОТРЕБНА фризерка са
искуством. 060/713-62-05.
(294662)

ПОТРЕБНА конобарица за
новоотоворени локал.
066/345-063. (294667)

ПОТРЕБАН радник за про-
давницу расвете и елек-
троматеријала. Пријаве
слати на du si ca.mi ja to vic -
@gmail.co m (294687)

ПОТРЕБНА радница за
рад у малопродајном
објекту пецива и сухоме-
снатих производа.
061/227-29-45. (294704)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
Strong vash. Потребан
радник са искуством.
060/758-30-03. (294744)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама, услови одлич-
ни. 064/981-77-65.
(294708)

ПОТРЕБНА два помоћна
радника за монтажу сто-
ларије. „Самиго инвест”,
063/389-972. (204771)

ПОТРЕБАН мајстор – мон-
тер ПВЦ столарије. „Сами-
го инвест”, 063/389-972.
(204771)

ПОТРЕБНА радница у
кројачкој радњи на Зеле-
ној пијаци. Продаја, шиве-
ње, кројење. 063/144-95-
42. (291772)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за достањву хране,
до 55 година старости.
064/187-98-10. (294788)

ПОТРЕБАН возач шлепера
за превоз житарица. Фир-
ма из Омољице. Тел.
063/237-977. (294843)

ПОТРЕБАН радник-ца за
рад у сито-штампарији.
065/510-02-05, звати од
10 до 16 сати. (294859)

ПОТРЕБАН конобар/ца у
ресторану. 060/635-57-73.
(294703)

ПОТРЕБАН кувар/ца, са
искуством.  060/635-57-
73. (294703)

ПОТРЕБАН радник на
фарми крава. Контакт:
064/160-56-68. (294876)

ШЉУНАК,  песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31,  013/342-
338  (СМС)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац...  Одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(294591)

УСЛУЖНО печење ракије
и издавање казана.
065/378-69-50 (СМС)

РАДИМ физичке послове:
шут, угаљ, итд. Делови ме-
гана, кец. 060/143-62-10.
(294680)

РУШЕЊА кућа, шупа, ис-
копи, бетонирања, однос
ствари, кошење тримером.
064/122-69-78. (294848)=

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
повољно. 063/865-80-49.
(294367)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-62-
44. (294344)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (293917)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (293840)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88 (294218)

ЧИСТИМО таване, куће,
одношење ствари, коше-
ње, бетонирање, обарање
стабала. 061/109-33-53.
(294848)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења објеката, шупа,
разбијање бетона, одно-
шење ствари. 060/035-47-
40.  (294848)

МЛАДА жена, поуздана,
са искуством, радила би
као кућна послуга. Кон-
такт телефон. 064/025-81-
78. (294866)

ЧИСТИМ подруме, таване,
дворишта, шупе, гараже,
рушим старе куће и старе
објекте,, избацујем стари
намештај. Повољно. Срби-
јанац. 063/196-54-56,
061/130-44-33. (294844)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац...  Одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065>/334-23-38.
(294858)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(294878)

ОЗБИЉНА, поуздана же-
на, чувала би старо лице.
063/707-19.88, (294884)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (294749)
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TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Био си ми све, и лева и десна рука, друг, пријатељ и велика

подршка

НЕБОЈША ЛАЗИЋ

Зато не затварај врата за собом, чекај ме, ускоро долазим

ране да ти лечим.

Твој анђео

(8/294646)

Последње збогом

нашем члану

НЕБОЈШИ

ЛАЗИЋУ

од Удружења

пензионера „Лепеза”

(7/294645)

Последњи поздрав нашем драгом

РАДОМИРУ ПЕТРОВИЋУ МИКИ
1937–2020.

Бол за тобом је превелика а туга за тобом вечна.

Ожалошћени: супруга ЖИВКА, син МИРКО и ћерка МИРЈАНА

са породицама

(9/294677)

Последњи поздрав

драгом течи

РАДОМИРУ

ПЕТРОВИЋУ

МИКИ

Хвала за све,

господин и препелица

СНЕЖАНА
(70/294761)

Последњи поздрав дра-
гом зету

РАДОМИРУ

ПЕТРОВИЋУ

МИКИ
1937–2020.

Почивај у миру.

Свастика КОВИЉКА
(71/294761)

Последњи поздрав

НЕБОЈШИ

ЛАЗИЋУ
1951–2020.

Од снаје са децом

и њиховим

породицама
(77/294768)

Последњи поздрав

НЕБОЈШИ

ЛАЗИЋУ
1951–2020.

Од синова

са породицом

(78/294768)

РАДОМИР

ПЕТРОВИЋ

Последњи поздрав

драгом комшији.

Станари

у Дунавској 9 

са Содаре

(88/294790)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ЛАЛЕ, превозим кипером,

повољно: песак, шљунак,

сејанац, ризлу, црну зе-

мљу, одвозим шут.

064/354-69-94, 063/754-

02-72. (294836)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-

правка старих, уградња

нових цеви, одгушења,

монтажа санитарије.

062/382-394. (294650)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: купа-

тила, реновирање, слави-

не, вентили, одгушење ка-

нализације. 061/193-00-

09. (294723)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де-

мит фасаде, гипс, повољ-

но, пензионерима попуст.

061/626-54-06. (294891)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење судопере, купатила,

поправке, замене одмах,

повољно. 013/331-657,

064/495-77-59.(294728)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон. 064/351-

11-73. (294663)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација

ТВ-а. 064/866-20-70.

(294688)

КОШЕЊЕ дворишта, пла-

цева, воћњака тримером.

064/932-52-86. (294753)

ПРАВИМ домаће класичне

тоте по поруџбини. За све

информације позвати.

063/871-68-93.  (294742)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење канализације, адап-

тације купатила, сервис,

повољно. 063/115-71-67.

(294811)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-

хиња, канализационих це-

ви машинским путем.

062/640-741. (294803)

ОДРЖАВАЊЕ и крчење

плацева, воћњака и зеле-

них површина тримером.

Панчево и околина. Пла-

ћањењ по ару, договор.

Тел. 061/180-65-83, Чеда.

(294804)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

064/157-20-03. Алексан-

дар. (294801)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађе-

винских радова од темеља

до крова. 063/724-36-24.

(294834)

ЧИСТИМО таване, шут, по-

друме, радимо све посло-

ве. 061/321-77-93. (294887)

СЕЧЕЊЕ и орезивање др-

већа камионом за рад на

висини. 060/366-65-57.

(294365)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (293296)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
рушење објеката, рашчи-
шчавање терена са утова-
ром и одвозом. Најповољ-
није у граду. 060/425-54-
43. (294365)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (294872)

ТВ СЕРВИС „Тесла некрет-
нине” све на једном месту.
060/078-47-89, 063/778-
47-89. (294893)

РАД виљушкаром и теле-
хендером по свим терени-
ма на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50. (294365)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим ками-
онима, ископ мањим и ве-
ћим багерима, рушење ку-
ћа. 063/218-894. (294365)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-
тона, зидова са одвозом
шута, набијање терена ви-
бро плочом. 064/648-24-
47. (294365)

ВЕШ-МАШИНЕ фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, по-
прављамо квалитетно, са
гаранцијом, овлашћени
сервис. „Фриготехник”,
064/122-68-05. (294895)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (294784)

ЕЛЕКТРО СЕРВИС, инста-
лације, бојлери, индикато-
ри, табле, бела техника,
клима уређаји. 060/521-
93-40. (294718)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
сервис беле технике, бој-
лери, ТА пећи. 060/521-
93-40. (294718)

GO CLEAN SER VIS, врши

услуге дубинског чишћења

намештаја, тепиха, као и

унутрашњост аутомобила.

Позовите нас и закажите

ваш термин. Повољно. Тел.

062/815-70-38. (294798)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламина-
та. 061/283-66-41,
064/317-10-05. (294824)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (294745)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ ку-
паћих, крпљење шупљих
када, гаранција. када,
Www.bal to kad.co.rs
011/288-30-18, 065/347-
55-02. (291895)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све
за воду, 0-24 сата. Пензио-
нерима екстра попуст. До-
лазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(294396)

ПОТРЕБНА масерка за

опуштајућу релакс маса-

жу, позив или СМС.

061/298-96-69. (294471)

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз
и еко сирупи од воћа, Зе-
лена пијаца (између Ци-
цварића и сирнице).
064/406-73-78, 064/176-
20-26. (294805)

УПОЗНАО бих озбиљну же-
ну без обавеза, могући
брак, имам 60 година.
Кратку биографију пору-
ком на 066/523-24-91. (294314)

ИМАМ 59 година, упознао
бих озбиљну жену без оба-
веза, могућ брак. Кратку
биографију на 066/523-
24-91. (р)

ШЕЗДЕСЕТПЕТОГОДИ-
ШЊА жена, упознала бих
човека ради трајне веза,
брака. Звати од 17 до 20
сати. 062/113-70-72. (294714)

ТРАЖИМ жену домаћицу,
ромкиња или српкиња од
60 година. Немачки пензи-
онер. 061/228-35-79. (294732)

ОЗБИЉНА породица одр-
жавала би вашу кућу или
стан за становање. Тел.
064/374-54-87. (294835)

ИЗДАЈЕМ викендицу у
Трујином насељу код Беле
Цркве. 063/777-28-66.
(294458)ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартмане у
прелепој вили са базеном
у Сокобањи. Повољно.
069/183-32-99. (294774)

ИЗДАЈЕМ апартман на Та-
ри код Хотела „Бели бор”.
065/600-03-03. (294775)

ПО ПУСТ на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо свим рад ним да ни ма осим сре дом
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Последњи поздрав драгом оцу и деди

БОЖИДАРУ КРИШАНОВУ
7. I 1937 – 16. VI II 2020.

Вечно хвала за твоје велико и несебично срце.

Син ГОРАН, снаја МАРИЈА, 

унуци ИГОР и ЂОРЂЕ

(75/294766)

БОЖИДАР

КРИШАНОВ

Последњи поздрав

драгом пријатељу,

нашем Болету.

БРАНКА МАЈЕР

са породицом

(74/294765)

Последњи поздрав драгом човеку

и сараднику

БОЖИДАРУ КРИШАНОВУ

У своје име и у име осталих чланова не-

кадашњег КП Бироа УТВА ОПРЕМА

Начелник бироа

ВОЈИСЛАВ ГАЈИЋ, дипл. маш. инж

(94/294810)

Последњи поздрав драгом чика

БОШКУ
Његове братанице БРАНКА и МИРЈАНА

(95/294813)
са породицом

12. августа 2020. опростили смо се од вољене

ЛЕПОСАВЕ РИСТИЋ
професора српског језика и књижевности

1935–2020.

Ожалошћени: ДАМИР, КАТАРИНА и ДАФИНА

(15/294666)

Са болом у души и неизмерном тугом у срцу обавештавамо вас да је

15. августа 2020. године престало да куца племенито срце наше вољене

КОРНЕЛИЈЕ СТАНИШИЋ БЕБЕ
1927–2020.

Сахрана је обављена 17. августа 2020 године на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Захвални за искрену љубав коју је несебично пружала, за пожртвованост

и доброту, њени најмилији: сестра СИЛВИЈА, зет ДУШАН, унуци

ЗЛАТАН, ДЕЈАН и ВЛАДАН, снаја АЛЕКСАНДРА и праунук МИХАЈЛО

(24/И)

Последњи поздрав

КОРНЕЛИЈИ СТАНИШИЋ БЕБИ

Почивај у миру. 

Заувек ћеш остати у мом срцу, јер је наша љубав јача од време-

на и заборава.

Твоја сестра СИЛВИЈА

(25/и)

Последњи поздрав

бака ГАГИ

Хвала ти што си била најбоља бака.

Хвала ти што си, када је више нисмо имали, ти била наша мајка,

сада сви у себи носимо део твог срца, које ће на помен твог име-

на заувек убрзано да куца.

Твоји унуци: ЗЛАТАН, ДЕЈАН и ВЛАДАН

(26/и)

Последњи поздрав

драгој пријатељици

ЛЕПИ

ИЛОНА и ЖАРКО

(49/294735)

Напустила нас је

ЗОРИЦА ПЕРКУЧИН

Ћерке ДУЊА и ДРАГАНА, 

унуци ТАЊА, ДУЊА и АНАДИР, 

зетови МИХАЈЛО и ВЕЛИБОР

(86/294791)

Нашој драгој пријатељици и колегиници

ЗОРИЦИ ПЕРКУЧИН
шаљемо последњи поздрав!

Њене: ОЛГА, ЗОРИЦА и ЦИЦА
(87/294789)

2. августа 2020. године преминуо је наш драги

ДУШКО МИЛОСАВЉЕВИЋ
25. VI II 1966 – 2. VI II 2020.

Сахрана је обављена 7. августа 2020, на гробљу у

Иванову.

Ожалошћени: мајка ЈОВАНКА, очух ПАВЛЕ

и брат АЛЕКСЕЈ са породицом

(2/294625)

Драгом

ДУШКУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ

последњи поздрав од ИЛОНЕ и РАДОВАНА

ЂЕРИЋА
(3/294625)

14. августа преминуо

је наш драги

ДАНЕ

ЗИНАИЋ
1945–2020.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Сестра ЉУБИЦА,

сестричина ВЕРИЦА,

брат ДУШАН

и братанац

МИРОСЛАВ

(57/294746)

Последњи поздрав

ујаку

ДАНЕТУ

ЗИНАИЋУ

Никада те нећемо

заборавити.

Твоје: БИЉА, ЉИЉА,

ВЛАДАНА и ЈАЊА
(58/294746)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

школском другу

великог срца.

ЋУП

(93/294808)

БРАНКО

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

Ујко, 
ако постоји рајска ба-
шта ти си засигурно у
њој. Живећеш заувек у
нашим срцима.

Твоји: СУЗА, БАНЕ
и НЕНА

(23/294685)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Драга наша

МИЛКА ЈОВАНОВИЋ
2. III 1962 – 12. VI II 2020.

Хвала за љубав, брижност, достојанство...

Хвала за осмех и оптимизам и у најтежим тренуцима...

Хвала за храброст и борбу да што више будеш са нама...

Свако наше хвала, недовољно је за све што си учинила за

нас.

Волимо те!

Супруг ВОЈО, ћерка РАДА, син МИЛАН и свекрва РАДОЈКА

(29/294696)

Последњи поздрав драгој сестри

МИЛКИ ЈОВАНОВИЋ

Тихо, лагано, са осмехом на лицу си

отишла. Поносни смо што смо те има-

ли, тужни што смо те изгубили. Нека

те анђели чувају.

Сестра СВЈЕТЛАНА са породицом

(30/294697)

Последњи поздрав

МИЛКИ ЈОВАНОВИЋ

Нека те анђели чувају.

Породица КАЛКАН
(31/294698)

Драга

МИЛКА

Увек ћеш имати по-

себно место у мом

срцу.

Твоја ДРАГАНА

(34/2904705)

Последњи поздрав учитељици

МИЛКИ ЈОВАНОВИЋ
Почивај у миру.

Првенци I-4/IV-4 генерација 1986/1990
(1/294622)

Младо срце је престало да куца 12. августа, у 52.

години

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ

Срђане мој, био си нам све, твоје срце је пукло а

моје и Катаринино биће тужно док ми

постојимо. Заувек ћеш нам остати у сећању.

Воле те: ћерка КАТАРИНА и супруга МИРА

(45/294734)

Младо срце је престало да куца, у 52. години

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ

Срђане сине, остаћеш нам заувек у срцу и

сећању.

Мајка ЗМАГИЦА и отац СВЕТОЗАР

(46/294734)

Татино срце младо престало је да куца у 52.

години

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ

Тата мој једини, био си најбољи на свету, моја

звезда водиља. Заувек ћеш ми остати у срцу,

никада те нећу заборавити.

Твоја ћерка КАТАРИНА.

Волим те тата
(47/294734)

Брате, твоје младо срце престаде да куца 12.

августа

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ

Срђане брате једини, оставио си сестру да вечно

тугује. Волећу те заувек јер си био посебан.

Сестра ДЕСАНКА, зет САША, сестрићи

ГОРАН, ИВАН и НИКОЛА
(48/294734)

Последњи поздрав

БЕЛОМ

од САВЕ, ВУЈЕ, СИМЕ и ЂОЛЕТА

(28/294694)

Последњи поздрав

нашој учитељици

МИЛКИ

Заувек у нашим

срцима.

Ваши најмлађи

„змајевци”

(56/294743)

СЕЋАЊЕ

МИЛКА

ЈОВАНОВИЋ

Вољеној, поштованој

колегиници последњи

поздрав од: ДАНИ ЦЕ,

ЕВИЦЕ, ЉИЉАНЕ,

КАТЕ, СЛАВИЦЕ,

МИЛИЦЕ, ЈЕЛИЦЕ,

МАРИЈЕ, СЕРГЕЈА,

СВЕТЛАНА и ДЕСЕ

(82/294779)

Последњи поздрав драгој колегиници

МИЛКИ ЈОВАНОВИЋ

Бићеш заувек у нашим срцима!

Њене колеге

из ОШ „Јован Јовановић Змај”

(80/ф)

Последњи поздрав драгој

МИЛКИ

од породице МАРАВИЋ

(81/294778)

Доброта твоје душе је бескрајна у својој вечно-

сти...

МИЛКА ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав од ЂУРЕ и ИВАНЕ
(109/294851)

МИЛКА ЈОВАНОВИЋ

Недостајеш нам много, али те са поносом чува-

мо у нашим срцима.

Отац МИЛАН и брат ЖИВКО са породицом
(113/294862)

Последњи поздрав нашој драгој кућној пријатељици

МИЛКИ ЈОВАНОВИЋ
1963–2020.

Велика љубав неће престати, а сећања на тебе драга
Милка неће избледети. Нека твоја племенита душа по-
чива у миру.

Твоја драга пријатељица ЉИЉА ТРКУЉА

са супругом ГОРАНОМ и децом
(121/294885)

3
Последњи поздрав вољеној мајци, баки и прабаки која
се упокојила 13. августа

ДОЈНА ФАРА
наставница

1931–2020.

Чуваћемо те од заборава и живећеш вечно у нашим ср-
цима.

Син ДОРЕЛ, ћерка ЛИВИЈА, зет ДРАГОЉУБ, унук
МИЛУТИН, снајка АЛЕКСАНДРА и праунук АЛЕКСА

(10/294656)
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Последњи поздрав мајци и баки

ЈАСЕНКИ ЈЕЛИЋ

Нека те у тишини вечног мира прати наша

љубав јача од времена и заборава.

Твој син ЗОРАН, ЉИЉАНА, унуке ЈЕЛЕНА

и ИВАНА, ЛЕНКА и МИХАЈЛО

(107/294847)

Последњи поздрав

драгој

ЈАСЕНКИ

ЈАСЕНИ

од ДРАГИЦЕ, 

ДРАГАНА и МИЛАНА

са породицом

(104/294840)

Поштованој прији

ЈАСМИНИ

од МИРЕ и ИВАНА

(103/294840)

Последњи поздрав

Секиној мами

ЈАСЕНКИ

ЈЕЛИЋ
1941–2020.

Станари

у Савској 12. 

(105/294841)

Последњи поздрав мо-
јој баки

ЈАСЕНКИ

ЈЕЛИЋ
Лола и злато – тако си ме
звала и за то ти заувек
хвала. Моја туга за то-
бом никад неће проћи.

Твоја ЈЕЛЕНА
(106/294846)

Заувек ћеш бити у нашим срцима

ЈАСЕНКА ЈЕЛИЋ

Твоји најмилији: унук МАРКО, ћерка ЗВЕЗДАНА, 

зет НЕША, син МИЛАН и снаја СНЕЖА

(97/294819)

У четвртак, 13. августа 2020. године преминула

је наша драга мајка и бака

МИЛЕНА НЕДИЋ
1933–2020.

Сахрана је обављена 15. августа 2020, на право-

славном гробљу у Старчеву.

Хвала ти за љубав коју си нам пружила, добра ко-

ја си нам чинила и успехе које смо захваљујући

теби постигли. Нека те анђели чувају ако то ни-

смо успели ми. Живећеш заувек у нашим срцима.

Син ЗОРАН, снаја ГОРДАНА, 

унук ФИЛИП и унука АНА
(120/294882)

Наш Апко, старки

КОТВАШ МИШО
1942–2020.

Морао си да одеш, али твоја љубав, добр-

ота, осмеси и све што си нам говорио

остају са нама заувек.

Твоји најмилији: ћерка АНА, син МИША,

зет ЈАНКО, снаја БРАНКА, унуке САЊА,

МАРИНА, ТАМАРА и ВИОЛЕТА, праунука

ЈАНА и зетови МИЛОШ и НИКОЛА

(111/294853)

Последњи поздрав дедови

КОТВАШ МИШИ
1942–2020.

Заувек твоји: САЊА, МИЛОШ и праунука ЈАНА
(110/294852)

После дуге и тешке болести преминула је наша

БОЖИЦА КРСТИЋ
1948–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерке ДРАГАНА и МАРИЈА, 

зетови ГОРАН и МИЛОШ, унуке БОЈАНА, 

ТИЈАНА, ГОРДАНА и ДАМИР и сестра АНА

са породицом
(118/294869)

15. августа 2020. године напустила нас је наша

драга

РОСА ГВОЗДЕНОВИЋ
1936–2020.

Последњи поздрав од супруга ДУШАНА, 

деце МИЛЕНКА, МИЛЕНЕ и МИЛОРАДА

са породицама

(108/294849)

Изненада нас је напустио мој мили брат

ЂОРЂЕ ПЈЕВЧЕВИЋ
1972–2020.

Много нам недостајеш.

ТвоЈ ЗОЛЕ са породицом

(115/294863)

Последњи поздрав драгом

ЂОРЂУ ПЈЕВЧЕВИЋУ
1972–2020.

од његове ВУКЕ
(114/294863)

Последњи поздрав драгом оцу Ђури

ЂУРО ЂАКОВИЋ
1942–2020.

од сина СЛАВКА, брата ДРАГАНА и сестре БОЈЕ

(112/294856)
са породицама

Обавештавамо драге пријатеље да је 14. августа

2020. преминуо наш драги

ЈОВИЦА УЗАН
1952–2020.

Заувек га носе у срцу: супруга ВЕСНА, 

породица АНТИЋ и остала родбина

(119/194871)

МИЛИЦА БОГДАНОВИЋ
1941–2020.

Последњи поздрав од сина ЈОЦЕ, снаје ДУШИЦЕ и

унуке МАРИНЕ
(60/294751)

МИЛИЦА БОГДАНОВИЋ
1941–2020.

Без обзира што твоје срце не куца више, ми који

смо остали вечно ћемо те волети и чувати као

највећу успомену живота свога!

Унук МИЛОШ, снаја ДАНИЈЕЛА

и твоји праунучићи
(61/294751)

Последњи поздрав драгој мајци, ташти и баки

МИЛИЦИ БОГДАНОВИЋ

Почивај у миру.

ЉИЉА, ЖЕЉКО, ИВАН и САШКА

(42/294722)

Последњи поздрав нашој драгој, вољеној

НЕНИ

од тетка МИЛЕСЕ,  ЛЕПЕ и НИКИЦЕ са породицама
(99/294821)

14. августа 2020. напустила
нас је наша драга мајка и
бака

НЕВЕНКА

ЂОРЂЕВИЋ
1950–2020.

Сахрана је обављена 15. ав-
густа на Новом гробљу.
Пуно нам недостајеш

Њени најмилији
(14/294665)

Последњи поздрав

нина

ГОЦИ

EL LA, ЛУКА, ЛЕНА,

НАТАША и ЗДРАВКО

(72/294762)
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АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

Недостајеш нам. Да нас загрлиш. Да

нас пољубиш.

Да нас насмејеш. Да само будеш поред

нас.

Твоја породица

(59/294750)

У недељу, 23. августа се наршава четрдесет дана

откада нас је напустио наш вољени супруг, отац

и деда

МИЛОРАД ПРАЛИЦА

Помен ће се одржати истог дана, у 11 сати, на

Новом гробљу у Панчеву.

Његови најмилији

(73/294763)

30. августа навршава се годину дана од смрти

нашег драгог

МИЛАНА КОРОЛИЈА

У нашим срцима и сећањима и даље живиш. Не-

достајеш све више.

Супруга МИРА, ћерка ВЕСНА, 

зет ЗОРАН и унука АЛЕКСАНДРА

(16/294668)

23. августа 2020. навршавају се две године отка-

да није са нама наш вољени

СЛОБОДАН МИКИЋ

Бескрајно нам недостајеш.

Време није ублажило нашу тугу. С љубављу чува-

ћемо најлепше успомене

МИЛАНА и СВЕТЛАНА
(89/294792)

СЛОБОДАН

МИКИЋ
23. VI II 2018 – 23. VI II 2020.

С љубављу и поштова-
њем чувамо успомену
на тебе.

Сестра СЛОБОДАНКА
са породицом.

(90/294792)

26. августа навршава се пола године откако нас

је напустио наш вољени

ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ

Недостајеш нам.

Твоји: супруга НАДА, ћерке СИЛВИЈА

и СЛАВИЦА, унук МИЛОШ и зет ДРАГАН

(91/294793)

19. августа навршавају се четири године откако није са
нама

МИЛКА ПЕТРОВИЋ
1949–2016.

Време пролази, туга је иста.

(92/294796)
                                                                             Твоји најмилији

ПОМЕН

ИШТВАН

КУЦОРА
Заувек у нашим срцима.

Супруга: ИЛОНА, син
ИШТВАН, ћерка

ЕРИКА, зет ЈАНКО,
снајка ДРАГАНА и унуци
КРИСТИЈАН и ЕМИЛИЈА

(98/294820)

МИЛКА ДРАКСИН
Пола године од смрти наше мајке, бабе и праба-

бе. Почивај у миру.

Син СВЕТИСЛАВ и ћерка МИРЈАНА са децом
(100/294829)

Три године дуге, три године туге откада није са нама драга мама

и супруга

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
2017–2020.

„Лажу, лажу, лажу да време лечи све, наше ране боле, боле

као пре”

Твоји најмилији: ИЦА, МИША и РАША

(101/294837)

Прошле су три године препуне туге и бола отка-

ко нас је напустила наша

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
рођ. Ђорђев

Време пролази, сећања не бледе. Увек ћеш жи-

вети у нашим срцима и сећању.

Вечно ће те волети твоја мама ЗОРАНА и брат

ДРАГАН са породицом
(102/294839)

Драги куме

РАДЕ ЧИКАРА

Прошле су три године. Недостајеш нам.

Породица КРЧАДИНАЦ
(116/294865)

Прошле су двадесет че-
тири године

ЈОВАНКА

МИЛАНОВИЋ
1960–1996.

Речи не постоје, само
бол која не јењава.
Супруг ЉУБОМИР, син

МИЛАН и ћерка
БОЈАНА са породицом

(117/294868)

МИЛЕНКО ПОЧУЧА
22. VI II 2016 – 22. VI II 2020.

Четири године без тебе, много недоста-

јеш...

Твоји најмилији

(38/294713)

25. августа навршавају

се три године откада

нас је напустила наша

МАЦА

Године пролазе а бол и

туга остају.

Твоја тека и твој ГОГА

(18/294671)

25. августа наврша-

вају се две године од

смрти

СТЕВАНА

ОБРАДИНОВА

Твоји најмилији

(76/294767)

12. августа 2020. напустила нас је наша

СЛОБОДАНКА БАСАЛО

СЕКА

Породица АВЧИНИКОВ

(43/294726

Последњи поздрав
драгом стрицу

ЦВЕТКУ

ГРУЈИЧИЋУ
Остајеш нам у лепом
сећању, почивај у миру.

Синовица МАРИЈА
и синовац МИРКО

са породицом

(52/294738)

Последњи поздрав драгом

ЦВЕТКУ ГРУЈИЧИЋУ

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Супруга СЛАВОЈКА, син МИРОСЛАВ

и ћерка МИРЈАНА са породицама

(53/294738)

Последњи поздрав
драгом стрицу

ЦВЕТКУ

ГРУЈИЧИЋУ
Вечно ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

Синовац НЕНАД
са породицом

(54/294738)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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СЕЋАЊЕ

ЈОВАНКА

КОЧОБА
1947–2019.

Мајко моја, вечно ћеш

живети у моме срцу.

Твоја ћерка ТАЊА

(4/294630)

МИЛАНА БАРАЛИЋ ЛАНА
рођ. Гаћеша

1960–2018.

Помен ће бити 22. августа, у 11 сати.

Хвала ти мила наша Ланице за све дане проведе-

не са тобом.

Живећемо од дивних успомена.

Твоја породица
(6/294642)

У петак, 21. августа навршава се четрдесет тужних да-
на откада је престало да куца ослабљено а племенито
срце моје Косе

КОСА РЕЉИЋ

Мила моја Косо, баш на крају, кад сам ти био најпо-

требнији нисам могао да те видим и будем поред тебе.
Надам се да си нашла свој мир и да си одагнала своје
страхове и немир душе твоје!
Почивај у миру!

Твој супруг МИЋА
(22/294682)

СЕЋАЊЕ

19. VI II 2005 – 19. VI II 2020.

ЛАЗАР МАРГАН

Сва сећања на тебе чувамо заувек са ве-

ликом љубављу.

Хвала ти на свему.

Твоја породица

(27/294690)

ПОМЕН

НЕДЕЉКО БРЕКИЋ
23.VI II 2009 – 23. VI II 2020.

Време пролази, сећање не бледи.

У срцу и мислима.

Захвална породица

(35/294706)

24. августа 2018. навршавају се две године од

смрти моје стрине

МАРИЈЕ СКРОБАН
1931–2018.

Хвала ти за све.

Твоја ДУША са породицом

(39/294716)

СЕЋАЊЕ

ТРАЈЧЕ ПИСЛЕВИЋ
23. VIII 2018 – 2020.

Вољени никад не умиру, остају заувек у нашим
срцима. Његови најмилији

(44/294733)

Четрдесетодневни помен

ВЛАСТИ МАРКОВУ

Сећања све више навиру, а туга за

тобом остаје.

Чуваћемо те од заборава драги наш

куме.

ЉУПЧЕ и МИРА

(66/294755)

22. августа се навршава четрдесет дана откада је

престало да куца племенито срце нашег зета и

тече

ВЛАСТИМИРА МАРКОВА

Драги зете и течо, почивај у миру и нека те

анђели чувају.

Твоје ТЕГЕЛТИЈЕ: СТОЈАН, ДУШАН,

СЛОБОДАНКА, МИЋО и МИРОСЛАВА

(69/294760)

25. августа 2020. навршавају се две године

откада није више са нама наш супруг, тата и

деда

ДУШАН ТЕРЗИЋ

Све више нам недостајеш и туга је све већа.

Посетићемо његову вечну кућу 25. августа, у 11

сати.

Воле те твоја супруга БРАНКА, ћерка СНЕЖА,

унук ВИКТОР и зет МИЋА
(67/294757)

25. августа 2020. навршавају се две године

откада није више са нама мој брат

ДУШАН ТЕРЗИЋ

Сећања на тебе су све јача.

Твој брат ЖАРКО, снаја ДАНА, братаница

МАРИЈА и братанац МИЛАН

са својим породицама

(68/294758)

СТЕВАН

МИХАЈЛОВ
23. VIII 2018 – 23. VIII 2020.

Прошле су две тужне
го дине без тебе. Време
про лази, сећања не бле -
де. Хвала ти за све дра -
ги тата. Недостајеш...

Твоје ћерке ВЕСНА и
СНЕЖАНА са породицама

(64/294754)

22. августа 2020. навршава се четрдесет дана од смрти

нашег вољеног

ВЛАСТИМИРА МАРКОВА

Вечно ћемо те се сећати, о теби са поносом причати

и никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији: син ЗОРАН и супруга ЗОРИЦА

(84/294781)

СЕЋАЊЕ

ТОМИЋ

МИЛИВОЈ НАТАЛИЈА
1987–2020. 2007–2020.

Драги моји, да Вас преболим неда срце моје, да Вас не

волим мајко лутко моја, не немогуће то је!

Ваша ГОЦА са породицом

(79/294733)

НАДА ВУЈОВИЋ

Шестомесечни помен.

Недостјаеш нам.

Ћерка МИЛИЦА, зет НЕНАД и унука ПЕТРА
(83/294780)

МИРОСЛАВ

МАЛЕШЕВИЋ

Све више недо ста јеш.

Твоје: МАРИЈА

и МИРОСЛАВА

(62/294752)

Куму

МИРКУ

КЕЧИ

Почивај у миру.

МАРИЈА и

МИРОСЛАВА

МАЛЕШЕВИЋ
(63/294752)

Прошло је четрдесет
дана откада је прешла у
царство Божје

ДОРИНА

СТАН
12. XI 1941 – 15. VII 2020.

Помен дајемо 23. авгу-
ста 2020, у 12 сати на
гробљу Котеж.
Неизмерно ми недоста-
јеш, а Андреј те сваки
дан помене, бако.

Твоји: син АДЕЛИН,

снаја МИЛЕНА

и унук АНДРЕЈ

(96/294817)
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СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКА СТАНКОВ
22. VI II 2015 – 22. VI II 2020.

Време пролази, а успомене, љубав и туга остају до краја живота.

Породица
(5/294638)

Прошла је цела деценија откако нас је на-

пустио наш вољени син и брат

ИВАН РАДИЋ

Бол за тобом је претешка а туга вечна, по-

носу и доброто наша.

23. августа, у 10 сати, посетићемо његов

гроб.

Неутешни: мајка МАРИЈА,

брат НЕМАЊА и сестра ЈЕЛЕНА

(11/294657)

СЕЋАЊЕ
20. августа 2020. осам ту-
жних година

ДРАГАН

СПАСИЋ
2012–2020.

Чувамо те у нашим срци-
ма и после осам тужних
година.
Мајка СТАНИСЛАВКА и
брат БОБАН с породицом

(13/294661)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР

НИКОЛИЋ
18. VI II 2000 – 18. VI II 2020.

Успомену на њега чува-
ју: супруга КИТА, ћерке
СТОЈАНКА, МИРОСЛАВА,
ЈЕЛКА и БИЉАНА са
породицама

(12/294660)

Помен нашем драгом тати и деки

СПИРИ ЈОВАНОВИЋУ
1926–2018.

У недељу, 23. августа је тачно две године откада си нас
напустио.
Празнина остаје као и сећање на тебе.

Твоји: син СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ са породицом и
ћерка ЉИЉАНА БРАНКОВИЋ са породицом као и
рођаци и пријатељи

(17/194609)

21. VI II 1996 – 21. VI II 2020.

РОСА НЕШКОВИЋ
из Омољице

Мајчице, живим да те волим и с поносом чувам у срцу.

(19/294673)
                                                                         Твоја ћерка ВЕРА

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВКА

САВАНОВИЋ
2015–2020.

Сећамо је се с љуба-

вљу и поштовањем.

Ћерка ЉУБИЦА

с породицом
(20/294676)

24. августа 2020. навр-
шава се пет година от-
када није са нама

РАДОЈКА

ХАЛАСОВ
1947–2015.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји најмилији
(32/294700)

Сећање на шеснаест година без

ЛЕПОСАВЕ БУЊАЦ
рођ. Атанацковић

2004–2020.

Мила наша Лепушка. Много нам недостаје твој

осмех, савет, загрљај.

Воле те твоји најмилији

(33/294702)

У недељу, 23. августа 2020. године навршава

се четрдесет дана откако је уснула у Господу

моја драга мајка

САВИЦА БЛАЖЕВСКИ
1929–2020.

Тога дана, у 11 сати, на Јабучком старом гро-

бљу, даваћемо четрдесетодневни помен и мо-

лити се Господу да њену душу прими у цар-

ство небеско вечно и непролазно.

Вечно захвалан син СЛОБОДАН

(36/294709)

Обавештавамо рођаке и пријатеље да је протекло го-

дину дана како нас је напустила драга супруга, мајка и

бака

НАДА СТОЈИЋ
1933–2019.

Годишњи помен одржаће се на Старом православном

гробљу у Панчеву, у суботу 22. августа 2020. године, у

11.30.

Супруг МИЛАН и син ПЕТАР са породицом
(37/294710)

25. августа 2020. је две године од растанка са

вољеним сестрићем и братом

ШЕГИЈЕМ

Чувамо те као највеће благо, скривено у срцу

где заборав не долази.

Тетка ЈЕЈА, брат ЗОРАН и сестра ЗОРИЦА

(40/294717)

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ ШЕГИ
2018–2020.

Прошло је две године откада је прекинуло да

куца твоје велике срце.

Заувек ћемо те волети и памтити по добру.

Супруга ДРАГАНА, син НЕМАЊА, 

ћерка ТИЈАНА, зет ГОРАН, МИЉАНА

и твоја унука ПЕТРА
(41/294717)

Прошло је десет година
откако није са нама
наша драга

СНЕЖАНА

ЦВЕТАНОВИЋ
2010–2020.

Ожалошћени брат
ПЕТАР са породицом

(50/294736)

28. августа 2020. на вр -
шава се година откако
није са нама моја сестра

НАДА СТОЈИЋ
1935–2019.

Почивај у миру.

Твоја сестра ВИДА
са породицом

(51/294737)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА

МАКСИМОВИЋ
2018–2020.

Ћерка СВЕТЛАНА

са породицом

(55/294740)

Живе вечно у нашим сећањима

ЂУРИЋ

ВЕРА ВОЈИСЛАВ
19. VIII 2010 – 2020. 3. IV 2012 – 2020.

Поносни и срећни што смо имали такве родитеље.

Кћи МИРОСЛАВА и син БРАНИСЛАВ са породицама

(65/294755)

У суботу, 22. августа 2020. на Новом гробљу у Панчеву, у 10 сати, обележи-

ћемо годину дана откада нас је напустио

ИВАН ЂУКАНОВИЋ
Година прође дан за даном, туга за тобом се не смањује. 

Ипак, велико ти хвала на свим прелепим успоменама које ту тугу гасе.

Твоја супруга РАДА са ћеркама БОЖИЦОМ, ЗОРИЦОМ

(85/294786) и ДРАГАНОМ са породицама

Прошло је тринаест го-
дина од смрти мог брата

БОЖИДАРА

ИЛИЋА
из Омољице

1968–2007.

Увек ћу га волети и чу-
вати успомену на њега.

Брат НИКОЛА ЛОЛЕ
(21/294677)



26
Петак, 21. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пред сто је ћи пе ри од обе ле жи ће
ве ли ки до би ци. Не бо је отво ре но
за све вр сте при ват ног по сла, ре -
ша ва ње па пи ро ло шких про бле -
ма, али и за оства ре ње љу бав них
же ља. Мо гу ће је по знан ство ван
ме ста бо рав ка. Гр ло вам је осе -
тљи во.

Опу ште ни и на дах ну ти, скло пи -
ће те мно го до брих по сло ва. Но -
вац до ла зи и пла ни ра но и не пла -
ни ра но. Па зи те да се не опу сти -
те пре ви ше у тро ше њу. Сло бод не
Ва ге мо гу упо зна ти за ни мљи ву
осо бу и пре тво ри ти то у трај ну
ве зу. Бо ло ви у ко ле ни ма.

На ред ни пе ри од ће до не ти мно го
ад ми ни стра тив них про бле ма. Не
жу ри те с до но ше њем од лу ка о
про ме ни по сло ва. Чу вај те сво је
до ку мен те. Љу бав вам у овом
тре нут ку ни је при о ри тет, али
про бај те да про во ди те ви ше вре -
ме на с парт не ром.

Нер во зни сте због про мен љи ве
фи нан сиј ске си ту а ци је, па по ла -
ко упа да те у тр ку с вре ме ном да
све то до ве де те у ред и спре чи те
ве ће гу бит ке. Ло ше рас по ло же ње
по гор ша ће од но се с парт не ром.
Бо ло ви у до њем де лу ле ђа.

Пре ви ше опу ште но сти до ве шће
до сит них за вр зла ма. Но вац ће
вам при сти за ти у ма њим ко ли чи -
на ма, али ус пе ће те да за вр ши те
ве ћи ну оба ве за. По ма ло сте
умор ни и жељ ни про во да. Па зи те
да не пре те ра те. Скло ни сте ин -
фек ци ја ма, па ја чај те иму ни тет.

Ко ли ко год вам био по тре бан од -
мор, тем по пред ва ма је уби та чан,
али ре зул та ти ће би ти од лич ни.
Мо гу ћи су ма њи за кон ски про бле -
ми и из не над на пу то ва ња, па то
мо же иза зва ти не пла ни ра не тро -
шко ве. По знан ство с јед ним стран -
цем ме ња ваш по глед на љу бав.

Има те пре ви ше иде ја у гла ви,
али пла ши те се њи хо ве ре а ли за -
ци је. Опу сти те се, све по ла ко до -
ла зи на сво је ме сто, па све што
сте за ми сли ли иде ка оства ре њу.
На пра ви те ред у свом љу бав ном
жи во ту. Од мор с парт не ром ће
вас пре по ро ди ти.

Сед ми ца пред ва ма обе ћа ва ве -
ли ке до бит ке, уна пре ђе ње и по -
ве ћа ње пла те. Ако сте при ват -
ник, си ту а ци ја је још по вољ ни ја.
Љу бав ни жи вот вам је на клац -
ка ли ци – ни сте спрем ни за ве ли -
ке од лу ке, а бо ји те се са мо ће.
Сло бо да је тре нут но бо љи из бор.

Не ка ко сте од сут ни и тре нут но
спрем ни са мо за од мор и ужи ва -
ње. По вољ но је вре ме за про ши -
ре ње по ро ди це. За у зе те Ри бе про -
жи вља ва ју див не тре нут ке, а сло -
бод не би се би мо гле да до зво ле и
аван ту ру. Још ако је укло пе с пу -
то ва њем, би ће то чи сто ужи ва ње.

На ред на не де ља је са мо увод у
до бра де ша ва ња. Овај пе ри од је
из у зет но по во љан за до бит ке,
пу то ва ња, кон так те, ре ша ва ње
прав них пи та ња или ку по ви ну.
Без об зи ра на то да ли сте са ми
или за у зе ти, флер туј те, а по том
пу сти те да суд би на од лу чи.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Овог ме се ца ће вас пра ти ти мно -
го про бле ма и не су гла си ца. Нер -
во зом и до ли ва њем уља на ва тру
ни шта не ће те ре ши ти. По што сте
за у зе ти од но си ма у по ро ди ци,
про пу сти ће те див ну при ли ку за
стра сну ве зу. Пре ви ше стре са
ути че на ва шу мо то ри ку.

По тру ди те се да ис тр пи те при ти -
ске чак и при ста ју ћи на уступ ке,
јер тре нут но ни сте у по ло жа ју да
оста не те без по сла. Не схва тај те
ни шта лич но. Ко ри сти те тре нут но
ста ње да се би оси гу ра те бо љи по -
ло жај у бу дућ но сти, па чак и са мо -
ста лан по сао. Не ко ми сли на вас.
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ПАН ЧЕВ ЦИ БАЈ КЕ РИ

НЕО ДО ЉИ ВИ СТИЛ ЖИ ВО ТА
Од у век су о они ма ко ји во зе мо то ре
по сто ја ле пред ра су де да су „ло ши
мом ци”. Фил мо ви су под гре ва ли ова -
кве ста во ве, иа ко је ствар ност пот пу -
но су прот на. Ко је бар јед ном по се -
тио не ки мо то-скуп или упо знао не -
ко га ко во ли мо то ре, мо гао је да се
уве ри да они во ле да се дру же, слу -
ша ју до бру му зи ку и пу ту ју. Ме ђу бај -
ке ри ма има љу ди ко ји се ба ве раз ли -
чи тим про фе си ја ма, али све их по ве -
зу је љу бав пре ма во жњи мо то ра.

Кри ви не су иза зов

Атила Бисак (42) за вр шио је сред њу
Елек тро тех нич ку шко лу и ра ди у „Азо -
та ри”. По чео је да во зи 1993. го ди не,
а пр ви мо тор ко ји је имао био је „то -
мос АПН 4”. Са да во зи „хон ду ЦБР
954”, јер је то, ка ко ка же, би ла „љу бав
на пр ви по глед”.

– Во жња мо то ра је за ме не љу бав,
сло бо да, све ле по у јед ном! – ка же
Ати ла.

Он је ра ни је ре дов но по се ћи вао ску -
по ве бај ке ра, а и са да то чи ни ка да
му при ли ке до зво ле. Ове го ди не су
због епи де ми о ло шке си ту а ци је ско ро
сви ску по ви от ка за ни.

– Мо то ром сам пу то вао на раз не
де сти на ци је, по чев од су сед них зе ма -
ља, као што су Ма ђар ска, Ру му ни ја,
Бо сна, Цр на Го ра, Хр ват ска, па да -
ље... Ужи вам да во зим по ред оба ле
мо ра или кроз пла нин ске пре де ле с
мно го кри ви на! – при ча.

На пу ту се по не кад де ша ва ју про -
бле ми ка ко оно ме ко ји во зи, та ко и
они ма ко је сре ће ус пут.

– Без бед ност ни ка да не мо же би ти
са вр ше на, али се мо же по ди ћи на ви -
ши ни во ако сви уче сни ци у са о бра -
ћа ју обра те ма ло ви ше па жње јед ни
на дру ге, ако се кон цен три шу на то
што ра де. Ни је увек бр зи на кри ва, већ
људ ски фак тор. Ка да би сви по гле да -
ли два пу та, ус пе ли би смо да из бег не -
мо мно ге не зго де – об ја шња ва Ати ла.

Ка же да он мо то ре по сма тра као
не што што спа ја љу де, пра ви при ја -
тељ ства, брат ства…

– Је дан од на ших нај ве ћих бај ке ра,
ко ји на жа лост одав но ни је с на ма, ре -
као би вам, у ша ли на рав но, да је мо -
тор сред ство за тро ше ње па ра, вре ме -
на и здра вља! Не ки љу ди за и ста има -
ју пред ра су де пре ма бај ке ри ма, што
због фил мо ва и се ри ја, што због то га
што ни ме ђу на ма ни су сви мо -
то ри сти бај ке ри, већ са мо
има ју мо то ре, па зна ју да
ди вља ју по гра ду, а то
не ко га нер ви ра. Су де о
на ма и по ду гим ко са -
ма, ће ла вим гла ва ма, те -
то ва жа ма, а ни су све сни
да, уко ли ко се на ђу у не -
зго ди, исти ти бај ке ри, без
пи та ња, не се бич но увек по мог -
ну! – за кљу чу је Ати ла.

Адре на лин ко ји тра је

Ар мин Тот (45) про фе сор је ин -
фор ма ти ке, во ћар и па си о ни ра ни
про из во ђач ра ки је. Он во ди чу ве -
ни Рок клуб „Ја зби на ко јо та” и ра -
ди на про ме ни ква ли те та воћ них
ра ки ја на свом он лајн кур су са
пре ко де сет хи ља да по ла зни ка.

– Мо тор сам озбиљ но по чео да
во зим по при лич но ка сно, с не -
ких два де сет се дам го ди на, ма да
сам као де чак имао мо пед. Же ља
ме је др жа ла го ди на ма док у јед -
ном тре нут ку ни сам ре као „кад
ако не сад” и ку пио свој пр ви

мотор „aприлију ред ро уз чо пер”. И
та ко је све кре ну ло... – при ча нам Ар -
мин.

По том је ку по вао све ја че мо то ре,
ка ко би мо гао да иде на ду жа путовања.

– Адре на лин је оно што ми при ја.
Де се так го ди на сам се ба вио и па до -
бран ством и ро ње њем. То су два пре -
див на спор та, али ефе кат адре на ли -
на крат ко тра је. На мо то ци клу је тај
осе ћај про ду жен на са те и да не ужи -
ва ња – ка же он.

До са да је на мо то ру об и шао Бал -
кан, Ја дран ску ма ги стра лу, Ис -
тру, Ита ли ју, Ау стри ју, Ал пе, Крф
и Си то ни ју у Грч кој и Цр но мор -
ско при мор је.

– Сва ке го ди не на пра вим ту ру-
дв е од по пар хи ља да ки ло ме та -
ра, али ни шта да ље. Же ља ми је
да стиг нем бар до азиј ског или
африч ког кон ти нен та и то ће јед -
ном до ћи на ред – при ча Ар мин.

Ис ти че да во зач мо то ра увек
мо ра да бу де тре зан, од мо ран и
ду пло про ра чу на ти ји од оста лих
уче сни ка у са о бра ћа ју.

– Код мо то ра не ма то га што
вам се не до па да. На сва ком мо -
то ру је тај осе ћај да ле ко бо љи не -
го у ау то мо би лу. Пред ра су де о на -
ма по сто је и во ли мо кад их ру -
ши мо. Би ло је си ту а ци ја да не
же ле да нас при ме у апарт ман, а
по сле се при од ла ску при сно опра -
шта мо. До ђу чак и ком ши је да
нас ис пра те. То се за и ста не

мо же об ја сни ти ре чи ма – каже
Ар мин.

Тре нут но во зи пут нич ки
мотор „хон да ЦБФ 600 С”.

Пра ви мо тор

Вла да Тај дић (59) по стру ци је
ве те ри нар. У ње го вој по ро ди ци је
мо тор во зио отац, али га је про дао
ка да је он био ма ли. Ка сни је је уз
дру га ре за во лео мо то ре и са ше сна -
ест већ ку пио „то мос АПН”.

– Кре нуо сам од ма њих мо то ра, па
ку по вао све ве ће и ја че. То је код ме -
не ишло не ка ко при род но, а и но вац
дик ти ра шта мо жеш се би да при у -
штиш. Са да во зим „хар ли” – ка же
Вла да.

Овај мо тор му се одав но до пао, још
из фил мо ва.

– „Хар ли-деј вид сон” је нај леп ши за
пре пра вља ње. Ње га мо жеш да сре ђу -
јеш да из гле да баш она ко ка ко ти же -

лиш. Те шко да се мо гу про на ћи два
иста „хар ли ја”. Чак и фабри ке ко -
је про из во де де ло ве до ста по ла -
жу на те пре ра де ко је мо жеш да

ра диш спо ља. Мо жеш да имаш дру -
га чи ји об лик во ла на, се ди шта, дру га -
чи је ре зер во а ре, за тим пу но огле да -
ла, ру чи ца… – об ја шња ва Вла да.

Он је ви ше пу та од ла зио на скуп
бај ке ра на Ба ла то ну у Ма ђар ској. Ши -
ром све та одр жа ва се мно го ску по ва
на ко ји ма се
оку пља ју са мо
они ко ји во зе
„хар ли је”, а на
Ба ла то ну бу де
при сут но око
осам де сет од -
сто љу би те ља
овог мо то ра.

– Во лим да
во зим у гру пи,
ни ка да не
идем сам. Кад
иде мо на мо -
то-скуп у Ма -
ђар ску, бу де
нас и до пет -
на ест у гру пи.
Ми во зи мо до сто два де сет мак си -
мал но. Искре но, ја нај ви ше ужи вам у
во жњи од се дам де сет до де ве де сет.
Не ка да ка да сам по чи њао ни је би ло
оба ве зно да се но си ка ци га. А то је уз
ма лу бр зи ну био пра ви до жи вљај –
за кљу чу је он.

До нај се вер ни је тач ке

Синиша Штампић (57) већ три де сет
че ти ри го ди не са сво јим ку мом

др жи ски-сер вис, а ра ди и као
ин струк тор ро ње ња. Та ко ђе,
во ли мо то ре и тре нут но во -
зи „ду ка ти мул ти стра ду”.

– Основ ни раз лог за што сам по чео
да во зим је су пу то ва ња. Дру га ри су ме
уву кли у ту при чу 1982. го ди не и од
та да сам до ста пу то вао по Ју го сла ви -
ји, Евро пи, све ту...  – при ча Си ни ша.

Ње гов пр ви мо тор био је ен гле ски
„нор тон ко ман до”, а од та да је про -
ме нио до ста мо де ла.

– Све у сво је вре ме. Ка ко је ишао
мој раз вој ни пут, та ко сам ме њао мо -
то ре. Ми смо од мах ишли на да ле ке
де сти на ци је. Ствар је би ла у то ме што
у Ју го сла ви ји ни је би ло мај сто ра, ни -
ти де ло ва. У Тр сту сам ку по вао де ло -
ве, а у ме сту Бре ган це код Ми ла на
сва ког ма ја сам од ла зио на сер вис –
при ча.

Са сво јих пет при ја те ља пре не ко -
ли ко го ди на оти шао је до нај се вер ни -
је тач ке (Норт Кејп). Ово пу то ва ње је
тра ја ло два де сет је дан дан и том при -
ли ком су об и шли два на ест зе ма ља.

– Пу те ви су би ли до бри, али вре -
мен ске при ли ке ве о ма ло ше.
Седамнaест да на нас је пра ти ла ки -
ша. Он да, ка да смо ушли у Нор ве -
шку, има ли смо му ке с ко мар ци ма.
За ни мљи во је да у том пе ри о ду ни је

би ло но ћи, па смо во зи ли углав ном
по да ну, а де ша ва ло се и да ско ро че -
ти ри сто ки ло ме та ра не ма ни јед ног
на се ље ног ме ста – при ча Си ни ша.

Си ни ша је члан МК-а „Си ри јус”,
ко ји је у са рад њи с бај ке ри ма из клу -
ба „Biker-Brummi-Hilfe” из Не мач ке
ор га ни зо вао ве ли ку ху ма ни тар ну до -
на ци ју ме ди цин ске опре ме за Оп шту
бол ни цу Пан че во.

– И ка да ро ним, ски јам или во зим,
сву да осе ћам сло бо ду. Што ви ше уса -
вр ша ваш се бе, то мо жеш да одеш ду -
бље, ви ше и да ље. И то ме ис пу ња ва –
за кљу чу је.

По ро дич но на сле ђе

У по ро ди ци По лић из Пан че ва ско ро
сви во зе мо то ре. Отац Дра ган (53) и
си но ви Јо ван (30) и Ми лан (27) др же
по зна ту фо то граф ску рад њу, а мо то -
ри су њи хо ва ве ли ка страст.

– Ја сам нај ста ри ји од бра ће По -
лић, имам још два бра та, Цве ту и Зо -
ра на, ко ји та ко ђе во зе мо то ре. Ја сам
по чео са че тр на ест го ди на, а у мо јој
про ди ци во зи ли су и де да и та та. Када
је до шао ред на ме не, то је не ка ко би -
ло са свим при род но, а по сле су и мо -
ја бра ћа по че ла – при ча Дра ган.

Пр ви мо тор ко ји је до био био је
АПН 4, ко ји је и дан-да нас у га ра жи.
Ка ко при ча Дра ган, на ње му су мал -
те не сви учи ли да во зе.

– Ме ни је нај леп ше што, ка да кре -
нем на не ки пут мо то ром, имам ви -
ше оп ци ја ка ко да до та мо стиг нем.
Ко ли ма идеш нај бр жим пу тем, док
мо то ром имаш ту при ви ле ги ју да бо -
ље упо знаш не ки крај, да во зиш по
ин те ре сант ним кри ви на ма и да ти
увек бу де за ни мљи во – об ја шња ва
Дра ган.

Мла ђи син Ми лан ка же да сва ко
има не ки раз лог за што се од лу чи за

мо тор.
– Не ко во ли са мо

да се во зи ка и по ка -
же. По чео сам да во -
зим у че тр на е стој го -
ди ни. Мој пр ви мо -
тор је био „ја ма ха
ТЗР 50”. Де ша ва ло
се и да пад нем, не -
ка да сам ја пра вио
ло шу про це ну, а не -
кад је не мар ност
дру гог во за ча би ла
раз лог – при ча Ми -
лан.
Дра ган до да је да су

мо то ри сти нај о се -
тљи ви ја ка те го ри ја
уче сни ка у са о бра -

ћа ју и да мо ра ју да во зе спо ри је и па -
жљи ви је.

– Мо раш да пред ви диш шта ће онај
ис пред те бе да ура ди и ка ко ће то да
ути че на те бе. Нај че шће су они нај -
спо ри ји нај кри тич ни ји. Оно што ми
мо же мо да ура ди мо је сте да но си мо
за штит ну опре му и да до бро пра ти мо
са о бра ћај – ка же Дра ган.

Он је нај да ље во зио до Пе ло по не -
за, док је Ми лан об и шао ве ли ки део
Ру му ни је, Цр ну Го ру, Хр ват ску и
Босну.

– Тре нут но во зи мо мо тор „ја ма ха
треј сер 900”. Он нам је за ни мљив и
за хва лан за во жњу и до бар је по ло жај
се де ња – ка же Ми лан.

Дра ган је од 1981. до са да ско ро на
сва ке две-три го ди не ме њао мо то ре,
док је Ми лан про ме нио де се так. Јо -
ван је свој мо тор про дао и тре нут но
не во зи.

У њи хо вој рад њи се на ла зи ве ли ки
број фо то гра фи ја мо то ра ко је су во -
зи ли, а кроз при че се мо же осе ти ти
љу бав и страст пре ма овом во зи лу,
што се пре но си с ко ле на на ко ле но.

Мир ја на Ма рићАрмин Тот

Атила Бисак

Синиша Штампић

Драган, Милан и Цвета Полић

Влада Тајдић

Че ти ри же -
не. Че ти ри
при зна ња.
Јед но уби -
ство. Не -
што је по -
шло по злу
на вен ча њу
Бенк со вих.
У лук су -
зном хо те -
лу у Ка ли -
фор  ни  ји ,
уме сто уо -
би ча је ног сла вља, је дан му шка рац
за вр шио је мр тав, а че ти ри же не,
нај бо ље дру га ри це с ко ле џа, при -
зна ле су уби ство и сва ка ин си сти -
ра на сво јој вер зи ји зло чи на. Али
то је не мо гу ће, зар не?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта за вас зна чи реч та ма. Књи ге
из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле де -
ћих по ру ка:

„То је на ди мак мог дру га, ко ји
се ина че зо ве Ма та.” 064/3112...

„То је оно што вла да у фри жи де -
ру док ја но ћу не кре нем у по ход
на ње га.” 063/2634...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње где на ла зи те ра -
дост и сре ћу:

„Ра дост и сре ћу про на ла зим у
свом вр ту – у цве ћу и у то ме што
по не кад умем да ка жем ’не ћу’!”
065/2302...

„У пр вој ју тар њој ка фи, али не
оној ко ју ја по пи јем, већ оној ко -
јом Њој из ма мим осмех на ли це
кад јој спу стим шо љи цу по ред кре -
ве та.” 064/1171... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 26. ав гу ста, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко је књи ге су обе ле жи ле ва -
ше де тињ ство?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

Дан Те ме -
љи те ље вог
при ка за ња
се бли жи, а
си ту а ци ја у
Пе то гра ду
је све
озбиљ ни ја.
Т а  в р и  н у
ни је оста ло
још мно го
вре ме на да
п о  в р а  т и
Књи гу Мо -
ћи. Ипак,
от кри ће да
има са ве зни ке ко ји су, иа ко тај но,
све вре ме уз ње га. Та ла си оке а на
од па пи ра су све опа сни ји. Лет пти -
це Оми не је све не мир ни ји. Шта
ли се кри је у Ка те дра ли Ве ли ке
опо ме не?

„Оке ан од па пи ра
3: Кључ ка те дра ле”
Зо ра на Пе нев ског

„Опа сно кри ве”
Ђи не Ла ма не

Два чи та о ца ко ји до 26. ав гу ста, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта за вас зна чи реч та -
ма?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Ми лан Бер гинц (33) сви ра ви -
о ли ну од сво је пе те го ди не. За -
вр шио је сред њу му зич ку шко -
лу „Јо ван Бан дур” у Пан че ву у
кла си проф. Хе ле не Ма ринц. У
пет на е стој го ди ни жи во та упи -
сао је Фа кул тет му зич ке умет -
но сти у Бе о гра ду, у кла си ред.
проф. Ја сне Мак си мо вић, где
је и ди пло ми рао де цем бра 2007.
го ди не са оце ном де сет. Од де -
ве те го ди не жи во та уче ству је на
број ним так ми че њи ма у зе мљи
и до са да је увек био на гра ђи -
ван. На ме ђу на род ном так ми -
че њу „Гла зу нов” у ор га ни за ци -
ји Ру ског кул тур ног цен тра у
Па ри зу 2003. и 2005. го ди не
осво јио је тре ћу на гра ду. Нај -
ве ћи успех је по сти гао 2006. го -
ди не на ме ђу на род ном так ми -
че њу „Мо цар ти ја на” у Ско пљу.
Осво јио је пр ву на гра ду и на -
гра ду Ма ке дон ске фил хар мо -
ни је за нај бо ље из во ђе ње Мо -
цар то ве со на те. До са да је одр -
жао ве ли ки број кон це ра та у
свом гра ду и у зна чај -
ним кон церт ним дво -
ра на ма у Бе о гра ду као
што су: Дво ра на Ко -
лар че ве за ду жби не, Га -
ле ри ја СА НУ, Па ви -
љон „Цви је та Зу зо -
рић”, УК „Па ро брод”,
СКЦ, Цен тар „Са ва”.
На сту пао је и на ве -
ли ком бро ју ху ма ни -
тар них кон це ра та. У
ино стран ству је кон -
цер ти рао у ве ли ким
му зич ким цен три ма
као што су: Бер лин,
Па риз, Лон дон, Беч,
Салц бург, Есен, Ам -
стер дам, Хаг, Лук сем -
бург, Ма дрид, Бар се -
ло на, Ва лен си ја, Мон -
тре ал, Пе кинг, Шан -
гај, Осло, Ни ко зи ја,
Го ри ци ја. По ред ре -
дов ног шко ло ва ња, по -
ха ђао је и ве ћи број
мај стор ских кур се ва,
ме ђу ко ји ма су и они
код про фе со ра Хил -
фри да Фи сте ра, Иго -
ра Ози ма и Пје ра Амо -
ја ла. У то ку свог шко -
ло ва ња ис та као се и
као ка мер ни му зи чар,
па је 2007. усле дио по зив осни -
ва ча, про фе со ра Ер не ста Кру -
ме са, да Ми лан за јед но с још
тро је ко ле га офор ми мла ду по -
ста ву квар те та „Arco”, ко ји по -
сто ји пу них два де сет пет го ди -
на. Од 2009. го ди не члан је дуа
„Feerie” за јед но с ко ле ги ни цом
хар фист ки њом Аном Бра те ље -
вић. Ма стер-сту ди је је за вр шио
на Уни вер зи те ту Аг дер у Кри -
сти јан сан ду у Нор ве шкој, као
сти пен ди ста Кра ље ви не Нор ве -
шке и Фон да за мла де та лен те
Р. Ср би је, као и на Кра љев ској
му зич кој ака де ми ји у Лон до ну,
где је ди пло ми рао у кла си проф.
Ре му са Азо и те ја и проф. Со-Ок
Ким. Док то ри рао је на ФМУ у
Бе о гра ду 2018. го ди не у кла си
проф. Ја сне Мак си мо вић.

Члан је гу дач ког квар те та „Ala-
uda” ко ји је фор ми ран 2011. год
на Кра љев ској му зич кој ака де -
ми ји у Лон до ну, као оба ве зни
про је кат у окви ру на ста ве ка -
мер не му зи ке на пост ди плом -
ским сту ди ја ма чла но ва. Квар -
тет је вр ло бр зо по стао трај но
опре де ље ње свих чла но ва и
наста вио сво ју умет нич ку ак -
тив ност у го ди на ма по сле за вр -
шет ка сту ди ја. По сле за вр ше -
них ма стер-сту ди ја на Кра љев -
ској ака де ми ји 2014. го ди не су
за вр ши ли и ма стер-сту ди је ка -
мер не му зи ке на Ви со кој школи
за му зи ку, ме ди је и по зо ри ште
у Ха но ве ру, где им је про фе сор
био Оли вер Ви ле из квар те та
„Kuss”. По ред ре дов ног обра зо -
ва ња на ака де ми ја ма, ра де с
квар те том „Belcea”, уче ству ју у
про гра му „Pro quartet” у Фран -
цу ској и на чи та вом ни зу се ми -
на ра и ма стер-кла со ва, ме ђу
који ма је по себ но зна ча јан
„Prussia Cove” с Ри том Вагнер.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да сте се
заин те ре со ва ли за му зи ку?

МИ ЛАН БЕР ГИНЦ: Од нај -
ра ни јег де тињ ства сам во лео да
слу шам му зи ку, а у тре ћој годи -
ни сам по стао члан деч јег хо ра
„Звон чи ћи”, ко ји је та да во ди -
ла Сне жа на Ми рић. Ода тле је
и по те кла су ге сти ја да се већ с
пет го ди на упи шем у музич ку
шко лу. Сви у мо јој по ро ди ци су
му зи кал ни, али се нико ни је
озбиљ ни је ба вио му зи ком.

l За што баш ви о ли на?
– У ку ћи смо има ли јед ну

ма лу ви о ли ну ко ју је ба ка ку -
пи ла мом бра ту. Ја сам је от -
крио и убр зо је по ста ла мо ја
оми ље на играч ка, а не ду го за -
тим и мој иза бра ни ин стру мент.

l Ка ко пам тиш сво је му зич -
ке по чет ке у Пан че ву и ко је
ути цао на твој про фе си о нал ни
раз вој?

– Мо ји пр ви ча со ви ви о ли не
су у по чет ку ви ше ли чи ли на
игру. С пре ла ском у кла су

профе сор ке Ол ге Бе ше вић све
је по ста ло мно го озбиљ ни је, по -
чео сам да се так ми чим и осва -
јам на гра де, што је био ве ли ки
под сти цај за мој да љи му зич -
ки раз вој. По од ла ску про фе -
сор ке Бе ше вић из Пан че ва пре -
шао сам код про фе сор ке Хе ле -
не Ма ринц, у чи јој кла си сам
и ма ту ри рао. Обе про фе сор ке,
уз про фе сор ку Ја сну Мак си мо -
вић са ФМУ, зна чај но су ути -
ца ле да му зи ка по ста не мо је
жи вот но опре де ље ње.

l Упи сао си сту ди је као нај -
мла ђи ви о ли ни ста у кла си. Ка -
кав је био осе ћај би ти ме ђу ста -
ри јим ко ле га ма и ко ли ко ти је
зна чи ло то што си ра но по чео
да сту ди раш?

– Ја сам ве ћи ну ко ле га с го -
ди не по зна вао од ра ни је с ма -
стер-кла со ва или так ми че ња,
где сам исто та ко, углав ном,
био нај мла ђи. Да бу дем искрен,
им по но ва ло ми је да на фа -
кул те ту бу дем рав но пра ван са
сви ма њи ма, иа ко је ве ћи на
њих би ла три до че ти ри го ди -
не ста ри ја од ме не. Због ра ног
по чет ка сту ди ја, већ са два де -
сет го ди на сам про шао стан -
дард ни ви о ли ни стич ки ре пер -
то ар и ка сни је имао ви ше вре -
ме на за да ље уса вр ша ва ње, као
и ве ћу умет нич ку сло бо ду при -
ли ком из бо ра ре пер то а ра.

l Ка ко си оти шао у Лон дон и
шта све кон крет но ра диш тамо?

– У то ку основ них сту ди ја
пу но сам слу шао о Лон до ну
кроз при че мо је про фе сор ке
Ја сне Мак си мо вић, ко ја је та -
ко ђе та мо за вр ши ла пост ди -
плом ске сту ди је и у то вре ме
би ла го сту ју ћи про фе сор на
Кра љев ској му зич кој ака де мији.
При јем ни ис пит на ака де ми ји

био је ве ли ки иза зов јер се са -
сто јао из не ко ли ко ета па и увек
је при ја вљен ве ли ки број кан -
ди да та из це лог све та. По ред
Лон до на, ау ди ци је се одр жа -
ва ју и у Пе кин гу, Њу јор ку и
још не ким ве ћим ме тро по ла -
ма. На ака де ми ји сам про вео
три из у зет не го ди не и Лон дон
је остао мо ја ба за до дан-да нас
иа ко до ста пу ту јем по остат ку
Евро пе и на сту пам као ка мер -
ни му зи чар. Бо ра вак у Лон до -
ну ми је отво рио мно га вра та
на про фе си о нал ном пла ну. То
је град ко ји је је дан од во де ћих
цен та ра умет но сти и ра до при -
хва та умет ни ке из це лог све та.
Сва ки дан до но си но ву при ли -
ку и шан су ко ју тре ба пре по -
зна ти и ис ко ри сти ти.

l Ко ли ко се од нос пре ма
умет но сти раз ли ку је у Ве ли кој
Бри та ни ји?

– Дра ма тич но. Про шле го -
ди не је у Лон до ну пред ста вљен
про је кат но ве кон церт не дво -

ра не за ко ју је пред -
ви ђен бу џет од 288
ми ли о на фун ти. Сва -
ког да на се одр жа ва
огро ман број кон це -
ра та ко ји су из у зет -
но по се ће ни, а из во -
ђа чи при стој но пла -
ће ни. Та ко ђе се ја ко
пу но тру да ула же у
при бли жа ва ње кла -
сич не му зи ке мла ђој
по пу ла ци ји. При мер
за то је и фон да ци ја
Ен друа Лој да Ве бе -
ра, ко ја фи нан си ра
про је кат „Music in
secondary school” у
лон дон ским сред -
њим шко ла ма, у чи -
јем ра ду и ја уче ству -
јем. С бу џе том за
кул ту ру, ко ји из но -
си 0,49 по сто, ова -
кви про јек ти у Ср -
би ји су, на жа лост, не -
мо гући.

l Те ма твог док -
то ра та је ве о ма за -
ни мљи ва. За што си
иза брао бри тан ске
ком по зи то ре Ел га ра
и Вол то на и до ко -
јих са зна ња си до -

шао при ли ком ис тра жи ва ња?
– Пред мет мог док тор ског

умет нич ког про јек та би ле су
две со на те пи са не у пр вој по -
ло ви ни два де се тог ве ка, со на те
Ел га ра и Вол то на, и при ме на
соп стве них из во ђач ких по сту -
па ка кроз до та да сте че на прак -
тич на зна ња. Ка ко су обе со на -
те кри ти ко ва не због то га што
су у пи та њу то нал на де ла, у рас -
ко ра ку са ак ту ел ним иде ја ма
европ ских са вре ме ни ка ових
ком по зи то ра, мој циљ је био да
ис тра жим при јем со на та, ин -
тер пре та тив не тех ни ке и по ре -
ђе ње не ко ли ко ва жних ау дио-
за пи са ових де ла од стра не во -
де ћих бри тан ских ви о ли ни ста
два де се тог и два де сет пр вог ве -
ка. На осно ву ана ли зе со на та и
ин фор ма ци је о то нал ној и фор -
мал ној струк ту ри, за кљу чак је
да су ова де ла фун да мен тал но
уко ре ње на у ро ман ти чар ској
тра ди ци ји. Из из во ђач ког аспек -
та, Ел га ро во де ло не осли ка ва
све тех нич ке аспек те ко је ви о -
ли на као ин стру мент пру жа,
али оста вља ве ли ке мо гућ но -
сти из во ђа чу за ис тра жи ва ње
„кан та би ле” ква ли те та на ви о -
ли ни, док је у Вол то но вој со на -
ти при мар на те ма у ви о ли ни у
пр вом ста ву рит мич ка струк -
ту ра за сно ва на на син ко пи ра -
ном рит му и овај мо тив про -
жи ма цео став. Са мим тим, ја -
сно је да је уло га рит ма у овом
де лу из ра же ни ја и то је је дан
од глав них ин тер пре та тив них
за да та ка. Из во ђач ком де лу док -
тор ског умет нич ког про јек та
прет хо дио је кон церт у Пан че -
ву, где је Вол то но ва со на та пре -
ми јер но из ве де на Ср би ји.

l Са ра ђу јеш са су гра ђан ком
Аном Бра те ље вић, вас дво је у

ду е ту на сту па те кад год сте у
Ср би ји. Да ли сте на сту па ли и
не где у ино стран ству?

– Ани на и мо ја са рад ња тра -
је још од сред њо школ ских да -
на, на обо стра но за до вољ ство.
С об зи ром на ге о граф ску раз -
дво је ност, не на сту па мо то ли -
ко че сто ко ли ко би смо во ле ли,
али се тру ди мо да одр жи мо од -
ре ђе ни кон ти ну и тет. Обо је смо
чла но ви УМУС-а и до са да смо
не ко ли ко пу та на сту па ли у скло -
пу њи хо ве кон церт не се зо не у
Бе о гра ду. Ис ко ри стио бих при -
ли ку да по хва лим са рад њу с
пан че вач ким Кул тур ним цен -
тром и Сло бо да ном Та на си је -
ви ћем, ко ји нас од по чет ка по -
др жа ва. Од на сту па у ино стран -
ству из дво јио бих уче шће на
„Исол да” фе сти ва лу ка мер не
му зи ке с хар фом у Ма дри ду.

l У ко јим ан сам бли ма
свираш?

– Стал ни сам члан гу дач ког
квар те та „Alauda”, ко ји је фор -
ми ран 2011. го ди не на Кра љев -
ској му зич кој ака де ми ји у Лон -
до ну, као оба ве зни про је кат у
окви ру на ста ве ка мер не му зи -
ке на пост ди плом ским сту ди -
ја ма. Ква р тет је вр ло бр зо по -
стао трај но опре де ље ње свих
чла но ва и на ста вио сво ју умет -
нич ку ак тив ност. Чла но ви ква -
р те та до ла зе из Ср би је, Ита ли -
је и Шпа ни је.

l С ко јим си свет ским му зи -
ча ри ма са ра ђи вао и на сту пао?

– Из дво јио бих на сту пе с ди -
ри ген ти ма Кри сти ја ном Тилма -
ном, ше фом ди ри ген том ор ке -
стра „Штац ка пе ле” у Дре здену,
Се ми о ном Бич ко вим, ше фом
ди ри ген том Че шке фил хар мо -
ни је, и Па блом Ерас-Ка са дом,
ше фом ди ри ген том Те а тра Ре -
ал у Ма дри ду. Та ко ђе, са рад њу
са свет ски по зна тим гу дач ким
квар те ти ма „Parker”, „Belcea”,
„Jack”, „Eybler”, „Kuss”.

l Ка кви су тво ји про фе си о -
нал ни пла но ви?

– Због це ло куп не си ту а ци је,
у на ред ним ме се ци ма ћу се ви -
ше по све ти ти пе да го шком ра -
ду. До кра ја го ди не оче ку је ме
не ко ли ко на сту па ко ји ни су от -
ка за ни или по ме ре ни за не ку
од на ред них се зо на, али ће се
они углав ном одр жа ти без при -
су ства пу бли ке и би ће пре но -
ше ни ужи во. Из дво јио бих на -
ступ у лон дон ској дво ра ни „Кон -
веј” у но вем бру, где ћу са сво -
јим квар те том из ве сти де ла
Брам са, Мен дел со на и Ти пе та.
Истог ме се ца у Ха но ве ру нас
оче ку је сни ма ње на шег дру гог
це-деа за хо ланд ску из да вач ку
ку ћу „Бри ли јант кла сикс” с де -
ли ма бри тан ског ком по зи то ра
Мај кла Ти пе та. И ово га пу та са -
ра ђи ва ће мо с про ду цен том Оли -
ве ром фон Хеј де ном, осва ја чем
две ју на гра да „Гре ми” за рад с
по зна тим ита ли јан ским пи јани -
стом Ма у ри ци јом По ли ни јем.

l Ка ко ти ви диш тре нут ну
си ту аци ју с об зи ром на то да
су кул тур ни до га ђа ји у ве ћи ни
зе ма ља од ло же ни, из ме ње ни
или уки ну ти?

– Ста ње је та кво да је ве ћи на
рад ни ка у кул ту ри оста ла без
стал ног из во ра при хо да са да
већ ду же од пет ме се ци, а у
исто вре ме, ако го во ри мо о му -
зи ци, и без од но са из во ђач –
слу ша лац, што је за мно ге глав -
на ком по нен та ко ја их по кре -
ће и без ко је се осе ћа ју ско ро
не ви дљи во. Већ на са мом по -
чет ку пан де ми је при ме тио сам
да се ве ли ки број мо јих ко ле га
окре нуо ин тер не ту и дру штве -
ним мре жа ма ка ко би одр жа -
ли не ки при вид нор мал но сти,
а у исто вре ме се и са мо про -
мо ви са ли. Ја сам, као и мно ги
дру ги, од лу чио да за ста нем, на -
пра вим па у зу и по све тим се
ства ри ма за ко је прет ход них
го ди на мо жда ни сам имао то -
ли ко вре ме на и по ку шам да
од го во рим на пи та ње: ко сам
ја ка да не на сту пам?

Мир ја на Ма рић

Сре ди ном де вет на е стог ве ка
Уга р ска је те жи ла да те ри то -
ри ју да на шње Вој во ди не што
ви ше ве же за свој др жав ни
цен тар у Бу дим пе шти. Из град -
ња же ле знич ке мре же би ла је
ме ђу ва жни јим при о ри те ти -
ма, то ме се при да вао ве о ма
ве ли ки зна чај. Стра те ги ја је
би ла да се пру ге гра де као зра -
ци, ко ји ће све де ло ве др жа ве
по ве зи ва ти с цен тром, али са
што ма ње по преч них пру га.

Ме ђу пр ви ма је сва ка ко би -
ла упра во пру га ко ја је по ве -
зи ва ла ру дар ско ме сто Ли са -
ву у Ру му ни ји пре ко Ора ви -
це, Ја ма (др жав на гра ни ца),
Ја се но ва, Бе ле Цр кве и Вра -
че вог Га ја (др жав на гра ни ца)
с Ба зи ја шем, при ста ни штем
на Ду на ву у Ру му ни ји. На
град њу те пру ге, као и још
не ко ли ко у окру же њу, по ред
Ма ђар ске и Ау стри је, ути ца -
ле су и Не мач ка и не ко ли ко
дру гих европ ских еко ном ски
ја ких др жа ва, а све с ци љем
екс пло а та ци је руд них бо гат -
ста ва и по љо при вред них ре -
сур са. Угаљ је био по тре бан и
за снаб де ва ње мно гих па ро -
бро да ко ји су пло ви ли Ду на -
вом. Упо ре до са екс пло а та -
ци јом вр шен је про цес на ци -
о нал не аси ми ла ци је, ко ја је
зах те ва ла ме ђу соб но изо ло -
ва ње по је ди них кра је ва и на -
ро да. За то је мре жа же ле знич -
ких пру га на те ри то ри ји овог
де ла Ба на та би ла са ста вље на
из раз ли чи тих, ме ђу соб но не -
по ве за них си сте ма, ко ји су
би ли гра ђе ни та ко да омо гу -
ће што ве ћу екс пло а та ци ју
при род них бо гат ста ва по је -
ди них ге о граф ских обла сти.

Ко ли ко се у овом де лу Вој -
во ди не ишло ка си сте мат ском
на ци о нал ном и по ли тич ком
рас цеп ка ва њу, све до чи не ко -
ли ко при ме ра. Уко ли ко је не -
ко с те ри то ри је Ба на та хтео
да пу ту је во зом у Бач ку, мо -
рао је то да ура ди пре ко Бу -
дим пе ште. Та ква си ту а ци ја је
би ла при сут на ви ше од по ла
ве ка, а тек са из -
град њом но вог
же ле знич ког мо -
ста пре ко Ду на -
ва код Бо го је ва
ство ре ни су усло -
ви да се тај пут
умно го ме скра -
ти. Сли чан је
слу чај и с мо -
стом пре ко Ти се
код Сен те, са гра -
ђе ним тек 1915.
го ди не из ис кљу чи во вој них
раз ло га, због хит ног пре ба -
ци ва ња вој них тру па са ита -
ли јан ског фрон та на ру мун -
ски и обр ну то. Из Бу дим пе -
ште су се као зра ци пру жа ле
пру ге у 19 пра ва ца, од ко јих
су две ишле и до на ших кра -
је ва. Пр ва од њих би ла је пру -
га Бу дим пе шта – Се ге дин –
Те ми швар – Бе ла Цр ква – Ба -
зи јаш, а дру га Бу дим пе шта –
Су бо ти ца – Но ви Сад – Зе -
мун – Бе о град.

Пр ва пру га у ју жном Ба на -
ту, Ли са ва – Ора ви ца – Бе ла
Цр ква – Ба зи јаш, отво ре на је
за са о бра ћај још 20. ав гу ста
1854. го ди не. За вре ме град ње
те пру ге по њој се де ли мич но
од ви јао са о бра ћај коњ ском ву -
чом, а ка сни је су ком по зи ци је
ву кле пар не ло ко мо ти ве.

Две го ди не ка сни је, 1. но -
вем бра 1856, та пру га је и зва -
нич но пре да та у јав ни са о бра -
ћај, кад су њо ме по че ли да са -
о бра ћа ју и пут нич ки во зо ви.

То ком дру ге по ло ви не де -
вет на е стог ве ка мно ги жи те -
љи Вој во ди не ко ји су жи ве ли
у ме сти ма дуж Ду на ва ко ри -
сти ли су ту пру гу за пу то ва ње
у европ ске гра до ве. Па ро бро -
ди су из Но вог Са да, Зе му на,
Пан че ва, Ко ви на и Сме де ре ва

пут ни ке пре во зи ли до Ба зи ја -
ша, ода кле су пу то ва ње на ста -
вља ли во зо ви ма пре ко Те ми -
шва ра, Бу дим пе ште и Бе ча ка
оста лим гра до ви ма у Евро пи.

Нај по зна ти ји па ро брод ко -
ји је са о бра ћао на тој ли ни ји
но сио је име „Да ли град”. Ау -
стро у гар ски цар Франц Јо зеф
је 1869. го ди не пу то вао сво -
јим са лон ским во зом том пру -
гом из Бе ча пре ко Бу дим пе -
ште, Те ми шва ра, Вр шца и Бе -
ле Цр кве до Ба зи ја ша, ода -
кле је пу то ва ње за Еги пат на -
ста вио па ро бро дом Ду на вом,
Цр ним, Мра мор ним и Сре -
до зем ним мо рем. Истим пу -
тем се и вра тио.

Од те пру ге да нас се на на -
шој те ри то ри ји на ла зи је дан
део у ду жи ни од 27 ки ло ме -
та ра, и то од др жав не гра ни -
це код ме ста Јам, пре ко Ја се -
но ва и Бе ле Цр кве, до др жав -
не гра ни це из ме ђу Вра че вог
Га ја и Ба зи ја ша. Део пру ге од
Ја ма до Ја се но ва у ду жи ни од
8,8 ки ло ме та ра де мон ти ран
је по сле Пр вог свет ског ра та.
У вре ме ре зо лу ци је Ин фор -
мби роа, то ком 1948, због мо -
гу ће опа сно сти од ин ва зи ја
сна га оку пље них око Со вјет -
ског Са ве за, де мон ти ран је
же ле знич ки мост на Не ри,
гра нич ној ре ци из ме ђу Ју го -
сла ви је и Ру му ни је. Ти ме је
пру га од мо ста на Не ри па
све до Ба зи ја ша на Ду на ву, у
ду жи ни од 6,8 ки ло ме та ра,
по ста ла „сле по цре во”, а убр -
зо за тим је ста нов ни штво по -
че ло да се ра се ља ва.

Пут нич ки са о бра ћај на на -
шем де лу пру ге об у ста вљен
је 2005, а те рет ни го ди ну да -
на ка сни је.

Ста ни ца у Ја се но ву, са гра -
ђе на 1883, пред ста вља јед ну
од нај ста ри јих на про сто ру на -
ше др жа ве и ни је слу жи ла са -
мо за пу то ва ња. На њој су се
пре ко да на оку пља ли ви ђе ни -
ји љу ди ка ко би се дру жи ли с
при ја те љи ма или јед но став но
гле да ли шта се та мо де ша ва.

На ста ни ци су се на ла зи ли
би фе, ре сто ран, че ка о ни ца пр -
вог и дру гог раз ре да, че ка о -
ни ца за мај ке с де цом, ма ла
про дав ни ца... Пут ни ке су на
ста ни цу до во зи ли и с ње од -
во зи ли фи ја ке ри и ко чи је, а
ода тле се мо гла по сла ти по -
шта или не ка ден ча на ро ба.

Јо сип Ве бер
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Бела Црква крајем 19. века

Полазак шинобуса из Беле
Цркве за Вршац, пролеће 1994.

НАШ ГОСТ: МИ ЛАН БЕР ГИНЦ, ВИ О ЛИ НИ СТА

СВА КИ ДАН ДО НО СИ НО ВУ ПРИ ЛИ КУ
ИЗ ИСТО РИ ЈЕ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ

Нај ста ри ја пру га 
у Вој во ди ни

Милан Бергинц
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При ват но пред у зет ни штво мно -
ги ма је же љен об лик ег зи стен -
ци је, пре све га ка ко би би ли
„са ми сво је га зде”.

Ме ђу тим, у ствар но сти је ма -
ли број оних ко ји успе ва ју да
оп ста ну по слу ју ћи са мо стал но
или, ка ко не ке ста ти сти ке ка -
жу, све га три до пет од сто. За -
што је та ко – мно го је раз ло га,
а не ки од ва жни јих су ис трај -
ност, до след ност, по ште ње, ква -
ли тет и, на рав но, љу бав (пре -
ма по слу).

Је дан од при ват них пред у -
зет ни ка ко ји ис пу ња ва ју те усло -
ве и го ди на ма успе шно ра де
је сте и Са ша Алек сић. Он је
за јед но са оцем Сте ва ном и
остат ком бе о град ске фир ме
„Але ко” мно гим Пан чев ци ма
уре ђи вао ен те ри је ре.

При том, је дан је од оних чи -
ја се жи вот на при ча у нај ма њу
ру ку мо же опи са ти као бес по -
штед на бор ба...

Вла сник ре но ми ра не фир ме
„Aleco Company”, по ро дич ног
пред у зе ћа с ду гом тра ди ци јом
на ов да шњем тр жи шту, Са ша
Алек сић, истин ски је при мер
пред у зет ни ка за ка квим ва пи
сва ко, па и ово дру штво.

Он је на кон за вр ше них сту -
ди ја од лу чио да се укљу чи у
рад са мо стал не за нат ске рад -
ње за уград њу венeцијанера и
слич них про из во да, ко ју је осно -
вао ње гов отац Сте ван још 1993.
го ди не, или две го ди не на кон
дра ма тич ног на пу шта ња до ма
у За гре бу. За хва љу ју ћи по све -
ће но сти по слу и, на да све, ко -
рект ном од но су пре ма му ште -
ри ја ма, ово пред у зе ће да нас се
успе шно ба ви про из вод њом и
уград њом про из во да у ве зи са
ен те ри је ром и екс те ри је ром
жи вот ног про сто ра.

Мно го то га Алек си ћи су ура -
ди ли и у на шем гра ду, а сте че -
ни ре но ме и, пре све га, по у -
зда ност ква ли те та про из во да и
услу га омо гу ћи ли су им да тра -
ју и до да на шњих да на.

– Од по чет ка рад ног ве ка сам
у при ват ном би зни су, иа ко сам
пре то га за вр шио ДИФ и те жио
спор ту, на ро чи то ру ко ме ту. Али,
због нео д го ва ра ју ћих усло ва у
тој сфе ри, остао сам у оче вој
ком па ни ји. И ни сам по гре шио.
Ина че, фир ма се ба ви уре ђе -
њем ен те ри је ра, то јест из ра ђу -
је мо и угра ђу је мо све вр сте
завеса, тен ди, ро ло-ре шет ки,

роло-вра та, га ра жних вра та, а
по след њих пет на е стак го ди на
ве о ма је ак ту ел на за шти та од
ко ма ра ца и дру гих ин се ка та. И,
ето, већ де вет на ест го ди на сам
у то ме и не мо гу да се по жа лим
да оску де вам у би ло че му, док
ми, што је ве о ма ва жно, сам
по сао до но си за до вољ ство и пре -
ко по треб ну ди на ми ку – по чи -
ње при чу овај пред у зет ник.

Дра ма ти чан од ла зак 
из Загре ба

Са ша Алек сић је до на ве де ног
по слов ног ста ту са про шао те -
жак, на мо мен те и бо лан пут.
Ро ђен је 1976. го ди не у За гре -
бу, а већ 1991. го ди не, због сви -
ма зна них та да шњих (пред)рат -
них окол но сти, за јед но са оста -
лим чла но ви ма по ро ди це, пре -
ко но ћи и до слов це с јед ним
ко фе ром, мо рао је да на пу сти
дом у ко јем је до тад без бри -
жно жи вео.

– За и ста смо жи ве ли ле по и
спо кој но. При том су и ро дитељи

има ли кре а ти ван и со лид но
пла ћен по сао елек тро ни ча ра у
ре но ми ра ном РИЗ-овом ин сти -
ту ту. И та ко, све до ле та по ме -
ну те коб не го ди не, ка да је, на -
кон за вр ше не основ не шко ле,
тре ба ло кре нем у та мо шњу гим -
на зи ју, За греб је био мој дом, у
ко јем ни је би ло ва жно ко си и
ода кле си. А он да је од јед ном
кре ну ло по злу и у ро ку од не -
ко ли ко ме се ци до шло до дра -
стич не про ме не у гла ва ма мно -
гих љу ди. До ду ше, ја то га ни -
сам био то ли ко свестан, за раз -
ли ку од ро ди те ља, с об зи ром
на то да су мно ги по зна ни ци
пре ста ја ли да се дру же с њи ма

баш због тих „трен до ва”. Ипак,
ни сам ве ро вао да ће мо мо ра ти
да бе жи мо, али све се за ком -
пли ко ва ло у ле то 1991. го ди не
ка да су кре ну ла рат на деј ства
у ис точ ној Сла во ни ји и око
Кни на, а у са мом За гре бу по -
че ли су да не ста ју не ки, и то
ви ђе ни ји љу ди срп ске на ци о -
нал но сти. Они су за пра во по -
зи ва ни на та ко зва не ин фор ма -
тив не раз го во ре, с ко јих се ни -
су вра ћа ли. Сти ца јем окол но -
сти, тих да на отац је, као ин -
же њер елек тро тех ни ке, не ком
при ја те љу по пра вљао те ле ви -
зор, а баш у то вре ме по зво ни -
ли су нам  пред став ни ци МУП-
а, с при чом да же ле да раз го -
ва ра ју с њим,  и ре кли мај ци
да се та та ја ви у обли жњој ста -
ни ци. Чим му је то ја ви ла, он
је по ру чио да нај о снов ни је ства -
ри спа ку је мо у ко фер и да нас
че ка у дру гој ули ци. И та ко
нам се жи вот из ко ре на про -
ме нио у не ко ли ко се кун ди –
ти хо смо на пу сти ли стан и пре -
ко дво ри шта уле те ли у ау то мо -
бил и кре ну ли за Ба ња лу ку, а
ода тле у Бор чу код уја ка. Ко -
ли ко је наш од ла зак био на -
пра сан, го во ри и по да так да ро -
ди те љи чак ни бур ме ни су по -
не ли – при се ћа се Саша.

Те жак но ви по че так

И та ко му се у тре ну жи вот
про ме нио на гла вач ке, па је,
уме сто да упи ше за гре бач ку
гим на зи ју, то по ку шао да ура -
ди у Бе о гра ду, у ко јем до та да
ни ка да ни је ни био.

– Ме ђу тим, ни то ни је ишло
глат ко. Ка ко сам по нео је ди но
здрав стве ну књи жи цу и ни је -
дан до ку мент из шко ле, са оп -
ште но нам је да у бе о град ским
гим на зи ја ма не ма ме ста – иа -
ко сам ка сни је са знао да то ни -
је би ла исти на – већ са мо у Тр -
сте ни ку. Све у све му, та мо нас
је при ми ла ча сна по ро ди ца Ра -
до вић, ко ји ма је отац у по чет -
ку по ма гао на гра ди ли шту. Ја
сам исто вре ме но за и грао у ло -
кал ном ру ко мет ном клу бу, а
не ду го за тим при ме ти ли су ме
љу ди у кру ше вач ком „На прет -
ку” и до ве ли на ме сто ле вог
кри ла. Иа ко је по сто ја ла иде ја
да оде мо у При шти ну, отац је
осе тио си ту а ци ју и ни је же лео
да по но во пре жи вља ва мо исту
тра у му. По за вр шет ку сред ње
шко ле, 1995. го ди не упи сао сам
ДИФ у Но вом Са ду. Па ра лел -
но сам играо ру ко мет, а пред
крај сту ди ја упо знао сам и бу -
ду ћу же ну – ка же Алек сић.

У ме ђу вре ме ну је отац Сте -
ван по чео да се ба ви при ват -
ним по слом, то јест из ра дом и
по ста вља њем ве не ци ја не ра, и
због то га је 1996. го ди не пре -
шао у Бе о град, јер је био све -
стан да ће у ве ли кој сре ди ни
би ти и не у по ре ди во ви ше за -
ин те ре со ва них му ште ри ја.

– На кон сти ца ња фа кул тет -
ске ди пло ме од лу чио сам да
му се при дру жим, иа ко сам још

увек раз ми шљао да се ба вим
спор том или на уч ним ра дом.
Та ко сам, упо ре до с тим, по -
вре ме но ра дио у стру ци као ру -
ко мет ни тре нер и чак упи сао
пост ди плом ске сту ди је. Ме ђу -
тим, убр зо се бе ви ше ни сам та -
мо ви део, већ сам сву сво ју
енер ги ју усме рио ка при ват -
ном би зни су, бу ду ћи да је не -
мо гу ће би ти успе шан на две
стра не. Оцу су ио на ко би ли по -
треб ни рад ни ци, јер је у то вре -
ме пре шао и на уград њу свих
вр ста за ве са и ро лет ни, а 1997.
го ди не по чео је и с тен да ма.
Њих до тад ни је би ло на на шем
тр жи шту, па смо та да ра ди ли
и по три ста ко ма да го ди шње,
што је са да ми са о на име ни ца.
Ипак, и да ље смо пра ти ли трен -
до ве и ши ри ли по сао јер, ка да
од лу чи те да се ба ви те не чим,
мо ра те да да те ду шу и ср це.
Гле да ју ћи оца, при хва тио сам
мно ге ње го ве по слов не ре зо не,
а не што и из ме нио – ре ци мо,
он је ра дио и не де љом, док сам
ја тај дан по све тио по ро ди ци,
то јест же ни и ћер ка ма – ис ти -
че овај при вред ник.

Че сто ра ди ли и у Пан че ву

Ком па ни ја „Але ко”, иа ко са се -
ди штем у Бе о гра ду, че сто је ра -
ди ла и у Пан че ву и угра ђи ва ла
сво је про из во де на ви ше де сети -
на, мо жда и ви ше сто ти на места.

– Мој отац је, ре ци мо, још
пре 23-24 го ди не за по чео са -
рад њу са Ау то-цен тром „Зо ки”,
што на обо стра но за до вољ ство
тра је и до да нас. Та ко смо, по -
ред оста лог, по ста ви ли тра ка -
сте за ве се за по тре бе чу ве не
пан че вач ке но вин ске ку ће. А
ту је и низ дру гих по сло ва, ко -
је ве ћи ном до би ја мо на осно ву
ди рект них пре по ру ка. Што се
мог ан га жо ва ња ти че, сва ки дан
је дру га чи ји, а у кан це ла ри ји
се за др жа вам ко ли ко је ми ни -
мал но нео п ход но, па огром ну
ве ћи ну рад ног вре ме на про во -
дим на те ре ну, ра де ћи све што
и ше сто ри ца мај сто ра. И тај
број нам је не до во љан јер, при -
ме ра ра ди, по ста вља ње ре шет -
ки под ра зу ме ва озбиљ не бра -
вар ске ра до ве и зах те ва ис кљу -
чи во ан га жо ва ње ис ку сних про -
фе си о на ла ца. Слич но је и код
ро ло-ре шет ки и ро ло-вра та, ко -
ја су на пра вље на од пла сти фи -
ци ра не че лич не кон струк ци је,
чи је по ста вља ње из и ску је рад
не ко ли ко љу ди пет-шест са ти
на јед ној по зи ци ји. С дру ге
стра не, ка да су у пи та њу ро -
лет не, за ве се и ко мар ни ци, мо -
же мо да бу де мо у то ку да на и
на ви ше ло ка ци ја. За сва ки про -
зор увек нај пре узи ма мо ме ру,
јер код нас, на жа лост, не ма
стан дар ди зо ва них ди мен зи ја.
То зна чи да мо ра мо два пу та
на исто ме сто – го во ри Са ша.

По сло ве до би ја ју по
препору ци

У по след ње вре ме нај ак ту ел -
ни ји про из вод ове фир ме су

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Чуп ки ца
Пре слат ку жен ки цу је не ки не чо век уба -
цио у по друм у Ули ци Ди ми три ја Ту цо -
ви ћа, ода кле су је, на ње ну сре ћу, спа сли
на ши ху ма ни су гра ђа ни.

Чуп ки ца има око три ме се ца; ве се ла је,
раз и гра на и из у зет но уми ља та. Са да гро -
зни ча во тра жи си гу ран дом и по ро ди цу
ко ја ће јој љу бав уз вра ти ти љу ба вљу.

Kо же ли да улеп ша жи вот овим је дин -
стве ним би ћем, ка квог не ма у целoм гра -
ду, ево при ли ке за то, а тре ба са мо да
окре не те ле фон број 064/875-54-52.

Мр ви ца
Ова див на ку ца ко ја је обитaвала у На -
род ној ба шти то ли ко је дра же сна да се
то не мо же ре чи ма опи са ти. Мр ви ца је
ста ра око го ди ну да на, те шка 12 ки ло -
гра ма, а по при ја ви је за вр ши ла у пан -
че вач кој „Зо о хи ги је ни”.

Та мо је сте ри ли са на и при ми ла je пр -
ву вак ци ну, док јој је дру га обез бе ђе на,
као и пре воз у но ви дом за јед но са огр -
ли цом, по во цем и хра ном за по че так.

У об зир до ла зе са мо озбиљ ни удо ми те љи, ко ји ће мо ра ти
да пот пи шу и уго вор, а де таљ ни је ин фор ма ци је мо гу се до -
би ти на те ле фон 060/529-67-12.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ко мар ни ци, на ро чи то од по -
пла ва у Обре нов цу пре шест
го ди на.

– За ту на ме ну ко ри сти мо
ис кљу чи во мре же од плек си -
гла са, ни ка ко од пла сти ке, што
зна чи да се не то пе на сун цу.
Шип ке кон струк ци је су од алу -
ми ни ју ма, a по по тре би их се -
че мо и спа ја мо. Мо же се ре ћи
да су трај не, јер их ја ре ци мо
имам већ осам на ест го ди на и
ни шта им се ни је до го ди ло. Је -
ди но мо же да им се на шко ди
ме ха нич ким пу тем. У по след -
ње вре ме су ве о ма по пу лар ни
и та ко зва ни пли си ра ни ко ма -
р ни ци за вра та, ко је су из ми -
сли ли Ко реј ци, с мре жом као
хар мо ни ка ко ја иде у цик цак.
Не ма ја ких опру га, па и ма ло
де те мо же ла ко да их отво ри.
То је про из вод ко ји је пре пет-
шест го ди на био је не ве ро ват -
но скуп и ко штао до две ста-
три ста евра по ква дра ту, да би
не дав но си шао на че тр де сет
евра са уград њом и са да је го -
то во у ни воу кла сич них ко мар -
ни ка с по крет ном опру гом, ко -
ји иза ђу око три де сет два евра.

Ина че, до ла зак не на пла ћу је -
мо ако ра ди мо ма кар че ти ри-
пе т про зо ра. Ак ту ел не су и за -
штит не че лич не ре шет ке са чи -
ње не од осам ми ли ме та ра де -
бе ле хлад но ва ља не шип ке. Њи -
ма мо же да се упра вља мо то -
ри ма, да љин ским упра вља њем,
а у но ви је вре ме ра зним кар -
ти ца ма, вај-фа јем, пре ко те ле -
фо на... То је из у зет но ва жно
љу ди ма ко ји на пу шта ју сво је
до мо ве, ка ко би по вре ме но ди -
за ли и спу шта ли ро лет не и по -
тен ци јал ним оби ја чи ма ста -
вља ли до зна ња да су код ку ће.
Што се ро ка уград ње ти че, за
ве ћи ну про из во да је шест да -
на, док је је ди но за тен де – пет -
на ест. Иа ко од 2001. го ди не
има мо и веб-пре зен та ци ју, као
што сам ре као, ве ћи ну по сло -
ва до би ја мо по си сте му „од уста
до уста”, по ред оста лог и за то
што му ште ри ја ма из ла зи мо у
су срет на раз не на чи не, па и
по пу сти ма – на во ди Са ша.

А не ма сум ње да ће овај по -
све ће ник по слу та ко на ста ви -
ти и убу ду ће...

Ј. Фи ли по вић

ЖИ ВОТ НА ПРИ ЧА УСПЕ ШНОГ ПРЕД У ЗЕТ НИ КА – СА ША АЛЕК СИЋ, „ALECO COMPANY”

ПО СВЕ ЋЕ НОСТ, КВА ЛИ ТЕТ И ПО ШТЕ ЊЕ – ПРЕД У СЛО ВИ ЗА УСПЕХ

Саша Алексић: увек насмејан и расположен за посао

Учинили многе објекте максимално заштићеним

Није му тешко да ради све што и мајстори



Из о ста ло из не на ђе ње
на „Чика Дачи”

У дру гом ко лу про тив
ОФК-а Жар ко во

Су бо та, 15. ав густ. Дан ка да је
окре ну та но ва стра ни ца исто -
ри је у пан че вач ком спо р ту. Дан
ка да је Фуд бал ски клуб Же ле -
зни чар од и грао пр ву утак ми цу
у Пр вој ли ги Ср би је. Пан че вач -
ка „ста ра да ма”, ко лек тив од се -
дам де сет три го ди не, за ко ра чи -
ла је у фуд бал ски крем на ше
зе мље. У про фе си о нал не во де.
Оно што се у на шем гра ду че ка -
ло го то во две де це ни је, са да је
ре ал ност. Пан че во је опет на ве -
ли кој фуд бал ској ма пи Ср би је...

Већ у пр вој рун ди мом ци ко -
је пред во ди тре нер Мар ко Пе -
ро вић има ли су ве о ма те жак
по сао. Го сто ва ли су на чу ве -
ном ста ди о ну „Чи ка Да ча” у
Кра гу јев цу, где су од ме ри ли
сна ге с до ма ћи ном, јед ним од
глав них фа во ри та за пла сман
у Су пер ли гу. Пан че вач ки  „Же -
ља” ни је оти шао на ово исто -
риј ско го сто ва ње с бе лом за -
ста вом. На про тив. Чак је и по -
вео, али фа во рит је оправ дао
сво ју уло гу: Рад нич ки 1923 –
Же ле зни чар 3:1 (1:1).

У овом исто риј ском ду е лу бо -
је Же ле зни ча ра бра ни ли су: Иван
Лу чић, Ге ор ги је Јан ку лов, Дра -
ган Да шић, Ду шан Плав шић,
Ми тар Ра ди во је вић, Лу ка Сто -
ја но вић, Не ма ња Мар ко вић, Ми -
лан Зо ри ца, Ла зар Мар ко вић,
Љу бо мир Сте ва но вић, Ми лош
Са ва но вић, Бо јан Кне же вић, Лу -
ка Пе тро вић, Да ни ло Ко ва че -
вић, Мар ко Сто ја нов, Јор дан Јо -
ва но вић, Алек сан дар Ми лин,
Мар ко Ба ша но вић, Бо јан Трип -
ко вић и Сте фан Ле ви ћа нин.

„Ди зел ка” је за и гра ла хра бро
од по чет ка, а већ у пр вом ми -
ну ту иде ал ну при ли ку да из не -
на ди до ма ћи на про пу стио је
Ми тар Ра ди во је вић. Же ле зничар

је на ста вио да на па да, а агре -
сив ност се ис пла ти ла у 34. ми -
ну ту, ка да је Ми лош Са ва но -
вић до вео тим из на шег гра да
у вођ ство – 0:1.

Да је „Же ља” ус пео да из др -
жи до по лу вре ме на, ова утак -
ми ца би сва ка ко има ла дру га -
чи ји ток, али у са мом фи ни шу
пр вог де ла ме ча до ма ћи ни су
ис ко ри сти ли тре ну так не па жње
и гре шку гол ма на Лу чи ћа, и
из јед на чи ли на 1:1, па су с ве -
ли ком пси хо ло шком пред но -
шћу ушли у дру го по лу вре ме.

У дру гом по лу вре ме ну ви ђе -
на је дру га чи ја сли ка на те ре -
ну. Рад нич ки је пре у зео ини -
ци ја ти ву и по стао тим ко ји до -
ми ни ра, а зна лач ки је ис ко ри -
стио две гре шке пан че вач ког
ти ма, па је за слу же но сти гао
до пр вих бо до ва.

– Го сто ва ли смо ја ком ри ва -
лу ко ји је био фа во рит у овом
ме чу. За до во љан сам ка ко смо
де ло ва ли у по је ди ним тре ну -
ци ма утак ми це. Не тра жим
оправ да ње за по раз, али пред
меч ни смо мо гли да ра чу на мо
на све игра че. И по ред то га,

по сле до бре игре на по чет ку
су сре та, да ли смо гол за вођ -
ство, али по го дак ко ји смо при -
ми ли у по след њем ми ну ту пр -
вог по лу вре ме на си гур но је про -
ме нио ток утак ми це. По сле од -
мо ра до ма ћи су по ве ли на кон
још јед не на ше гре шке и, ка да
смо по ку ша ва ли да до ђе мо до
из јед на че ња, ис ку сни ји до ма -
ћин је ус пео да по стиг не и тре -
ћи по го дак за мир ну за вр шни -
цу ме ча – ре као је у ана ли зи
утак ми це пр ви тре нер Же ле -
зни ча ра Мар ко Пе ро вић.

Нај бо љи по је ди нац у ре до -
ви ма пан че вач ког клу ба био је
Ми лош Са ва но вић, ко ји је у
Кра гу јев цу од и грао сво ју пр ву
пр во ли га шку утак ми цу.

– Дра го ми је што сам по -
сти гао во де ћи гол, али шта то
вре ди ка да ни смо ус пе ли да
оста не мо не по ра же ни. До ма -
ћин је за слу же но сла вио, а на -
ма пре о ста је да се окре не мо
но вом ри ва лу и да ре зул тат -
ски по пра ви мо сли ку из пр вог

ме ча. Сле ди нам но во ис ку -
ше ње, ду ел са ОФК-ом Жар -
ко во. У го сте нам до ла зи ни -
ма ло лак про тив ник, а да би -
смо упи са ли пр ве бо до ве, сви
за јед но мо ра мо да ти мак си -
мум у овом ме чу. Ве ру јем да
ће мо би ти сви на оку пу и да
ће мо за јед нич ким сна га ма об -
ра до ва ти на ше на ви ја че, ко ји,
на жа лост, ни овог пу та не ће
би ти на три би на ма – ре као је
Ми лош Са ва но вић.

Иа ко у пр вој утак ми ци у но -
вом шам пи о на ту Пр ве ли ге ни -
је ус пео да на пра ви из не на ђе -
ње, Же ле зни чар је оста вио до -
бар ути сак на го сто ва њу у Кра -
гу јев цу и по ка зао да ће игра ти
зна чај ну уло гу у но вој се зо ни.

СПОРТ
Петак, 21. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СТАР ТО ВА ЛО ПР ВЕН СТВО У ФУД БАЛ СКОЈ ПР ВОЈ ЛИ ГИ

ВРЕДНО ИСКУСТВО ИЗ КРАГУЈЕВЦА

Про шлог ви кен да су стар то ва -
ла го то во сва фуд бал ска так -
ми че ња у на шој зе мљи. Љу би -
те љи нај ва жни је спо ред не ства -
ри на све ту, иа ко не мо гу да
при су ству ју ме че ви ма због си -
ту а ци је с ко ро на ви ру сом, пом -
но пра те све ак тив но сти сво -
јих оми ље них клу бо ва.

У Пр вој ли ги Ср би је, Же ле -
зни чар је у Кра гу јев цу из гу био
од до ма ћег Рад нич ког 1923 с
3:1, а иду ћег ви кен да, у дру гом
ко лу, до че ку је ОФК Жар ко во.

Ди на мо 1945 је од лич но стар -
то вао у Срп ској ли ги „Вој во ди -
на”, јер је на свом те ре ну са -
вла дао Бе чеј 1918 с 3:0. У дру -
гој рун ди шам пи о на та „бр зи
воз” ће го сто ва ти у Ста рој Па -
зо ви, где ће се са ста ти с до ма -
ћим Је дин ством.

Ка да је у пи та њу Вој во ђан ска
ли га „Ис ток”, оба пред став ника

на шег гра да оства ри ла су по бе -
де у пр вом ко лу. Мла дост је у
Омо љи ци три јум фо ва ла над
Једин ством из Но вог Бе че ја с
5:2, док је Бо рац у Стар че ву по -
бе дио Ки кин ду
1909 са 2:0.

На ред ног ви кен -
да Стар чев ци пу ту -
ју у Ба нат ски Кар -
ло вац на мег дан с
Про ле те ром, док ће
Омољ ча ни у не де -
љу, у 17 са ти, на
свом те ре ну до че -
ка ти Је дин ство из
Ба нат ског Ка ра -
ђорђева.

У Пр вој ју жно ба нат ској ли -
ги та ко ђе је од и гра но пр во
коло. Ја бу ка је у Хај ду чи ци
са вла да ла исто и ме ни до ма ћи
тим с 3:0, у Па вли шу су Цр ве -
на зве зда и Пар ти зан из Уљ ме

играли не ре ше но 2:2, док је у
Баран ди Рад нич ки по бе дио
Ба нат из Илан џе с 3:2. Стре ла
је у Ива но ву над ви си ла Спа р -
так 1911 из Де бе ља че с 3:2, а

До ли на је у Па ди ни пре тр пе -
ла по раз од Пар ти за на из Га ја
са 2:5. Будућност је у Али бу -
на ру три јум фо ва ла над По ле -
том из Идво ра с 3:0, БАК је у
Бе лој Цр кви по бе дио Пот по -

рањ са 2:1, а у ло кал ном дер -
би ју на Ста ром Та ми шу ни је
би ло по бед ни ка: Ста ри Та миш
– Сло га (Ба нат ско Но во Се ло)
1:1.

Дру го ко ло Пр ве ју жно ба -
нат ске ли ге би ће на про гра му
у не де љу, 23. ав гу ста, а утак -
ми це ће се игра ти од 17 са ти.
Ло кал ни дер би би ће од и гран
у Ба нат ском Но вом Се лу, где
ће се са ста ти Сло га и Ју го сла -
ви ја. Пот по рањ до че ку је Ста -
ри Та миш, а По лет у Идво ру
БАК. У Га ју ће сна ге од ме ри -
ти Пар ти зан и Бу дућ ност, а у
Де бе ља чи Спа р так 1911 и До -
ли на. Ива но вач ка Стре ла го -
сту је у Илан џи, а Рад нич ки из
Ба ран де у Уљ ми (је ди на утак -
ми ца ко ја се игра у су бо ту 22.
ав гу ста). У Хај ду чи ци се са -
ста ју исто и ме ни до ма ћи тим
и Цр ве на зве зда.

СПОРТ СКИ ВО ДИЧ

АК ТУ ЕЛ НА СА МО „БУ БА МА РА”

ОК ОД БОЈ КА 013 РА ДИ ПУ НОМ ПА РОМ

НА ТРЕ НИН ЗИ МА СВЕ ПР ШТИ

ОК Од бој ка 013 спа да у ред
нај по пу лар ни јих спорт ских
ко лек ти ва у на шем гра ду. Тим
ко ји пред во ди Иван Кр го вић,
за јед но са са рад ни ци ма, али
и сјај ним де вој ка ма ко је с по -
но сом но се дрес свог клу ба,
одав но је скре нуо па жњу на
се бе.

Ка ко би спрем но до че ка ле
ис ку ше ња ко ја им пред сто је,
чла ни це ОК-а Од бој ка 013
вред но тре ни ра ју и у овим то -
плим лет њим да ни ма. Тре -
нин зи се од ви ја ју го то во сва -
ко днев но на Спорт ском
центру „Мла дост”, а па жњу
зна ти жељ ни ка по себ но при -
вла чи по да так да је, по ред

вели ког бро ја де вој чи ца, овај
спорт ски ко лек тив за по чео и
рад с де ча ци ма.

– За сад све иде по за цр та -
ном пла ну при пре ма. Из да на
у дан пра ти мо си ту а ци ју у вези
с пан де ми јом ко ро на ви ру са,

па та ко и ор га ни зу је мо рад.
По след ња ин фор ма ци ја ко ју
има мо је сте да ће нам пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у
Дру гој ли ги стар то ва ти пр вог
ви кен да у ок то бру. За до во -
љан сам ка ко де вој ке на пре -
ду ју, на ро чи то мла ђе игра чи -
це. По ред ра да са жен ским

се лек ци ја ма, ре ши ли смо да
офор ми мо и еки пу де ча ка,
па по зи вам све ма ли ша не ко -
ји би же ле ли да се ба ве овим
ле пим спо р том да нам се при -
кљу че. Све ин фор ма ци је се
мо гу на ћи на на шој „Феј сбук”
стра ни ци – ре као је пр ви чо -
век Од бој ке 013 Вла ди мир
Јо ван чић.

Да кле, ако се по од ра ђе -
ним при пре ма ма но ва се зо на
пре по зна је, од овог спорт ског
ко лек ти ва тре ба оче ки ва ти
до бре ре зул та те и на је сен,
ка да на так ми чар ским ис ку -
ше њи ма бу ду све се лек ци је.
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ДИ РЕК ТАН ТВ ПРЕ НОС

С об зи ром на то да се фуд -

бал ске утак ми це игра ју без

при су ства пу бли ке, пре ми -

јер ни меч ФК-а Же ле зни чар

у Пан че ву у но вом пр вен -

ству Пр ве ли ге би ће ди рект -

но прено шен на Те ле ви зи ји

Панчево, у петак од 17 сати.

– Искре но нам је жао што

се ме че ви игра ју без пу бли -

ке, али мо ра мо да по шту је -

мо пре по ру ке и пра ви ла.

За то мо лим све на ше при ја -

те ље да нам не оте жа ва ју

ор га ни за ци ју утак ми це са

ОФК-ом Жар ко во и да не

до ла зе на Спорт ски цен тар

„Мла дост”. Утак ми ца ма мо -

гу да при су ству ју са мо љу ди

из ње не ор га ни за ци је. Иа ко

пра во пре но са пр во ли га -

шких ме че ва има ТВ „Аре на

спо рт”, наш меч са Жар ко -

вом би ће пре но шен на Те ле -

ви зи ји Пан че во – апе ло вао

је на све при ја те ље клу ба

пред сед ник Же ле зни ча ра

Зо ран На ун ко вић.
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На Лет њем пр вен ству Ср би -
је за де вој чи це до 12 го ди на,
ко је је про шлог ви кен да ор -
га ни зо вао Те ни ски клуб Пар -
ти зан, ве ли ки успех оства ри -
ла је на ша мла да су гра ђан ка
Ду ши ца По пов ски.

Она је у фи на лу са вла да ла
Ма шу Јан ко вић са 2:0, па је
до шам пи он ског пе ха ра сти -
гла без из гу бље ног се та. Ду -
ши ца је та ко об је ди ни ла ти -
ту ле дво ран ске и лет ње шам -
пи он ке Ср би је у кон ку рен ци -
ји те ни сер ки до 12 го ди на.

Ми на Ка пор је по бед ник
Отво ре ног пр вен ства Пан че -
ва, тур ни ра из ка лен да ра

Тени ског са ве за Вој во ди не за
де вој чи це до 12 го ди на.

Ми на је у фи на лу по бе дила
до ско ра шњу чла ни цу ТК-а Ди -
на мо, са да те ни сер ку ТК-а
Но вак, Је фи ми ју Ди ми три је -
вић са 6:1 и 6:2.

Фуд ба ле ри пан че вач ког Ди на -
ма 1945 од лич но су за по че ли
но ву се зо ну у Срп ској ли ги гру -
па „Вој во ди на”. Они су у пр вом
ко лу на Град ском ста ди о ну убе -
дљи во са вла да ли Бе чеј 1918 и
та ко од ста р та тр ке за бо до ве
на ја ви ли нај ви ше ам би ци је у
но вом шам пи о на ту: Ди на мо
1945 – Бе чеј 1918 3:0 (3:0).

Тре нер по пу лар ног „бр зог во -
за” Жар ко То до ро вић за пре -
ми јер ни су срет по ве ре ње је по -
кло нио сле де ћем са ста ву: Ан -
џић, Ани чић, Пан тић, Кр мар,
Ах чин, Ан дрић, Пе ште рац, Бо -
дло вић, Цр но мар ко вић, Осман
и Злат ко вић, а при ли ку су до -
би ли и Дри нић, Ја ко ва шић и
Ра ди са вље вић.

До ма ћи тим је на са мом по -
чет ку утак ми це на мет нуо свој
ри там игре, имао је ини ци ја ти -
ву и ства рао при ли ке пред голом
Бе че ја ца. Та кав при ступ утак -
ми ци ис пла тио се већ у пе том
ми ну ту. По сле Злат ко ви ће вог
цен тар шу та од би је ну лоп ту при -
хва тио је Ах чин, ко ји ју је про -
сле дио до Ми ло ша Цр но мар ко -
ви ћа, а он је ус пео да је по ша ље
у мре жу го сту ју ћег ти ма – 1:0.

Го то во да се ра дост по сле во -
де ћег по гот ка ни је ни сти ша -
ла, а Ди на мо 1945 је већ ду -
пли рао пред ност. Све га осам

ми ну та ка сни је Пе ште рац је
од лич но „про на шао” уса мље -
ног Иго ра Ани чи ћа, ко ји је ру -
тин ски са вла дао гол ма на из Бе -
че ја. Пи та ње по бед ни ка је ре -
ше но већ у 23. ми ну ту, и то
нај леп шим го лом на утак ми -
ци. По но во је Злат ко вић био
по кре тач ак ци је „бр зог во за”,
од лич но је цен три рао до Ани -
чи ћа, а Игор је шу ти рао „из
пр ве” и ефект ним по гот ком,
ка сни је ће се ис по ста ви ти, ста -
вио тач ку на ову утак ми цу.

У дру гом по лу вре ме ну тре -
нер до ма ћих Жар ко То до ро -

вић мо рао је због по вре де да
из вр ши још две из ме не. Го сти
су за и гра ли агре сив ни је и по -
ку ша ва ли да до ђу до по ча сног
го ла, али је од бра на до ма ћих с
гол ма ном Ан џи ћем на че лу
успе ва ла да осу је ти све на па де
го сти ју с Ти се.

Да Ди на мо 1945 у но вом пр -
вен ству има ве ли ке ам би ци је,
по ка зу је још је дан по тез но ве
упра ве клу ба, ко ју пред во ди
пред сед ник Ми лош Ђу ка но вић.
„Бр зи воз” је до вео још јед но
по ја ча ње, ис ку сног ве зи сту
Ђорђа Ра до ва но ви ћа, ко ји је у
Пан че во до шао из пр во ли га ша
кру ше вач ког Тра ја ла.

– Же ли мо јак тим, а да има -
мо ква ли тет, по ка за ли смо у
пр вом ме чу. На дам се да ће мо
ове се зо не си гур но би ти у тр ци
за нај ви ши пла сман. С до ла -
ском још јед ног ис ку сног игра -
ча по ја чан је ве зни ред и оче -
ку јем да ће мо с њим би ти још
ја чи у на ред ним ме че ви ма –
ре као је Ђу ка но вић.

По сле убе дљи вог три јум фа
над Бе чеј ци ма за до вољ ство 

ни је крио ни шеф стрч ног шта -
ба Ди на ма 1945.

– Иа ко смо би ли осла бље ни
јер ни је игра ло не ко ли ко мо -
ма ка, по сле ви со ке по бе де мо -
рам да бу дем за до во љан ка ко
смо де ло ва ли као тим. Осво ји -
ли смо бо до ве у ме чу про тив
не у год ног ри ва ла ко ји има ква -
ли те тан са став и ко ји се пред -
ста вио у до бр ом све тлу. Не ма
опу шта ња, на ста вља мо да тре -
ни ра мо и да стре ми мо до брим
ре зул та ти ма. Већ у на ред ном
ко лу пред сто ји нам те шко го -
сто ва ње у Ста рој Па зо ви. Је -
дин ство је на пре ми је ри три -
јум фо ва ло у Са ку ла ма с 3:0,
што до вољ но го во ри о ка квом
се ти му ра ди. По шту је мо до -
ма ћи на, али ми же ли мо да се
пред ста ви мо у нај бо љем све -
тлу. Хо ће мо да на ша по бед -
нич ка се ри ја тра је што ду же...
– ис та као је Жар ко То до ро вић.

Да кле, дру га рун да Срп ске ли -
ге „Вој во ди на” до но си пра ви
дер би – ду ел ри ва ла ко ји су у
пр вом ко лу убе дљи во тријумфо -
ва ли над сво јим против ни ци ма.

СПОРТ
Петак, 21. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Спој мла до сти и
искуства

Ста рт шам пи о на та
по чет ком ок то бра

Ко шар ка шки клуб Та миш по -
ла ко али си гур но фор ми ра еки -
пу за пред сто је ћу се зо ну у Ко -
шар ка шкој ли ги Ср би је.

Већ го ди на ма чел ни љу ди
јед ног од нај по пу лар ни јих
спорт ских ко лек ти ва у на шем
гра ду ву ку пра ве по те зе у пред -
се зо ни, па не тре ба сум ња ти да
ће та ко би ти и овог пу та.

У до го во ру са ше фом струч -
ног шта ба Бо ја ном Јо ви чи ћем
па жљи во се би ра ју по ја ча ња.
Она ко ја мо гу да од го во ре зах -
те ви ма на те ре ну, али исто вре -
ме но и она ко ја је мо гу ће до -
ве сти, а све у скла ду с тре нут -
ним бу џе том клу ба.

Ових да на Ко шар ка шки клуб
Та миш до вео је још јед ног про -
ве ре ног игра ча. Ис ку сни цен -
тар, Зо ран Кр ста но вић, но во је
по ја ча ње клу ба из на шег гра да.

Зо ран је ро ђен 1982. го ди не
и ви сок је 206 цен ти ме та ра, а
оства рио је и за па же ну ин тер -
на ци о нал ну ка ри је ру. Од 2005.
до 2019. го ди не про ме нио је
ви ше клу бо ва у Ру му ни ји, Ма -
ђар ској, Швај цар ској.

Нај за па же ни ји учи нак у ка -
ри је ри имао је у се зо ни
2010/2011, ка да је био нај бо -
љи играч ру мун ског пр вен ства.

Кр ста но вић је про шлу се зо -
ну про вео у Дру гој ли ги на ше
зе мље, игра ју ћи за Спа р так из
Су бо ти це. Про сеч но је оства -
ри вао учи нак од 23,3 по е на и
7,7 ско ко ва по утак ми ци.

Но во по ја ча ње Ко шар ка шког
клу ба Та миш је и плеј меј кер
Лу ка Пе тро вић.

Овај мо мак је ви сок 198 цен -
ти ме та ра, а ка ри је ру је за по -
чео у мла ђим ка те го ри ја ма у
род ном Кња жев цу. Играо је и
у мла дим се лек ци ја ма бе о -
град ске Цр ве не зве зде, а по -
том је од лу чио да шко ло ва ње
на ста ви у Аме ри ци. Сту ди рао
је на Уни вер зи те ту За пад на
Вир џи ни ја и у по след њој се -
зо ни имао про се чан учи нак
од 14,3 по е на, 5,6 аси стен ци -
ја и 2,7 укра де них лоп ти по
утак ми ци. Пред сто је ћа се зо -
на у КК-у Та миш би ће му пр -
ва про фе си о нал на се зо на у
кари је ри.

Љу би те ље игре под обру че -
ви ма у на шем гра ду и на ви ја -
че КК-а Та миш не на пу шта на -
да да ће њи хо ви ми ље ни ци и у
овој се зо ни има ти шта да ка жу
у елит ном ран гу срп ске
кошарке.

ФУД БАЛ СКИ СРП СКО ЛИ ГА ШИ ЗА ПО ЧЕ ЛИ ТР КУ ЗА БО ДО ВЕ

ОД ЛИ ЧАН СТА РТ „БР ЗОГ ВО ЗА”
ЗА ПА ЖЕН УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА

ТРИ ЈУМФ ДУ ШИ ЦЕ И МИ НЕ

ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА АТЛЕТ СКИ КЛУБ ТА МИШ

ПО ЗИВ СЕ ЛЕК ТО РА СЕ НЕ ОД БИ ЈА
Срп ски атлет ски
са вез (САС) и са -
ве зни се лек тор
на ше зе мље Един
Зу ко вић упу ти ли
су зва ни чан по зив
тре не ру АК-а Та -
миш Зо ра ну Ко -
ци ћу за уче шће у
кам пу нај пер -
с п е к  т и в  н и  ј и х
атлет ских на да.

Зо ран Ко цић и
још тро ји ца на ци -
о нал них тре не ра
ода бра ни су од се -
лек то ра да во де
камп у ди сци пли -
ни сред ње пру ге
(600, 800, 1.500 и
3.000 ме та ра).

Камп нај пер -
с п е к  т и в  н и  ј и х
атлет ских на да
Ср би је би ће одр -
жан на Ко па о ни -
ку од 20. до 27.
ав гу ста, а на ње -
му ће уче ство ва -
ти по де сет нај та -
л е н  т о  в а  н и  ј и х
атле ти ча ра и
атле ти чар ки, они
ко ји су по ста ли
шам пи о ни Ср би -
је у сво јим ди сци -
пли на ма и ка те -
го ри ја ма.

Ве ли ко при зна ње ко је је
САС ис ка зао тре не ру Зо ра ну
Ко ци ћу по зи вом за уче шће у
кам пу атлет ских на да Ср би је
до шло је као ре зул тат ви ше -
го ди шњег пре да ног и успе -
шног ра да. Зо ран Ко цић је по
за ни ма њу ди пло ми ра ни тре -
нер атле ти ке, но си лац про -
фи-ли цен це атлет ског тре не -
ра, и у до са да шњој ка ри је ри
је са сво јим так ми ча ри ма
осво јио 38 ме да ља на др жав -
ним атлет ским пр вен стви ма.

По зив са ве зног се лек то ра
за уче шће у кам пу атлет ских
на да Ср би је до би ла је и Са ња

Ма рић, атле ти чар ка АК-а Та -
миш, ви ше стру ка шам пи он -
ка Ср би је. По ред Са ње Ма -
рић, у кам пу атлет ских на да
би ће и Ема Ко вач, шам пи он -
ка Бо сне и Хер це го ви не у атле -
ти ци, ко ја у овој се зо ни тре -
ни ра под над зо ром тре не ра
Зо ра на Ко ци ћа.

По ред струч ног тре нер ског
ра да, по ла зни ци кам па атлет -
ских на да Ср би је на Ко па о -
ни ку слу ша ће пре да ва ња број -
них еми нент них струч ња ка о
ис хра ни спор ти ста и све му
оно ме што је ва жно за њи хов
да љи на пре дак.

Стране припремио

Александар
Живковић

КО ШАР КА ШКИ КЛУБ ТА МИШ ПО ЛА КО СКЛА ПА ТИМ ЗА НА РЕД НУ СЕ ЗО НУ

ЗО РАН КР СТА НО ВИЋ И ЛУ КА 
ПЕ ТРО ВИЋ НО ВА ПО ЈА ЧА ЊА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Жељко
Воденичаров,
инжењер:

     – Возићу бицикл,
наћи ћу се с
друштвом... Као и 
увек, сваки слободaн
тренутак који уграбим
користим за 
опуштање.

Асја Богдановић,
ученица:

    – Видећу се с
пријатељима које 
нисам дуго срела. 
Ићи ћемо некуд,
одмараћемо се,
шетаћемо... Засад 
тако, ако се нешто 
не промени.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

У вези
Ех, осама...

    Или веза...

    То је вечито питање.

    Не постоји тачан одговор.

    Али ако окрећемо педале сопствене судбине...

    Нешто ће већ испасти: осама или веза.

    Важно је не тапкати у месту.

    И не везивати се по сваку цену.

Гужва
Човек је друштвено биће.

    А еволуција каже да смо настали од животиња.

    Има и нешто што се зове гомила; то је тај „праген”.

    То је оно када смо у маси, гужви, па смо „храбри”...

    Неки увек бирају лакша решења.

    Што не значи да су она најбоља.

    То укапирамо тек када промолимо нос ван масе и озбиљно 

се загледамо у огледало. Тада растемо. Тек онда...

Са спокојством
Роје се мисли увек пошто особа остане сама.

    Без обзира на то да ли је хтела или не.

    Мисли, најпре, о крају.

    Па онда о почетку.

    Некада је овај ред и обрнут: почетак, па крај.

    Шта год да је производ размишљања...

    Добро је док се мисли.

    Посебно ако се то чини са спокојством.

Катја Богдановић,
ученица:

     – Хоћу да уживам 
с другарима и
породицом. Можда 
ћемо ићи на језеро, 
на пикник. 
Припремам се за школу,
такође. Крећем у 
осми разред.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте

расположени за то да шест

месеци, почев од октобра,

добијате бесплатан

примерак „Панчевца”,

шанса је ту! Довољно је да

на адресу Вука Караџића

1, с личним подацима,

пошаљете лепу

разгледницу или на имејл

pancevac@pancevac

-online.rs фотографију 

с летовања с назнаком 

где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија

појави на последњој

страни листа закључно 

с бројем који излази 

18. септембра – награда

је ваша.

P. S. Допишите нам 

реченицу-две 

како вам је било...

Наградни конкурс

„Можете ли неко море волети више од Панонског?” – Мраморак, 2020.
(Фото: Петар Лацковић.) Поздрав свим Панчевкама и Панчевцима!

Оливера Лоци

Никола, Оливера,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Велики поздрав редакцији „Панчевца” и свимсуграђанкама и суграђанима са отока Пага.
Никола Цревар


