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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ГДЕ СЕ У ГРАДУ МОЖЕ БЕЗБЕДНО ОСТАВИТИ АУТОМОБИЛ

Пише: Александар Живковић

„ПАУК”, ПАРКИНГ ЗОНЕ, „ПОШТО
ТО КОШТА” И НАРАВОУЧЕНИЈЕ

Неко тужно
лето...
Најтоплије годишње доба увелико траје... Ово лето помало
подсећа и на оно из 1968. године – варљиво је! И по временској прогнози (што би рекла Мира Бањац у култном
филму, „мало-мало па киша”),
али и због разних демонстрација које се одржавају...
За разлику од најтоплијег
годишњег доба од пре више од
пола века, ово наше лето, нажалост, разликује се и по вирусу који је паралисао читаву
планету. Доскора су се током
лета у нашем граду одржавале
разне манифестације, људи
планирали одлазак на годишње одморе или бар обилазак
оближњих излетиша и купалишта...
Лето, па и цела 2020. година неће се памтити по лепом.
Народ је збуњен, до њега допиру свакојаке информације
у вези с коронавирусом, затворене су нам границе суседних земаља... Епидемиолози
свакога дана јавно износе податке о броју оболелих од коронавируса... Неко им верује,
неко не!
Тако многи отказују своје
годишње одморе, док су други
једва дочекали да „тензије”
мало попусте, па су похрлили
пут Јадрана...
Нека ранија лета обично су
бивала мирна, није се много
тога дешавало. Најважније је
било где ради риба, на који
мамац гризе, какав је водостај
река... Или се тражила нека
добра свирка, нека летња забава... Сада је, нажалост, потпуно другачије!
И шта нам онда преостаје?
Једино да покушамо да сами
себи живот учинимо квалитетнијим и бољим. Ваља се
оканити ламентирања над
судбином и окренути се будућности. И клонити се оних
што стално гунђају, приговарају и узалуд се труде да, жалећи се на то да „сви други” не
ваљају, створе лажни утисак о
сопственој величини, бежећи
притом од сусрета с погледом
особе која их вреба у огледалу.
Та њихова негативна енергија
гора је од овог нашег ваздуха,
ваљда јединог на свету који
има боју, структуру, мирис и
укус.
Зато главе горе! И не устручавајте се да наградите себе
ако сте успели у било чему
што сте наумили. Частите се
нечим што волите...

Петак, 21. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Људи често „заборављају”
да непрописним
паркирањем ометају
функционисање својих
суграђана
У „мрежу” месечно у
просеку „улети” 80 возила
Кренеш колима у град. Да набрзака
платиш рачуне, купиш неку ситницу
у радњи, свратиш до „Панчевца” да
даш оглас… Куд ћеш с аутомобилом,
сва паркинг места су заузета… Још
боље, мислиш се, „уденућу” се у неку
уличицу, хаустор или томе слично –
таман да не платим паркирање за тих
„пет минута”. Пет минута „порасте”
на двадесет због непредвиђених
околности, попут реда.
И, док си рекао „мува”, покупио те
„паук”. Тј. твоје превозно средство.
А, јој! Чупање косе и грицкање ноктију не помажу – мораш да платиш
ако хоћеш поново да возиш свој
аутомобил.
Где и коме?
У Панчеву, у оквиру ЈКП-а „Хигијена”, постоји радна јединица „Паркинг сервис”. Њен шеф – Срђан Миловановић – за наш лист каже да ова
служба контролише наплату паркирања у центру града на 2.047 паркинг
места. Све је регулисано системом
паркинг зона. Наплата паркирања се
врши радним данима од 7 до 21, а суботом до 14 сати. Недељом је опуштено, паркирање је за „џ”.

Наплата паркирања се
врши радним данима од
7 до 21, а суботом до 14
сати; недељом је опуштено,
паркирање је за „џ”.
– „Паркинг сервис” поседује једно
специјално возило –„паук” – за уклањање непрописно паркираних возила по налогу саобраћајне полиције и
комуналне инспекције града Панчева. Возила се односе на локацију на
Новосељанском путу б. б., а број телефона за информације је 013/314857 – одговара Миловановић на питање шта чинити ако вам је аутомобил „нестао”, а није украден.
Иначе, паркинзи су подељени у
три зоне. У првој, црвеној зони максимално дозвољено паркирање у
континуитету је 120 минута. Број
СМС-а за плаћање је 9131 и цена за
један сат је 35 динара. У њој се можете поново паркирати након пола
сата. Постоји и друга – жута зона, с
максималним задржавањем до 240

минута у континуитету. Може се
платити СМС-ом на 9132 – сат кошта 30 динара. Исто правило важи
као и код прве зоне: прође 30 минута и опет можете да станете где сте
били. Ако има места…
У трећој, зеленој зони, у којој нема
ограничења око тога колико се можете задржати, постоје две варијанте: за
сат по цени од двадесет динара могуће
је „јавити” се поруком на 9134, а за цео
дан, с ценом од 80 динара, на 9133.
Након слања СМС поруке добијате
потврдну поруку са обавештењем о
времену важења вашег паркинг места. Ову поруку не треба брисати све
док не истекне време предвиђено за
паркирање. Могуће је „набавити” и
претплатне карте за паркинг: месечне, полугодишње и годишње; цене се
разликују за физичка и правна лица.
Седиште „Паркинг сервиса” је у
Улици Димитрија Туцовића 5, а радно
време услужног центра је радним данима од 7 до 19 и суботом од 7 до 14
сати. Број телефона: 013/351-549;
имејл parking.servis@jkphigijena.co.rs.
Ред и прописи
Какве су одредбе закона које се односе на рад „паука”, односно „Паркинг
сервиса”… О томе смо нешто раније
ове године разговарали с Маријом
Андрић, пи-аром ЈКП-а „Хигијена”.
Да ли у тренутку када „паук” почне
да подиже аутомобил власник возила, уколико се појави на лицу места у
том моменту, има право да тражи да
се возило спусти и под којим условима? Да ли запослени у „Паркинг сервису” имају право да одбију такав
захтев?

– Не, кад почне подизање возила,
више нема спуштања, возило се односи до депоа. Ако се власник појави
при постављању „канџе” на точкове
возила, онда има право да тражи да
се возило не односи и тад се поступа
по његовом захтеву. Све то је у складу с Одлуком о уређењу саобраћаја
на територији Града Панчева – одговорила је Марија Андрић.
Особа задужена за односе с јавношћу овог јавног предузећа отклонила
је недоумице и у вези с тим колико
износи казна ако се власник појави
пре него што је возило однето и жели
да је плати на лицу места, односно
„пошто кошта” ако „паук” однесе аутомобил:
– Ако се власник појави пре подизања возила, односно при постављању прве „канџе” на точак, наплаћује
се покушај уклањања у износу од
2.500 динара, а ако се возило подигне и однесе, тад се наплаћује пун
износ уклањања – 5.000 динара.
Која је процедура када се возач појави на месту где се паркирао и схвати да му је „паук” однео аутомобил…
Постоји и број мобилног телефона за
информације: 063/112-21-09.
Људи често „заборављају” да непрописним паркирањем ометају
функционисање својих суграђана.
Дешава се да управо они пријављују
да не могу да изађу својим аутомобилом на улицу јер им је неко „засео”
испред капије – пријаве се подносе
МУП-у Србије – ПУ Панчево на 192 и
комуналној инспекцији Града Панчева на 013/354-172.
Према речима Марије Андрић,
„паук” месечно у просеку однесе 80

возила с територије града Панчева.
Нема локација и правила одакле аутомобили најчешће „путују” иза надвожњака, ка Миси, пре Спортског
центра, где се „депонују”. Све то зависи од рада овлашћених лица – саобраћајне полиције, комуналних инспектора и пријава грађана. Пи-ар
„Хигијене” каже да је некад то у Улици Светозара Шемића код бувљака, а
неки други пут у центру града. Новинари овог листа су сведоци да „паук”
на дневном нивоу у епицентру града
где нам је редакција „покупи” бар
два „комада”.
Панчевци су редовни у измирењу
казни, дуговања грађана према „Паркинг сервису” не постоје. Па, како би
и постојала…

Један „паук” уклања
непрописно паркирана
возила по налогу
саобраћајне полиције и
комуналне инспекције
града Панчева.
Једини разлог за дуг би био да
ваш аутомобил вреди мање од висине казне. Их, па то онда и није неки
аутомобил, пре ће бити да је „крш”.
При род но, љу ди во ле и сво је
„олдтајмере”. Живели! Зато, пазите
где паркирате, постоји 2.047 места
за то.
С. Трајковић

ИЗ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Моја прва плата

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Трибина у време короне.
У суботу, 15. августа, на Градском стадиону
Снимио: Милан Шупица

Национална служба за запошљавање
је расписала јавни позив за реализацију програма подстицања запошљавања младих под називом
„Моја прва плата”. Овим
програмом даје се могућност младима без радног
искуства да обаве праксу
на конкретним пословима
код послодавца с циљем
стицања знања, вештина и
компетенција за рад и да
на тај начин повећају своје
могућности за запошљавање. Позив је доступан на
сајтовима www.nsz.gov.rs и
www.mojaprvaplata.gov.rs.
Програм се спроводи без
заснивања радног односа у
трајању од девет месеци
код послодаваца који припадају приватном или јавном сектору, а приоритет имају послодавци из приватног

сектора, посебно они из девастираних општина. Планирано је укључивање 10.000 младих са средњим и ви-

соким образовањем, до навршених
30 година живота, што су без радног
искуства и налазе се на евиденцији

незапослених НСЗ-а, који исплаћује
месечну новчану накнаду у износу од
20.000 свршеним средњошколцима и
24.000 динара младима с
високим образовањем.
Прва фаза реализације
програма је намењена искључиво послодавцима, који у периоду од 17. августа
до 25. септембра треба да се
пријављују на сајту mojaprvaplata.gov.rs. У другој фази
незапослени ће се од 1. до
15. октобра пријављивати
на истом сајту. Послодавци
ће потом изабрати кандидоване који им одговарају,
а коначне листе ће бити доступне на поменутом сајту
од 1. новембра.
На крају, уговор ће потписати НСЗ,
послодавац и изабрани кандидат.
С. Т.
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Петак, 21. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОД 1. СЕПТЕМБРА ПУНЕ УЧИОНИЦЕ

ЕПИДЕМИОЛОЗИ КАЖУ ДА СЕ НЕ ТРЕБА
ПЛАШИТИ ПОЛАСКА У ШКОЛУ
Ђаци се од септембра враћају
у школске клупе, уз поштовање одређених мера, али уз додатну опрезност која обавезује
како родитеље, тако и просветне раднике да прате своје ученике. Како сматра епидемиолог проф. др Бранислав Тиодоровић, члан Кризног штаба
за сузбијање заразне болести
ковид 19, не треба се плашити
поласка у школу, јер се та иста
деца месецима већ друже и
проводе време заједно, док ће
у школама бити обавезно поштовати одређене мере заштите уз другачију организацију
наставе.
Професор Тиодоровић сматра да је потребно децу едуковати, што ће бити појашњено
већ на првом часу, те да је и на
родитељима и на просветним
радницима велика одговорност.
– Просветни радници сада
имају веома важан задатак и
морам да признам из свог угла
да им није лако. Они морају да
буду спремни да прихвате децу и да преузму одговорност и
улогу у функционисању свега
што следи. У договору са школским лекарима биће појашњено како да се понашају, како
да препознају симптоме, да им
мере телесну температуру на
уласку у школу. Није то ништа
тешко нити компликовано, уз
мало добре воље и организације све ће то проћи у најбољем реду – објашњава професор Тиодоровић.
Сваки учитељ или наставник
до сада је већ упознао своје ђаке, тако да ће му бити лакше да

прати његово понашање и примети могући проблем. Уколико се догоди да у породици детета неко оболи од короне, тај
ученик биће удаљен из разреда
док се не излече укућани и не
утврди да и он није заражен.

ном родитеље и обавестиће их
да дођу по дете. Или ако родитељи не обавесте школу да у
породици имају оболелог, а то
сазна школа, онда ни дете неће моћи да похађа наставу са
осталом децом, док се не стекну

ПРА ВИ ЛА ПО НА ША ЊА
1. Уколико један ученик
добије корону, остали ће бити тестирани, али ће наставити рад.
2. Ако се у породици неког ђака појави корона, он
неће ићи у школу иако није
заражен.
3. Ако се те го бе ја ве у
школи, на часу, наставник
– Такође, ако се тегобе јаве у
школи, на часу, учитељ или наставник посумња на одређене
симптоме који указују да дете
има корону, позваће телефо-

је у обавези да позове телефоном родитеље да дођу
по дете.
4. Ђаци могу да скину маске док седе у клупи. Маску
ће поново ставити када иду
до тоале та, на вели ком
одмору...
5. Трослојне маске неће
бити обавезне.
услови. Ако се догоди такав
пример, неће цело одељење ићи
у изолацију, него ће се пратити та деца, обавити тестирање
и школа наставља даље. Јер где

су нама сада деца? Друже се,
проводе време заједно, нису
изолована, па зашто онда уз
препоручене мере не би похађала наставу? Школа треба да
им да упутство, већ на првом
часу морају добити информације о маскама, коришћењу,
физичкој дистанци, одстојању,
дезинфекцији и прању руку –
каже епидемиолог Тиодоровић.
Задатак сваког родитеља је
да пошаље здраво дете у школу, то значи да оно нема никакве тегобе, ни температуру, ни
гушобољу, ни дијареју или било који други проблем.
– Није то ништа ново, тако се
свако понаша и када је друга
болест у питању, а не само у доба епидемије. Уколико се деси
да неко дете у разреду има корону, оно ће одмах бити послато
кући, док ће остала деца бити
тестирана и праћена – каже
проф. др Бранислав Тиодоровић.
Епидемиолог др Предраг Кон
изјавио је да би требало схватити да ће вирус свакако ући у
школе, али да се мерама превенције може спречити његово преношење и ширење унутар школе.
– Децу треба научити да морају да носе маску. Они је могу
скинути док седе у школској
клупи, јер ће бити на дистанци
од друге деце. Маску ће поново морати да ставе када одлазе
до тоалета, на великом одмору. Мораће да их носе и у школском дворишту ако су збијени
једни уз друге. Ако скидају маске, мора да се држи дистанца,
а то је те шко обез бе ди ти –
објаснио је Кон.
Р. П.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра Србије, Опште
болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

Сваког радног дана у
Заводу „Панчевац” могуће је урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
прегледе врата и меких
ткива. Ове прегледе искључиво радним данима
обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.

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

Цена: 4.000 дин.

БАХАТОСТ ВЛАСНИКА ПРЕВОЗНИЧКЕ ФИРМЕ

„Кодекс” без основног кодекса у комуникацији
Од маја ове године ковинска
аутобуска станица има новог
власника – познатог панчевачког привредника. Ову нову реалност без имало љутње прихватили су сви пословни људи
који држе до себе и својих бизниса. Скоро сви.
Једина особа која очигледно
не зна шта је пословна етика
јесте власник ПП-а „Кодекс”
Миодраг Минић. Наиме, нови
власник станице послао је свим
дотадашњим корисницима
имејл у коме су обавештени да
ће ако наставе коришћење аутобуских стајалишта која су сада у приватној својини добити
кривичне пријаве. Сви су то
прихватили сем Минића.
Но ви вла сник је усме но
упозорио Минића да престане
да паркира аутобусе у кругу

КОВИД У ГРАДУ

Мање оболелих
Према пресеку направљеном
у среду, 19. августа, у ковид
болници у нашем граду биo
је смештен 41 пацијент, од
чега је шесторо било на интензивној нези, а двоје на
респиратору. На кисеонику
је било 15 пацијената.
У недељном извештају Института за јавно здравље Војводине оцењено је да је епидемиолошка ситуација у Војводини протекле седмице и
даље била неповољна, али с
тенденцијом побољшања. У
понедељак је на територији
северне српске покрајине био
3.021 активан случај, што је
за 563 мање него седам дана раније.
Ево још једне добре вести:
за разлику од претходних
недеља, Панчево више није
на листи градова у којима је
епидемиолошка ситуација
неповољна.
Д. К.

аутобуске станице, на шта је,
према речима особа које су
сведочиле том разговору, Минић дрско реаговао рекавши
да га то не занима и да нови
власник може да га тужи.
У жељи да то проверимо, позвали смо Миодрага Минића и
питали га да ли је то тачно. Он
је то негирао, рекавши да је

имао сусрет с новим власником аутобуске станице пословне природе, а пошто није прихваћена његова понуда, није
више комуницирао с панчевачким привредником. Такође, рекао је да ће његови запослени
одговарати ако наставе да се
паркирају на аутобуској станици у Ковину. Истог дана смо

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА „ЕКОСАН ПЛУС”

У петак прскање комараца
Друштво за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „Екосан плус” д. о. о. најавило је да
ће третман сузбијања одраслих
комараца на територији града
Панчева извршити у петак, 21.
августа, уколико се за то створе
повољни метеоролошки услови.
Третман ће бити изведен уређајима са земље и трајаће од
19 до 23 сата. У појединим деловима града биће обављено и
задимљавање. Пчеларима је
упућена молба да благовремено предузму све неопходне мере за заштиту пчела.
На основу извештаја Завода
за биоциде и медицинску екологију (ЗБМЕ), од 1. јуна до 4.
августа, присуство генома вируса Западног Нила откривено
је у домаћим комарцима Culex pipiensса с различитих локација на територији Панчева,
али и Су бо ти це, Сом бо ра,

Параћина, Зрењанина, Краљева, Палића, Апатина, Новог Сада, Пожаревца и Београда.
У Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” кажу да на територији Србије до 14. августа није
регистрован ниједан потврђени случај оболевања од грознице Западног Нила.
Инфекција вирусом Западног
Нила званично је први пут регистрована у хуманој популацији на територији Србије крајем јула 2012. године. У „Батуту” наводе да је у периоду од
2012. до 2019. године на територији наше земље забележено
укупно 1.016 случајева грознице Западног Нила. У истом периоду бележи се и 98 смртних
исхода који се, како кажу на поменутом институту, „могу довести у везу са оболевањем од грознице Западног Нила”.
Д. К.

му послали имејл у жељи да
имамо и писани траг, али Минић на њега није одговорио.
А да је власник „Кодекса” бахат, говоре и фотографије на
којима се види да је и у среду,
19. августа, дан после нашег
разговора, било паркираних аутобуса те фирме на приватном
поседу аутобуске станице.
Према незваничним информацијама, општинска власт у
Ковину је издвојила простор
превозницима где могу да паркирају аутобусе. Сва аутотранспортна предузећа се тога придржавају, а за ПП „Кодекс”
правила фер пословања изгледа не важе.
Но ви на ри „Пан чев ца” ће
обавештавати јавност о томе
какав ће епилог добити судски процес.
Р. П.

ВОДОВОД

Радови у Његошевој
Прва фаза реконструкције
водоводних инсталација у
центру Панчева, од Градске
управе до Његошеве улице,
приводи се крају, а ове недеље ће почети исти такви
радови у Његошевој улици.
За овај посао су задужени извођачи које су, путем
јавних набавки, ангажовали Град Панчево и Јавно
комунално предузеће „Водовод и канализација”. Посао обухвата реконструкцију водоводне мреже и мреже фекалне канализације,
што кошта приближно 10
милиона динара, и реконструкцију атмосферске канализације, а цена тих радова је нешто мање од пет
милиона динара. Подземне
цеви у Његошевој улици
старе су више од шест
деценија.
Д. К.

Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- -центра „Зоки”, погледајте на рекламним страналилула.
Као што је већ нагла- ма нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО

4

ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Наш однос према прошлости крајње је селективан, а
исувише често стереотипан и произвољан. Многи међу
нама из историје сопственог народа бирају само оно што
им се свиђа и то афирмишу без улажења у суштину и без
било какве потребе за дубљим разумевањем, док све оно
што им се не свиђа једноставно игноришу, кривотворе
или потпуно занемарују. Стога исувише често долазимо
у опасност да недовољно добро разумемо поједина раздобља сопствене прошлости, а посебно ону закономерност која се односи на то да се историја понавља.
(Историчар Дејан Ристић, „Блиц”, 16. август)
* * *
Кад је реч о слободним уметницима – писцима, та категорија се на друштвеној лествици већ деценијама налази одмах изнад просјака. Статус слободног уметника
међу писцима углавном имају они који преживљавају
од родитељске пензије, јер остали, који су се опекли о
овај статус, знају да их у децембру вреба годишњи обрачун доприноса, које неће имати одакле да плате. Тада
схватите да вам се више исплати да имате статус незапосленог лица него самосталног уметника.
(Писац Марко Видојковић, „Данас”, 17. август)
* * *
Нема друге Србије, она је умрла с Радетом Константиновићем, Срђом Поповићем, Борком Павићевић. Остали су уморни, безвољни, депресивни. Тешко је утврдити
која је ’идеологија’ крива за ово или оно, када се неко
пита коме би се морао поднети рачун за криви начин по
коме се данас живи, најпре би га требало испоставити
себи самима. Мало је која власт, и она најнесимпатичнија, дошла на врх без бесловесне подршке тих истих
људи што се накнадно питају у чему су се то нашли.
(Писац Бора Ћосић, „Време”, 13. август)
* * *

* * *
Изузетно ме све ово погађа. И пре овога, годинама уназад присутно ми је осећање да се удаљавамо једни од
других, мање дружимо, мање волимо. А сад тек, препоруке да се избегавају контакти с људима, то је жесток
ударац. Мада се некако надам да ће једног дана, када се
нађе решење за проблем с короном, потреба за блискошћу нагло експлодирати. Уз све те забране, најмање се
пажње усмерава на стање духа народа, а када клонемо
духом, и болест нас лакше напада. Кад нема духовне
испуњености, нема ни воље, па нема ни продуктивности, испашта наравно и економија, цело друштво назадује... У оваквим временима највише напора би требало
уложити баш на ту страну, култура, и још више културе,
подизање морала, јачање духа.
(Музичар Игор Винс, „Блиц”, 11. август)
* * *
Ја се бавим педагогијом. Професор сам и школујем будуће глумце. И преносим на њих моја знања и моја искуства. Али верујте ми и они мене уче. Да будем свежа,
да осетим енергију новог времена и нових генерација
које долазе, да се не учаурим, не запустим, не предам и
да останем заробљена у неком препотопском времену.
Уче ме да будем жива и да имам пулс. Волим младост.
Мислим да им није лако у овом времену. Ово време је
против живота, радости, љубави. Ово билдовање страха
темом да ли ћеш имати посла, да ли ћемо бити здрави,
да ли ћемо бити слободни, сигурно јесте тешко и оптерећујуће. И сад, у том времену које меље треба освојити
свој простор. Много тешко. Није им лако. Праве вредности су скрајнуте и потцењене.
(Глумица Љиљана Благојевић, портал „Нова.рс”,
18. август)
* * *
Филм „Отац” јесте базиран на истинитој причи, али је
већи део његове радње фикција. Наравно да нешто што
је животна истина, што се заиста десило, увек помогне
да ствар буде што истинитија. У Немачкој им није било
јасно како је могуће да је неко две године ишао на посао и није примао плату, неке ствари су њима биле потпуно надреалне. Филм је пронашао прави тренутак, јер
је и пре пандемије планета „почела да кључа” због социјалних разлика и повећања раслојавања између богатих и сиромашних. Бојим се да ће после короне поделе
на богате и сиромашне бити још веће, и да ће планета
бити још неправедније место.
(Редитељ Срдан Голубовић, Н1, 16. август)

Петак, 21. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЗНАТЕ ГРАДСКЕ КАДРОВСКЕ ОДЛУКЕ

АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ
НОВИ ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА
Заменица првог
човека града Драгана
Купрешанин
Нова лица у Већу:
др Горан Симоновић,
Владислава
Д. Максимовић и
Марија Јевић
На кон сти ту тив ној сед ни ци
Скупштине града Панчева, у
петак, 21. августа, биће обзнањено: Александар Стевановић,
до са да шњи ди рек тор ЈКП-а
„Хигијена”, нови је градоначелник Панчева. Његова заменица биће Драгана Купрешанин. Локални парламент ће и
убудуће водити Тигран Киш.
Према најавама из добро обавештених извора, чланови Градског већа остаће Миленко Чучковић (подручје рада, запошљавања и социјалне политике), Катарина Бањаи (заштита животне средине и одрживи развој) и
Татјана Божић (образовање).
Најозбиљнији кандидат да уместо др Миреле Петровић убудуће буде већник за здравство
јесте др Горан Симоновић. Владислава Д. Максимовић ће преузети ресор пољопривреде, који је водио Зоран Грба, док је за
ресор културе одабрана Марија
Јевић, а у Веће улази уместо
Немање Ротара. Дојучерашњи
заменик градоначелника Предраг Живковић имаће задужење да се у Већу бави комуналним предузећима и саобраћајем, а Маја Витман остаје на
месту градског менаџера.

Драгана Купрешанин
Да ли ће бити још ресора у
Градском већу, видећемо на самој седници Скупштине града.
Сви набројани су кадар Српске напредне странке.

Биографије двоје првих
људи града
Ред је да најпре представимо
новог градоначелника. Александар Стевановић је рођен 4.
септембра 1986. године у Суботици. Школовао се прво у
Панчеву: завршио је Основну
шко лу „Ми ро слав Ан тић” и
Гимназију „Урош Предић”. Дипломирао је на Факултету за
градитељски менаџмент Универзитета „Унион” у Београду.
Радну каријеру је започео у
породичном предузећу 2010.
године на административним
пословима, а наставио ју је на
пословима управљања, где је
остао до 2016. Од октобра 2013.
до марта 2016. године обављао
је функцију председника Надзорног одбора ЈП-а Дирекција
за изградњу и уређење града
Панчева. Током 2016. године
неколико месеци био је директор ЈКП-а „Хигијена”, а од маја 2016. до септембра 2017. године члан Градског већа задужен за ресор стамбено-комуналних послова и саобраћаја.
Потом је именован за директора ЈКП-а „Хигијена”.
Говори енглески језик. Отац
је једног детета. Стевановић је
члан СНС-а од 2013.
Његова заменица Драгана
Купрешанин рођена је 17. де-

Александар Стевановић
цембра 1983. Основне академске сту ди је за вр ши ла је на
Правном факултету Универзитета у Београду и има звање
дипломирани правник. Пре факултета била је ученица Гимназије „Урош Предић” и ОШ
„Свети Сава”. Има положен државни стручни испит по програму за високо образовање и
богато радно искуство.
Била је део приправничког
програма у Националној служби за запошљавање у Сектору осигурања за случај незапослености од маја 2012. до маја
2013. Потом, виши стручни сарадник за послове матичне евиденције у Покрајинском фонду за пензијско и инвалидско
осигурање, Филијала Панчево,
од 1. јула 2014. до 14. новембра 2017. Руководилац правних, кадровских и административних послова у Заводу за јавно здравље Панчево била је од
1. фебруара 2018. до 28. априла 2019, а секретар Предшколске установе „Дечја радост” од
29. априла 2019. до 22. септембра 2019; дан касније постала је вршилац дужности директора Дома за лица са оштеће ним ви дом „Збри ња ва ње”
Панчево.

и коаутор је у више домаћих и
страних научних радова. Посебно истиче рад у међународном часопису „Agriculture M21”,
који је објавила у јуну 2020. године с групом коаутора. Учесник је више симпозијума у организацији Шумарског факултета. Поседује цертификат из
корпоративног управљања у јавним предузећима, државним
друштвима капитала и привредним друштвима.

Нови већници

Доктор Горан Симоновић,
нови већник за здравство, рођен је 13. октобра 1976. године
у Косовској Витини. Средњу
медицинску школу „9. мај” у
Приштини завршио је као ученик генерације. Уписао је редовне студије 1996. године на
Медицинском факултету Универзитета у Приштини, које је
успешно завршио у Косовској
Митровици и стекао звање доктора медицине.
Како сам каже, због неповољне економске и политичке ситуације, као и НАТО агресије
на нашу земљу, пут га је довео
до нашег града. Засновао је радни однос у Дому здравља Панчево као лекар у Служби хитне
медицинске помоћи. Ту је остварио запажене резултате и стекао искуство у спасавању и пружању прве помоћи најугроженијим пацијентима. Активно је
учествовао у организацији низа
превентивних акција усмерених
на подизање свести суграђана о
значају превентивних прегледа.
Такође, Симоновић је иницијатор едукативних предавања за предшколску и школску
децу кроз организовану посету
вртићима и школама. Ожењен
је и отац је двоје деце.
На крају, нова чланица Градског већа задужена за културу,
Марија Јевић, рођена је у Крушевцу 12. новембра 1979. Дипломирала је на Филозофском
факултету Универзитета у Београду, на групи за андрагогију. Чланица је Друштва андрагога Србије.

Владислава Д. Максимовић, која преузима ресор пољопривреде, села и руралног развоја у
Градском већу, рођена је 23.
јануара 1985. Она је мастер инжењер пољопривреде у области хортикултуре, а Пољопривредни факултет у Земуну Универзитета у Београду завршила је с просеком 9,88. Сада је
докторанд на истом факултету: одбрана докторске дисертације из области ратарства и
повртарства планирана је за јесен ове године. Такође, дипломирани је инжењер пејзажне
архитектуре и хортикултуре.
Пре на ве де ног за вр ши ла је
средњу техничку школу за пејзажну архитектуру у Београду,
смер хортикултура.

Владислава Д. Максимовић
Тре нут но оба вља ду жност
техничког извршног директора у ЈКП-у „Зеленило”.
Посвећена је константном
усавршавању у областима шумарства и пољопривреде. Аутор

Одмах по завршетку студија
почела је да ради у сектору за
људске ресурсе најпре у компанији „Соко Штарк”, а после
искуства у још једној великој
фирми прешла је у област културе. У периоду од 2013. до
2015. године била је директорка Дома културе у Качареву.
Основала је фестивал игре под
називом „Лудус фест”, чији је
циљ био промоција културе других народа, а затим и „Малу

МИ ШО МАР КО ВИЋ ДИ РЕК ТОР „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”
Како ће именовањем Александра Стевановића за новог градоначелника остати
упражњено место директора
ЈКП-а „Хигијена”, појавило
се неколико кандидата за
преузимање те позиције у
јавном комуналном предузећу. Скоро сасвим сигурно
нови директор постаће Мишо Марковић, дипломирани
инжењер организационих
наука.
Он је био члан Градског
већа задужен за стамбено-комуналне послове, а већ
годинама се као један од ру-

ководилаца ЈКП-а „Грејање”
бави управљањем отпадом.
Рођен је 30. априла 1974.
жаоку”, која је у склопу фестивала „Жаока” приближавала деци хумор, сатиру и карикатуру. Године 2015. основала је
удружење жена у Качареву под
називом „Етно-кутак” с циљем
очувања културе и традиције.

Марија Јевић
У периоду од 2015. до 2018.
године била је директорка Дома омладине у Панчеву. Тренутно похађа едукацију из области породичне системске терапије. Живи у Качареву, удата је и има два сина.
И, на овај начин представили смо вам све нове особе у
најужем градском руководству.
Када се буду уходали на новим пословима, свакако ћемо
разговарати с њима о будућим
акцијама.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПРОФЕСОР ИЗ САД ФИНАНСИРА
БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА НАШЕ ЂАКЕ
У току следеће године требало би да
основци у Србији имају бесплатан
приступ свим школским уџбеницима
на интернету уколико се оствари замисао проф. др Александра Кавчића
с Карнеги Мелон универзитета у Питсбургу, научног сарадника Математичког института САНУ.
Он је почетком године основао Фондацију „Алек Кавчић” и пре два месеца позвао овдашње наставнике да пишу уџбенике чије ће издавање финансирати, а затим их бесплатно објављивати на интернету. За „Политику” истиче да ће прве бесплатне школске књиге ђацима на интернету бити
доступне почетком 2021, а да ће им
читаве онлајн комплете за све предмете свих разреда основне школе поклонити до 1. септембра исте године.

Огромна зарада издавача
Кавчић наводи да ће, рачунајући и
уџбенике за стране језике, финансирати издавање више од сто наслова,
на којима, у доста случајева, раде и
по два, три аутора, којима ће платити
хонораре. Открива да израда једног
уџбеника кошта око 5.000 евра и да
ће, уз додатне трошкове које има око
издавања, на штампање свих школских књига за све разреде осмолетке
уложити од пола милиона до милион
евра.
– Толики је једнократни трошак који имају издавачи, а процењује се да
тржиште уџбеника у Србији годишње
вреди око сто милиона евра. И у томе
је апсурд целе приче који показује
колико се новца ту обрће и колико је
израбљивање родитеља у свему овоме. То моја фондација покушава да

спречи. А да не причам о чињеници
да сваки нови уџбеник који штампају
страни издавачи већ постоји у неком
од облика јер нова издања припрема
и државно предузеће Завод за уџбенике и наставна средства који прати
све промене. То значи да су роди-

Фото: Лична архива „Политике”

Београђанин, некадашњи ђак Математичке гимназије, а данас један од
водећих информатичара на планети,
позвао је наставнике у Србији да пишу уџбенике чије ће издавање финансирати његова фондација „Алек
Кавчић”, а затим их бесплатно објављивати на интернету

Алек Кавчић
тељи, као порески обвезници ове земље, већ једном платили издавање
уџбеника које ради завод. Покушавам да исправим неправду да плаћају
књиге и други пут, али не значи да ћу
успети нешто да променим јер директори школа имају право да бирају
уџбенике и питање је да ли ће изабрати
бесплатна издања која ћу ја да понудим – истиче Кавчић.

Улагање у будућност
Овим потезом, каже, жели да подари
свим ђацима исте могућности за напредак и подржи развој српског образовања, у коме види једину шансу за
извлачење земље „из дубоке кризе” и
довођење у стање да се носи са светском конкуренцијом.
– Оно што је Србији потребно је
многоструко веће улагање у образова ње, што је по ли тич ки гле да но
неисплативо, јер изискује далеко више

новца, а резултати се виде тек за око
три деценије јер ће тада генерације у
које се данас уложи својим радом моћи да допринесу друштвеном развоју.
Али то је једини начин да постанемо
оно што смо раније били и да наши
људи уместо полупроизвода за светско тржиште праве готове производе
који неупоредиво више вреде – каже
Кавчић.
Он наводи добар пример Италије,
која има десетак издавача, али се просветне власти на неколико година одлучују за само једног од њих који штампа јединствене уџбенике за целу земљу,
а држава покрива трошкове израде
школских књига оним издавачким кућама које су конкурисале, а нису изабране.
– Тако да се њима не може догодити да родитељи према избору школе
купе деци један комплет уџбеника, а
онда због зараде ђаци слушају наставу на даљину организовану према
књигама другог издавача – наглашава проф. Кавчић.

Висока одштета
Иначе, он је један од водећих информатичара на планети, аутор осам патената из информационих технологија које је направио на Хардвард и
Карнеги Мелон универзитету, на ком

ученика школе која носи титулу од
националног значаја наставио школовање у Бохуму, где је дипломирао
на Електротехничком факултету. Докторску дисертацију је одбранио на
Карнеги Мелон универзитету, а сем
на њему, предавао је и на Харварду и
на Универзитету Хаваји.
Живи на релацији Остин, Тексас –
Београд, а део новца којим је основао
Фондацију „Алек Кавчић” добио је на
основу рекордне судске одштете за
крађу интелектуалне својине у сфери
информационих технологија. У питању је проналазак, који је касније и развио у својој докторској дисертацији на
Карнеги Мелон универзитету, који се
од 2003. године користи за производњу свих чипова за читање с магнетских меморија на планети. Како објашњава за наш лист, мултинационална
компанија „Марвел технолоџис” је његов патент незаконито користила у
производњи чипова, а после седмогодишњег спора пресуђено је да њему и
проф. др Жозеу Моури, његовом ментору на Карнеги Мелон универзитету,
уплати 750 милиона долара.
– То је највећа одштета коју је неки
универзитет добио за незаконито присвајање интелектуалне својине. Не
бих да говорим о расподели те новчане

РА ЧУ НА РИ ЗА ШКО ЛЕ
– Помоћ већ три године пружам
Математичкој гимназији, из које
сам потекао, а која је имала застареле рачунаре – каже професор
Кавчић. – Како би најталентованији
математичари у земљи добили најбољу технологију за рад, од 2019.
их снабдевамо рачунарима последње генерације, а оне које смо им
је и докторирао и где четири катедре,
због заслуга, носе његово име. Овај
Београђанин је 1986. године завршио
Математичку гимназију у Србији, да
би по том као је дан од нај бо љих

доделили у претходној години заједно с Математичком гимназијом
шаљемо основним школама у Србији – каже наш саговорник. Тако је
недавно донирао 20 нових рачунара ђацима из Улице краљице Наталије, а прошлогодишње од јуче прослеђују осмолеткама у Батајници,
Новом Саду, Кикинди и Ваљеву.
суме, али део новца који је мени припао желим да, кроз рад фондације,
искористим за развој Србије, у којој
сам стекао основна знања – истиче
Кавчић.
(Политика)

ПОСЛЕ КРАЋЕГ
ПЛАНСКОГ ЗАСТОЈА

У „Хип–Петрохемији”
покренута производња
„ХИП–Петрохемија” је након тродневног застоја због радова на измењивачу топлоте у фабрици Етилен и реактору у Фабрици полиетилена ниске густине (ПЕНГ) поново покренула производњу.
Стартовале су фабрике Етилен и
ПЕНГ, које, према речима надлежних у „Патрохемији”, раде стабилно и према оперативном плану
производње. Убрзо је рад стартовала и Фабрика полиетилена високе густине (ПЕВГ).
Како кажу петрохемичари, покретање производње је протекло уз
поштовање прописаних безбедносних мера и у складу с важећим
процедурама компаније и стандардима квалитета заштите радне
и животне средине. О старту фабрика су обавештене све надлежне
институције.

СЕЗОНА КАШЉАЊА И КИЈАЊА

Није ковид,
већ амброзија
Средина августа је доба године када они који су алергични на амброзију имају велике проблеме.
Ових дана та коровска биљка почиње интензивније да цвета и за
оне који су на њу осетљиви то представља почетак кијања и кашљања.
Пре ма зва нич ним по да ци ма
Агенције за заштиту животне средине, Панчево је ове недеље ушло
у опасну зону емитовања полена
амброзије, а главни пик се очекује
током викенда и наредне недеље.
Гранична вредност за амброзију је, наиме, од минималних 15
до максималних 60 зрна, а према
процени биолога, може се очекивати да ће у наредним данима њихов број премашити и 100. У периоду емисије полена амброзије
дневне вредности крећу се од високе, преко веома високе, до екстремно високе концентрације и то
се, као и сваке године, очекује у
последњој недељи августа и првој
недељи септембра.

ПРОЦЕС ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НИС-а

ЕПИДЕМИОЛОЗИ ИНСИСТИРАЈУ НА ПОШТОВАЊУ ПРЕПОРУКА СЗО

Препознају квар и пре
него што се догоди

Маска раздора

Спречавање
непланираних
обустава рада
постројења у
Рафинерији
Препознати квар пре него што
се догоди и на тај начин спречити обуставу рада фабрике и
скупе поправке. Звучи невероватно, али управо тако би се
укратко могао описати један
од најновијих пројеката који
се тренутно спроводе у Рафинерији нафте Панчево.
На и ме, ка ко по ру чу ју из
НИС-а, у оквиру којег послује
и панчевачка Рафинерија, тренутно се у целој компанији
спроводи велики број дигиталних пројеката који ће у знатној мери унапредити пословање ове компаније, а Рафинерија у Панчеву у овом процесу
заузима посебно место. Поменути пројекат у НИС-у називају системом „предиктивног одржавања постројења” и његов
циљ је рано препознавање потенцијалних кварова на важној
опреми и спречавање непланираних обустава рада постројења у Рафинерији.
– Константно се трудимо да
држимо корак са европским
рафинеријама, а један од доказа да то успевамо јесу управо ди ги тал ни про јек ти ко је
спроводимо. Увођењем система предиктивног одржавања
значајно ћемо повећати безбедност радних процеса у нашој рафинерији, смањити оперативне трошкове, а самим тим

допринети повећању ефикасности пословања и унапређењу
конкурентности. Ми се овде
нећемо зауставити, настављамо увођење нових технологија
и у плану је низ пројеката дигиталне трансформације који
ће омогућити већу поузданост
опреме и ефикасније управљање свим процесима у панчевачкој Рафинерији – рекао је
поводом увођења дигитализације у панчевачку Рафинерију
Владимир Гагић, директор Блока Прерада у компанији НИС.
Како заправо ради „предиктивно одржавање постројења”?
НИС-ови стручњаци објашњавају да овај систем представља један од најзначајнијих
алата, који омогућава прелазак с такозваног корективног
на про ак тив но одр жа ва ње
рафи не риј ских по стро је ња.

Савремени рачунарски системи константно прате рад постројења, прикупљају податке
о раду опреме и на основу дубоких и сложених анализа података у реалном времену и
података о ранијем раду опреме сугеришу када би и где могло да дође до квара. У питању је најбоља светска пракса у
примени концепта тзв. учења
машина, тачније „Machine Learning Software”.
Овај пројекат је само један у
низу бројних дигиталних које
НИС спроводи. Подсећања ради, НИС је пре неколико месеци у рад пустио мобилну апликацију „Drive.Go” која потрошачима на НИС-овим бензинским станицама омогућава да
плате купљено гориво без уласка у саму бензинску станицу
и одласка на касу.

Родитељи се довијају
како би избегли
трошак од око
3.000 динара месечно
Ствар је јасна – ђаци ће од 1.
септембра бити у обавези да у
школи носе маске, а препорука епидемиолога је да то буду
хируршке, оне трослојне. Према првобитној одлуци Кризног
штаба, коришћење платнених
маски у школама било је забрањено и ова мера је изазвала
праву лавину негативних коментара, нарочито родитеља.
Разлог је јасан – ако се цена
маски у малопродаји креће од
20 па чак до 80 динара, то значи да ће, поред уџбеника, свезака, школског прибора и ужине, родитељи морати да издвоје месечно између 800 и 3.200
динара само за маске. Министарство просвете je недавно
упутило поруку јавности да држава нема намеру да набавља
ову заштитну опрему, већ да
ће то бити обавеза родитеља и
старатеља.
За овакав радикалан потез
по џепу родитеља „крив” је
Кризни штаб, јер је струка сматрала да је овај тип маске обавезан у школама. Наравно, није реч о хиру или утицају српске „маска мафије”, већ је то
препорука Светске здравствене организације – трослојне
маске су ефикасне у заштити
становништва јер имају својеврсни „филтер” између унутрашњег и спољног слоја маске. Проблем је што су ове маске намењене за једнократну
употребу и препоручује се да

се мењају на свака два до три
сата, односно да се одмах промене уколико се поквасе или
овлаже од кијања или кашљања. А то кошта. На великој муци нарочито би били родитељи који имају два или више
школараца.
Струка сматра да памучне
маске имају велике поре, док
хируршке заустављају и ситније честице и да, према истраживањима, Н95 маске пружају

најбољу заштиту, а да потом
следе хируршке, док су на последњем месту платнене. Разли ка из ме ђу хи рур шких и
платнених маски је у густини
материјала од којег су прављене односно у величини пора
које постоје у њима. Платнене
маске се веома брзо овлаже од
ваздуха који издишемо и онда
нису толико ефикасне као друге, каже струка. Суштина ове
заштитне опреме је да пружи
заштиту од бактерија и штетних честица у ваздуху и зато
је Министарство просвете у

допису упућеном школама јасно нагласило да ученик треба да носи маску при уласку у
школу до доласка до своје клупе и да она мора обавезно да
се користи приликом одговарања и сваког разговора. Поред тога, нови школски протокол предвиђа да ученици носе ову заштитну опрему и приликом одласка на одмор или
у тоалет.
Због овакве одлуке многи родитељи и наставници су негодовали и најавили да ће децу
ипак слати и пуштати у школу
с платненим маскама, јер је
немогуће испунити овај услов.
Наравно, испоштоваће одлуку
о трослојности – у платнене
маске убациће папирне марамице или стерилну газу. Једна
стерилна газа кошта 15 динара и од ње могу да се направе
најмање два филтерна улошка.
Струка је устукнула због побуне јавности, свесна да је немогуће да родитељи обезбеде
хируршке маске, и наредба је
напрасно претворена у препоруку. По свему судећи, као што
је јасно да ће маске бити обавезне, јасно је и да би запослени у школама толерисали креативне досетке грађана када је
реч о трослојности заштитне
опреме – ипак су наставници
и родитељи они који су на терену и најбоље знају шта је
остварљиво, а шта није.
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Х И Т НА ПО МО Ћ

ОСЛОБОДИТЕ СЕ ХЕЛИКОБАКТЕРИЈЕ УЗ ПОМОЋ ПРИРОДЕ

Важна порука
за бициклисте

ЛЕКАР ПОЈЕО ЧОРБУ ОД БАКТЕРИЈА,
ПА ЗАСЛУЖИО НОБЕЛОВУ НАГРАДУ

Пише:
др Мирослав Тепшић
Готово свака наша тема која
се тиче сигурности у саобраћају представља један велики апел возачима моторних
возила да обрате пажњу на
друге учеснике у саобраћају
који су веома рањиви. Овај
пут прича ће бити мало другачија због тога што све више уочавамо бициклисте који не по шту ју са о бра ћај на
правила. Неретко виђамо најмлађе, али и најстарије бициклисте како пројуре пешачким прелазом без икаквог освртања на кретање других возила. Изгледа да није у
питању само непажња, већ
мањак саобраћајне културе и
основних знања о правилима у саобраћају.
Неопходан услов пре било
какве вожње бицикла је провера гума, исправности кочница, предњих и задњих светала. И поред задовољених
услова безбедности, вожњу
ноћу требало би избегавати
због смањене видљивости како за бициклисте, тако и за
остале учеснике у саобраћају. Уколико се бициклиста нађе на друму у ноћним сатима, онда је неопходно да су
предња и задња светла у функцији, катадиоптери на точковима, светлоодбојни прслук
на телу, а кацигa на глави.
Дугу косу би требало везати у
реп. Одећа не сме да буде са
широким ногавицама, а обућа не сме да клиза и спада.
Улице са интензивним саобраћајем и оне које нам нису довољно познате никако не
смемо да прелазимо великом
брзином, а сваку промену смера кретања морамо на време
и ја сно да сиг на ли зи ра мо

руком. Бициклисти су у свему равноправни учесници у
саобраћају, осим у чињеници да су највише изложени
повредама, ако дође до незгоде с моторизованим двоточкашима и четвороточкашима. А да би се могућност
незгоде смањила на минимум, требало би све да учинимо како бисмо били добро
видљиви за остале учеснике
у саобраћају. Управо томе и
служе светлоодбојни прслуци и светла на бициклу. Веома је важно да кретање бицикла буде у смеру кретања
осталих возила и да бицикли ста бу де бли жи де сној
страни коловозне траке. Уколико то није случај, могућност саобраћајне незгоде веома се увећава на раскрсницама где бициклиста постаје
тешко уочљив за аутомобил
или мотоцикл који долази са
споредног пута.
Претпостављамо да је испружена лева или десна рука јасан сигнал за остале учеснике у саобраћају да бициклиста мења смер кретања.
Требало би подсетити да спуштена подлактица под правим углом према доле значи да бициклиста има намеру да успори и да се заустави. Сваком овом сигнализирању рукама мора да претходи пажљиво посматрање
других учесника у саобраћају, као и у моментима када
започињемо маневрисање бициклом. Не може се довољно нагласити обавеза бициклисте да сиђе с бицикла и
да успостави комуникацију
погледом с возачем који прила зи пе шач ком пре ла зу, а
све с циљем безбедног преласка. Прилажење пешачком
пре ла зу ве ли ком бр зи ном
представља велику опасност
за бициклисту, а возачу моторног возила даје мале шансе да во зи ло на вре ме и
безбедно заустави. Познавање и поштовање саобраћајних знакова и сигнализације од неизмерне је важности
за бициклисте јер свака грешка може бити кобна. Свако одвлачење пажње телефонирањем или слушалицама доводи бициклисте и остале учеснике саобраћаја у велику опасност.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Решите се
ноћног знојења
Иако звучи као летњи проблем, који
узрокују врућине, ноћно знојење мучи
велики број особа у било које доба године, без обзира на спољашњу температуру. Ово стање може битно пореметити навике спавања и довести
до несанице и(ли) стреса. Осим најбаналнијих разлога, као што је неприлагођена собна температура у
спаваћој соби, постоји још неколико
могућих потенцијалних узрока ноћног
знојења: менопауза, идиопатска хиперхидроза, инфекције и упале, рак,
хипогликемија, те хормонски или неуролошки поремећаји. Ове тегобе изазивају и поједини лекови.
Од давнина жалфија је веома цењена као домаћи лек против
ноћног знојења. Биљку треба попарити и током дужег периода чај
пити ујутро, наташте. Он организму одузима материје које изазивају ноћно знојење. Доказани лек против овог проблема, судећи
по старим књигама о лековитом биљу, представља и мешавина
по 20 г жалфије, вирка и раставића. Биљке треба попарити, па
их оставити да кратко време одстоје. Чај се пије свакодневно, ујутро, пре доручка, а терапија траје дуже време, све док не дође до
побољшања. Поред тога што помажу код ноћног знојења, поменуте биљке јачају цео организам, па је то разлог више да редовно
пијете овај чај.
Уз то, препоручује се да од шест до осам грама праха листа и
вршика жалфије свакодневно ставите у свој главни оброк. Овај
прах лечи и кашаљ и желудачни катар.

Поједине бактерије умеју добро да се сакрију у нашем организму бирајући места на којима нико други вероватно не
би преживео. Тако закамуфлиране, оне могу изазвати тегобе,
а да нико не схвати да су оне
главни кривци за симптоме који нам данима, месецима, па и
годинама не дају мира.
Баш такав је случај с хеликобактеријом (Helicobacter pylori), чије је присуство у киселој
средини људског желуца деценијама остало непримећено,
јер нико не би очекивао да је
живот могућ у средини пуној
хлороводоничне киселине. За
све то време ова бактерија је
изазвала много чирева на желуцу, гастритиса и разних других гастроинтестиналних тегоба. Све док напокон није откривена и док то откриће двојици научника није донело Нобелову награду.
Ево шта све треба да знате о
хеликобактерији и како да сачувате желудац од тог нежељеног госта.
Доскора се у свету медицине
сматрало да је за појаву гастритиса и пептичког улкуса (чир
на желуцу, дванаестопалачном
цреву или доњем делу једњака) крива повећана киселост.
Стога су се у терапији ових
обољења углавном преписивали лекови који смањују или
потпуно неутралишу желудачну ки се ли ну (ан та ци ди), уз
подразумевани посебан режим
исхране. Међутим, стручњаке
је обесхрабривало то што ове
мере нису доносиле очекиване
резултате. Чинило се да ту постоји нешто што су једноставно превидели...

Како је тајна откривена
Мистерија је почела да се решава осамдесетих година прошлог века захваљујући сарадњи двојице угледних лекара.
Наиме, др Бари Маршал, медицински микробиолог са Универзитета Западне Аустралије,
био је 1981. године на трећој
години специјализације за место интернисте. Сарађивао
је с др Робином Вореном, главним патологом у Kраљевској
болници града Перта. Ворен му је предложио да испита необичну
правилност коју је уочио: колеге су му слале
пацијенте с тешким случајевима чира на желуцу, а он је код сваког од
њих открио присуство једне бактерије у цревима:
хеликобактерије.
Маршал је најпре спровео
експерименте на мишевима и
свињама, али није успео да их
зарази. У међувремену, медицина је одбацила сугестију да
бактерија може да проузрокује
чир. Међутим, Маршал није

одустао: смутио је коктел бактерија у епрувети и сипао га у
своју говеђу супу, коју је затим
појео. Пет дана касније почео
је да повраћа због бактеријске
инфекције. Ендоскопијом је зараза доказана, али је уједно
установљено да има и гастритис – што је први корак ка развоју чира на желуцу.
Истраживања су трајала још
скоро деценију, али с временом је медицина прихватила
Маршалове налазе, почела да
тестира оболеле на хеликобактерију и да их лечи једноставним антибиотицима. Маршал
и Ворен су 2005. освојили Нобелову награду за медицину.
Својим радом су спасли безброј живота, јер хронични чир
на желуцу повећава шансу од
рака на желуцу. Чорба од бактерија била је вредна ризика.

Слаби симптоми, а штета
огромна
Данас се поуздано зна да хеликобактерија доводи до упалног
процеса у слузници желуца, а
тај проблем не смете занемарити, јер нелечена упала с временом може довести до улкуса, а затим и до атрофичног
гастритиса, потом до појаве такозваног MALT
лимфома и, на крају,
и до кар ци но ма
желуца.
Међутим, иако ова бактерија
има тако разорно дејство на организам, треба знати
да веома често заражене
особе на самом почетку
немају никакве симптоме инфекције. Тек када се
болест развије, јављају се мучнина и/или повраћање, болови у желуцу и/или цревима,
осећај тежине у желуцу, надимање, брз осећај ситости, горушица, пролив, лош задах и печење у горњем делу стомака.
Лекари упозоравају да се ова
бактерија најчешће преноси од

ПО МА ЖЕ И МЕД
Истраживања су показала
да редовном употребом одређених врста меда може да
се заустави размножавање
хеликобактерије.
За почетак, узимајте кашику (15 мл) чистог, непрерађеног меда ујутру и увече
да бисте угасили пламен у

желуцу. Намажите га на тост
или крекере како би се дуже
задржао у вашем стомаку.
Пошто се хеликобактерија
споро размножава, обавезно наставите да узимате
мед све док се симптоми
увелико не повуку.
Можете направити и ову
одличну мешавину: 300 г
самлевеног листа боквице
ставите у 700 г меда и једите три-четири пута дневно по
једну кашику. Добра је и мешавина једнаких делова меда и цимета, коју можете користити као намаз за хлеб.

особе до особе, блиским контактима преко телесних излучевина. Можемо се инфицирати употребом заједничког посуђа, прибора за јело, у ситуацијама када, на пример, мајке
жваћу храну, па је дају деци и,
уопштено, када се не поштују
основна правила хигијене. Према досадашњој статистици, више од 50% светске популације

нарочито бела вина, као и кафу,
дуван, слаткише, те рафинисану, поховану, пржену и јако зачињену храну. Уместо кафе конзумирајте зелени или црни чај.
Против појачаног лучења киселине, минимално пола сата
пре доручка попијте незаслађени чај од камилице, семена
лана, мајчине душице, жалфије, коприве или боквице (никако

ЛЕ КО ВИ ТИ СОК ОД КУ ПУ СА
Kупус садржи витамиц Ц –
антиоксиданс који помаже у
спречавању и лечењу инфекција хеликобактеријом, као и
аминокиселину глутамин, која јача слузокожу црева и побољшава доток крви до желуца, чиме помаже у превенцији чирева, а и убрзава исцељење постојећих.
Сок од свежег купуса можете направити у соковнику. За литар сока потребно
вам је око два килограма
поврћа. Да бисте побољшали укус, можете да замените 25% сока од купуса соком од шаргарепе и/или целера. Пијте по један децилитар три пута дневно, сат
заражено је хеликобактеријом,
али је проценат оних код којих долази до развоја болести,
срећом, мањи.

Помажу антибиотици
Према препорукама лекара, у
лечењу хеликобактерије преписују се три антибиотика истовремено. Они се пију 14 дана,
упоредо с лековима за смањење лучења желудачне киселине (ИПП), а потом се наставља
још минимално четири недеље
ИПП-а. Дају се и пробиотици.
Лечење је, подразумева се, у
домену лекара и он одређује трајање и врсту
терапије. Врло често
се пацијенти морају
лечити са две куре
антибиотика, а поне кад се те ра пи ја
персонализује, то јест
ради се култура и одређују се антибиотици на које је хеликобактерија одређеног „домаћина” осетљива.

Пазите шта једете
Да бисте елиминисали хеликобактерију из организма, од
пресудне је важности правилна и редукована исхрана, као
и промена животних навика.
Нутриционисти саветују да
доручкујете, ручате и вечерате
у приближно исто време, а да
размак између оброка буде око
четири сата. Строго избегавајте
газиране напитке, алкохол,

времена пре јела. Добијени
сок је најбољи свеж, а можете га чувати у фрижидеру
највише два дана, јер након
тога губи лековита својства.
Ако немате соковник,
250 г купуса прокувајте с
пола литра воде све док се
количина воде не смањи на
половину. Пустите да се
прохлади и узимајте два пута дневно у гутљајима.
врућ). Супе или чорбе и кувана
јела немојте зачињавати јаким
зачинима који у себи садрже
адитиве и појачиваче укуса.
Храну не запржавајте. Од млечних производа препоручују се
кисело млеко, млади сир и понекад путер. Kравље млеко је
забрањено. Махунарке (пасуљ,
грашак) конзумирајте ограничено и само у виду пиреа.
Од поврћа се препоручују купус, броколи, спанаћ, артичоке, кељ, прокељ, рукола, репа и
карфиол. Избегавајте парадајз,
црни и бели лук, краставце,
зелене паприке и печурке, јер по ја ча ва ју
лучење желудачне
киселине. Саветује се конзумирање воћа богатог влакнима, по пут ма ли на,
крушака и шљива. Пожељне
су и бруснице и јабуке, јер садрже флавоноиде – хемикалије које могу зауставити раст хеликобактерије. Месо (телетина, јунетина, пилетина, зечетина…) или риба треба да буду
кувани, динстани или на жару.
Требало би да јела буду умерено топла, а напици умерено
хладни. Једите полако и добро
сажваћите сваки залогај.
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SIKERES ZÖLDSÉGTERMESZTŐK HERTELENDYFALVÁN

BEVÁLT A TÁMOGATÁS

JÁRVÁNY TÁVOL
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A hertelendyfalvi Varga család már huszonkét éve foglalkozik zöldségtermesztéssel.
A szülőkkel közösen végzett családi vállalkozás 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 próbálkoztak veteményezni, majd kisebb fóliasátrakat készítettek. Nem nagy területet
műveltek, mert fontos volt a csatornahálózat 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 Hertelendyfalván, akik kimondottan ezzel biztosítják
kétgyermekes családjuknak a megélhetőséget. Elmondásuk szerint most már kamatoztatni 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 szereztük be az elsőket. Tekintettel arra, hogy
sok mindent saját kezűleg meg tudok csinálni, ami a lakatos és hegesztő munkát
illeti, így magam is készítettem el a vázakat
a sátraknak. Szabad ég alatt nem sok zöldségfélét ültetünk manapság - mesélte
György.
A múlt év őszén tudomást szereztek a
Prosperitati Alapítvány pályázati lehetőségeiről, amelyet kiváló alkalomnak láttak.
Belevágtak és mindannyiuk örömére megnyerték a pályázatot, amelynek köszönhetően öt új fóliasátrat tudtak beszerezni.
Így a tavasszal már tíz fóliasátorban veteményeztek 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 – szögezte le a beszélgetést.
Munkaidő reggeltől estig

A kertészettel foglalkozó nőnek és édesanyának reggeltől estig van tennivalója.

KILENCVEN ÉV AZ
ÖNKÉNTESSÉG
JEGYÉBEN
VIII oldal
Varga született Erős Krisztina vállvetve
dolgozik férjével. Őszinte elmondása szerint 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 vállalnak feladatot a mindennapos tevékenységben, erejükhöz és képességeikhez
mérten. A fóliasátrakban megtermett paradicsomot és paprikát naponta kell szedni, emellett a cukkini, uborka, hagyma
is beért már. A termés értékesítése a legfontosabb feladat.
- A termést évekkel ezelőtt csak a
piacra vittük, ahol nagyban adtuk el.
Most is jelen vagyunk a piacon is, de néhány éve zöldséges üzletekkel dolgozunk
együtt. Van három–négy üzlet, amelynek
szállítjuk a nagyobb mennyiségű megrendelt zöldségféléket. Számunkra is biztosabb 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 idénymunkásokat 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 időszakok 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, addig 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 komolyabban.
- 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 foglalkozni. 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 boldoguláshoz nyújtott támogatás összetartotta
a Varga családot. A hertelendyfalviak közül
sokan a háznál is felkeresik őket, mert
bíznak a felkínált termés minőségében.
Lőcsei Ilona
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A KATONAI AKADÉMIA HALLGATÓJA

TÖRTÉNELMI ÚTICÉLOK BEJÁRÁSA

Visszatért a régi álom

KEVEVÁRAI IMPRESSZIÓK – VÁRMUSTRÁVAL
„Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek, kemény kövek és haszontalanok...”
(Reményik Sándor:
Kövek zsoltára)

Immár okmányokkal is bizonyí-

tott tény, miszerint az előttünk
álló 2020/2021-es iskolaévet a torontálvásárhelyi Szikora Teodóra
a belgrádi katonai akadémia menedzsment szakán kezdi meg. Elsősként.
Mi sem természetesebb, hogy
e leányka is diákom volt. Örökmozgó, talpraesett, olykor igencsak dacos természetét, ugyanakkor a minden körülmények
között megnyilvánuló elszántságát pedig lehetetlen volt nem
észrevenni. Hasonlatosan ahhoz
a szédületes iramban kibontakozó, holmi nyavalygásokat és
kifogáskereséseket egyáltalán
nem tűrő, alapállásban derűs
személyiségét, ami napjainkban
még inkább megmutatkozik. Szóval, négy évvel nyolcosztályos
(el)ballagását követően, mint leendő altiszttel volt szerencsém
elbeszélgetni vele.
Igen, jócskán előreszaladtam
az időben. Tudom. Ráadásul azt
a bizonyos ha szócskát is szándékosan hagytam el a fenti sorokból! 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 gyalogló maratonon.
Másrészt pedig azért, mert a
leánynak – az általa önállóan
meghozott végleges döntését megelőzően, komoly mérlegeléseken
és belső viharokon kellett átvergődnie. Lényeg: a jelentkezési lap
kitöltésekor, illetve a kitűzött időpontú felvételi, a minősítő elméleti
és pszichofizikai vizsgák előtt alaposan átgondolta a dolgokat. Beleértve a katonai pálya melletti
legmagasabb fokú elköteleződésének legapróbb részleteit is.
Bár a szülők az elmúlt hónapok
során – szinte az utolsó minutáig
- többször is megpróbálták más
pálya felé irányítani leányuk érdeklődését, Teodóra mégis kitartott éveken át dédelgetett álmai
mellett. Merthogy az egész még
az általánosban kattant be nála.
Csakhogy akkor - mindenekelőtt
a békesség kedvéért - a civil szférában próbálkozott. Így került
Újvidékre, az általános szakirányú
gimnáziumba. Középiskolai tanulmányainak utolsó félévében
aztán újra sercegni kezdett az a
bizonyos régi bakelit.
A jelet, a hívó szót – saját elmondása szerint - úgy érezte, valóban vétek lett volna ismét figyelmen kívül hagynia.

Honismereti barangolásunk célpontja ezúttal Kevevára vala. Az
egykori Keve vármegye központja,
mely településnek első írásos említése 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 hadakozásainak idején. Mint feljegyezték, a Nagy Konstantin császár idejében 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 következtében 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 naplójegyzetében a várhelyet bejáró szakember.
A várat az 1739. évi belgrádi béke
értelmében lerombolták, maradványait 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 kirándulásunk zökkenőmentességéhez egy régi, helybéli ismerősömet,
János bácsit kértem fel útvezetőnek.
Nyomdokaimban kicsiny nagyfiammal, kinek buksijáról ugyan
még nem pottyant le az a bizonyos
tojáshéj, sok-sok tekintetben máris
igen fogékonynak tetszik. Nemcsak
a túrázásokra, de az efféle kiruccanásokat értelemszerűen kísérő
kulturális-történelmi többletinfók
befogadására, illetve az egyszer volt
dolgok interaktív ízlelgetésére is.
A néhai vár utolsó, összefüggő
egységet képező épített falmaradványáig az egymásra tisztán kivehető rétegenként telepedő régmúlt
tömény oszteoporózissal is átszőtt
maradványainak szemrevételezése
után érkezünk. A keveváriak „gradište“ néven ismerik e helyet, mely
karnyújtásnyira van csupán a
Duna-folyó közeli ágazatától/öblözetétől. 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 eredetileg pihenésre kijelölt pad tövében, Vadölő [épp] hozzáfogott a
láda kirakásához. Jobban belegondolva, ebbéli szándékát és cselekedetét a regénybéli főhős már jóval
érkezésünk előtt elképzelte és megkezdette volt. Csakcsupán annyi
történhetett időközben, hogy eredeti
lakóhelyét, vagyis a könyvet, melyből
vétetett, valakik ízekre szedték s
hagyták annak lapjait mostoha sorsának bevégeztetésére. No, de láttunk
mi ennél cifrább jelenéseket is!
A néhai Keve vára északi részében szálloda épült. Ez utóbbi vonzáskörében pedig egy, a Duna medrét 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 felvirágoztatását a város például Zsigmond királynak köszönheti, akitől
lakói 1405-ben vásárjogot nyertek,
1428-ban pedig felmentést kaptak
az adózás terhe alól, illetve jogosultságot a szabad halászatra és
hetivásárok tartására. A városka a
Temes és Torontál vármegyékbe
1871-ben, a katonai határőrvidék

Martinek Imre

felosztása után kebeleztetett be. A
kialakult helyzetet némileg orvosolandó, az 1876-os vármegyerendezés idején egy percre azért még
felcsillant a remény – az ötletet
egyébként anno az MTA is támogatta. 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 említetteknél valamivel fiatalabb datálású eseményekre emlékező parcellánál. Kegyelettel főt hajtva a
nagy háború dúlásának második
esztendejében (1915-ben, Smederevo és annak környékén dúló harcokban) 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 istentisztelet prédikációját béfogadva
öltött végül formát csapongó értelmem rejtekében. Kicsiny szülőfalum fatornyos templomának
padjában ülve. Reményik Sándor
költőnk „véletlenszerűen” megidézett sorai nyomán. Az oly szükséges
belső (meg)tisztulás és lelki megerősödés részeként.
Autónkat – a hazafelé vezető
úton, a reánk zúduló viharfelhők
víztömege mosta tisztára.
Martinek Imre

KISTERMELŐK A RENDKÍVÜLI IDŐKBEN

Borral a vírus ellen
A gyümölcsészet a kisebb gazdaságokban nem is olyan könnyű munka.
A helyzetet csak megnehezítették a
pillanatnyi körülmények az ágazatban. A hertelendyfalvi Smit család 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. Munkaviszonyuk mellett is igyekeznek
eleget tenni a gyümölcs- és a belőle
készült borok kedvelőinek, hogy
jó minőségű termékekkel szolgálhassanak. 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 szomszédság is. Mivel igen érzékeny
gyümölcsről van szó, nagyon fontos naponta szedni a termés minősége és a bokrok fejlődése érdekében. A málnát és a szedret
főleg a pancsovai zöldpiacon értékesítik, de otthon is kiszolgálják
a vevőket. A bort és a pálinkát
többnyire a fesztiválokon és más
rendezvényeken árulják. A bizonytalan időjárás nagy gondot okoz.
Noha szolíd öntözőrendszerrel

rendelkeznek és a derűs meleg napok száma is megfelelő, nagy a
félelem a jégveréstől, amely percek
alatt tönkre teheti az évek óta befektetett munka eredményét.
2001-ben, amikor eldöntötték
hogy szedertermesztéssel és borászattal foglalkoznak majd, Temerinben a borászok nemzetközi versenyén csemegeboraikkal díjakat

nyertek: a szederből készült szárazborral bronzérmet, az édesborral
pedig aranyérmet.
Néhány évre rá málnát is telepítettek és málnaborral is részt vettek a versenyeken, amelyekről szintén éremmel, többnyire arannyal
tértek haza. Ritkaság, hogy csemegeborokat ilyen magas pontszámmal díjazzanak, de a Smit

család elsősorban a minőségre törekszik, amit a versenyeken való
eredmények is igazolnak.
Két évvel ezelőtt kezdték a borés 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 pedig ezüstöt. Részt vettek az idei
pancsovai karneválon is, más vállalkozókkal együtt. Mivel idén az
Arató Napok rendezvényei Hertelendyfalván 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
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УСПЕШНИ ПОВРТАРИ У ВОЈЛОВИЦИ

ПОДРШКА СЕ ИСПЛАТИЛА
Породица Варга већ двадесет две године узгаја поврће. Као резултат породичног посла с родитељима, баштованство је сада постало главно занимање младог пара Варга с двоје деце.
Ђерђ Варга млађи је био заинтересован за узгој поврћа од малих ногу. Заједно с родитељима је 1998. године
почео да се бави повртарством. У почетку су покушавали да саде само у
отвореним вртовима, а затим су правили мање шаторе од фолије. Нису
обрађивали велике површине пошто
је близина канала била важна, јер се
у прошлости наводњавало само ако
је у близини било воде.
Након што је основао породицу,
његова супруга Кристина се такође
придружила у послу. Тренутно су једини узгајивачи поврћа у Војловици,
који искључиво на тај начин обезбеђују средства за живот своје породице с двоје деце. Сада имају користи
од дугогодишњег искуства, а помоћ
родитеља им је такође веома драгоцена.
– Јако сам заволео баштованство
још када сам био у средњој школи и
наговорио сам родитеље да купимо
земљу и почнемо тиме да се бавимо –
каже млада глава породице.
– Увидео сам да је ипак већи добитак с великим шаторима од фолије,
па смо зато набавили прве. С обзиром на то да могу пуно тога да радим
сам у погледу браварских и заваривачких послова, оквире за шаторе сам
направио сам. Данас се на отвореном
не сади много поврћа – каже Ђерђ.
Прошле јесени су сазнали за могућности конкурисања код Фондације „Просперитати”, што су видели као
одличну прилику. Укључили су се и,
на задовољство свих њих, освојили
донацију на конкурсу, захваљујући
којој су успели да добију пет нових
шатора од фолије. Тако су у пролеће
у десет шатора од фолије, ручно рађених, посадили висококвалитетне
саднице. Млади произвођач је напустио фабрику у марту, јер је вртларство већ захтевало читавог човека на
послу.
– Сад већ има доста посла, постоји
и воља за то, само да буде и здравља –
закључио је разговор.
Радно време од јутра до вечери
Жена која се бави повртарством и
која је уједно и мајка има посла од

јутра до мрака. Кристина Варга, рођена Ереш, ради раме уз раме са супругом. Искрено каже да је одрасла у
потпуно другачијим породичним околностима, али ипак се прихватила бављења баштованством и ради по неколико сати на врелом сунцу. Чак и
њихова малолетна деца радо преузимају одговорности у свакодневним
активностима, у складу са снагом и
способностима. Парадајз и паприку
узгајану у шаторима од фолије треба
брати свакодневно, поред тиквица,
краставаца и лука. Продаја плодова
је најважнији задатак.
– Пре много година производе смо
носили на кванташку пијацу, где смо
их продавали у великим количинама. На пијаци смо и даље присутни,
али радимо с трговинама поврћа већ
неколико година. Постоје три до четири продавнице којима испоручујемо веће количине нарученог поврћа.
И за нас је на овај начин сигурније
да ћемо производе продати – каже
Кристина.
Квалитетно семе се набавља из иностранства, а саднице се праве код куће и сада се већ машином уносе у

земљу. Ове године су први пут ангажовали сезонске раднике који беру
поврће.
Ако је породица сложна
Током две деценије услови за узгој
поврћа увелико су се променили. У
прошлости је било могуће бавити се
баштованством поред рада у фабрици, али било је и тешких времена када су, према речима најстаријег члана породице Варга, скоро одлучили
да дигну руке од свега.
– Изненадило нас је што је наш
млађи син решио да се бави пољопривредом. Обрађивали смо сопствену башту, али његова идеја била је
озбиљан задатак. Радио сам у Стаклари до пензије, а до тада сам оба посла
обављао паралелно. Било је и добрих
родних година, али имали смо и период инфлације када смо сматрали
да нема смисла наставити – присећа
се Ђерђ Варга старији.
Пре неколико година поново су почели да раде озбиљније.
– Код куће у нашој башти постоје
два таква шатора од фолије, у башти
моје мајке постоје још три оваква. С

досадашњим капацитетом, млади нису могли да напредују. Моја супруга
и ја имамо пензију и не треба нам више, али за породицу с децом то није
довољно прихода за живот – објашњава Ђерђ Варга старији.
Тада се указала прилика за добијање донација од Фондације „Просперитати”. Био је то услов да остану да се баве тиме. Да нису добили
средства, отишли би негде да траже
посао или у иностранство. Захваљујући добијеној подршци реализовали су свој план и тако издржавају
се бе. Ово је пр ва го ди на ко ју су
схватили озбиљније, јер је то сада
озбиљна ствар. Производња је започела и потом ће уследити обрачунавање, али како види отац, млади су
задовољни.
Помоћ родитеља са обе стране злата вреди, она је сигурна база за реализацију планова, признају млади.
Подршка просперитету у домовини
одржала је породицу Варга, а многи
из Војловице их посећују и код куће,
јер верују у квалитет понуђених производа.
Илона Лечеи
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СТУДЕНТ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ

ОБИЛАЗАК ИСТОРИЈСКИХ ДЕСТИНАЦИЈА

Повратак
старе жеље

УТИСЦИ ИЗ КОВИНА – С МУСТРОМ ТВРЂАВЕ
„Били смо камење, лоше, ломљиво камење, тврдо камење
и бескорисно...”
(Шандор Ремењик:
Псалам камења)

Сада је већ документована
чи ње ни ца да ће школ ску
2020/2021. го ди ну, ко ја је
пред нама, Теодора Сикора
из Де бе ља че за по че ти у
Београ ду, на пр вој го ди ни
Војне академије, на одсеку
за менаџмент.
Није ништа природније од
тога да је та девојка била и
моја ученица. Њену стално
покретну, отпорну, понекад
прилично пркосну природу,
и истовремено њену одлучност у свим околностима, није било могуће не приметити. Слично томе, њену личност која се развија вртоглавим темпом, нетолерантну,
у основи веселу, што је још
видљивије ових дана. Дакле,
четири године након што je
завршила осми разред имао
сам срећу да разговарам с
њом као по тен ци јал ним
подофициром.
Да, доста сам истрчао испред времена. Знам. Додатно, намерно сам изоставио
ту реч „ако” из горњих редова! С једне стране, зато што
је Теодора, поред класичне
предметне наставе, била током четири године члан –
ослонац моје одличне, издржљиве групе ученика, с којом сам покривао само између 2015. и 2018. године деоницу од 127.809 километара

на традиционалном пролећном пешачком маратону на
планини Фрушкој гори.
С друге стране, девојка је
морала да прође кроз озбиљне расправе и унутрашње олује пре него што је сама донела коначну одлуку. Све у свему, при ли ком по пу ња ва ња
пријавнице и пре заказаног
пријемног, квалификационог
теоријског и психофизичког
испита детаљно је размотрила ствари. Укључујући и најмање детаље.
Иако су родитељи неколико месеци покушавали, готово до последњег тренутка, да
преусмере интересовање своје ћерке на другу каријеру,
Теодора је ипак годинама истрајавала у својим драгоценим сновима. Јер цела ствар
је кликнула у њој још у основној школи. Али тада, пре свега, покушала је у цивилној
сфери, ради мира. Тако је
стигла у Нови Сад, у гимназију општег смера. Тада је у
последњем семестру њеног
средњошколског учења опет
почела да јој се враћа стара
жеља.
Сигнал, реч која позива –
пре ма ње ним соп стве ним
речи ма, осе ти ла је да би
заиста био грех по но во га
игнорисати.
Имре Мартинек

Дестинација нашег скитања при
упознавању домовине овог пута био је Ковин. Средиште је
некадашње жупаније Ковин,
чије прво писмено спомињање
потиче још из 1071. године.
Како је град логистички био
једно од најзначајнијих средишта за трговину према Источном римском / Византијском
царству, готово да се само по
себи подразумевало да је требало да поседује снажно утврђење, са стратешки важним
објектом који се и сам појављује као активан учесник у ратовима народа, који су се смењивали. Као што је забележено,
замак Castra Constantia, саграђен у време цара Константина
Великог, штитио је прелаз насупрот оближњем граду Маргуму. Ово место одговара месту
где се Велика Морава улива у
Дунав, код насеља Дубравица,
које припада општини Пожаревац. Ковински замак је претрпео једно од најозбиљнијих
разарања током инвазије Татара.
„Дворац и град, који су касније обновљени, постали су
расељени као резултат турских
напада из 15. века, али је напуштена тврђава била добро
пре по зна тљи ва још у вре ме
Марсиљија [Luigi Ferdinando
Marsigli (италијански војни инжењер 1658–1730])”, забележио је у свом дневнику од 19.
марта 2007. стручњак који је
обилазио замак. „Дворац је срушен у складу са београдским
миром из 1739. године, а његови остаци испрани су изливањем Дунава 1879. године.”
Посета остацима тврђаве
Иако се локација без даљег може истражити и фотографисати, питао сам мештанина, старог познаника, чика Јаноша,
да нам буде водич за несметано одвијање нашег пригодног
излета 10. јуна. Мојим стопама је ишао и мој мали – велики син, са чије главе додуше
још није отпала она „љуска од
ја је та”, али из гле да да је у

многим аспектима већ врло
пријемчив. Не само за планинарење већ и за пријем додатних
културно-историјских информација које прате такве излете,
као и интерактивно испробавање некадашњих ствари.
Долазимо до последњег грађеног зида некадашњег замка,
који чини повезану целину, након визуелног прегледа испреплетених остатака древне прошлости што се таложе у слојеве који се јасно виде један преко другог. Становници Ковина
ово место знају као „градиште”,
ко је је на до мак обли жњег
огранка/увале реке Дунав. Око
нас ваздух готово да је стао.
Влада депресивна загушљивост.
Иако су и најситније поре нашег тела прожете тешким дахом невремена које се спрема,
не може бити говора о застоју
испред циља. Према томе, крећемо према горе, пречицом у
некадашње бастионе.
По нашем доласку горе, испод клупе која је првобитно била предвиђена за одмор, јунак
књиге – Дивљачар – управо је
почео да празни сандук. Када
боље размислим, главни јунак
романа је замислио и започео
своју намеру и акцију много
пре него што смо стигли. У
међувремену, све што се могло
до го ди ти је сте да је не ко

Ковин као трговински
градић
Иначе, у историји Ковина, хроничари су забележили директно/индиректно присуство неколико наших мађарских краљева. На пример, град дугује свој
комерцијални просперитет краљу Сигисмунду, од кога су његови становници 1405. добили
право на трговину, а 1428. године били су ослобођени терета пореза и добили право на риболов и одржавање недељних
вашара. Градић је припојен жупанијама Тамиш и Торонтал
1871. године, након поделе Војне границе. Насталу ситуацију
је требало донекле поправити,
али током насељавања замка
1876. године нада је заблистала
на тренутак – идеју је те године

подржала и Мађарска академија наука. Нацрт према којем је
једна од првих мађарских жупанија, коју је успоставио наш
краљ Свети Стефан у време оснивања државе и организације краљевског окружног система, могла
да поврати своју бившу независност, са седиштем у Ковину.
Коначно смо завршили обилазак на локалном гробљу на
парцели која подсећа на догађаје с нешто млађим датумима од горенаведених. Милостиво смо погнули главе испред и изнад заједничког почивалишта српских, немачких
и аустроугарских војника који
су погинули у другој години
Великог рата (1915. у борбама
у Смедереву и његовој околини).
А епилога нема, штавише, из
онога што је речено, нису извучене конкретне лекције: док сам
седео у клупи цркве мог малог
родног села настала је једна мала интуиција, која је данима касније, слушањем проповеди на
недељној јутарњој служби, коначно добила свој облик у скривеном месту мог ума. Као део
толико потребног унутрашњег
(прочишћења) и духовног јачања.
Наш аутомобил, на путу према кући, испрала је водена маса из олујних облака која се
сручила на нас.
Имре Мартинек

сталних, као и нових муштерија, својим изузетним укусом
и квалитетом.
Почетак ове године им је донео још две медаље, и то велику златну медаљу на такмичењу винара у Долову и сребрну
медаљу на такмичењу у Вршцу.
Учествовали су и на овогодишњем „Панчевачком карневалу” с много других предузетника. С обзиром на то да су
„Жетелачки дани” у њиховој
Војловици отказани, као и мно-

ги фестивали који се иначе сваке године одржавају у јужном
Банату и шире, и на којима,
поред дегустације, људи могу
да купе њихова веома укусна
вина и ракије, Шмитови се надају доброј продаји производа
код своје куће.
Но све то их не брине превише, јер сви они који пробају
њихове нектаре, не губе из вида адресу на коју треба да се
врате када се флаше испразне.
Каролина Бисак

исцепао његово „првобитно пребивалиште”, односно књигу из
које је узет, и оставили странице да им се оконча тешка судбина. Али видели смо ми од
овога и „лепше” призоре!
Изграђен је хотел у северном делу некадашњег дворца
Ковин. А на истом подручју
поздравља нас макета, која приказује корито Дунава од Титела до Хидроелектране Ђердап,
која је некада функционисала
као вештачки ток. Корито је
суво. Мењају се времена.

МАЛИ ПРОИЗВОЂАЧИ У ВАНРЕДНИМ ВРЕМЕНИМА

Вином против вируса
Производња воћа на мањим пољопривредним газдинствима
није лак посао. Ситуацију је
још више отежало тренутно стање у земљи. Породица Шмит
из Војловице свим снагама покушава да задовољи потражњу
воћа, вина и ракије које производи уз свесрдну помоћ родбине, пријатеља и комшија.
Поља купина и малина докле
поглед сеже понос су Лајоша и
Ружице Шмит. Иако запослени, труде се и успевају да свим
љубитељима овог воћа и воћних вина обезбеде веома квалитетне производе. Почетком
сваке године резидбу и окопавање воћњака углавном обављају сами, што је само по себи велики подвиг, док им при
брању зрелог воћа помажу родбина, пријатељи и комшије. С
обзиром на то да је ово воће
веома нежно и осетљиво, захтева свакодневну негу и брање
при сазревању, како би се обезбедио даљи раст и развој стабљика, као и квалитет воћа које нуде својим муштеријама.
Малине и купине углавном продају на панчевачкој Зеленој пијаци и свима који дођу пред
њихову капију. Вино и ракију
су претежно продавали на манифестацијама, фестивалима
и другим окупљањима. Много

нервозе им доноси изузетно нестабилно време јер, иако имају солидан систем за наводњавање и добар број сунчаних дана, постоји изузетан страх од
јаких падавина града, који би
за неколико тренутака могао
да уништи сав рад и труд улаган годинама.
Давне 2001. године када су
одлучили да почну да се баве
производњом купина и купиновог вина, на међународном
такмичењу винара у Темерину,

где су учествовали с десертним
винима, освојили су бронзану
медаљу за суво вино и златну
за слатко вино од купина.
Након неколико година почели су да гаје малине и одмах
започели производњу малиновог вина, које су пријављивали
на такмичења, и сваке године
освоје по неколико медаља за
квалитет, углавном златних.
Реткост је да десертно вино
освоји такву количину бодова
и медаља, али породица Шмит

сав свој труд првенствено улаже у квалитет, који се сваке године и докаже на такмичењима винара.
Пре две године су започели
производњу вина и ракије од
виноградарских бресака, које
је одмах освојило велику златну медаљу за квалитет. Иако
су људи углавном навикли на
ракију од виноградарских бресака, овај изузетно укусан новитет у виду вина полако али
сигурно осваја срца њихових
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РАД У ИНОСТРАНСТВУ

ПАНДЕМИЈА ДАЛЕКО ОД КУЋЕ
Боришка Гајан и Марија Ђерфи су искусиле раздвојеност
од породице током ових тешких месеци...
Бити раздвојен од породице
је веома тешко чак и у предвидивим временима. Када се
у комбинацију укључи и пандемија на светском нивоу, рад
у иностранству постаје претешка мисија.
Велики број жена се у последњих неколико година одлучује за рад у иностранству. С
обзиром на то да већина поседује двојно држављанство и
европски пасош, бројне агенције у Србији у сарадњи са иностраним помажу женама које
су остале без посла, на овај или
онај начин, да се запосле као
дружбенице старијих особа.
Услови су углавном добри, жене
су у константном међусобном
контакту, тако да постоји безбедна мрежа на коју могу да се
ослоне, али ипак време проведено међу странцима понекад
тешко пада и њима и породицама које оставе код куће.
Боришка Гајан и Марија Ђерфи су две од много жена које
су искусиле раздвојеност од породице током ових тешких месеци. Оне су за време ванредног стања биле у Аустрији и
Немачкој, проводећи време с
непознатим породицама уместо
са својим. Као цертификоване
неговатељице добиле су прилику почетком године да прихвате радно место дружбеница
старијим људима у иностранству. Обе су пристале, не знајући какво ће време наступити.
Прихваћена као члан
породице
Боришка је прихватила место
у породици на југу Аустрије,
предивном месту на граници
са Швајцарском и Немачком.
Седмог марта је спаковала омањи кофер и са станице у Београду упутила се у потпуно непознату тронедељну авантуру.
Остала је заглављена у Аустри-

УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ДОБРОВОЉНИМ РАДОМ

У служби природе
ји скоро три месеца. Само недељу дана по њеном одласку
из земље проглашено је ванредно стање у Србији, границе су постале непрелазне, а
долазак кући скоро па немогућ. Ни Боришка, ни њена породица, као ни стотине хиљада других људи нису очекивали такав развој пандемије. Ради здравствене безбедности одлучила је да ће се вратити кући тек када се границе отворе
и ситуација смири. То је трајало пуна три месеца, током
којих је увидела да најгоре ситуације углавном изазивају најбоље код великог броја људи.
Прва породица, којој је помагала у нези баке, прихватила
ју је као свог члана. Чак и када је бака преминула, Боришки је понуђен боравак у њеној кући, док не буде могла да
крене ка својој. Срећом послодавци су јој понудили још
једно место где би могла да
ради, тако да је прешла у другу породицу, која није била
ништа мање љубазна. Након
непуна три месеца њена група жена је била прва која је
прешла нашу границу без потребних тестова и карантина
почетком јуна.

Посао неговатеља се
наставља
Марија Ђерфи је још дуже времена провела у Немачкој. Она
је планирала смену од месец
дана, тако да је земљу напустила средином фебруара, а
свој дом угледала тек средином јуна, након пуна четири
месеца. Оне нису биле принуђене да остану на својим радним местима, али с обзиром
на то да су границе биле затворене, није било жена које би
могле да дођу да их замене након истека времена за које су
потписале уговоре. Марија већ
годину и по дана одлази у исту
породицу и веома се лепо слаже с њима, тако да није желела да остави на цедилу без неговатеља двоје старијих људи,
па је одлучила да ће остати све
док не буде било сасвим безбедно и слободно да се врати
својој кући. Њено искуство с
коронавирусом у Немачкој било је такво да тврди да скоро
нису ни приметили да постоји
пандемија, јер је била у малом
селу, где су се људи веома чували. Једина разлика је била
та што није у шетњама могло
да буде више од двоје људи.
Она већ средином августа опет

одлази у Немачку како би наставила рад. Каже да ће, ако се
поново затворе границе, покушати да се врати, након истека уговора, али сумња да ће
бити неких ригорозних мера.
Обе су се сложиле да су о
њима тамо бринули као о члановима породице. Није им мањкало ни слободног времена, нити основних ствари за живот.
Чак и ако би им понестало одређених лекова, породица им
је излазила у сусрет и набављала све што им је било потребно.
Храброст свих ових жена тешко да се може исказати речима. Многи не могу ни да
замисле да у једном тренутку
живот може да их натера на
овакав корак. Да, како би овде, код куће, имале такорећи
нормалан живот, жене једноставно одлучују да се запуте у
хиљадама километрима далеке градове да брину о туђим
родитељима. Од оних у раним
двадесетим, до оних у шездесетим годинама, оне скупе храброст и упуте се у потпуно непознато окружење где се двадесетчетворочасовна брига о
људима исплати више него
плата или пензија код куће.
Каролина Бисак

Поред реда високих јабланова
на главној улици, која је постала иконична, све оне који
долазе некадашњим летњим
путем из правца Ковачице дочекује уређени ред дрвећа у
пољима Дебељаче. Садња, неговање и заштита овог дрвореда везује се за назив локалног
Удружења за заштиту и унапређење животне средине „У
служби природе – Дебељача”.
Као што је познато, непрофитно грађанско удружење је своју оснивачку скупштину одржало пре тачно седамдесет четири месеца, тј. првих дана јуна 2014. године. За председника је изабрана Моника Мате, којој сада већ траје други
мандат на тој функцији. Другим речима, она организује, координира, моли, апелује и увек
лично учествује у тренутно актуелним задацима. Без обзира
на то да ли је реч о садњи нових садница дрвећа и цвећа
или о бризи о већ постојећим.
А када се посао заврши, како
то доликује, захваљује свима
који су помагали. Од срца и
искрено.

расту, такође бити атрактивни
за бучну популацију врана која се тренутно гнезди међу крошњама платана у сеоском парку, да би се ове наше „птице
певачице” коначно могле поново иселити. Бар на обронке
села јер, нажалост, на пољима
није остало ни трага од некадашњег дрвећа крај колских
путева – испричала нам је председница.
Како каже, понекад ни очување постојећих није лак посао. Нарочито у јесен, када понеки људи још увек воле да запале тулузину пре орања. Штавише, постоје и друге врсте
уништења. Упркос свему томе
чувари животне средине у Дебељачи не одустају! Они покушавају да на месту уништених
садница дрвећа посаде нове, а
у процесу еколошког васпитања последњих школских година одржали су и привремене
интерактивне часове природе
за месне школарце, позивајући њихове учитеље и наставнике на сарадњу. Ако постоји
само један начин за то, желе
да задрже ову доказано добру
праксу.

Платформа за повремену сензибилизацију, наравно, и у њиховом случају су друштвени
медији, али број оних који нуде значајно већи физички допринос од свиђања/„лајкова”
само ретко прелази осам. То је
оно извесно тврдо језгро које с
времена на време прихвата и
класично заливање кантама,
иако би се, према речима председнице локалних „зелених”,
могла употребити и драстичнија решења. Све што би било
потребно за то јесте још тешња
сарадња од садашње, и то у
оквиру заједнице.
Иако се првобитни акциони
план ове године нужно променио као резултат глобалних догађаја, редовно заливање стабала, која су раније посађена
на разним локацијама, остаје
основни захтев. Од јесени 2019.
године такве локације су циглана и рибњаци који припадају кругу фабрике, тј. десна
ивица асфалтног пута који води до старог багера, укључујући и малу шуму с дудовима.
– Покрај пута смо тада и тамо посадили око шездесет високих стабала. Надали смо се
да ће једном, када ојачају и по-

– И овим путем захваљујем
на позитивном ставу наших суграђана, јер постоје и такви међу њима који редовно косе траву испред своје парцеле. Тиме
такође смањују наше трошкове
одржавања, које плаћамо из властитих џепова, с обзиром на то
да немамо своје изворе прихода. У центру села куповину једногодишњег цвећа, које се сади
у оквир у виду лептира испред
зграде месне заједнице, ове године у пролеће донирала је месна заједница. Саднице су у
оквире засадиле чланице нашег
удружења, а свакодневног заливања биљака прихватила се
наша старија активисткиња Јасмина Перић Таполчањи. Неуморно – каже Моника Мате.
Они конкуришу и раде с поуздањем. Тимски, према сопственој снази. Труде се да дочарају шаренило са цвећем, да
местимично „освеже” боје по
нашем насељу, где је број старих становника све више и више у опадању. А пошто фотографије стижу и до најудаљенијих крајева света, трагови
њихове добровољне мисије су
уједно и порука.
Имре Мартинек

КАДА СЕ ВОЛИ, НИЈЕ ТЕШКО

Дечкић из прашуме
Абел Алфелди из Дебељаче је
ученик друге године одељења
за банкарство и администрацију осигурања у Економској
и трговинској школи у Сенти
Абел има хоби. Односно није
то у потпуности. Пре ће бити
да је начин живота који представници старије генерације
полако напуштају. И то на селу, пошто се за остале облике
насеља држање домаћих животиња регулише прописима,
у најбољем случају, ако се толерише. Уосталом, постоје продавнице, зашто компликовати? Зар не?
– Већ од свог раног детињства чврсто сам уверен да мој
живот може бити целовит само ако је допуњен држањем
стоке. Док сам код куће ишао
у школу, са свим тим није било проблема, али кад сам се
уписао у средњу школу, ипак
нисам могао да понесем са собом нашу малу фарму. Још једна прекретница дошла је почетком пролећа, у време када
нас је задесило стање с вирусом, пошто је распоред учења
на даљину оставио довољно
простора за мој најдражи провод. У време мог повратка кући чак су две наше козе биле
бремените – испричао је Абел.
Редовне обавезе око
животиња
Јарићи су одавно самостални
и веома несташни. Довољан
је само један неопрезан тренутак младог фармера и већ

чупкају листове садница кајсије насред баштенског пашњака. А кад смо код испаше, то је суштински фактор
са више гледишта. Наравно да
ће бити за њих и сточне хране, као и за старије козе, а две
од њих дају и млеко. Још један нови задатак, који треба
обавити чак два пута дневно.
Мужа је такође Абелова одго-

стварима које су га занимале,
попут свирања стоне цитре
или тема из историје. Како каже, они су и данас ту, једино
што њима може да посвети
мање времена. Од марта успешно се излегло и пуно гнездо
пачијих јаја. Уз све то, он се
бави и баштованством, смањујући употребу пестицида на
најмању могућу меру. Уместо

ворност, али повремено, јер је
с времена на време ред посетити другове из разреда на неколико „слободних дана”, а у
том случају о потребама животиња се брину отац и брат.
– Волим животиње и, као
резултат тога, ни рано устајање у пола осам није тако опасно – приметио је Абел весело.
Када се боље размисли, једна ко по у зда но и с та квом
темељношћу је приступио и
осталим, раније изабраним

прскања, он користи биолошке савезнике, примењујући
у пракси теорије за које је чуо
некада на часу екологије.
– Као свако млеко, и козје
млеко је осетљива роба. Многи га не воле, али то је обично
ствар предрасуда. Поред редовне испаше, адитива и квалитетног сена и сточне хране,
водим рачуна и о чистоћи легла. Ветерина ра, на жа лост,
нема у на шем се лу, али с
блажим случајевима можемо

и ми сами да се изборимо листом дуње, лековима купљеним у ветеринарској апотеци...
Трудим се да се снађем, али
понекад водим стручне консултације с једним или двојицом
својих пријатеља из разреда –
објашњава Абел Алфелди.
Дечкић који зна шта жели
Дакле, Абел није дечкић који
је погрешио струку! Од ове
задње констатације се директно ограђује:
– У првој години, када смо
имали само једну козу музару, нисмо продавали много
млека. Ситуација је сада другачија. У јачим данима сакупи се до осам литара, који се
затим продају у облику млека
и млечних производа. Понекад морамо и да закољемо понеку козу, а онда месо извагамо и продамо. Дакле, ово је
променљиво занимање. Свесно сам бирао своју струку,
али и свој хоби. Из убеђења.
Осећам да, које год да избацим из свог живота, ничим
другим не бих могао да испуним празнину која би настала
на том месту. Верујем да се
све ово неће значајно променити ни након мог будућег запослења. И још нешто: овде
сам код куће и замишљам своју будућност овде, по могућности што ближе свом родном селу. С професијом и хобијем заједно, уколико постоји само и један начин за то. А
надам се да хоће.
Имре Мартинек
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У СЛУЖБИ СВОГ НАСЕЉА

ДЕВЕДЕСЕТ ГОДИНА У
ЗНАКУ ВОЛОНТИРАЊА
Добровољно ватрогасно друштво (ДВД) у Дебељачи основано је 28. септембра 1930.
године, на иницијативу локалног удружења индустријалаца. Ме ђу тим, на ло го ти пу
ДВД-а и на билборду припремљеном у знак обележавања
четврт века његовог постојања може се прочитати година
1931, пошто је и тада постојала потреба за неким бирократским периодом између изјаве
о племенитој намери, која је
за бе ле же на у за пи сни ку, и
дату ма ње ног ко нач ног,
службеног регистровања.
Гледајући ликове на таблоу из
1956. године, не проналазим
само тадашње руководство одбора и старије ватрогасце, као
и истакнуте чланове, тадашње
тинејџерске потомке – међу
њима мог оца и његовог брата, већ и фотографију јединих
ватрогасних кола у околини.
То је једна дизел-машина типа „пионир”, у власништву
удружења, коју је друштво заменило тринаест година касније, 1968. године, ургентним камионом ТАМ-500. Као

резултат мањих-већих поправки, то последње возило, старо
као метузалах (52 године), и
данас је у употреби и спремно
за акцију.
Све мање волонтеризма
Током деценија које су за нама, међутим, људска популација је нагло опала. Ствари
имају материјалну димензију,
пошто је почетком деведесетих година започет пад економије, с временом су потиснули у позадину готово све
активности у заједници, које
су претходно поносно носиле
придев „волонтерски”. Другим
речима, док је пре поменутог

периода радник у селу могао
и желео „с лакоћом” да подржи различита дешавања своје
заједнице, како у свом слободном времену, тако и од личних прихода, дотле као наслеђе поменутог последњег периода повлачење појединца у себе постаје све више „тренд”.
Наравно, постоје и супротни примери који буде наду.
Једну од ових борби с логистичким потешкоћама различите специфичне тежине у
Дебељачи води локални ДВД,

чије руковођење је на молбу
своје заједнице прихватио млади мештанин Ласло Молнар,
у септембру 2014. године.
Иако су се медији само ретко бавили свакодневицом месне ватрогасне бригаде, ако
уопште и јесу, током протеклих шест година је било значајних активности у редовима те ин сти ту ци је. Из ме ђу
осталог, зграда ватрогасне станице, саграђена пре четрдесет
пет година (1975), потпуно је
реновирана споља и изнутра,
постављен је нови хидрант,
модернизована су врата и прозори на горњој стамбеној згради у стану домара... Коначно,

а што је исто тако важна ставка, након дуго времена старо
ватрогасно возило би такође
могло поново да се построји.
Споља је офарбано, технички
комплетирано, а за време зимских месеци опремљено је чистачем снега. Резултати овог
последњег става могли су да
се остваре уз снажну помоћ
сеоских механичара, као и локалног Јавног предузећа „4.
октобар”.
У време нашег разговора,
крајем јула, на пољима у Дебељачи је већ била завршена
жетва, током које, на срећу,
локални ватрогасци нису добили ниједан позив. Ипак, возило и још увек активна радна снага били су у одређеној
мери у стању приправности,
као врста резервне батерије,
која је ефикасна помоћ професионалним ватрогасцима у
општинском штабу, када је то
потребно. Али, према одлукама о буџету које су на снази, у
новим временима рад добровољних ватрогасних друштава готово у потпуности зависи
од донација. Поред тога, зависи и од успешности мањих
циљних тендера за набавку
опреме потребне за конкретне поправке.
Нису изостали ни успеси
У монографији Дебељаче – „Ред
јаблана је дугачак”, из 2003.
године, на страни 432 пише:
„Ватрогасци ове асоцијације су добро учествовали на свим
општинским, покрајинским и
савезним такмичењима, били
су увек међу прве три најбоље
пласиране екипе. 1963. године формиран је пионирски тим
под вођством команданта Габора Киша [1923–1979]. Млада ватрогасна бригада из године у годину заузима прво
ме сто. Ко ман дант Шан дор

Мергеш [1950–2014] наставио
је плодоносан рад са младом
ватрогасном бригадом након
Габора Киша. Ватрогасна служба је до сада имала седам
ватрогасних официра, осамнаест подофицира, једног савезног и једног међународног
судију. Оркестар ватрогасаца
је постојао до 1984. године.
Организација је до 90-их имала више од 100 активних чланова. У време НАТО бомбардовања 1999. године, 48 добровољних ватрогасаца прихватило је дежурство.”
– Тренутно се број чланова
друштва, барем на папиру, креће око тридесеторо људи. Међутим, од овога не могу рачунати на више од њих петоро –
саопштава поражавајуће бројне податке млади председник.
Додаје да, иако физичка кондиција уопште не зависи од
старосног доба, све се више
осећа недостатак младих, који ће да их замене. Како каже,
непрестано траже могућности
кроз које се могу у рад укључити и тинејџери. С намером
да, чак и ако сви не постану
добровољни или активни ватрогасци, барем имају мало
удела у духовности која изграђује и чува заједнице, што се
код њихових предака подразумевало: док има и док ће бити некога, ко ће их едуковати.
Листајући књигу релевантне савремене локалне историје, проналазим још једну новину. Забележено је да „када је
у Дебељачи одржан први вашар [на Дан Јосипа, Државни],
[1873. између 16. и 19. марта],
поред службеника за спровођење закона, и ватрогасци су
постављени на пијаци сена, јер
је овај део вашара био највише
изложен пожарној опасности”.
То се догодило давно, али
се догодило!
И док о достигнућима из
прошлости говори низ пехара, плакета, савремених фотографија и ред похвалница –
диплома, а садашњост представљају све више и више изненађења и излази с тзв. непланираним изненађењима,
приличи и вреди неговати подухват који је погодан за бригу о далекосежним и водећим
невољама. Може, биће. Изузетан пример сарадње на нивоу насеља у ДВД-у Дебељаче,
чак и после заокруживања првог званичног периода од деведесет година.
Имре Мартинек

ВЕНЧАЊЕ У КРУГУ ПОРОДИЦЕ

С вером и љубављу на заједничком путу
Иштите, и даће вам се, тражите, и наћи ћете, куцајте, и
отвориће вам се. (Мт. 7,7)
Осмог августа заклели су се
на вечну верност пред Господом у Дебељачи учитељица
Харгита Халас из Војловице,
млађа ћерка бискупа Рефор-

матске хришћанске цркве у
Србији, и Чаба Ковач, студент
свештенства из Дебељаче, ученик Реформатске теолошке
академије у месту Папа. Честитамо им склапање брака
које је проистекло из њихове
срдачне одлучности.
Имре Мартинек

Д. О. О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Александар Живковић • Уредници додатка: Синиша Трајковић и
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Моника Нађ • Лектори и коректори: Јулијана Јовић (српски),
Јулиана Балаша (мађарски)

ВИРТУЕЛНА ШКОЛА ИЗ УГЛА
НАСТАВНИЦЕ МАТЕМАТИКЕ

Просвета у време
пандемије
Они су људи који преносе знање и током ванредног стања и
стања пандемије показали су
се као прави хероји који неће
децу оставити без образовања.
Просветни радници су дали све
од себе да ухвате корак с новом реалношћу.
Увид у то како
је функционисао
образовни систем
понудила је саговорница, наставница математике,
Мо ни ка Нађ из
Војловице. Како
је запослена у две
школе, ОШ „Братство и јединство”
у Војловици и ОШ
„Жар ко Зре ња нин” у Скореновцу, где предаје математику на мађар ском је зи ку,
сам почетак увођења наставе преко ТВ канала био
је помало необичан и хаотичан.
То је било из простог разлога што
је програм на језицима националних мањина каснио неколико
дана и наставницима је било
препоручено да развију сопствени програм наставе, за почетак. Када је програм заживео и показао се довољно добрим за одржавање наставе, наставници и професори су ушли
у рутину виртуелних учионица, „Вајбер” порука и безбројне електронске преписке.
Ускладити рад у две школе
Због наставе на мађарском језику, она као наставница виших разреда у две основне школе није у почетку била у могућности да усагласи своју наставу на часовима који су били
приказивани на телевизији „Панон”, јер је план наставе био
различит и она је неке од тема
које су предлагане већ предавала, а деци је било досадно
понављање. Већ у другој недељи ванредног стања направила
је „Гугл учионице” за сваки разред којем предаје. Деца су се
углавном добро сналазила од
самог почетка и она није имала несугласица ни с децом ни с
родитељима, који су морали да
обављају свој део у виду контролисања учења и вежбања
своје деце. Било је неких проблема при коришћењу разних
апликација и решавању задатака у њима, али се она свега
тога сећа са осмехом на лицу,
јер је и сама имала потешкоћа
да испрати све поруке, мејлове
и позиве који су пристизали током целог дана, сваког дана.
Наставница Моника наводи
да је један од тежих делова посла био вођење евиденције комплетног програма наставе, јер
је морала да прати план и програм на српском и на мађарском језику, и оно што је она
већ предавала, и ону теорију
коју деца морају да савладају.
Међутим, већ током треће недеље ванредног стања све је то
прешло у рутину, али је радно
време трајало дневно чак и по
12 сати. Иако је њој то било
веома стресно, претпоставља
да је ученицима било много
горе, поготово када су почели
да добијају домаће задатке. Она
се веома трудила да не преоптерети своје ученике домаћим

задацима, али је то из њиховог
угла ипак било превише.
Иако су сви њени ученици
имали слободан приступ интернету и телевизији, претпоставља да је у обе школе било
случајева да деца немају па-

метне телефоне или компјутере код куће. Ипак, школе су и
за то биле спремне и наставници су могли да своје задатке и
предавања штампају и достављају ученицима који нису били у могућности да прате наставу на други начин. Чак је и
у њеном случају, где су деца
имала све услове да прате наставу, било ученика који, када
је дошло време за оцењивање,
нису показали труд и нису достављали домаће задатке, па је
била принуђена да позива родитеље да помогну детету да
одради свој део школског рада.
Без прославе мале матуре
Она се лично слаже да је можда било и превише захтевати
од ученика да испрате потпуно нови систем наставе, јер су
сви наставници такорећи бомбардовали децу предавањима,
тестовима, домаћим задацима
и одређеним роковима док су
били под стресом, али се нада
да ће нова школска година бити мања непознаница и за ученике и за наставнике, с обзиром на то да је и виртуелна настава прешла у рутину.
Највише жали што са своје
две ученице из школе у Војловици није имала матурско вече, које је у последњем тренутку отказано због забране окупљања више људи, али су успеле да се безбедно састану и за
још једну годину продуже традицију свог „разредног дрвета”,
где су насликале дрво и залепиле своје слике и слику школског друга који се преселио у
иностранство, пре него што су
напустиле основну школу, последњи пут као ученице. Наставница Моника је изузетно поносна на њих, јер је Лаура Кираљ
уписала језичку гимназију у Суботици, а Андреа Киш средњу
музичку школу у Панчеву.
Убе ђе на је да ће сле де ћа
школ ска го ди на би ти ма ње
стресна, јер су се и наставници
и ученици показали као изузетно прилагодљиви свим променама и иновацијама које су
пред њих стављене, ради безбедности како деце, тако и њихових учитеља.
Каролина Бисак

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
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KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS

A TELEPÜLÉS RENDEZÉSE ÖNKÉNTES MUNKÁVAL

JÁRVÁNY TÁVOL AZ OTTHONTÓL

A természet szolgálatában

A családtól elszakítva nagyon nehéz, még akkor is, ha előrelátható
a holnap. Ha ebbe belszól a világjárvány, a külföldi munkavállalás
túl nehéz küldetés.
Az utóbbi években sok nő határozza
el magát külföldi munkavállalásra.
Mivel többségük kettős állampolgársággal és európai útlevéllel rendelkezik, számos, külföldi kapcsolatokkal rendelkező szerbiai munkaközvetítő siet a munka nélkül
maradt nők segítségére, hogy munkába állhassanak öregek gondozójaként. A feltételek többnyire
jók, a gondozók kapcsolatban vannak 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 belekóstoltak a családtól való elszakítottságba ezekben a nehéz hónapokban. A rendkívüli helyzet ideje
alatt Ausztriában, ill. Németországban voltak ismeretlen családokkal 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 Németországgal határos ausztriai településen

Az ikonikussá vált főutcai magas
jegenyesor mellett a néhai antalfalvi
nyáriút felől érkezőket is rendezett
fasor fogadja Torontálvásárhely határában. Ez utóbbi telepítése, gondozása és védelme a helyi, Debelyacsa – A természet szolgálatában
környezetvédelmi és fejlesztési egyesület nevéhez fűződik.
volt egy családnál. Március hetedikén becsomagolt és a belgrádi
állomásról nekivágott az ismeretlennek egy háromhetes kalandra,
de csaknem három hónapra Ausztriában rekedt. Egy héttel indulása
után Szerbiában rendkívüli állapotot 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 három 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 beajánlották egy másik családhoz, ahol
szintén nagyon kedvesen bántak
vele. Három hónap után az ő csoportja 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 hónap 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 öreggel. Csak akkor akart hazatérni,
amikor már veszélytelen lesz az
uzazás. Ő Németországban szinte

észre sem vette a járványt. Az elszigetelt kis faluban, ahol volt,
nagyon vigyáztak magukra az emberek, 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 semmiben 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 késztetheti őket. Csak azért, hogy idehaza
úgymond normális életet élhessenek, 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 munkabér vagy a nyugdíj.
Biszak Karolina

HA SZERETIK, NEM IS NEHÉZ

Egy legényke a rengetegből…
ban, viszont az enyhébb esetekkel
mi is megbirkózunk. Sóslórommal,
birsalma levéllel, állatpatikában
vásárolt gyógyszerekkel. Igyekszem
feltalálni magam, ugyanakkor egykét osztálytársammal is folytatok
olykor szakmai konzultációt - magyarázza Alföldi Ábel.

A torontálvásárhelyi Alföldi Ábel
a zentai közgazdasági és kereskedelmi iskola banki- és biztosítási
ügyintéző szakának másodéves tanulója.
Ábelnek hobbija van. Illetve mégsem teljesen az. Inkább egy életforma, amit lassacskán az idősebb
generációk képviselői egyre inkább
elhagyogatnak. Mármint falun.
Mert a többi településformákon
a haszonállatok tartását a szabályzat, legfeljebb ha megtűri. Elvégre
ott vannak a boltok, minek cifrázni? Nemde?
-Már kiskorom óta sziklaszilárd
meggyőződésem, hogy életem
csupán jószágtartással kiegészítve
lehet kerek egész. Míg idehaza
jártam iskolába, mindezzel nem
volt semmi gond, viszont beiratkozva a középsuliba azért mégsem
vihettem magammal kicsiny farmunkat. Az újabb fordulat a tavasznyíláskor reánkzuhanó vírushelyzet idején következett be, lévén
hogy a távoktatás órarendje kedvenc 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 sárgabarackfa -csemete leveleit tépegetik.

Egy legényke, aki tudja,
mit akar

Apropó, legeltetés. Elengedhetetlen
tényező sok-sok szempontból. Jut
számukra persze, abrak is. Akárcsak az idősebb kecskéknek, amelyek közül kettő fejős. Egy újabb,
naponta kétszer is elvégzendő feladat. A fejés ugyancsak Ábel hatáskörébe tartozik. Alkalomadtán,
mert időről-időre azért az osztálytársakat is illik felkeresni néhány „szabadnap”erejéig, ilyenkor
az állatok szükségleteire az apa
és a fivér visel gondot.
-Szeretem az állatokat, ebből
adódóan pedig a félnyolcasi koránkelés sem annyira vészes –
jegyzi meg derűsen Ábel.
Jobban belegondolva, a többi,
érdeklődésének korábban választott tárgyaihoz – az asztali citerához
és történelmi dolgok ízlelgetéséhez
is ugyanennyire bizakodóan és

ilyen alapossággal állt hozzá. Mint
mondja, ez utóbbiak ma is megvannak, mindössze kevesebb időt
tud rájuk fordítani. Március óta
egy fészekaljnyi kacsatojást is sikeresen kiköltetett. Mindezek mellett pedig kertészkedik is, a lehető
legminimálisabbra csökkentve a
kártevők elleni vegyszerek használatát. A permetezés helyett inkább biológiai szövetségeseket alkalmaz, gyakorlatba ültetve az
ökológiai tantárgyórákon anno elhangzó elméleteket.
-Mint minden tej, a kecsketej is
érzékeny portéka. Sokan nem szeretik, de ez általában előítélet kérdése. A rendszeres legeltetés, az
adalékok és a minőséges szénázás
és abrakolás mellett gondosan
ügyelek az almok tisztaságára is.
Állatorvos, sajnos, nincs a falunk-

Ábel tehát mégsem csodabogár,
ráadásul még pályát tévesztett legényke sem! Ez utóbbi megfogalmazástól pedig egyenesen elhatárolódik.
-A legelső évben, amikor még
csak egy fejőskecskénk volt, nemigen árusítottuk a tejet. Most
más a helyzet. Erősebb napokon
akár nyolc liter is összegyűlik,
amit aztán tej és tejtermék formájában 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. Meggyőződéssel. Úgy érzem, bármelyiket
is dobnám ki az életemből, a helyén
keletkező űrt semmi mással nem
tudnám betölteni. Hiszem, mindez
majdani munkába állásomat követően 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

Mint ismeretes, a nonprofit polgári
tömörülés kereken hetvennégy hónappal ezelőtt, azaz 2014 júniusának első napjaiban tartotta meg
alapító közgyűlését. Elnökasszonyául Máté Mónikát választva, aki
immár második mandátumát tölti
be ezen a poszton. Vagyis magyarán: 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 szerint, köszönetet mond minden besegítőnek. Szívből és őszintén.

Az alkalmi érzékenyítések platformja persze, esetükben is a közösségi média. A tetszikelésektől /
„lájkolásoktól” lényegesen több fizikai 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 megoldások is alkalmazhatóak lennének.
Mindössze a meglévőnél még szorosabb együttműködésre lenne szükség. Mármint a közösségen belül.
Noha a globális események függvényében szükségszerűen az idei
év eredeti akcióterve is módosult,
a különböző lokációkra korábban
kiültetett fácskák rendszeres locsolása továbbra is alapkövetelmény
maradt. Ilyen helyszín lett 2019
őszétől a téglagyár és annak vonzáskörbe 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 platánjainak lombkoronái között fészkelő 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 hajdani, országutak menti fákból –
mesélte az elnökasszony.
Mint mondja, olykor a meglévőket sem könnyű vállalkozás megőrizni. Kiváltképpen ősszel, amikor
egyesek továbbra is előszeretettel
gyújtogatják szántás előtt a kukoricatarlót. Mi több, akadnak más
jellegű pusztítások is. A debellácsi
környezetvédők mindezek ellenére,
mégsem adják fel! Az elpusztult facsemeték helyére igyekeznek újakat
ültetni, a környezettudatos (rá)nevelés folyamatában pedig az elmúlt
tanévekben alkalmi interaktív természetórákat is tartottak a helyi iskolásoknak. Tanítóikat és tanáraikat
is együttműködésre invitálva. S ha
csak egyetlen mód is lesz rá, e bevált

gyakorlatot a továbbiakban is szeretnék megőrizni.
- Polgártársaink pozitív viszonyulását pedig ezúton is megköszönöm. Mert olyan is akad közülük, aki parcellája előtt minden további nélkül rendszeresen lekaszálja
a füvet. Ezzel is csökkentve azon
karbantartási költségeinket, amit
– bevételi forrásaink nem lévén,
saját zsebből fizetünk ki. A faluközpontban, a községháza előtti
„lepke” egynyári virágainak vásárlását 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 dolgoznak. Erejükhöz mérten. A csapat.
Igyekeznek üde színfoltokat varázsolni őslakóinak létszámában egyre fogyatkozó településünkön. S
mivel a fotók a nagyvilág legtávolabbi szegletébe is eljutnak, önként
vállalt küldetésük lenyomatai üzenet is egyúttal.
Martinek Imre
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A TELEPÜLÉS SZOLGÁLATÁBAN

KILENCVEN ÉV AZ ÖNKÉNTESSÉG JEGYÉBEN
A torontálvásárhelyi Önkéntes Tűzoltó Testület (ÖTT) 1930. szeptember 28-án alakult meg, a helyi
Ipartestület kezdeményezésére. Az
ÖTT logóján, illetve a testület fennállásának negyed évszázados jubileumát méltató tablóképen viszont
az 1931-es esztendő olvasható. Lévén a nemes szándék jegyzőkönyvbe
vétetett kinyilatkoztatása, illetve
annak végleges / hivatalos bejegyeztetésének időpontja között akkortájt is szükség volt némi bürokratikus időszakra.
Elnézegetve a nevezett, dátum szerint 1956-ban készült tabló szereplőit, nemcsak a testület akkori
vezetőségét és rangidős tűzoltóit
találom meg rajta, valamint az akkori tizenéves korosztályú utánpótlás jeleskedő tagjait – köztük
édesapámat és annak édesbátyját
is – de a környék egyetlen tűzoltókocsijának fotóját is. Egy, az
egyesület tulajdonában lévő dízelmotoros „Pionir” típusú masináét, melynek helyébe a debellácsi
testület tizenhárom évvel később,

Persze, vannak azért reményt
sugalló ellenpéldák is. Eme, különböző fajsúlyú logisztikai megpróbáltatásokkal való küzdelmek
egyikét Torontálvásárhelyen a helyi
ÖTT vívja, melynek vezetését –
közössége felkérésének eleget téve
– Molnár László helybéli fiatalember vállalta. 2014 szeptemberében.

mű- és a még meglévő aktív emberállomány bizonyos fokú készenlétben állt. Afféle tartalékos
battériaként, amely szükség esetén
hatásos kisegítést jelent a községi
székhelyen működő hivatásos tűzoltóknak. A dolgok szépséghibája
„csupán” annyi, hogy az új idők
érvényben lévő költségvetési határozatai értelmében az önkéntes
tűzoltóság(ok) működése szinte
teljesen a donációktól függ. Továbbá a konkrét javításokhoz szükséges eszközök beszerzésére irányuló, kisebb célösszegű pályázatok eredményességétől.
Nem maradtak el a sikerek sem

vagyis 1968-ban egy TAM-500-as
rohamkocsit vásárolt. Kisebb-nagyobb javítások eredményeképpen
ez utóbbi, matuzsálemi korú (52
éves) jármű napjainkban is üzemképes, illetve bevetésre kész.
Egyre kevesebb az önkéntesség

A mögöttünk maradt évtizedek
során viszont az emberállomány
alaposan fogyatkozott. A dolgoknak elsősorban anyagi vetülete
van, hiszen a ’90-es évek elején
megkezdődő, ún. lejtmenetes gazdasági tendencia eredményeképp
lényegében idővel szinte teljesen
háttérbe szorult minden olyan közösségi 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 személyi jövedelméből „lazán” támogatni tudta és kívánta közösségének különböző rezdüléseit,
addig, a nevezett utóbbi időszak
hozadékaként, sokkal inkább az
egyén önmagába fordulása válik
trendivé.

Noha a média újabban csak elvétve, ha egyáltalán foglalkozott
a helyi tűzoltótestület mindennapjaival, 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 emeleten lévő házmesteri lakás nyílászárói… Végül, ami igencsak lényeges mozzanat, hosszú idő után
a (java)korabeli tűzoltókocsi is
újra csatasorba állhatott. Külcsínileg újrafestve, műszakilag teljessé
téve, a téli hónapok idejére pedig
hóekével felszerelve. Ez utóbbi
eredmények a falubeli mechanikusok-, valamint a helyi Október
4-e Közművesítési Vállalat hathatós
segítségével születhettek meg.
Július végi beszélgetésünk idején
egyébként már a torontálvásárhelyi
határban is bevégződött a kombájnozás, minek során szerencsére,
a helyi tűzoltók egyetlen riasztást
sem kaptak. Ennek ellenére a jár-

A 2003-ban kiadott Hosszú a jegenyesor – Debelyacsa monográfiája
könyvben a 432. oldalon ez áll:
„Az egyesület tűzoltói minden
községi, tartományi és szövetségi
versenyen kiváló eredménnyel szerepeltek, mindig az első három
helyezett között voltak. 1963-ban
Kiss Gábor [1923-1979] parancsnok vezetésével megalakult a pionírcsapat. Az ifjú tűzoltócsapat

első helyezéseket sorakoztat évről
évre. A fiatal tűzoltócsapattal Kiss
Gábor után Mérges Sándor [19502014] parancsnok folytatta az eredményes munkát. A tűzoltó testületnek eddig hét tűzoltó tisztje,
tizennyolc altisztje, egy szövetségi- 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 idején 48 önkéntes tűzoltó vállalta
az ügyeletességet.”
-Jelenleg a testületi tagság száma
– legalábbis papíron, harminc fő
körül mozog. Ebből viszont, öt
embernél többre mégsem számíthatok – közli a lehangoló számadatot a fiatal elnök.
Hozzátéve, hogy bár a fizikai
állapot egyáltalán nem korfüggő,
a fiatalok-, az utánpótlás hiánya
egyre inkább megérződik. Mint
mondja, folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, amelyeken
keresztül a tizenévesek korosztálya
is megszólíthatóvá válik. Feltett
szándékkal, hogy – ha nem is lesz
majdan épp mindegyikükből önkéntes és/vagy aktív tűzoltó, legalább részeltessenek egy cseppet
abból a közösségépítő és megtartó
szellemiségből, ami eleik számára
magától értődő volt. Míg van /
lesz, ki betanítsa őket.
A vonatkozó, korabeli helytörténetben lapozgatva egy újabb kuriózum köszön rám. Feljegyezték
ugyanis, hogy „a torontálvásárhelyi
első [József-napi országos] vásár
megrendezésekor [1873. március
16-a és 19-e között], a rendfenntartók mellett a tűzoltók is a szénapiacon voltak felsorakozva, mert
a vásárnak ez a része volt leginkább
kitéve a tűzveszélynek.”
Régen történt, annyi biztos, de
megtörtént!
S míg a múltban elért eredményekről serlegek, plakettek, korabeli fényképek és dicsérő oklevelek
sora (is) mesél, a jelen pedig újabbnál újabb meglepetésekkel és ún.
menetrenden kívüli meglepetésekkel rukkol elő, a távolabbi jövőbe mutató és vezető csapásokat

is gondozni illő, meg érdemes vállalkozás. Lehet. Lesz. A településszintű összefogás követésre méltó példája a torontálvásárhelyi
ÖTT-ben. Az első hivatalos, kilencven esztendő lekerekítését követően is.
Martinek Imre

ESKÜVŐ CSALÁDI KÖRBEN

Hittel és szeretettel a közös úton
Útravaló: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, 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 torontálvásárhelyi Kovács Csaba lelkésznövendék, a Pápai Református Teológiai
Akadémia diákja. Szívbéli elhatározásukból eredő frigyükhöz
ezúton is gratulálunk.
Martinek Imre
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VIRTUÁLIS ISKOLA A SZÁMTANTANÁRNŐ
SZEMSZÖGÉBŐL

Tanítás a világjárvány idején

Ők azok, akik továbbadják a tudást

– akik a rendkívüli állapot és a
járvány idején hősiesen helytálltak
és nem hagyták a gyermekeket tanulási 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 tanárnő nyilatkozatából. Mivel két
iskolában: a hertelendyfalvi Testvériség Egység- és a székelykevei
Žarko Zrenjanin Általános Iskolában magyar nyelven tanítja a matematikát, megtapasztalhatta a helyzet nehézségeit. A tanítás a tévén
keresztül főleg a kezdetekben volt
szokatlan és zavaros. Ez abból adódott, 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 használata a viber-üzenetektől az elektronikus levelezésig, így lassan kialakult a virtuális tanterem.

Noha a tanulók hozzáférhettek
az internethez, televízióhoz, feltételezi, hogy mindkét iskolában volt
akinek otthon nem volt saját számítógépe, okostelefonja. Ebben az
esetben a tanárnő nyomtatott formában 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 minden tanár bombázta őket előadásokkal, feladatlapokkal, házi feladatokkal, határidőkkel a saját
tantárgyán belül. Reméli, hogy a
következő tanév az idei tapasztalatok birtokában már mindenkinek
könnyebb lesz.

Összhangba hozni a munkát
két iskolában

Kezdetben nehéz volt egyeztetni a
tananyagot a Pannon Televízió
számtanóráival a különböző ütemezés miatt, ismétlődtek volna a
már átvett módszeres egységek,
ezért már a rendkívüli helyzet második 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 megoldásokból adódóan amire ma már
jómaga is mosolyogva emlékezik
vissza. A naphosszat érkező üzenetek, 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 amikor házi feledatot is kaptak, bár ő
igyekezett nem túlterhelni őket.

Leginkább azt sajnálja, hogy a
hertelendyfalvi két tanulójának
nem szervezhettek záróünnepséget
a járványügyi intézkedések miatt.
Mégis sikerült összehozni egy biztonságos összejövetelt és még egy
évvel meghosszabbítani az “osztályfa”- a különleges tabló sokéves
hagyományát, amelyre egy fát festettek, ráillesztették saját fényképeiket és egy külföldre távozott
osztálytársuk fényképét is. Mónika
tanárnő különösen büszke a tanulói
első sikereire, ugyanis Király Laura
felvételt nyert a szabadkai gimnázium nyelvi szakirányán, Kiss Andrea pedig a pancsovai zenei szakközépiskolában.
A tanárnő meggyőződése, hogy
a következő tanév már stresszmentesebb lesz, mivel a tanulók és tanárok már bizonyságot tettek az
alkalmazkodóképességükről a biztonságuk érdekében meghozott
változásokhoz, újdonságokhoz.
Biszak Karolina

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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pancevac@pancevac-online.rs

ИСТОРИЈА СПОРТА У НАШЕМ ГРАДУ

„КОРЕЊЕ” ПУШТЕНО ПРЕ ДВА ВЕКА
Тог 11. маја 1813. молба 45
грађана Панчева за оснивање
Грађанске стрељачке дружине
брзо је прихваћена. Банатска
генерална војна команда у Темишвару је решењем од 26. маја и поверљивим актом од 9.
јуна 1813. одобрила оснивање
Грађанске стрељачке дружине
уз образложење: „Оваквим забавним вежбањем грађани постају вештији за одбрану војне
границе и својих имања”.
И тако је почело...
Дакле, већ више од два века,
тачније 207 година, у нашем
граду постоји клуб који се сада
зове Стрељачка дружина „Панчево 1813”. У периоду оснивања у дружину су се учлањивали понајвише официри Банатског граничарског пука, али и
многи угледни грађани Панчева, као: прота Константин Арсеновић, сликар Константин
Данил, трговац Илија Милосављевић Коларац, прота Васа
Живковић...
Најстарије спортско друштво
у Војводини основано је 1887.
године у Сомбору, било је то
гимнастичарско друштво, а поче так вој во ђан ског фуд ба ла

ПСК из 1933. године
везан је за Суботицу, где је 1901.
године основан ФК „Бачка”. У
јужном Банату је први фудбалски клуб био ТТЕ из Дебељаче,
који је основан 1911. године.
У годинама после Првог светског рата ничу и први прави
фудбалски колективи у Панчеву. Тако су 1921. године радни ци и ђа ци осно ва ли СК

„Раднички”, који је 1924. променио име у „Борац”, а пет година касније и у „Јединство”.
Клуб напредних радника и интелектуалаца био је и „Банат”,
који је основан 1921. године,
током 1924. формирани су ПСК
и „Јадран”, а затим и ПАСК.
Шест година касније, при Индустрији скроба у Јабуци, осно-

Први Панчевци на олимпијским играма
Олимпијске игре у Стокхолму одржане су од 29. јуна до
22. јула 1912. године, уз
учешће 2.541 спортисте из
28 земаља. Краљевина Србија је први пут тада и званично имала своје представнике на Олимпијским играма. Били су то атлетичари
Душан Милошевић и Драгутин Томашевић.
На
највећој
светској
спортској смотри 1912. године свог представника је
имало и Панчево. Као репрезентативац Аустроугарске у Стокхолму се надметао
и осамнаестогодишњи рвач
Стеван Дамјанов. Иако је тада заустављен у квалификацијама по групама, Стеван
Дамјанов је и после Првог
светског рата вредно тренирао у тадашњем „Соколу” и
такмичио се широм Југославије. Омладинци Рвачког
клуба „Динамо” које је он
тренирао били су десет година заредом екипни прваци
Југославије, а био је и тренер највећих легенди југословенског рвања, олимпијских победника и светских
првака, као што су Бранислав Симић, Стеван Хорват,
Боривој Вуков и други.
Стеван Дамјанов је судио
на Олимпијским играма у
Риму 1960. године, а Светска рвачка федерација
ФИЛА га је 1964. на конгресу у Токију наградила златном плакетом за изванредне
доприносе на унапређењу
рвачког спорта у свету.
На једанаестим Олимпијским играма у Берлину, које
су одржане од 1. до 16. августа 1936. године, Панчево је
имало чак четири представ-

ника. Берлинска олимпијада
је упамћена и по подвизима
спринтера Џесија Овенса,
који је освојио четири златне
медаље и натерао Адолфа
Хитлера да напусти свечану
ложу на Олимпијском стадиону како се не би руковао с
победником – црнцем.
Наш град су у Берлину
представљали: Јулије Бауер,
Аугуст Баншчак, Олга Рајковић Седлачек и Ангелина
Стошић Гопуренко.
Јулије Бауер је матурирао
1926. године, у генерацији
панчевачких гимназијалаца
која је била врло одана спорту. У истом одељењу с њим
су били и фудбалери СК-а
„Банат” Недељко Чолаковић
и Влајко Барбуљ, као и Густав Телеско, атлетичар
ПСК-а.
Популарни Плуци није успео да се пласира у олимпијско финале на 100 метара,
али остаће упамћен као најбржи Југословен тог времена, а његов рекорд од 10,7
секунди одолевао је пуних
деветнаест година.
Аугуст Баншчак био је
члан чувене југословенске
штафете у трци на 4 x 400
метара (Мађаревић, Стевановић, Баншчак и такође
Панчевац Карло Никхази)
која је 1934. године на Балканским играма у Загребу
два пута оборила национални рекорд, и то у једном дану. На олимпијади у Берлину истрчао је квалификациону трку.
Олга Рајковић је рођена
1913. године, а своје прве
спортске кораке начинила је
у панчевачком Гимнастичарском друштву „Соко”. Имала

је велике успехе и као чланица женске екипе атлетског клуба ПСК, а на Олимпијским играма у Берлину
била је део југословенског
гимнастичког тима који је
освојио четврто место у конкуренцији преко двадесет
светских екипа.
Део тог великог успеха југословенског спорта била је
још једна Панчевка – Ангелина Стошић.
Популарна Гина, како су
је звали, била је највреднија
чланица тог тима. Вежбе је
понављала све док их не би
довела до савршенства. Поред четвртог места у екипном надметању, она се пласирала и на 35. место у појединачној конкуренцији у
Берлину.
На првим олимпијским
играма после Другог светског рата, четрнаестим по
реду, 1948. године у Лондону, Панчево је представљао
атлетичар Александар Ћосић, а 1952. године у Хелсинкију репрезентативац Југославије био је Михајло Димитријевић, који се надметао у скоку увис. Учествовао
је и у финалу, у конкуренцији 48 најбољих на свету, и
заузео 12. место.
На свим олимпијским
играма касније Панчево је
имало своје представнике,
као што су: Обрад Сретеновић, Петар Милош, Бранислав Покрајац, Андрија Парчетић, Јован Мариловић, Лепосава Марковић, Срђан Мариловић, Мирослав Јочић,
Зоран Гајић, Миленко Топић,
Дејан Перић, Жикица Милосављевић, Бранка Марић,
Нађа Хигл, Ања Цревар...

Први мечеви – 1911. године
Тениски спорт у Панчеву има
дугу традицију. Први мечеви
су одиграни далеке 1911. године. Играли су их млади
Панчевци који су студирали
у Бечу и Будимпешти. После
Првог светског рата ентузија-

сти су основали и свој клуб.
Крајем двадесетих и почетком тридесетих година прошлог века Панчевци су већ
имали дивне тениске терене
и кућицу, са свлачионицама,
у Народној башти. У првој

генерацији тенисера били су:
Милан Ћурчин Ија, Вукашин
Алексијевић Кукац, Слободан
Ћурчин, Аљоша Гонтаров, др
Светислав Цвејић, Душан
Барјактаревић, Нада Царина,
Бранко Шимић.

ван је Фудбалски клуб „Југославија”, а пред сам рат Јабучани су постали и прволигаши, али их је ратни вихор омео
у даљем напредовању.
Први Панчевац који је постао фудбалски репрезентативац био је Бошко Петрић. Почео је у подмлатку ПСК-а 1935.
године, полако је стасавао у

изванредног голмана, а из те
екипе изашло је још неколико
великих имена панчевачког
фудбала, као што су: Димитрије Петрић Мита, Александар
Марић Коцкица, Љуба Попов,
Аца Томин, Рудолф Хакер...
После тријумфа над „Јединством” у панчевачком градском
дербију Бошко Петрић убрзо

прелази и у први тим ПСК-а,
потом се сели и у главни град,
где је постао голман БСК-а, а
наследио је легендарног Срђана Мркушића, касније голмана „Црвене звезде” и репрезентације Југославије.
Пред почетак рата, 1940. године, Бошко је остварио свој
сан и постао голман омладинске репрезентације Југославије
у сусрету с Мађарском. Заједно с Бошком тада су играли и
Рајко Митић, Златко Чајковски,
Минда Јовановић... Због својих
фантастичних одбрана, убрзо
је постао и резерва чувеном
Фрањи Глазеру у сениорској репрезентацији Југославије...
И док је у нашој земљи још
увек беснео Други светски рат,
у Панчеву се приступило оснивању новог спортског друштва.
У сали ресторана „Пивара” 21.
јануара 1945. основана је „Слога”, спортско друштво које је у
свом саставу имало седамнаест секција: фудбал, бокс, одбојку, хазену, тенис, пливање,
стони тенис, гимнастику, стрељаштво, куглање, лаку атлетику, веслање, спортски риболов,
бициклизам и шах.
Александар Живковић

Некада и град бокса
Панчево се некада по боксу
препознавало. Почеци БК-а
„Динамо” били су веома тешки, није било основних
услова за рад, али било је
жеље за успехом.
Највећи тријумф је остварен 1968. године, када је
„Динамо” постао екипни првак Југославије.

Од многих боксера које је
Панчево изнедрило посебно
треба истаћи Обрада Сретеновића. Био је пет пута државни првак, а представљао
је земљу на Олимпијским
играма у Риму 1960. године.
Бранислав Петрић је освојио
сребро на Европском првенству у Москви, а био је и

троструки шампион Југославије. Карољ Лајко је био два
пута омладински и три пута
сениорски првак државе.
Златко Милосављевић је
био три пута, а Петар Милош
два пута шампион земље.
Ђула Гребенар и Лабуд Шкорић по једном су се окитили
титулом шампиона.

Милош Црњански и Моша Марјановић
У другој деценији двадесетог века центарфор Фудбалског клуба „Банат” из Панчева био је и Милош Црњански, тада и професор
гимнастике у панчевачкој
Гимназији. Бард наше књижевности оставио је неизбрисив траг у панчевачком
спорту.

Најпопуларнији фудбалер
свога времена, идол навијача, незаменљиви репрезентативац и ненадмашни голгетер Моша Марјановић
много је задужио и панчевачки фудбал, и као играч, и
као тренер.
Он је већ 1946. године постао члан фудбалске секције

СД-а „Слога” и остваривао је
запажене успехе са екипом
коју су чинили и: Б. Петрић,
Алексић, Д. Петрић, Пухар,
Цицак, Раданов, Грујић,
Живић, Тубић, Давидов, Џепина, Ђорђевић, Дрндарски, Марић, Савић, Крашић,
Бећаревић, Коларов, Лишанчић, Шапинац...

Легенда за сва времена

Душан Патић Факси
Рукомет се, као нова спортска игра и као наследник
мање упражњаване хазене,
у нашем граду појавио 1948.
године.
Играо се тада велики рукомет, а Панчевци су, од
оснивања клуба, кренули да
остварују сјајне резултате.
Прву званичну утакмицу
„Динамо” је одиграо у Нишу,
те 1948, где је убедљиво савладао „Раднички” – с 13:3.
У тој историјској утакмици
боје „Динама” су бранили:

Душан Патић, Драгутин Рацић, Благоје Коларски, Душан Ивковић Дуда, Владимир Деановић, Бранислав
Јованчић, Радомир Предић,
Михаило Ратковић, Милан
Латас, Миленко Вукчевић и
Томислав Петрић.
Ипак, легенда рукомета,
можда и највећи панчевачки спортиста свих времена,
био је велики Душан Патић
Факси.
Играо је фудбал у „Слози”, одбојку и кошарку у

„Динаму”, а после историјске утакмице рукометног тима, у којој је наступао као
голман, прешао је у навалу и
постао – највећи. Факси је
први пут заиграо за репрезентацију Југославије 1952.
године, а свој спортски врхунац достигао је 1955. на
Светском пренству у Немачкој, где је проглашен за најбољег играча на свету. Те
исте године „Динамо” је први пут постао шампион Југославије у великом рукомету.
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На који начин се наставља рад
комисија за лечење неплодности?
Парове у Србији који се боре с неплодношћу овог лета је обрадовала
вест да је РФЗО усвојио правилник
којим је одлучено да ће држава убудуће, уместо три, финансирати неограничен број покушаја вантелесне оплодње, а старосна граница за жене подигнута је на 43 године. Ипак, све процедуре су, због неповољне епидемиолошке ситуације, паузиране 16. јула.
Након паузе од месец дана парови могу поново да наставе тамо где су стали. Наиме, РФЗО је у четвртак, 13. августа,
покрајинском фонду и свим
филијалама доставио „Упутство за спровођење лечења
неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења након завршетка обуставе рада комисија за
БМПО и одељења за IVF”. С циљем
да се због прекида рада ниједној осигураници не ускрати право на поступке БМПО, Фонд је донео неколико важних одлука. Ево и којих.
Уколико сте напуниле 43 године
у току трајања обуставе рада процедура вантелесне оплодње о трошку
РФЗО-а (од 20. јула до 17. августа)
или 30 дана након завршетка обуставе рада, можете да се јавите на
комисију за процедуру вантелесне
оплодње о трошку РФЗО-а. Имаћете приоритет за заказивање комисије ради издавања потврде о испуњено сти усло ва за БМПО (обра зац
БМПО-3). Ово правило важи 30 дана након успостављања рада комисије за БМПО, односно од 17. августа до 17. септембра текуће године.

Продужена вам је важност трајања анализа за још три месеца уколико сте имали, или имате, заказану комисију за БМПО у наредних
месец дана од започињања рада комисија (од 17. августа па наредних
месец дана).
Здравствена установа је дужна да
вам закаже нови термин за преглед
пред комисијом. Ово важи за све
којима комисија није обављена у
време обуставе рада, с тим што
приоритет имају жене које су у току трајања обуставе напуниле 43 године.
Све жене које се са својим партнерима јављају на
комисију за БМПО, поред
важеће документације наведене у Упутству за спровођење лечења неплодности
поступцима БМПО од 26. јуна 2020.
(налази се на сајту РФЗО), потребно
је, уколико је у претходном поступку издат образац БМПО-6, да га преда ју ли цу за ду же ном за при јем,
обраду и унос података у апликативни софтвер РФЗО-а при комисији за БМПО, као и да доставе образац БМПО-7.
Сва питања у вези са остваривањем права на вантелесну оплодњу
можете поставити путем телефона
РФЗО-а 064/85-22-537 или путем
бесплатног броја Центра за вантелесну оплодњу 0800/333-030. Ажурне
информације на ову тему редовно
објављује и удружење „Шанса за родитељство” на свом сајту sansazaroditeljstvo.org.rs. Број телефона тог
удружења је 061/624-52-24.
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СВАКОГ СЕПТЕМБРА ИСТЕ СЛАТКЕ МУКЕ

КАКО ДА ПРИПРЕМИТЕ ДЕТЕ
ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ
Полазак у први разред основне школе је један од најзначајнијих догађаја
у животу сваког детета. Од родитеља
у великој мери зависи како ће малишан прихватити велике промене с којима ће се од 1. септембра сусретати.
Ево савета психолога како да помогнете свом малишану да му период
прилагођавања протекне што лаганије, без претераног стреса и панике.
Ако се питате шта треба да урадите
пре но што ваша „беба” пође у школу
и треба ли да унапред заједно учите
градиво првог разреда, ево шта о томе каже Јадранка Грујичић Ђурић,
психолог и породични психотерапеут из удружења „Психогенеза”.
– Не треба предшколца форсирати
да учи да чита и пише или да рачуна.
Ако дете само покаже вољу да се бави
оваквим активностима, изађите му у
сусрет, али немојте га притискати да
пошто-пото вежба. Известан број деце научи да чита и пише око шесте
године, нека деца чак и пре, али највећи број малишана овлада овим вештинама тек пошто крену у први
разред. Учитељицама је чак често теже да исправе грешке у писању, читању и рачуну него да крену од нуле –
напомиње наша саговорница.

Све је у игри
Она додаје и то да детету треба омогућити да се што више игра и да учи
кроз игру, јер ће тако развити све потребне вештине.
– Купите му оловке, креде и бојице
и нека црта и боји. Дајте му да слаже
коцке или слагалице с пуно ситних
делова, да ниже перле, игра кликере,
сече и лепи једноставне облике или
да прави фигуре од пластелина и глине. Бавећи се овим активностима, дете развија фину моторику и спретност руку, па ће касније лакше и лепше писати. Иако дете не мора да зна
слова пре поласка у школу, јако је важно да зна како да исправно држи
олов ку. Та ко ђе, уче ћи кроз игру,

малишан вежба концентрацију и пажњу и развија осетљивост за детаље,
што му може бити врло корисно током школовања – каже Јадранка Грујичић Ђурић.

О школи – само искрено
Према њеним речима, врло је важно
и да подстичете радозналост и самосталност код детета и да му искрено
испричате све што га интересује о
школи.
– Током разговора у различитим
приликама скрећите детету пажњу на
занимљиве појаве које нас окружују и

НАЈ СВЕ ЧА НИ ЈИ ДАН
Препоручљиво је, каже психолог,
да у периоду кад дете креће у први разред бар један од родитеља
узме неколико слободних дана како би се могао у потпуности посветити детету, доводити га у школу и
враћати кући и делити с њим прве
утиске из школске клупе.
– Сам дан поласка у школу треба учинити што лепшим и свечанијим за дете. Било би добро учинити све да му сусрет с новом средином, новим особама и обавезама
остане у што лепшој успомени. По
завршетку првог „радног дана” можете породично отићи у посластичарницу, на колаче или сладолед,
или у стану приредити свечани, породични ручак, где ћете се у опуштеној и пријатној атмосфери са
својим прваком испричати о свим
занимљивим новостима. Јако је
битно да га стрпљиво и мирно саслушате или да га подстакнете на
разговор како бисте му омогућили
растерећење од бројних емоционалних утисака и евентуалне тензије и стреса – закључује психолог.

на разумљив и приступачан начин му
их објашњавајте. Стрпљиво одговарајте на бројна дечја питања и недоумице. Тако ћете код детета развити
радозналост. Реците му да ће у школи учити, али и да ће се тамо играти
и дружити. Нипошто га немојте плашити школом, тако што ћете му говорити „видећеш ти кад кренеш у
школу” и слично, али немојте ни претеривати у идеализовању школе. Уместо тога, пружите детету реалну слику онога што га чека – прича о школи
треба да укључи претежно лепе, али
и оне мање лепе ситуације с којима
се оно може сусрести. Осим тога, од
пресудне је важности да подстичете
самосталност детета у обављању свакодневних, уобичајених активности,
као што су везивање пертли, прање
руку или закопчавање рајсфершлуса,
јер није обавеза учитеља да се тиме
бави – подсећа психолог.

Подстичите самосталност
Јадранка Грујичић Ђурић саветује да,
када школа почне, настојите да свакодневно пратите рад свог првака и
да покажете интересовање за све што
се у школи дешава.
– Постављајте детету конкретна питања и коментаришите с њим оно што
су радили на часовима. Питајте га да
ли постоји нешто што му није јасно
или што му је посебно занимљиво у
вези с градивом. Подстичите његову
самосталност у обављању школских
обавеза. Не радите уместо деце домаће задатке! Далеко боља и кориснија
варијанта је да надгледате и по потреби дајете додатне сугестије и упутства, као и да охрабрујете, подстичете и саветујете. Развијајте код детета
поверење у учитељицу односно учитеља. Од самог почетка школовања
било би добро да дете има свој радни
простор с радним столом, у коме нема ометајућих фактора као што су
телевизор, компјутер, бука или жамор укућана – подсећа Јадранка Грујичић Ђурић.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ЗА НАСТАВУ ОНЛАЈН ИЛИ УЖИВО?

Све се вратило у нормалу, па треба и школа
Упркос напретку науке, технологије
и човечанства уопште, постоји још
много питања на која нико нема одговор. Зашто хлеб увек пада на намазану страну, а телефон на екран?
Да ли је свемир бесконачан? Постоје ли ванземаљци? Зашто спавамо?
Ако све стане, хоће ли и време стати? Зашто се храна за мачке не производи са укусом мишева? Зашто
Кинези на својим телима не тетовирају наше речи као што ми тетовирамо њихове? Зашто киша падне

баш кад оперете кола или прозоре?
Зашто зевамо? Шта се налази на дну
океана? Да ли ће деца морати да у
школу носе трослојне или памучне
маске? Да ли је старење неизбежно?
Која је сврха свега?
Једно од питања на која нико нема одговор је и докле ће по Панчеву
ницати мини-депоније где год се
окренете. И да, кад смо код питања
да ли је свемир бесконачан: можда
и није, али људска бахатост очигледно јесте.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје више
делова Панчева
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак,
20. августа, ујутру, онда ће вам можда бити од користи информација
да је „Електровојводина” за тај дан
најавила искључења струје због радова на електродистрибутивној мрежи, и то у два наврата.
Најпре ће, од 8 до 10 сати, без струје остати непарна страна Баваништанског пута од пруге до броја 275, као и
просеци код бројева 4 и 263.
Истог дана, од 10.30 до 12.30, струје неће имати насеље Мала Kрајина

Страну
припремила
Драгана

Кожан

на Баваништанском путу и парна
страна Баваништанског пута од Новог гробља до броја 60-а.
У петак, 21. августа, од 10 до
11.30, без струје ће остати становници Улице Васе Богданова, Улице
Васе Пелагића, Цвијићеве улице 3
и 5 и Улице Kонстантина Данила 1
и 3.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Информације о искључењима редовно се
ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на
телефон 319-220.

С. БИРОВИЦА

М. АЛАВАЊА

Крај овог месеца је за многе родитеље стреснији него ранијих година.
Ближи се 1. септембар, још једна
школска година у низу. Детету требају књиге, свеске, лектире, уџбеници,
топла одећа, обућа, ужина... Сада се,
да брига постане већа, јавила и дилема око ширења вируса.
Да ли је паметно вратити ђаке у
школу или је можда боље прибећи не
тако сјајном решењу: онлајн настави? Ова одлука je препуштена родитељима, а у „Вajбер” групама и на
друштвеним мрежама тренутно се око
тога води прави рат...
СТЕВИЦА БИРОВИЦА, пензионер:
– Не видим толику опасност. Свако
дете нека понесе маску. Мислим и да
би метар раздаљине међу ученицима
био довољан. Нека се тако раздвоје,
распореде у учионици. Рекао бих да
је то најлогичније. Може да се изгура
на овај начин, а деца не би пропуштала наставу и заостајала у школи.
МОНИКА АЛАВАЊА, трговац:
– Деца на даљину слабо уче. Не
слажем се с тим. Школа нека крене.
Они би могли мало да држе одстојање у ходницима. Ништа од тих мера
не би за њих било превише. Они су
млади. Ја нисам толико забринута.

З. ПЕРОВИЋ

К. БУГАРСКИ

ЗОРАН ПЕРОВИЋ, пензионер:
– Сматрам да се више учи ако заиста похађате школу. Не знам да ли
сва деца прате онлајн наставу или чак
уопште не прате. Раде ли домаће задатке... У томе се најбоље сналазе слабији ученици, „шверцују” се кроз то
што их нико не надгледа. Ево, рецимо, син једног нашег познаника који
је увек био слабији ученик сад је, каже, прошао са одличним успехом
(смех). Њему одговара настава од куће. Да ли би се зараза ширила даље,
не зна човек ни сам... Вирус није безазлен, није се играти тиме. Моје ћерке раде у болници, једна на ковид
одељењу, друга у хитној, у Чачку и
Пожаревцу. На основу њихових искустава с терена, имам разлога да верујем да је ситуација веома озбиљна.
КЛАРА БУГАРСКИ, трговац:
– Деца само треба да се придржавају свих мера као и до сада, без обзира на то да ли је реч о школи или
неком другом затвореном простору
где је присутна гомила људи. Како се
понашају ван школске зграде, тако
треба да чине и у њој. Свакако је ефикасније да како-тако крену у школу
него да уопште не почну. То је боље и
за њих саме, а и за родитеље који
имају проблем због тога што су деца

Д. ПОПОВ

З. СПАСЕНОВСКИ

код куће. Маме кукају... Оне које имају двоје деце, једно у нижем, друго у
вишем разреду, ангажоване су по 12
сати дневно. Нису сви у могућности
да то приуште. Ми имамо среће, заобишли су нас ови проблеми. Деца су
нам завршила и факултете.
ДРАГАНА ПОПОВ, продавац:
– Школа треба да почне у септембру регуларно. На одморима треба да
носе маске, а на часу, с обзиром на то
да ће већ бити растојања међу децом,
нема потребе за тим.
ЗОРАН СПАСЕНОВСКИ, цвећар:
– Било би добро када би школа почела потпуно нормално. Овако ће настава бити проређена, подељена у три
смене. Часови ће бити скраћени. Нека носе маске, то није спорно, већ је
проблем могуће пропуштање у настави, учењу. Ја имам првака и волео
бих да дете своје школовање почне
како треба. Такође, родитељи раде.
Ко би могао да остаје код куће да чува децу? Чак ако буде и скраћено,
шта ће дете да ради остатак времена
док се мама и тата не врате с посла,
где ће бити? Хоће ли бити боравка
уопште? То је све велики проблем за
родитеље.
Јелена Катана
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КАКО ЈЕ НАЈМАЊЕ СЕЛО ПОСТАЛО НАЈАТРАКТИВНИЈЕ

ТРАЖИ СЕ КУЋА ВИШЕ У ИВАНОВУ
За месец дана
продато петнаестак
некретнина
Долазе махом
београдски
пензионери
Иако је по броју људи убедљиво најмање панчевачко село,
из којег се годинама одлазило,
због чега је с некадашњих преко три хиљаде сведено на једва
oко хиљаду становника, Иваново је сплетом околности постало једно од најатрактивнијих места. То је тако бар када
је реч о потражњи кућа, будући да су ових дана многи, нарочито старији становници урбаних средина, крстарили местом у потрази за адекватним
животним простором.
Мада наведено наизглед делује као неочекивани преокрет,
за то има довољно опипљивих
разлога, не рачунајући ситуа-

Београђaнин Добривоје намерно
изабрао старинску зграду
– Купци су нагрнули махом
из Београда, па је преостало
још веома мало расположивих
кућа, због чега су и цене скочиле. Зато и не чуди што је пре

ЛА ГА НА ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА
Први човек Иванова Јошка
Дудуј каже да су новопридошлице, које свакодневно среће на улицама, одушевљене
местом и препоручују својим
познаницима да се доселе.
Међу њима има и многих који
су остварили веома запажене
професионалне каријере.
– Наврате и у Месну зајед ни цу, прем да не ма ју
цију изазвану коронавирусом.
Наиме, довољно је навести
да је село препуно зеленила и
одише несвакидашњим миром,
да га окружује и бујна флора и
фауна оближњег Дунава и других вода, док мултинационални сплет народа атмосферу чини благом и толерантном.

Цене и до шездесет хиљада
евра
С тим у вези, није неважна ни
чињеница да је протеклих година место видљиво уређеније. То је великим делом заслуга и председника тамошњег Савета Месне заједнице Јошке
Дудуја, који каже да је у протеклих месец дана продато петнаестак стамбених објеката, међу којима и кућа његове баке.

неке прохтеве, изузев што
се, попут многих, жале на
псе луталице. Иако углавном гледају своја посла и не
интегришу се превише с нама староседеоцима, неки од
њих се, ре ци мо, ла га но
укључују у рад ловачке секци је
или
ор га ни за ци ју
ликовне колоније – каже
Дудуј.
неки дан једна продата за шездесет хиљада евра, док сам ја,
рецимо, за бакину, која је била
буквално за рушење, добио четрнаест хиљада. Све то је донедавно било више него двоструко јефтиније – истиче Дудуј.
А досељавају се махом пензионери, који овде траже смирај под старе дане и практично као да купују викендице, у
које се неретко само склањају
од летњих врућина, а презимља ва ју у сво јим то плим
становима.
– Од неколико десетина новопридошлих свега две-три породице имају малу децу, док
већина њих и не пријављује
пребивалиште код нас. То значи да нам они битно не поправљају бројно стање од, према

последњем попису, око 1.050
становника, од којих је скоро
трећина у иностранству – наводи председник.
Његову кућу је купио Београђанин Добривоје Марковић,
још увек запослен у РТС-у као
дизајнер светла, а као главни
разлог за то истиче жељу да се
са узаврелог велеградског плочника склони у мирни зелени
кутак.
– Још пре короне почели смо
да тражимо адекватно место и,
када сам ушао у Иваново, био
сам запањен видевши ненападно уређено место на какво нисам наишао за својих шездесетак година живота. Та лепота
је за мене право откровење, као
и сами људи. Што се куће тиче, намерно сам, због условно
речено енергетске ефикасности, бирао стару кућу и нашао

ВО ДЕ ИМА, АЛИ НЕ И „ФРАН ЦУ СКЕ ЧЕ СМЕ”
Када је почетком двехиљадитих требало да се гради
водовод у селу, француски
амбасадор је лично известио архитекту Милана Гаћешу о томе да ће његова
вла да финан си рати тај
пројекат.
– Након окончања радова
Његова екселенција је била
спречена да присуствује
отварању, али је ипак дошао
први секретар амбасаде.
ову некадашњу ковачницу која
можда има и свих сто педесет
го ди на – ка же до ско ра шњи
Београђанин.

Још канализација и мост
код Винче...

Милан већ тридесетак година ужива у идили

пред одлазак у пензију 1988.
године купио кућу на ободу
Иванова, коју сам тада платио
дванаест хиљада евра. Убрзо
смо променили начин живота, јер је првенствено жена,
упркос томе што је цео живот
провела у Београду, пожелела
да има много животиња, попут свиња, телади, оваца, ћурака... Сада тога нема, али уживамо у амбијенту и у изванредном комшилуку, што је у
селу веома важно, будући да
знам људе који због проблема
са суседима размишљају о пресељењу – наводи Гаћеша.
Овај насвакидашње виталан
човек ни у пензији није само
„гледао своја посла”, већ је давао допринос општем добру, па
је био, поред осталог, командант кризног штаба који је 2006.
године на једвите јаде, али ипак
успешно, бранио село од рекордних водостаја Дунава.
Нешто раније његово име било је у директној вези са изградњом водовода у месту.
– Дотад смо се једини у Панчеву снабдевали из бунара, помоћу хидрофора, па кад нестане струје, није било ни воде. И
тако, помало случајно сам преко једне француске хуманитарне организације утицао да влада те земље финансира изградњу водовода. Његовим пуштањем у рад несумњиво смо добили, али је, с друге стране,
повећана потрошња воде, а канализације нема, због чега имамо проблема са септичким јамама, које поједини становници морају једном недељно да
празне. Знам да постоји пројекат канализације, чија је предрачунска вредност била око

А један од пионира модерног
насељавања Иванова је Милан
Гаћеша, деведесетједногодишњи архитекта у пензији и тренутно други најдуговечнији мештанин, који је за радног века
пројектовао многе објекте по
целом свету – од Париза до Анголе, након чега је изабрао да
се баш овде скраси.
– Навраћао сам и раније ради лова и риболова, да бих

Силом прилика био сам преводилац његовог разговора
с тадашњим представником
Иванова, који му је саопштио да ће у центру села бити изграђена чесма с таблом
захвалности Француској на
донацији. Недуго затим
ажурни потомци Гала питали су ме да ли је то урађено,
јер би амбасадор дошао на
отварање. Чесме још увек
нема... – присећа се Гаћеша.
милион евра, као и да се стало
на око двадесет одсто укупних
радова – напомиње архитекта
у пензији.
Он је напослетку скренуо пажњу на то да је урађено и урбанистичко решење за изградњу
стамбеног насеља у делу између Иванова и дунавског насипа, где је пре више година обављено насипање песком ради
подизања нивоа терена, и додаје да ће то бити веома атрактивно након изграње моста код
Винче, јер ће се до Београда
стизати за двадесетак минута.
А то је још један разлог због
којег ово место може да процвета...

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радови
на асфалтирању Улице Жикице Јовановића окончани су
пре неколико дана. ЈКП „Комбрест”, уз редовне активности, намерава да ускоро бетонира стазе на гробљу.
Банатско Ново Село: Дом културе је објавио електронско издање својих новина, а ове недеље се очекује и штампано
издање. У малој сали те установе у петак, 21. августа, у 10
сати, почиње полагање пријемног испита за издвојено одељење Музичке школе „Јован
Бандур” у Новом Селу. Заинтересовани могу да се пријаве
путем сајта школе www.muzickaskolapancevo.edu.rs, где ће
наћи пријаву, а oни који не
стигну, могу то да ураде и на
лицу места, док им је за све
друге информације на располагању телефон 345-976.
Долово: На појединим локацијама у селу почело је снимање филма о Томи Здравковићу, продукције Драгана
Бјелогрлића. Промоција књиге „Via Dolorosa” аутора Дарка Јешића уприличена је 13.
августа у просторијама Удружења пензионера. Преминуо
је најстарији Доловац – Јефта Ивков, у 99. години.
Глогоњ: Предузеће „Екосан”
је претходних дана сузбијало амброзију. Ненад Спасић
је изабран за новог председника фудбалског клуба, док
је нови тренер првог тима
Ненад Стојчић Жућа, који је
на том ме сту за ме нио
прерано преминулог Зорана
Маџевског.
Иваново: У последњих неколико десетина дана у селу је
про да то пет на е стак ку ћа.
Школа се припрема за почетак нове школске године, а у
току је изјашњавање родитеља
о томе какав начин наставе
желе да њихово дете похађа,

у складу са упутством Министарства просвете.
Јабука: Радници ЈКП-а „Водком” су, поред редовног одржавања села, интензивно сузбијали амброзију. Удружење
„Балтазар” је уз помоћ мештана уређивало приобаље
надомак центра села, а представници удружења „Наш Тамиш” поставили су инфо-таблу с фотографијама риба које

живе или су живеле у Тамишу, да би је већ наредног дана неко украо?!
Качарево: Дом културе је обновио фонд своје библиотеке, па ће грађанима који воле
да читају на располагању бити дела аутора попут Андрића, Пекића, Спаркса, Кара...
Омољица: Месна заједница
је обележила сеоску славу
Преображење резањем славског колача и доделом награ да нај бо љим свр ше ним
основцима.
Старчево: Представницима
организације „Чепом до осмеха” недавно су предати чепови прикупљени у претходном периоду, а поменута акција и даље траје, па хумани
грађани могу да их убацују у
рециклажне кутије које се
налазе у ајнфору Месне заједнице. Радно време музеја
је уторком, четвртком и суботом од 19 до 21, а средом
од 13 до 15 сати, док је за
посете у радно време (8–15)
потребно позвати на број телефона 631-144. Иначе, музеј је пре неки дан посетио
амбасадор Србије у Шведској
Драган Момчиловић.

ОДРЖАНО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ДАРКА ЈЕШИЋА

„Via Dolorosa”
у Долову

Аутор (здесна) с пензионерима

ОБЕЛЕЖЕНА ОМОЉИЧКА СЛАВА ПРЕОБРАЖЕЊЕ

Признање за Вељка Поткоњака, ученика генерације
Омољица је и ове године прославила сеоску славу Преображење, иако за разлику
од претходних година, због тренутне епидемиолошке ситуације, није било бројних
пратећих садржаја, као ни манифестације „Породични дани”.
Тако је у среду, 19. августа, поред литургије у Цркви Светог оца Николаја, уприличено и резање славског колача у просторијама Месне заједнице, уз присиство
локалних свештеника Драгана Урошева и
Срђана Шарића.
Тамо су их дочекали чланови Савета
МЗ, чији је председник Душан Лукић након тога поделио награде најбољим младим матурантима из ОШ „Доситеј Обрадовић”. Први човек села уручио је поклоне носиоцима Вукове дипломе – Милошу

Јовановићу, Урошу Лукићу, Александри
Николић, Миони Томић, Кристини и Јовани Божић, док је Вељко Поткоњак, као
ђак генерације, добио лаптоп.
Иначе, овај свестрани млади човек, поред најбољег могућег успеха у школи, веома се истакао и на другим пољима, па је
тако на такмичењу под називом „Шта знаш
о саобраћају” учествовао на европском првенству у Албанији и освајао прва и друга
места на републичком, за шта га је Град
Панчево награђивао бициклом. Вељко је
побеђивао на државном надметању у ракетном моделарству, био трећи на републичким такмичењима из биологије и географије, са успехом тренира фудбал, игра
фолклор и свира гитару, а једна од његових великих страсти је и спортско пецање.

Лукић уручује награду најбољем

Доловачко удружење пензионера поново је организовало у својим просторијама у
Дому културе занимљив програм 13. августа, када је старчевачки писац Дарко Јешић
представио свој роман првенац „Via Dolorosa”.
Пред десетак љубитеља писане речи он је најпре говорио о томе шта га је мотивисало да напише ову књигу,
која је један од кандидата
за ово го ди шњу НИН-ову
награду, да би потом изложио све аспекте филозофских и со ци о по ли тич ких
претпоставки на којима се
овај роман темељи. У центру његове пажње налази се
уметник и његов однос према уметности у изазовном

ни зу раз ли чи тих дру штве них околности.
– Историјски оквир романа који обухвата време од почетка па до половине 20. века изазовна је сценографија
за анализу једног гњилог и
неорганизованог света који се
периодично успиње и пропада – каже Јешић.
Он се осврнуо и на своје
поетске почетке, као и на вишегодишњи рад на рукописима које пажљиво бира за
своју следећу књигу.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
ПРИЧЕ ВАСЕ ПАВКОВИЋА

ШЕСТА СЛИКАРСКА КОЛОНИЈА У ЦРЕПАЈИ

Ехо Београда

СТВАРАЛАШТВО НА ДРУГАЧИЈИ НАЧИН

Панчевачки писац и
књи жев ни критичар
Васа Павковић објавио
је нову књигу прича,
под називом „Ехо
Београда”.
„Близу педесет година путовао сам из Панчева у Београд и назад. Или, како сам волео да се шалим, пребацивао се из Средње
Европе на Балкан (пре
подне) и враћао се с
Бал ка на у Сред њу
Европу (по подне или
увече). У почетку, и годинама потом, дневно
сам мењао шест аутобуса, односно четири
аутобуса и два тролејбуса. Касније, кад сам
се преселио, променивши адресу у родном граду,
била су свега четири возила
– два буса и две троле. Тамо
и назад. Али сем тих кретања у возилима, кретао сам
се и београдским улицама,
пешице, застајао на раскрсницама, пред излозима, и
терао даље, обично на почетку јутра корачајући с Трга републике ка згради Академије, а по подне из Кнез
Михаилове односно Улице
Ђуре Јакшића, ка стајалишти ма на Тр гу ре пу бли ке
или пред Домом омладине.
Брзо сам прихватио наук старих реалистичких писаца да
путујем и пешачим отворених очију и пажљиво слушам и ослушкујем пролазнике, сапутнике, случајне пролазнике или пријатеље. Понекад би се у анонимна лица умешао који живи познати лик, а некада и неки умрли… Тако је настајала књига
’Ехо Београда’. Слушајући и
гледајући људе на тим путо-

МОЈ

Петак, 21. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Учествовало
седамнаест уметника
из Србије, Француске
и Русије

вањима, у возилима и пешице, осећао сам како ме жива
грађа говора на улицама Београда – тај ехо живота –
одушевљава и надмашује. То
ломљено злато – најбоље је
што Београд има…”, написао је у предговору аутор.
Васа Павковић је рођен у
Панчеву, 1953. Објавио је по
десетак песничких и приповедачких књига, нешто више антологија, панорама и
хрестоматија из српске књижевности, три романа, шест
колекција есеја и критика,
четири књиге о стрипу и две
књиге о дневним лептирима... Радио је као уредник у
Матици српској и Народној
књи зи, уре ђи вао ча со пи се
„Књижевна реч”, „Књижевност”, „Свеске” и „Квартал”.
После четири деценије лексикографског рада у Институту за српски језик, пензионисан је фебруара 2018. у
својству уредника Речника
САНУ.

избор

МОЈ

Прича о карми
Сузана Јанковић,
новинар
КЊИГА: За љубав према читању у мом случају главни
„кривац” је мама. Власник је
занимљиве библиотеке, коју
увек допуњава новим насловима. Управо у њеној библиотеци сам пронашла своју омиљену књигу, а то је „Прича о
карми”, аутора Б. Д. Бенедикта. Емилио Валдеза је мексички бандит који је у току живота убио петоро невиних људи
и има мисију да те одузете невине душе „врати Богу”, како
би избегао вечне муке у паклу. Он се пет пута враћа у
живот да би проживео сличну
смрт као и његове невине жртве. Књига је подељена на пет
живота главног лика. Једна је
од оних које сигурно мењају
начин размишљања.
ФИЛМ: Филмско остварење
„Игра” из 1997. режисера Дејвида Финчера један је од оних
филмова које препоручујем.
Радња прати богатог инвестиционог банкара, који за рођендан од брата на поклон
добија тајанствени позив за
учешће у игри. До самог краја траје неизвесност, „коцкице” се слажу у последњем минуту филма. Човек који је
имао све што се новцем купити може добио је на поклон баш оно што нема. У
главним улогама су Мајкл Даглас и Шон Пен. Други филм

Страну припремила

Мирјана
Марић

који морам да поменем је
„Шетња по облацима”, који
прати несвакидашњу љубавну причу Пола Сатона, младог војника који се управо
вратио из рата, и Викторије
Аргон, ћерке познатог богатог виноградара. Пол пристаје да помогне Викторији глумећи јој мужа пред строгим
традиционалним оцем, један
дан, али...
МУЗИКА: Љубитељ сам различитих музичких праваца и
много тога бих препоручила,
али овог пута нека то буде „Il
Divo”, мултинационална музичка група која својим савршеним гласовима и техником
ствара дивну музику. Групу
чине швајцарски тенор Урс
Билер, француски поп певач
Себастијан Изамбар, шпански
баритон Карлос Марин и амерички тенор Дејвид Милер.
Моје најомиљеније песме с
њиховог репертоара су „Изабел” и „Карузо”. Поред тога,
ових дана су на мојој плејлисти латино ритмови, задужени за позитивну енергију.

У башти „Banat Blues Cafe-a” у
суботу, 15. августа, отворена је
изложба радова насталих у Међународној сликарској колонији СЛИЦ и трајаће недељу дана.
Ове године седамнаест уметника стварало је у другачијим
усло ви ма из без бед но сних
разлога.
– Због настале ситуације морали смо да променимо начин
на који је колонија организована, па смо одлучили да буде
у онлајн облику. Позвали смо
сликаре да учествују, али да
раде од куће и да своје радове
накнадно пошаљу. Оно од чега
нисмо одустали је изложба на
којој су радови представљени
и на коју су позвани сви учесници – рекао је један од организатора, сликар Иван Карафиловски.

И ове године сликарска колонија има међународни карактер – поред учесника из Србије, ту су била и два ствараоца из Париза и Москве.
– Желимо да одржимо континуитет наше сликарске колоније и трудимо се да свака
буде квалитетнија и боља. Од
ове године имамо и уметнички савет колоније који се бави селекцијом аутора. Они су
се одлучили за неке од старих
учесника, али имамо и неке
који се до сада нису дружили
с на ма. Као и прет ход них
година, тема је била слободна, као и правци којима се
уметници баве – објаснио је
Карафиловски.
Међу ауторима има доста ликовних уметника из Београда,
а један од њих је и Милош Костић, који радо долази у ову
колонију.
– Задовољан сам да се колонија ипак одржала. Радили смо
од куће и послали радове, који

су фотографисани и налазе се
у каталогу. Ово је дивно место,

једва чекам да све прође и да
наставимо да се дружимо као

пре. Увек је било пуно света и
лепо смо се дружили – рекао
је Милош Костић.
Аутор једине скулптуре је
Константин Ступовски, који годинама живи у Паризу. Он је
учествовао и пре две године,
када је представио своје слике
на винил плочама.
Панчевачки уметник Александар Алимпић рекао је да је
у сликарској колонији у Црепаји увек прелепо и да зато сви
долазе с великим задовољством.
– Ове године сам насликао
неку своју импресију комбинованом техником. То је сећање на здравије колоније, када смо се скупљали у већој
групи. У суштини, сликару је
инспирација и када је добро и
лоше, весело и тужно. Чак је
и ова раздвојеност, физичка
дистанца и чињеница да не
можемо да се дружимо како
смо за ми сли ли, на не ки
начин инспиративна. Ја сам,
на пример, насликао котлић

који ми недостаје – рекао је
Алимпић.
Присутне уметнике и посетиоце поздравили су Душан
Глуваков, организатор и власник „Banat Blues Cafe-a”, и
глумац Драган Петровић Пеле.
У шестој Међународној сликар ској ко ло ни у Цре па ји
СЛИЦ учествовали су уметници Александар Курузовић (Београд), Горан Ристић (Ниш),
Василије Доловачки (Баваниште), Антоли Ивакин (Москва),
Елена Томаш Такач (Ковачица), Бранислав Симић (Црепаја), Зоран Павловић (Београд),
Ненад Стојков (Котеж), Иван
Карафиловски (Црепаја), Константнин Ступовски (Париз),
Дра га на Ку пре ша нин (Бе о град), Ми лош Ко стић (Бе о град), Александар Алимпић
(Панчево), Влада Милинковић
(Београд), Јанко Лацо (Зрењанин), Јасна Вишњић (Београд)
и Мирјана Филиповић Курузовић (Београд).

НОВО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ ИВАНА ИВАЧКОВИЋА

Уметност побуне
Култна књига Ивана Ивачковића „Уметност побуне – The
Rolling Stones” објављена је у
новом, проширеном и допуњеном издању „Лагуне”
Прво издање ове књиге Иван
Ивачковић је објавио пре више од двадесет година.
– Најновије издање има неке нове текстове, пошто је „The
Rolling Stones” неуморна група, па стално нуди свеже разлоге за писање. Књига има и
нови дизајн, а ту су и неке нове фотографије. Издвојио бих
фотографију Мика Џегера коју је снимио мој драги пријатељ, београдско-вашингтонски
фотограф Каменко Пајић. То
је можда најбоља Џегерова фото гра фи ја ко ју сам ика да

видео, а видео сам их заиста
без број. Ина че, сре ћан сам
због тога што књига тако дуго
живи и што интересовање за
њу не је ња ва. Сва ки ау тор
прижељкује својим књигама
та кву суд би ну – ре као је
Ивачковић.
Ивачковић каже да је дуг живот који има „Уметност побуне” великим делом резултат
дуговечности самих „Стоунса”,
као и да је та група током вишедеценијске каријере пролазила кроз разне фазе.
– Током шездесетих сматрали су их бендом који је венчао
рај и пакао. Током седамдесетих претворили су се у децу
капитализма. Током осамдесетих показали су да ризница
није ис пра жње на и од би ли

сврставање у категорију „старих
добрих” где су, под условом да

су имали среће, завршили њихови вршњаци. Најзад, током
деведесетих, а и у новом миленијуму, праћени милионима
обожавалаца, популарнији него икад, показали су како се
може пркосити законима природе – каже.
Поред тога што је написао
књигу о „Стоунсима”, који су
му, како каже, обележили живот, Иван Ивачковић је водио
кампању за њихов београдски
концерт одржан 2007. године
на Ушћу. Касније је био њихов
ВИП гост у Немачкој и Аустрији. Ивачковић убраја личне сусрете са Џегером, Ричардсом
и осталима у своје најлепше
успомене и о тим сусретима
говори као о „остварењу дечачких снова”.

Петак, 21. август 2020.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45
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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

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА
И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др Петар Алексић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Др Биљана Рашчанин Драганић
Ради СРЕДОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација),
• преглед + ОЦТ,
• ОЦТ – оптичка кохерентна томографија,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,

• видно поље.

Др Владимир Драганић
Ради ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ и обавља следеће прегледе:
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• IOL мастер,
• преглед промена на капку.
* Доктор Владимир Драганић обавља и операције
катаракте.

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ по подне и СУБОТОМ
пре подне и обавља следеће прегледе:
• диоптријски преглед (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед на рефрактометру и прописивање одговарајуће
диоптрије);
• офталмолошки преглед деце и одраслих
(одређивање видне оштрине са корекцијом,
преглед на рефрактометру, мерење очног
притиска, преглед предњег сегмента ока и
задњег сегмента ока са ширењем зеница);
• страболошки преглед код деце (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед
предњег сегмента ока, преглед на рефрактометру без и у циклоплегији, страболошки
преглед и преглед задњег сегмента ока на
широку зеницу);
• преглед предњег сегмента ока;

• преглед промена на капку;
• систематски преглед деце до 13 година
(одређивање видне оштрине без корекције,
страболошки преглед, колорни вид – препознавање боја);
• тестови за суво око (одређивање количине лучења суза);
• мерење очног притиска.

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме
Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са
жељом да трајно поправе свој вид, а
самим тим и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им
уградња интраокуларних сочива, која је
могућа и у Специјалној болници „Свети
Василије Острошки”. То значи да старачка катаракта није једина болест која
се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу
интраокуларних сочива одлучују онда
када због врсте диоптрије коју имају не
могу више да задовоље своје животне
активности носећи наочаре или контактна сочива. Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
Ин тра о ку лар на
сочива препоручују се и људима
средњих година
којима је вид на
даљину и/или близину ослабио. Уколико спадате у ову
групу и непрактично вам је да баратате с више пари
наочара или не можете да се навикнете
на мултифокалне наочаре, можда је време да размислите о уградњи сочива. Ова
интервенција се препоручује и особама
које имају високе вредности плус или
минус диоптрије чијом корекцијом, помоћу наочара или контактних сочива,
нису задовољне.
Ипак, о томе да ли је уградња сочива
право решење за вас, одлуку доноси
офталмолог, након што сагледа све чињенице и детаљно прегледа медицинску документацију. Он ће тада одлучити и коју врсту сочива би требало уградити, а могућа је једна од ове три опције: асферична монофокална сочива, асферична моноблок сочива са жутим
филтером или пак мултифокална сочива. Цена операције ће зависити управо

од врсте сочива која вам је неопходна.
Сферичним или асферичним монофокалним сочивима исправља се рефрактивна грешка, која се односи на класичну минус или плус диоптрију. Треба напоменути да се њима не исправља
астигматизам (погрешна закривљеност
рожњаче), нити презбиопија (потреба
за ношењем наочара за рад на близу).
Асферична сочива имају примат у
клиникама широм западне Европе, будући да имају новији дизајн и да су начином њихове изградње побољшани
одређени недостаци сферичних сочива.
Она су се стога показала бољим у кориговању сферних аберација и контрастне
сензитивности – карактеристика видне
оштрине које утичу на квалитет вида.
Асферична моноблок сочива са жутим
филтером имају
исте карактеристике као класична
асферична сочива,
с тим што је површина сочива дизајнирана тако да
спречава преламање одређеног спектра сунчеве светлости, које код
појединих пацијената може неповољно деловати на важан центар за вид
на очном дну, познат као жута мрља.
Уградњом мултифокалних сочива
успешно се постиже корекција вида како на близину, тако и на даљину. Ова
специјално дизајнирана сочива у својој
структури садрже неколико концентричних прстенова, који имају различиту
моћ преламања светлости, омогућавајући пацијенту фокусирање на шири спектар удаљености. Погодна су за људе који су радно активни, који имају диоптрију за даљину и имају потребу да носе наочаре за рад на близину и на рачунару.
С друге стране, треба имати на уму,
мултифокална сочива се не препоручују
професионалним возачима, односно
људима који због природе посла често
возе у ноћним условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
Отварање Специјалне болнице „Свети
Василије Острошки” значи и то да ће
између хиљаду и две хиљаде пацијената годишње који се налазе на листама
чекања за операцију катаракте бити
преусмерено у ову установу, где ће их, о
трошку РФЗО-а, оперисати тим стручњака с ВМА на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно
здравствено осигурање, предвидели
смо и одређени број гратис операција
катаракте како бисмо им помогли да
реше тај, до сада непремостив здрав-

ствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће др Владимир Драганић, начелник одељења за предњи сегмент
Kлинике за очне болести Војномедицинске академије и лиценцирани инструктор за операцију катаракте системима „Alcon and Bausch & Lomb”.
Доктор Драганић има тридесетогодишње искуство у овој области, а с 30.000
до сада урађених операција у врху је међу лекарима у целој Србији. Према његовим речима, сви материјали и машине
који ће се користити приликом оперативних захвата у „Светом Василију
Острошком” представљају оно најбоље
што тренутно постоји на тржишту.

Петак, 21. август 2020.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 30. ЈУЛА ДО 26. АВГУСТА
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

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

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (293510)

ПОНУДА

ЛАДА нива 1.6, 1991, атестиран плин до 2025, замена. 065/954-95-49.
(294655)

ПРОДАЈЕМ скутер педа
ГП 50 4 т, први власник,
840 евра. 063/814-72-39.
(394536/Р/4788)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу
на Тесли (струја,в ода, канал). 060/613-10-41.
(294670)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гаражни простор 130 квм, у
БМВ 302 Д, 2003. годиште,
Тамиш капији. 063/175регистрован до августа
62-95. (194860)
2021, без улагања.
064/324-11-16. (294725)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и
дијапозитиве, квалитетно
преснимавам на ДВД.
063/288-278. (294658)

ПУНТО ВАН 1.7 ТДИ, у возном стању. Тел. 063/250037. (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)

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

ПОНУДА

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 велику. Тел. 063/740-16-11.
(294314)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, луле, дна,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (294233)
ПРОДАЈЕМ кухињсаке
уградне плоче са две рингле. Ново, неотпаковано.
064/085-60-48. (294653)

• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (294060)
КУПУЈЕМ аута, небитног
стања, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05.
(294870)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље, пећж крека весо,
креветац, колица пег перего, дечје седиште за ауто,
дечја хранилица. 069/25177-24. (294729)

КУПОПРОДАЈА

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

ПОТРАЖЊА

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

ПРОДАЈЕМ тросед и двосед симпо врање, 5.000
динара, круњач/прекрупар и сточну вагу.
066/314-803. 8294747)

• Буква, багрем, храст – најповољније

ВОЗИЛА

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

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/078-47-89,
063/778.-47-80. (294893)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

ПУНТО 1.2, 2003, металик
плав, клима, регистрован,
власник. 064/142-55-93.
(294807)

ПРОДАЈЕМ преостали сејанац, 1 м³, 1300 динара,
може на џакове. 063/77727-08. (294721)

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 порцелан продајем. 063/470817. (294634)
ПРОДАЈЕМ замрзивач, коришћен, 260 л, горење, 85
квм. 064/646-22-48.
(294624)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, двомоторац, инвалидска колица, угаона гарнитура, телевизор, фотеља.
063/861-82-66. (294672)
САМАЧКИ кревет, фотеља
мојца, судопера с висећим, орман с ципеларником, вентилатор. 063/86182-66. (294672)

НА ПРОДАЈУ трактор ИМТ
ПРОДАЈЕМ казан за раки558, цена по договору.
ју, 100 л. 064/135-81-52.
063/163-89-56. Дуле.
(294720)
(294756)

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

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

НА ПРОДАЈУ квалитетна ,
црна земља за насипање
дворишта са превозом.
064/192-85-44. (294815)
ПРОДАЈЕМ комоду, двокрилни орман и 12 комада
столица. Тел. 355-039.
(294812)
ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елементе.
060/180-10-20, 013/371568. 294830)
НОВИ дрвени букови кревети, 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. 064/85383-50. (294831)
ПРОДАЈЕМ половну гардеробу 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, крушка, виљамовка, грожђе,
јабука, дуња за ракију. Довозимо. Тел. 063/898-5308. (294879)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (294651)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре,
шпорете. 061/206-26-24.
(1294887)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
060/138-52-38. (294684)
КУПУЈЕМ клавирну хармоникук од 96 до 120 басова. Тел. 063/759-98-46.
(294686)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу.
064158-44-10, 063/10111-47. (294877)
КУПУЈЕМО све метале,
гвожђе, акумулаторе, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, шпорете, бојлере.
061/322-04-94 (294491)
КУПУЈЕМО секундарне сировине, старе лимузине,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, све остало.
061/322-04-94. (294887)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. Долазим. 061/321-77-93.
(294887)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, шпорете, клима
уређаје, сервисирам исте.
060/521-93-40. (294718)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу 1/1, Котеж 1, две стамбене јединице, посебни улази, исто
двориште, плац по катастру, 6.37 ара, укњижено
97 квм. Цена 45.000 евра.
063/367-228 (294453)
ВИКЕНДИЦА на Поњавици код Омољице, 150 квм,
34 ара плац до реке,
30.000 евра. Власник. Звати од 17 до 19 сати.
064/141-18-51. (294681)
ПРОДАЈЕМ нову спратну
кућу, сива фаза, нова Миса, власништво. 064/22136-12. (294683)
ПРОДАЈЕМ плац 17 ари са
кућом и викендицом, код
кружног тока на јабучком
путу, погодно за више делатности. 063/203-864.
(294036)
ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљишта, северна зона, излаз на магистрални пут
преко пута Секиног салаша. 062/102-89-16.
062/102-89-16. (294468)

КУЋА, Маргита, 180 квм +
3.5 ара, плца, 72.000.
063/740-22-41, 065/26642-28. (294465)
ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита, три стана, 8 ари плаца.
Тел. 063/829-89-48.
(293406)
ПРОДАЈЕМ пет ланаца са
салашем иза Куткове пумпе, земља удара у Надел.
062/806-02-58. (294330)
ПРОДАЈЕМ њиву од 8 ланаца, која се налази уз асфалтни пут Панчево-Баваниште, на око 3 км од села. Тел. 063/472-501.
(293850)
Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

(7/294877)

ВОЗИЛА

АУДИ караван 2.5, ТДИ
1997, клима, 45.000 динара фиксно. 0673/812-4862. (294650)
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064/158-44-10, 063/101-11-47

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, засебно
двориште, Жарка Зрењанина, власник. 061/38288-88. (294485)
ПРОДАЈЕМ мању кућу на
Кудељарцу, 9 ари плаца,
легализовану. 064/040-8272. (294652)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољи- КУЋА, Бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/меци. Тел. 064/197-28-24
њам. 011/274-80-67.
или 063/899-43-28.
(294692)
ПРОДАЈЕМ два ланца зеБАВАНИШТАНСКИ пут,
мље, близу села у Качареву. 064/178-85-36. (294281) плац 15 ари, кућа 100 квм,
85.000. UnaDalli, 064/255ЛУКСУЗНА кућа, центар,
87-50. (294759)
196 квм, уређено двориште, 152.000 евра. ДогоJAVOR DRVO
вор. 063/232-757. (294659)
ПРОДАЈЕМ плац у Мраморкук 7.29 ари. Тел.
063/808-57-35, 063/80857-35. Николић. (294636)
ПРОДАЈЕМ воћњак, 90
ари, Новосељански пут, до
асвалта, викендица, струја, вода, 65.000 евра.
063/816-26-89. (294025)
ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,
воћњак, кућа 150.000
евра, договор. 064/27608-08. (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, Војловица, 48.000 ера. Тел.
064/891-16-48, 063/78471-34. (294739)

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

СТАРУ кућу на 6 ари продајем/мењам за стан уз
доплату. Ул. Стевице Јовановић, власник. 064/13642-00. (294777)
ЗЕМЉИШТЕ, грађевинско
110 ари, продајем. Струја,
вода, северна зона, 1.700
евра по ару. 064/136-4200. (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)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ПОНУДА

КОТЕЖ 1, кућа 164 квм, 3
нивоа, 3 ара плаца,
128.000 евра. Тел.
065/270-17-56. (294809)
ПЛАЦ, нова Миса и Баваништански пут. UnaDalli,
064/255-87-50. (294759)
НОВА МИСА, лепа кућа,
сутерен + две етаже,
80.000. „Лајф”, 061/66291-48. (294806)

064/64-39-721
ПРОДАЈЕМ хитно кућу,
Старчево, 9 ари, приземна, 100 квм. 060/745-0575. (294875)

СТАНОВИ
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ опремљен
ПРОДАЈЕМ кућу у Омољи- стан 65 квм у Улици Лава
ци. Тел. 064/197-28-24
Толстоја 20. 063/856-31или 063/899-43-28.
61 (СМС)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ПРОДАЈЕМ кућу са 14 ари
плаца, Светозара Милетића 85-а, цена 199.000
евра. 060/440-06-34.
(294826)

у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

Pančevo, Ružina 14

marketing@pancevac-online.rs

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, четворособан, 106 квм, I, 106.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (294488/р)
НОВ дуплекс, близина Хотела Тамиш, двострано
оријентисан, 105 квм, цена 850 евра. 064/570-6470. (294641)
АМК НЕКРЕТНИНЕ, за
хитне продаје станова –
брза реализација. Његошева 12. 061/2672-08-44.
(294889)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 37 квм, на Содари.
064/(383-89-68. (394623)

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

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

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

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

КУПУЈЕМ кућу до 10.000
евра, Топола – Војловица.
061/134-37-08. (294649)

ТЕСЛА, плац + кућа за рушење, 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)

ПЛАЦ
ЗА ЗГРАДУ
инвеститорима,
проценат.
Иве Курјачког 72
064/295-50-95

(4/294782)

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

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу на Новосељанском, Баваништанском
или Јабучком путу, без посредника. Тел. 063/70472-32. (294835)

ПРОДАЈЕМ трособан комфоран стан, 72 квм, строги центар, трећи спрат,
две терасе, лифт, ТА, могућност ЦГ, 70.000, договор. Звати после 17 сати.
Тел. 064/119-60-06.
(294715)
У ВРЊАЧКОЈ бањи продајем једнособан стан, центар, 46 квм. 062/806-0258. (294312)

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.
ТЕСЛА, на продају стан,
59 квм грејне површине +
Контакт: Љупко, 063/313-844,
тераса + остава 6 квм, у
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
дворишту зграде. Зграда је
зидана пре 12 година, легализована, власник стана ТЕСЛА, једноипособан,
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле1/1, цена 46.000 евра.
ТА, V, 37 квм, 19.000.
0672/321-270. (294719)
(67), „Милка М”, (67),
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
„Милка М”, 063/744-28ПРОДАЈЕМ једнособан
Контакт: Маријана, 063/693-944,
66. (294892)
стан на содари. Власник.
Љупко – 063/313-844
064/893-98-32, 064/83796-75. (294695)
АМК некретнине, куповина и продаја станова. Ње- КОТЕЖ 2, двособан, двои- АГЕНЦИЈИ „Милка М” поКОТЕЖ 2, трособан дупособан,с ређен, ЦГ, ПР,
требни станови, куће, плагошева 12. 061/2672-08плекс, V, 70 квм, 42.000.
55,
46.000.
(67),
„Милка
цеви, брза реализација.
44. (294889)
(353), „Премиер”,
М”, 063/744-28-66. (294892) 063/744-28-66. (294892)
063/800-44-30. (294890)
КОТЕЖ, новија зграда, код
ЦЕНТАР, једнособан, сре- НОВА МИСА, једнособан, „Лидла”, четворособан, 93
ђен усељив, 20.000. (188), 32 квм, сутерен, 14.000.
квм, II 86.000. (398), „Кров”,
„UnaDalli”, 064/255-87-50. (398), „Кров”, 060/551-64- 060/551-64-50. (294814)
50.
(294814)
(294759)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
КУПУЈЕМО станове и куће
стан 83 квм, празан, усеу Панчеву. Брза исплата.
љив, 15.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (294892) (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (294800)
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
88 квм, 60.000. (67), „МилСТАНОВИ
ка М”, 063/744-28-66. (294892)

СТРЕЛИШТЕ, реновиран,
већи двособан, VI, лифт,
ЦГ, 42.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (294894)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
58 квм, други спрат, и зидану 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)

ДИРЕКТНА ПРОДАЈА СТАНОВА

СТАНОВИ
ЦЕНТАР, двособан, ВП, 51
квм, ЦГ, 44.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (294890)
ПРОДАЈЕМ четворособан
стан, дууплекс, грејање на
гас, договор. 061/415-4477, 013/351-461. (294699)
ПРОДАЈЕМ стан 47 квм,
Тесла, недалеко од „Авива”. 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, договор. (470), „Дива”,
0674/246-05-71. (294770)
ШИРИ центар, једноипособан, 40 квм, V, TA,
25.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (294787)

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

КУПУЈЕМ стан у центру,
предност Масарикова
улица, од 47 до 50 квм,
без посредника.
063/694-858.
(294776)

СТРЕЛИШТЕ, четворособан, 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)

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)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (294890)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ четворособан
комплетно опремљен стан
у центру. 064/163-59-33
(СМС)
ИЗДАЈЕМ опремљен двособан стан у центру.
064/163-59-33 (СМС)
ИЗДАЈЕМ две куће у Мраморку, повољно. 064/42693-03. (294679)

Петак, 21. август 2020.

ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Новој Миси. Дејан,
063/722-49-70. (294602)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у центру града
од 1. септембра. 063/88471-32. (293268)

ПОТРЕБНИ

ИЗДАЈЕМ собу, два кревета, две станарке, 60 евра
дажбине. 063/246-509.
(294654)

инструктори за „A” и „B”
категорију
(више извршилаца)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
строги центар, Бр. Јовановић, I спрат. 061/289-7810. (294643)

Телефон 013/33-43-45

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
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04
(1/294678)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм, Котеж 1, опремљен. 064/15815-90. (294712)

ДВОСОБАН стан за издавање, 55 квм, парно грејање, Лазе Костића 11. Панчево. 064/058-60-13.
(294822)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Котежу 2.
Тел. Тел. 064/142-83-60.
(294883)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
Војловици. Контакт тел.
066/514-57-98. (294825)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан самцу или самици.
063/777-27-08. (294832)

ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, у центру. 066/86649-00. (293938)

ИЗДАЈЕМ кућу за смештај
радника, Панчево, Котеж
1. 060/722-14-14. (294845)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал 41 квм, Зелена пијаца.
Јавите се на бр. 0487/64
44-38-255. (294328)

ИЗДАЈЕМ стан 30 квм, на
Тесли, близу Авива, намештен, ЦГ. Тел. 064/172-5251. (294857)

Потребни радници
за производњу
бетонске галантерије.
064/949-92-72

СТАН за издавање, двориИЗДАЈЕМ смештај за рад- шни, Панчево, предност
нике, самце, студенте.
самице и ученице. Тел.
Раднички смештај. Центар. 063/141-41-44. (294864)
063/502-211. (294211)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2.
ИЗДАЈЕМ стан у центру,
064/339-06-76, 064/22632 квм, 220 евра. 063/892- 23-71. (294867)
08-35. (294802)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Ул. Моше
Пијаде бр. 1. 063/295-935.
ИЗДАЈЕМ собе или ком(294861)
плет кућу за раднике, у
центру града. 062/435ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
323. (294719)
нова градња, намештена,
ИЗДАЈЕМ стан на Стрели- Цара Лазара 110.
шту, 40 квм, ненамештен.
061/615-80-80. (294880)
060/436-76-33. (294724)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
ПОЛУНАМЕШТЕН стан са гарсоњеру. Стевана Сремгрејањем, 100 квм, Миса.
ца 80. 061/615-80-80.
Тел. 063/784-22-70.
(294880)
(294691)

ИЗДАЈЕ се пословни простор „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 већи једнособан
стан, намештен, ЦГ, строги
центар. Тел. 063/868-3424. (294784)

ПРОЈЕКТАНТ НАМЕШТАЈА

ПОТРЕБАН
са познавањем програма 3D CORPUS

Вашу радну биографију можете послати на mail:
prodaja@onlinenamestaj.rs
ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
центру, СМС на 069/20072-51. Ја ћу вас позвати.
ИЗДАЈЕМ (нова градња),
ИЗДАЈЕМ локал, 35 квм.
(294794)
гарсоњера, намештена.
Тел. 063/370-684.
Цара
Лазара
110.
Самци.
(294833)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан Зеленгора, 061/615-80-80.
СТРЕЛИШТЕ, центар, из(294880)
приземље, ТА пећи.
дајем локал, сређен, код
063/601-037, после 14 са- ИЗДАЈЕ се реновиран несмартблока, одлична лоти. (294795)
намештен трособан стан,
кација, повољно. 064/006ИЗДАЈЕМ једнособан наме- 70 квм, у Карађорђевој 2. 43-33. (294873)
Цена 220 евра. 065/333штен стан ученику, Тесла.
83-90. (294881)
064/348-07-60. (294823)
ПОСАО
ПОНУДА

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 полицијским пензионерима)
Контакт телефон: 060/500-90-18, 060/500-90-45.
CV донети лично на адресу: ТЦ Змај Јове Јовановића бр. 2, локал 2, Панчево
(3/294769)

ФИРМА ČARAPANKO-SRB
doo, Панчево, Јабучки пут
105, тражи магационера.
За додатне информације
јавити се на 069/561-09-99.
(ф)

ПОТРЕБАН кувар/ца, са
искуством. 060/635-5773. (294703)

и

ПОТРЕБАН радник на
фарми крава. Контакт:
064/160-56-68. (294876)

Искуство пет година, рад на одржавању машина у
прехрамбеној производњи.

ПРЕДУЗЕЋЕ IZICOM DOO
у Јабуци тражи раднике за
стлни радни однос. Плате
редовне. Ради се само прва 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 телефон. Пријавити се на телефон 060/555-23-74, тражити Изабелу. (294637)
ПОТРЕБНА конобарица.
Бифе „Бољи живот”. Тел.
065/521-47-96. (294469)

ПОСАО

ПОТРЕБАН помоћни радник у пекари или помоћна
радница. Тел 065/555-9444 (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 063/75066-85 од 15 сату надаље.
061/284-56-71. (СМС)
ПОТРЕБНА жена за спремање пословних просторија. Звати рдним данима
од 8 до 14 сати. 013/331299. (ф)

ПОТРЕБАН
ПОГОНСКИ ЕЛЕКТРИЧАР . . . . . .1 извршилац,

МАШИНБРАВАР . . . . . . . . . . . . . . .2 извршиоца

Посао за стално, плата редовна.
Тел. 061/649-80-58.

(ф)

ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ШЉУНАК, песак, сејанац... Одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(294591)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Звати на
013/341-241. (ф)

УСЛУЖНО печење ракије
и издавање казана.
065/378-69-50 (СМС)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, може и почетник.
Потребна ученица. Тел.
064/134-62-62. (294512)

РАДИМ физичке послове:
шут, угаљ, итд. Делови мегана, кец. 060/143-62-10.
(294680)

ПОТРЕБНИ мајстори за
израду и уградњу ПВЦ и
АЛУ столарије. 063/249432. (294565)

РУШЕЊА кућа, шупа, ископи, бетонирања, однос
ствари, кошење тримером.
064/122-69-78. (294848)=
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
повољно. 063/865-80-49.
(294367)

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
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (293840)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88 (294218)
ЧИСТИМО таване, куће,
одношење ствари, кошење, бетонирање, обарање
стабала. 061/109-33-53.
(294848)

ИЗДАЈЕМ локал у Његошевој 2, 65 квм, два излога, шеталиште, Панчево.
013/343-280, 065/334-3280. (294693)

Предузећу FUTRIX DOO ONLINE NAMEŠTAJ
за опремање ентеријера

ТРАЖИ

ПОТРЕБАН конобар/ца у
ресторану. 060/635-57-73.
(294703)

ПЕКАРИ „Rex” потребна
радница у продаји, Панчево, Стрелиште и пекар у
производњи. Ново Село.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, 063/616-694. (294594)
код Аутобуске станице.
063/278-421. (294140)

ЦЕНТАР, једнособан стан,
полунамештен, 10 ари
дворишта. 064/948-71-22.
(294701)

SFINGA-PRO DOO Панчево

КАФЕУ Империал, потребна девојка за рад.
063/372-221. (294548)

(6/294855)

ИЗДАЈЕМ празан стан на
Тесли, 57 квм, ЦГ, радним
данима, после 16 сати.
061/261-32-56.
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ПОТРЕБНА фризерка са
искуством. 060/713-62-05.
(294662)
ПОТРЕБНА конобарица за
новоотоворени локал.
066/345-063. (294667)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-6244. (294344)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, слаПОТРЕБАН радник за провина, бојлера, котлића.
давницу расвете и елек063/836-84-76. (293917)
троматеријала. Пријаве
слати на dusica.mijatovic@gmail.com (294687)
ПОТРЕБНА радница за
рад у малопродајном
објекту пецива и сухомеснатих 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 одлични. 064/981-77-65.
(294708)
ПОТРЕБНА два помоћна
радника за монтажу столарије. „Самиго инвест”,
063/389-972. (204771)
ПОТРЕБАН мајстор – монтер ПВЦ столарије. „Самиго инвест”, 063/389-972.
(204771)
ПОТРЕБНА радница у
кројачкој радњи на Зеленој пијаци. Продаја, шивење, кројење. 063/144-9542. (291772)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за достањву хране,
до 55 година старости.
064/187-98-10. (294788)
ПОТРЕБАН возач шлепера
за превоз житарица. Фирма 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)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења објеката, шупа,
разбијање бетона, одношење ствари. 060/035-4740. (294848)
МЛАДА жена, поуздана,
са искуством, радила би
као кућна послуга. Контакт телефон. 064/025-8178. (294866)

(ф)

ЧИСТИМ подруме, таване,
дворишта, шупе, гараже,
рушим старе куће и старе
објекте,, избацујем стари
намештај. Повољно. Србијанац. 063/196-54-56,
061/130-44-33. (294844)
ШЉУНАК, песак, сејанац... 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 жена, чувала би старо лице.
063/707-19.88, (294884)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које смета. 063/369846. (294749)
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ПОТРАЖЊА

ЛАЛЕ, превозим кипером,
повољно: песак, шљунак,
сејанац, ризлу, црну земљу, одвозим шут.
064/354-69-94, 063/75402-72. (294836)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (294650)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: купатила, реновирање, славине, вентили, одгушење канализације. 061/193-0009. (294723)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, гипс, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06. (294891)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија 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
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар. (294801)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (293296)
ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и одвозом. Најповољније у граду. 060/425-5443. (294365)
ТЕПИХ СЕРВИС Путник,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (294872)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
поправке, замене одмах,
повољно. 013/331-657,
064/495-77-59.(294728)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевинских радова од темеља
до крова. 063/724-36-24.
(294834)

ТВ СЕРВИС „Тесла некретнине” све на једном месту.
060/078-47-89, 063/77847-89. (294893)

КОШЕЊЕ дворишта, плацева, воћњака тримером.
064/932-52-86. (294753)
ПРАВИМ домаће класичне
тоте по поруџбини. За све ЧИСТИМО таване, шут, по- РАД виљушкаром и телехендером по свим терениинформације позвати.
друме, радимо све посло063/871-68-93. (294742)
ве. 061/321-77-93. (294887) ма на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50. (294365)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим багерима, рушење кућа. 063/218-894. (294365)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња, канализационих цеви машинским путем.
062/640-741. (294803)
ОДРЖАВАЊЕ и крчење
плацева, воћњака и зелених површина тримером.
Панчево и околина. Плаћањењ по ару, договор.
Тел. 061/180-65-83, Чеда.
(294804)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на
висини. 060/366-65-57.
(294365)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона, зидова са одвозом
шута, набијање терена вибро плочом. 064/648-2447. (294365)
ВЕШ-МАШИНЕ фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно, са
гаранцијом, овлашћени
сервис. „Фриготехник”,
064/122-68-05. (294895)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (294784)
ЕЛЕКТРО СЕРВИС, инсталације, бојлери, индикатори, табле, бела техника,
клима уређаји. 060/52193-40. (294718)
КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
сервис беле технике, бојлери, ТА пећи. 060/52193-40. (294718)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

GO CLEAN SERVIS, врши
услуге дубинског чишћења
намештаја, тепиха, као и
унутрашњост аутомобила.
Позовите нас и закажите
ваш термин. Повољно. Тел.
062/815-70-38. (294798)

Последњи поздрав нашем драгом

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (294745)

РАДОМИРУ ПЕТРОВИЋУ МИКИ

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купаћих, крпљење шупљих
када, гаранција. када,
Www.baltokad.co.rs
011/288-30-18, 065/34755-02. (291895)

1937–2020.
Бол за тобом је превелика а туга за тобом вечна.
Ожалошћени: супруга ЖИВКА, син МИРКО и ћерка МИРЈАНА
са породицама

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

(9/294677)

БОРИС

Последњи поздрав драгом зету

Тел. 064/444-66-74
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све
за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(294396)

РАДОМИР
ПЕТРОВИЋ
Последњи поздрав
драгом комшији.
Станари
у Дунавској 9
са Содаре

ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс масажу, позив или СМС.
061/298-96-69. (294471)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(294688)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, адаптације купатила, сервис,
повољно. 063/115-71-67.
(294811)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината. 061/283-66-41,
064/317-10-05. (294824)

РАЗНО

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (294663)
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(88/294790)

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз
и еко сирупи од воћа, Зелена пијаца (између Цицварића и сирнице).
064/406-73-78, 064/17620-26. (294805)

Последњи поздрав
драгом течи

РАДОМИРУ
ПЕТРОВИЋУ
МИКИ

РАДОМИРУ
ПЕТРОВИЋУ
МИКИ

1937–2020.
Почивај у миру.
Свастика КОВИЉКА

Хвала за све,
господин и препелица
СНЕЖАНА

(71/294761)

(70/294761)

Био си ми све, и лева и десна рука, друг, пријатељ и велика
подршка

УПОЗНАО бих озбиљну жену без обавеза, могући
брак, имам 60 година.
Кратку биографију поруком на 066/523-24-91. (294314)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.

(8/292091)

ПОСАО

ОГЛАСИ

НЕБОЈША ЛАЗИЋ

ИМАМ 59 година, упознао
бих озбиљну жену без обавеза, могућ брак. Кратку
биографију на 066/52324-91. (р)
ШЕЗДЕСЕТПЕТОГОДИШЊА жена, упознала бих
човека ради трајне веза,
брака. Звати од 17 до 20
сати. 062/113-70-72. (294714)

Зато не затварај врата за собом, чекај ме, ускоро долазим
ране да ти лечим.
Твој анђео

ТРАЖИМ жену домаћицу,
ромкиња или српкиња од
60 година. Немачки пензионер. 061/228-35-79. (294732)
ОЗБИЉНА породица одржавала би вашу кућу или
стан за становање. Тел.
064/374-54-87. (294835)

(8/294646)

Последње збогом
нашем члану

Последњи поздрав

Последњи поздрав

НЕБОЈШИ
ЛАЗИЋУ

НЕБОЈШИ
ЛАЗИЋУ

1951–2020.

1951–2020.

ТУРИЗАМ

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 Тари код Хотела „Бели бор”.
065/600-03-03. (294775)

НЕБОЈШИ
ЛАЗИЋУ
од Удружења
пензионера „Лепеза”

Од снаје са децом
и њиховим
породицама

Од синова
са породицом

(7/294645)

(77/294768)

(78/294768)

ПО ПУСТ на цене огласа и читуља одобравамо свим радним данима осим средом
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Са болом у души и неизмерном тугом у срцу обавештавамо вас да је
15. августа 2020. године престало да куца племенито срце наше вољене

Напустила нас је

Последњи поздрав драгом оцу и деди

БОЖИДАРУ КРИШАНОВУ

ЗОРИЦА ПЕРКУЧИН

7. I 1937 – 16. VIII 2020.

Ћерке ДУЊА и ДРАГАНА,
унуци ТАЊА, ДУЊА и АНАДИР,
зетови МИХАЈЛО и ВЕЛИБОР
(86/294791)

Нашој драгој пријатељици и колегиници

Вечно хвала за твоје велико и несебично срце.

КОРНЕЛИЈЕ СТАНИШИЋ БЕБЕ

Син ГОРАН, снаја МАРИЈА,
унуци ИГОР и ЂОРЂЕ

1927–2020.

(75/294766)

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

Последњи поздрав драгом човеку
и сараднику

(24/И)

ЗОРИЦИ ПЕРКУЧИН

Последњи поздрав

шаљемо последњи поздрав!
Њене: ОЛГА, ЗОРИЦА и ЦИЦА
(87/294789)

2. августа 2020. године преминуо је наш драги

БОЖИДАРУ КРИШАНОВУ
У своје име и у име осталих чланова некадашњег КП Бироа УТВА ОПРЕМА

КОРНЕЛИЈИ СТАНИШИЋ БЕБИ

Начелник бироа
ВОЈИСЛАВ ГАЈИЋ, дипл. маш. инж

ДУШКО МИЛОСАВЉЕВИЋ
25. VIII 1966 – 2. VIII 2020.

(94/294810)

Почивај у миру.

Сахрана је обављена 7. августа 2020, на гробљу у
Иванову.

Заувек ћеш остати у мом срцу, јер је наша љубав јача од времена и заборава.

Ожалошћени: мајка ЈОВАНКА, очух ПАВЛЕ
и брат АЛЕКСЕЈ са породицом

Твоја сестра СИЛВИЈА

(2/294625)

(25/и)

Драгом

Последњи поздрав драгом чика

Последњи поздрав

БОШКУ
(95/294813)

Његове братанице БРАНКА и МИРЈАНА
са породицом

14. августа преминуо
је наш драги

ДУШКУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ
последњи поздрав од ИЛОНЕ и РАДОВАНА
ЂЕРИЋА
(3/294625)

Последњи поздрав

бака ГАГИ

БОЖИДАР
КРИШАНОВ

Хвала ти што си била најбоља бака.

БРАНКО
БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
Ујко,
ако постоји рајска башта ти си засигурно у
њој. Живећеш заувек у
нашим срцима.

МИЛАНУ
школском другу
великог срца.

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 имена заувек убрзано да куца.

Последњи поздрав
драгом пријатељу,
нашем Болету.

Твоји унуци: ЗЛАТАН, ДЕЈАН и ВЛАДАН

БРАНКА МАЈЕР
са породицом

(26/и)

(74/294765)

12. августа 2020. опростили смо се од вољене

Твоји: СУЗА, БАНЕ
и НЕНА

ЋУП

(23/294685)

(93/294808)

Последњи поздрав
драгој пријатељици

Последњи поздрав
ујаку

ДАНЕ
ЗИНАИЋ
1945–2020.
Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Сестра ЉУБИЦА,
сестричина ВЕРИЦА,
брат ДУШАН
и братанац
МИРОСЛАВ
(57/294746)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ПОПУСТ

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

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

ЛЕПОСАВЕ РИСТИЋ
професора српског језика и књижевности
1935–2020.

Ожалошћени: ДАМИР, КАТАРИНА и ДАФИНА
(15/294666)

ЛЕПИ

ИЛОНА и ЖАРКО
(49/294735)

ДАНЕТУ
ЗИНАИЋУ
Никада те нећемо
заборавити.
Твоје: БИЉА, ЉИЉА,
ВЛАДАНА и ЈАЊА
(58/294746)

Петак, 21. август 2020.

Младо срце је престало да куца 12. августа, у 52.
години

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Драга наша

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.

3
Последњи поздрав вољеној мајци, баки и прабаки која
се упокојила 13. августа

МИЛКА ЈОВАНОВИЋ

Воле те: ћерка КАТАРИНА и супруга МИРА

2. III 1962 – 12. VIII 2020.

(45/294734)

Хвала за љубав, брижност, достојанство...
Младо срце је престало да куца, у 52. години

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

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ

(29/294696)

Срђане сине, остаћеш нам заувек у срцу и
сећању.

ДОЈНА ФАРА
наставница
1931–2020.
Чуваћемо те од заборава и живећеш вечно у нашим срцима.
Син ДОРЕЛ, ћерка ЛИВИЈА, зет ДРАГОЉУБ, унук
МИЛУТИН, снајка АЛЕКСАНДРА и праунук АЛЕКСА
(10/294656)

Драга
Последњи поздрав драгој колегиници

Последњи поздрав драгој сестри

Мајка ЗМАГИЦА и отац СВЕТОЗАР
(46/294734)

Татино срце младо престало је да куца у 52.
години

МИЛКА
МИЛКИ ЈОВАНОВИЋ

МИЛКИ ЈОВАНОВИЋ

Тата мој једини, био си најбољи на свету, моја
звезда водиља. Заувек ћеш ми остати у срцу,
никада те нећу заборавити.

Тихо, лагано, са осмехом на лицу си
отишла. Поносни смо што смо те имали, тужни што смо те изгубили. Нека
те анђели чувају.

Твоја ћерка КАТАРИНА.

Сестра СВЈЕТЛАНА са породицом

(47/294734)

(30/294697)

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ

Увек ћеш имати посебно место у мом
срцу.

Бићеш заувек у нашим срцима!

Твоја ДРАГАНА

Њене колеге
из ОШ „Јован Јовановић Змај”

(34/2904705)

(80/ф)

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав нашој драгој кућној пријатељици

Волим те тата

Брате, твоје младо срце престаде да куца 12.
августа

Последњи поздрав

МИЛКА
ЈОВАНОВИЋ
МИЛКИ ЈОВАНОВИЋ
Нека те анђели чувају.
Породица КАЛКАН

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ

(31/294698)

Срђане брате једини, оставио си сестру да вечно
тугује. Волећу те заувек јер си био посебан.

Последњи поздрав учитељици

Сестра ДЕСАНКА, зет САША, сестрићи
ГОРАН, ИВАН и НИКОЛА

1963–2020.
Велика љубав неће престати, а сећања на тебе драга
Милка неће избледети. Нека твоја племенита душа почива у миру.
Твоја драга пријатељица ЉИЉА ТРКУЉА
са супругом ГОРАНОМ и децом
(121/294885)

Доброта твоје душе је бескрајна у својој вечности...

(82/294779)

(48/294734)

Последњи поздрав
нашој учитељици

МИЛКИ ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

Вољеној, поштованој
колегиници последњи
поздрав од: ДАНИЦЕ,
ЕВИЦЕ, ЉИЉАНЕ,
КАТЕ, СЛАВИЦЕ,
МИЛИЦЕ, ЈЕЛИЦЕ,
МАРИЈЕ, СЕРГЕЈА,
СВЕТЛАНА и ДЕСЕ

МИЛКИ ЈОВАНОВИЋ

Почивај у миру.
Првенци I-4/IV-4 генерација 1986/1990

МИЛКА ЈОВАНОВИЋ
Последњи поздрав од ЂУРЕ и ИВАНЕ

(1/294622)

(109/294851)

Последњи поздрав драгој

МИЛКИ

БЕЛОМ

Заувек у нашим
срцима.
од САВЕ, ВУЈЕ, СИМЕ и ЂОЛЕТА
(28/294694)

МИЛКИ

МИЛКА ЈОВАНОВИЋ

од породице МАРАВИЋ

Ваши најмлађи
„змајевци”

Недостајеш нам много, али те са поносом чувамо у нашим срцима.
Отац МИЛАН и брат ЖИВКО са породицом

(81/294778)

(56/294743)

(113/294862)
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Наш Апко, старки

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
У четвртак, 13. августа 2020. године преминула
је наша драга мајка и бака

Заувек ћеш бити у нашим срцима

КОТВАШ МИШО

ЈАСЕНКА ЈЕЛИЋ

МИЛЕНА НЕДИЋ

1942–2020.

1933–2020.
Твоји најмилији: унук МАРКО, ћерка ЗВЕЗДАНА,
зет НЕША, син МИЛАН и снаја СНЕЖА

Морао си да одеш, али твоја љубав, доброта, 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

(97/294819)

Последњи поздрав мојој баки

Последњи поздрав мајци и баки

Сахрана је обављена 15. августа 2020, на православном гробљу у Старчеву.
Хвала ти за љубав коју си нам пружила, добра која си нам чинила и успехе које смо захваљујући
теби постигли. Нека те анђели чувају ако то нисмо успели ми. Живећеш заувек у нашим срцима.
Син ЗОРАН, снаја ГОРДАНА,
унук ФИЛИП и унука АНА

(111/294853)

(120/294882)

Последњи поздрав дедови
Изненада нас је напустио мој мили брат

ЈАСЕНКИ ЈЕЛИЋ
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од времена и заборава.

КОТВАШ МИШИ

Твој син ЗОРАН, ЉИЉАНА, унуке ЈЕЛЕНА
и ИВАНА, ЛЕНКА и МИХАЈЛО

1942–2020.
Заувек твоји: САЊА, МИЛОШ и праунука ЈАНА

ЈАСЕНКИ
ЈЕЛИЋ
Лола и злато – тако си ме
звала и за то ти заувек
хвала. Моја туга за тобом никад неће проћи.
Твоја ЈЕЛЕНА

(107/294847)

(110/294852)

ЂОРЂЕ ПЈЕВЧЕВИЋ

(106/294846)

1972–2020.
После дуге и тешке болести преминула је наша

Последњи поздрав
драгој

Поштованој прији

Последњи поздрав
Секиној мами

Много нам недостајеш.
ТвоЈ ЗОЛЕ са породицом
(115/294863)

Последњи поздрав драгом

БОЖИЦА КРСТИЋ
ЈАСЕНКИ
ЈАСЕНИ

1948–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ЈАСМИНИ

ЈАСЕНКИ
ЈЕЛИЋ
1941–2020.

Ожалошћени: ћерке ДРАГАНА и МАРИЈА,
зетови ГОРАН и МИЛОШ, унуке БОЈАНА,
ТИЈАНА, ГОРДАНА и ДАМИР и сестра АНА
са породицом

од ДРАГИЦЕ,
ДРАГАНА и МИЛАНА
са породицом

од МИРЕ и ИВАНА

Станари
у Савској 12.

(118/294869)

(104/294840)

(103/294840)

(105/294841)

Обавештавамо драге пријатеље да је 14. августа
2020. преминуо наш драги

14. августа 2020. напустила
нас је наша драга мајка и
бака

ЂОРЂУ ПЈЕВЧЕВИЋУ
1972–2020.
од његове ВУКЕ
(114/294863)

Последњи поздрав драгом оцу Ђури

Последњи поздрав драгој мајци, ташти и баки

ЂУРО ЂАКОВИЋ
1942–2020.

НЕВЕНКА
ЂОРЂЕВИЋ

ЈОВИЦА УЗАН
1952–2020.

1950–2020.
Заувек га носе у срцу: супруга ВЕСНА,
породица АНТИЋ и остала родбина
(119/194871)

Последњи поздрав
нина

Сахрана је обављена 15. августа на Новом гробљу.
Пуно нам недостајеш
Њени најмилији

МИЛИЦИ БОГДАНОВИЋ

од сина СЛАВКА, брата ДРАГАНА и сестре БОЈЕ
са породицама

(112/294856)

Почивај у миру.
ЉИЉА, ЖЕЉКО, ИВАН и САШКА
(42/294722)

(14/294665)

МИЛИЦА БОГДАНОВИЋ

15. августа 2020. године напустила нас је наша
драга

1941–2020.
Последњи поздрав од сина ЈОЦЕ, снаје ДУШИЦЕ и
унуке МАРИНЕ
(60/294751)

Последњи поздрав нашој драгој, вољеној

МИЛИЦА БОГДАНОВИЋ
ГОЦИ

РОСА ГВОЗДЕНОВИЋ

1941–2020.

1936–2020.

Без обзира што твоје срце не куца више, ми који
смо остали вечно ћемо те волети и чувати као
највећу успомену живота свога!

ELLA, ЛУКА, ЛЕНА,
НАТАША и ЗДРАВКО

Последњи поздрав од супруга ДУШАНА,
деце МИЛЕНКА, МИЛЕНЕ и МИЛОРАДА
са породицама

(72/294762)

(108/294849)

НЕНИ

Унук МИЛОШ, снаја ДАНИЈЕЛА
и твоји праунучићи

од тетка МИЛЕСЕ, ЛЕПЕ и НИКИЦЕ са породицама

(61/294751)

(99/294821)

Петак, 21. август 2020.

12. августа 2020. напустила нас је наша

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Три године дуге, три године туге откада није са нама драга мама
и супруга

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
СЛОБОДАНКА БАСАЛО
СЕКА

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
2017–2020.

Недостајеш нам. Да нас загрлиш. Да
нас пољубиш.

„Лажу, лажу, лажу да време лечи све, наше ране боле, боле
као пре”

Да нас насмејеш. Да само будеш поред
нас.

Твоји најмилији: ИЦА, МИША и РАША

Твоја породица

(101/294837)

(59/294750)

Породица АВЧИНИКОВ
(43/294726

Вечно ћеш бити у нашим срцима.
Супруга СЛАВОЈКА, син МИРОСЛАВ
и ћерка МИРЈАНА са породицама
(53/294738)

ЦВЕТКУ
ГРУЈИЧИЋУ

У недељу, 23. августа се наршава четрдесет дана
откада нас је напустио наш вољени супруг, отац
и деда

рођ. Ђорђев

МАЦА

МИЛОРАД ПРАЛИЦА

Време пролази, сећања не бледе. Увек ћеш живети у нашим срцима и сећању.

Године пролазе а бол и
туга остају.

Помен ће се одржати истог дана, у 11 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.

Твоја тека и твој ГОГА

Његови најмилији

(18/294671)

(73/294763)

23. августа 2020. навршавају се две године откада није са нама наш вољени

30. августа навршава се годину дана од смрти
нашег драгог

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ

ЦВЕТКУ ГРУЈИЧИЋУ

Последњи поздрав
драгом стрицу

25. августа навршавају
се три године откада
нас је напустила наша

Прошле су три године препуне туге и бола откако нас је напустила наша

Последњи поздрав драгом

Вечно ће те волети твоја мама ЗОРАНА и брат
ДРАГАН са породицом
(102/294839)

Последњи поздрав
драгом стрицу

ЦВЕТКУ
ГРУЈИЧИЋУ

СЛОБОДАН
МИКИЋ
23. VIII 2018 – 23. VIII 2020.

Вечно ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

Синовица МАРИЈА
и синовац МИРКО
са породицом

С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.

Синовац НЕНАД
са породицом

Сестра СЛОБОДАНКА
са породицом.

(52/294738)

(54/294738)

(90/294792)

Остајеш нам у лепом
сећању, почивај у миру.

МИЛАНА КОРОЛИЈА

СЛОБОДАН МИКИЋ
Бескрајно нам недостајеш.
Време није ублажило нашу тугу. С љубављу чуваћемо најлепше успомене

У нашим срцима и сећањима и даље живиш. Недостајеш све више.
Супруга МИРА, ћерка ВЕСНА,
зет ЗОРАН и унука АЛЕКСАНДРА

МИЛАНА и СВЕТЛАНА

26. августа навршава се пола године откако нас
је напустио наш вољени

(89/294792)

(16/294668)

Прошле су двадесет четири године

19. августа навршавају се четири године откако није са
нама

МИЛКА ПЕТРОВИЋ
МИЛЕНКО ПОЧУЧА
ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ

ЈОВАНКА
МИЛАНОВИЋ

22. VIII 2016 – 22. VIII 2020.

1949–2016.
Време пролази, туга је иста.
(92/294796)

Твоји најмилији

1960–1996.

Недостајеш нам.
Твоји: супруга НАДА, ћерке СИЛВИЈА
и СЛАВИЦА, унук МИЛОШ и зет ДРАГАН

Четири године без тебе, много недостајеш...
Твоји најмилији
(38/294713)

(91/294793)

25. августа навршавају се две године од
смрти

ПОМЕН

(117/294868)

Драги куме

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

Речи не постоје, само
бол која не јењава.
Супруг ЉУБОМИР, син
МИЛАН и ћерка
БОЈАНА са породицом

МИЛКА ДРАКСИН

СТЕВАНА
ОБРАДИНОВА

РАДЕ ЧИКАРА

Пола године од смрти наше мајке, бабе и прабабе. Почивај у миру.
Син СВЕТИСЛАВ и ћерка МИРЈАНА са децом

Прошле су три године. Недостајеш нам.
Породица КРЧАДИНАЦ

Твоји најмилији

(100/294829)

(116/294865)

(76/294767)

ИШТВАН
КУЦОРА
Заувек у нашим срцима.
Супруга: ИЛОНА, син
ИШТВАН, ћерка
ЕРИКА, зет ЈАНКО,
снајка ДРАГАНА и унуци
КРИСТИЈАН и ЕМИЛИЈА
(98/294820)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

19. VIII 2005 – 19. VIII 2020.

22. августа 2020. навршава се четрдесет дана од смрти
нашег вољеног

НЕДЕЉКО БРЕКИЋ
ЛАЗАР МАРГАН

23.VIII 2009 – 23. VIII 2020.

ВЛАСТИМИРА МАРКОВА

Сва сећања на тебе чувамо заувек са великом љубављу.

Време пролази, сећање не бледи.
У срцу и мислима.

Хвала ти на свему.
Захвална породица
(35/294706)

Твоја породица
Вечно ћемо те се сећати, о теби са поносом причати
и никада те нећемо заборавити.

(27/294690)

Твоји најмилији: син ЗОРАН и супруга ЗОРИЦА

У петак, 21. августа навршава се четрдесет тужних дана откада је престало да куца ослабљено а племенито
срце моје Косе

(84/294781)

СЕЋАЊЕ

МИЛАНА БАРАЛИЋ ЛАНА

Четрдесетодневни помен

рођ. Гаћеша
1960–2018.

КОСА РЕЉИЋ

Помен ће бити 22. августа, у 11 сати.
Хвала ти мила наша Ланице за све дане проведене са тобом.
Живећемо од дивних успомена.
Твоја породица

ЈОВАНКА
КОЧОБА

(6/294642)

24. августа 2018. навршавају се две године од
смрти моје стрине

Мила моја Косо, баш на крају, кад сам ти био најпотребнији 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)

1947–2019.

ВЛАСТИ МАРКОВУ

Мајко моја, вечно ћеш
живети у моме срцу.

Сећања све више навиру, а туга за
тобом остаје.

25. августа 2020. навршавају се две године
откада није више са нама наш супруг, тата и
деда

Твоја ћерка ТАЊА
(4/294630)

Чуваћемо те од заборава драги наш
куме.
ЉУПЧЕ и МИРА
(66/294755)

ДУШАН ТЕРЗИЋ

МАРИЈЕ СКРОБАН
1931–2018.
Хвала ти за све.
Твоја ДУША са породицом

22. августа се навршава четрдесет дана откада је
престало да куца племенито срце нашег зета и
тече

СТЕВАН
МИХАЈЛОВ
23. VIII 2018 – 23. VIII 2020.

(39/294716)

Прошле су две тужне
године без тебе. Време
пролази, сећања не бледе. Хвала ти за све драги тата. Недостајеш...
Твоје ћерке ВЕСНА и
СНЕЖАНА са породицама

ВЛАСТИМИРА МАРКОВА
НАДА ВУЈОВИЋ
Шестомесечни помен.
Недостјаеш нам.
Ћерка МИЛИЦА, зет НЕНАД и унука ПЕТРА

Драги зете и течо, почивај у миру и нека те
анђели чувају.
Твоје ТЕГЕЛТИЈЕ: СТОЈАН, ДУШАН,
СЛОБОДАНКА, МИЋО и МИРОСЛАВА

(83/294780)

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

(64/294754)

Прошло је четрдесет
дана откада је прешла у
царство Божје

ДУШАН ТЕРЗИЋ

(69/294760)

Сећања на тебе су све јача.
СЕЋАЊЕ

Куму

Твој брат ЖАРКО, снаја ДАНА, братаница
МАРИЈА и братанац МИЛАН
са својим породицама

ТОМИЋ
ДОРИНА
СТАН
12. XI 1941 – 15. VII 2020.

МИРОСЛАВ
МАЛЕШЕВИЋ
Све више недостајеш.

МИРКУ
КЕЧИ
Почивај у миру.

Твоје: МАРИЈА
и МИРОСЛАВА

МАРИЈА и
МИРОСЛАВА
МАЛЕШЕВИЋ

(62/294752)

(63/294752)

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)

(68/294758)

СЕЋАЊЕ

Помен дајемо 23. августа 2020, у 12 сати на
гробљу Котеж.
Неизмерно ми недостајеш, а Андреј те сваки
дан помене, бако.
Твоји: син АДЕЛИН,
снаја МИЛЕНА
и унук АНДРЕЈ
(96/294817)

ТРАЈЧЕ ПИСЛЕВИЋ
23. VIII 2018 – 2020.
Вољени никад не умиру, остају заувек у нашим
срцима.
Његови најмилији
(44/294733)

Петак, 21. август 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошла је цела деценија откако нас је напустио наш вољени син и брат
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СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКА СТАНКОВ
22. VIII 2015 – 22. VIII 2020.

ИВАН РАДИЋ

Време пролази, а успомене, љубав и туга остају до краја живота.
Бол за тобом је претешка а туга вечна, поносу и доброто наша.
23. августа, у 10 сати, посетићемо његов
гроб.
Неутешни: мајка МАРИЈА,
брат НЕМАЊА и сестра ЈЕЛЕНА

Породица

У недељу, 23. августа 2020. године навршава
се четрдесет дана откако је уснула у Господу
моја драга мајка

(5/294638)

У суботу, 22. августа 2020. на Новом гробљу у Панчеву, у 10 сати, обележићемо годину дана откада нас је напустио

(11/294657)

Помен нашем драгом тати и деки

САВИЦА БЛАЖЕВСКИ
1929–2020.

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
и ДРАГАНОМ са породицама
(85/294786)

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

Обавештавамо рођаке и пријатеље да је протекло годину дана како нас је напустила драга супруга, мајка и
бака

Тога дана, у 11 сати, на Јабучком старом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен и молити се Господу да њену душу прими у царство небеско вечно и непролазно.
Вечно захвалан син СЛОБОДАН
(36/294709)

28. августа 2020. навршава се година откако
није са нама моја сестра

(17/194609)

Сећање на шеснаест година без

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ ШЕГИ
2018–2020.

НАДА СТОЈИЋ

НАДА СТОЈИЋ

1933–2019.

1935–2019.

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

ЛЕПОСАВЕ БУЊАЦ

Почивај у миру.
Твоја сестра ВИДА
са породицом

Мила наша Лепушка. Много нам недостаје твој
осмех, савет, загрљај.
Воле те твоји најмилији

Супруга ДРАГАНА, син НЕМАЊА,
ћерка ТИЈАНА, зет ГОРАН, МИЉАНА
и твоја унука ПЕТРА
(41/294717)

(51/294737)

(37/294710)

рођ. Атанацковић
2004–2020.

Прошло је две године откада је прекинуло да
куца твоје велике срце.
Заувек ћемо те волети и памтити по добру.

25. августа 2020. је две године од растанка са
вољеним сестрићем и братом

Живе вечно у нашим сећањима

ЂУРИЋ

(33/294702)

21. VIII 1996 – 21. VIII 2020.

РОСА НЕШКОВИЋ
из Омољице
Мајчице, живим да те волим и с поносом чувам у срцу.
Твоја ћерка ВЕРА
(19/294673)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА
МАКСИМОВИЋ
2018–2020.
Ћерка СВЕТЛАНА
са породицом
(55/294740)

СЕЋАЊЕ
20. августа 2020. осам тужних година

ДРАГАН
СПАСИЋ
2012–2020.

ВЕРА

ВОЈИСЛАВ

19. VIII 2010 – 2020.

3. IV 2012 – 2020.

ШЕГИЈЕМ
Чувамо те као највеће благо, скривено у срцу
где заборав не долази.

Поносни и срећни што смо имали такве родитеље.

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВКА
САВАНОВИЋ
2015–2020.

Чувамо те у нашим срцима и после осам тужних
година.
Мајка СТАНИСЛАВКА и
брат БОБАН с породицом

Сећамо је се с љубављу и поштовањем.
Ћерка ЉУБИЦА
с породицом

(13/294661)

(20/294676)

Кћи МИРОСЛАВА и син БРАНИСЛАВ са породицама

Тетка ЈЕЈА, брат ЗОРАН и сестра ЗОРИЦА

(65/294755)

(40/294717)

Прошло је десет година
откако није са нама
наша драга

24. августа 2020. навршава се пет година откада није са нама

СНЕЖАНА
ЦВЕТАНОВИЋ

РАДОЈКА
ХАЛАСОВ

2010–2020.

1947–2015.

Ожалошћени брат
ПЕТАР са породицом
(50/294736)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(32/294700)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР
НИКОЛИЋ
18. VIII 2000 – 18. VIII 2020.

Прошло је тринаест година од смрти мог брата

БОЖИДАРА
ИЛИЋА
из Омољице
1968–2007.

Успомену на њега чувају: супруга КИТА, ћерке
СТОЈАНКА, МИРОСЛАВА,
ЈЕЛКА и БИЉАНА са
породицама

Увек ћу га волети и чувати успомену на њега.

(12/294660)

(21/294677)

Брат НИКОЛА ЛОЛЕ
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Предстојећи период обележиће
велики добици. Небо је отворено
за све врсте приватног посла, решавање папиролошких проблема, али и за остварење љубавних
жеља. Могуће је познанство ван
места боравка. Грло вам је осетљиво.

Опуштени и надахнути, склопићете много добрих послова. Новац долази и планирано и непланирано. Пазите да се не опустите превише у трошењу. Слободне
Ваге могу упознати занимљиву
особу и претворити то у трајну
везу. Болови у коленима.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Нервозни сте због променљиве
финансијске ситуације, па полако упадате у трку с временом да
све то доведете у ред и спречите
веће губитке. Лоше расположење
погоршаће односе с партнером.
Болови у доњем делу леђа.

Наредни период ће донети много
административних проблема. Не
журите с доношењем одлука о
промени послова. Чувајте своје
документе. Љубав вам у овом
тренутку није приоритет, али
пробајте да проводите више времена с партнером.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Превише опуштености довешће
до ситних заврзлама. Новац ће
вам пристизати у мањим количинама, али успећете да завршите
већину обавеза. Помало сте
уморни и жељни провода. Пазите
да не претерате. Склони сте инфекцијама, па јачајте имунитет.

Колико год вам био потребан одмор, темпо пред вама је убитачан,
али резултати ће бити одлични.
Могући су мањи законски проблеми и изненадна путовања, па то
може изазвати непланиране трошкове. Познанство с једним странцем мења ваш поглед на љубав.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Овог месеца ће вас пратити много проблема и несугласица. Нервозом и доливањем уља на ватру
ништа нећете решити. Пошто сте
заузети односима у породици,
пропустићете дивну прилику за
страсну везу. Превише стреса
утиче на вашу моторику.

Имате превише идеја у глави,
али плашите се њихове реализације. Опустите се, све полако долази на своје место, па све што
сте замислили иде ка остварењу.
Направите ред у свом љубавном
животу. Одмор с партнером ће
вас препородити.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Седмица пред вама обећава велике добитке, унапређење и повећање плате. Ако сте приватник, ситуација је још повољнија.
Љубавни живот вам је на клацкалици – нисте спремни за велике одлуке, а бојите се самоће.
Слобода је тренутно бољи избор.

Потрудите се да истрпите притиске чак и пристајући на уступке,
јер тренутно нисте у положају да
останете без посла. Не схватајте
ништа лично. Користите тренутно
стање да себи осигурате бољи положај у будућности, па чак и самосталан посао. Неко мисли на вас.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Наредна недеља је само увод у
добра дешавања. Овај период је
изузетно повољан за добитке,
путовања, контакте, решавање
правних питања или куповину.
Без обзира на то да ли сте сами
или заузети, флертујте, а потом
пустите да судбина одлучи.

(19. 2 – 20. 3)
Некако сте одсутни и тренутно
спремни само за одмор и уживање. Повољно је време за проширење породице. Заузете Рибе проживљавају дивне тренутке, а слободне би себи могле да дозволе и
авантуру. Још ако је уклопе с путовањем, биће то чисто уживање.

НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 21. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ БАЈКЕРИ

НЕОДОЉИВИ СТИЛ ЖИВОТА
било ноћи, па смо возили углавном
по дану, а дешавало се и да скоро четиристо километара нема ниједног
насељеног места – прича Синиша.
Синиша је члан МК-а „Сиријус”,
који је у сарадњи с бајкерима из клуба „Biker-Brummi-Hilfe” из Немачке
организовао велику хуманитарну донацију медицинске опреме за Општу
болницу Панчево.
– И када роним, скијам или возим,
свуда осећам слободу. Што више усавршаваш себе, то можеш да одеш дубље, више и даље. И то ме испуњава –
закључује.

Одувек су о онима који возе моторе
постојале предрасуде да су „лоши
момци”. Филмови су подгревали овакве ставове, иако је стварност потпуно супротна. Ко је бар једном посетио неки мото-скуп или упознао некога ко воли моторе, могао је да се
увери да они воле да се друже, слушају добру музику и путују. Међу бајкерима има људи који се баве различитим професијама, али све их повезује љубав према вожњи мотора.

Кривине су изазов
Атила Бисак (42) завршио је средњу
Електротехничку школу и ради у „Азотари”. Почео је да вози 1993. године,
а први мотор који је имао био је „томос АПН 4”. Сада вози „хонду ЦБР
954”, јер је то, како каже, била „љубав
на први поглед”.
– Вожња мотора је за мене љубав,
слобода, све лепо у једном! – каже
Атила.
Он је раније редовно посећивао скупове бајкера, а и сада то чини када
му прилике дозволе. Ове године су
због епидемиолошке ситуације скоро
сви скупови отказани.
– Мотором сам путовао на разне
дестинације, почев од суседних земаља, као што су Мађарска, Румунија,
Босна, Црна Гора, Хрватска, па даље... Уживам да возим поред обале
мора или кроз планинске пределе с
много кривина! – прича.

Породично наслеђе

Влада Тајдић

мотор „aприлију ред роуз чопер”. И
тако је све кренуло... – прича нам Армин.
Потом је куповао све јаче моторе,
како би могао да иде на дужа путовања.
– Адреналин је оно што ми прија.
Десетак година сам се бавио и падобранством и роњењем. То су два предивна спорта, али ефекат адреналина кратко траје. На мотоциклу је тај
осећај продужен на сате и дане уживања – каже он.
До сада је на мотору обишао Балкан, Јадранску магистралу, Истру, Италију, Аустрију, Алпе, Крф
и Ситонију у Грчкој и Црноморско приморје.
– Сваке године направим турудве од по пар хиљада километара, али ништа даље. Жеља ми је
да стигнем бар до азијског или
афричког континента и то ће једном доћи на ред – прича Армин.
Истиче да возач мотора увек
мора да буде трезан, одморан и
дупло прорачунатији од осталих
учесника у саобраћају.
– Код мотора нема тога што
вам се не допада. На сваком мотору је тај осећај далеко бољи него у аутомобилу. Предрасуде о нама постоје и волимо кад их рушимо. Било је ситуација да не
желе да нас приме у апартман, а
после се при одласку присно опраАтила Бисак штамо. Дођу чак и комшије да
нас испрате. То се заиста не
На путу се понекад дешавају про- може објаснити речима – каже
блеми како ономе који вози, тако и Армин.
Тре нут но во зи пут нич ки
онима које среће успут.
– Безбедност никада не може бити мотор „хонда ЦБФ 600 С”.
савршена, али се може подићи на виши ниво ако сви учесници у саобра- Прави мотор
ћају обрате мало више пажње једни Влада Тајдић (59) по струци је
на друге, ако се концентришу на то ветеринар. У његовој породици је
што раде. Није увек брзина крива, већ мотор возио отац, али га је продао
људски фактор. Када би сви погледа- када је он био мали. Касније је уз
ли два пута, успели бисмо да избегне- другаре заволео моторе и са шеснамо многе незгоде – објашњава Атила. ест већ купио „томос АПН”.
– Кренуо сам од мањих мотора, па
Каже да он моторе посматра као
нешто што спаја људе, прави прија- куповао све веће и јаче. То је код мене ишло некако природно, а и новац
тељства, братства…
– Један од наших највећих бајкера, диктира шта можеш себи да приукоји нажалост одавно није с нама, ре- штиш. Сада возим „харли” – каже
као би вам, у шали наравно, да је мо- Влада.
Овај мотор му се одавно допао, још
тор средство за трошење пара, времена и здравља! Неки људи заиста има- из филмова.
– „Харли-дејвидсон” је најлепши за
ју предрасуде према бајкерима, што
због филмова и серија, што због тога преправљање. Њега можеш да сређујеш да изгледа баш онако како ти жешто ни међу нама нису сви молиш. Тешко да се могу пронаћи два
тористи бајкери, већ само
иста „харлија”. Чак и фабрике коимају моторе, па знају да
је производе делове доста поладивљају по граду, а то
жу на те прераде које можеш да
некога нервира. Суде о
нама и по дугим косама, ћелавим главама, тетоважама, а нису свесни
да, уколико се нађу у незгоди, исти ти бајкери, без
питања, несебично увек помогну! – закључује Атила.

Адреналин који траје
Армин Тот (45) професор је информатике, воћар и пасионирани
произвођач ракије. Он води чувени Рок клуб „Јазбина којота” и ради на промени квалитета воћних
ракија на свом онлајн курсу са
преко десет хиљада полазника.
– Мотор сам озбиљно почео да
возим поприлично касно, с неких двадесет седам година, мада
сам као дечак имао мопед. Жеља
ме је држала годинама док у једном тренутку нисам рекао „кад
ако не сад” и купио свој први

Армин Тот

радиш споља. Можеш да имаш другачији облик волана, седишта, другачије резервоаре, затим пуно огледала, ручица… – објашњава Влада.
Он је више пута одлазио на скуп
бајкера на Балатону у Мађарској. Широм света одржава се много скупова
на којима се
окупљају само
они који возе
„харлије”, а на
Балатону буде
присутно око
осамдесет одсто љубитеља
овог мо то ра.
– Волим да
возим у групи,
ни ка да
не
идем сам. Кад
идемо на мото-скуп у Мађар ску, бу де
нас и до петнаест у групи.
Ми возимо до сто двадесет максимално. Искрено, ја највише уживам у
вожњи од седамдесет до деведесет.
Некада када сам почињао није било
обавезно да се носи кацига. А то је уз
малу брзину био прави доживљај –
закључује он.

У породици Полић из Панчева скоро
сви возе моторе. Отац Драган (53) и
синови Јован (30) и Милан (27) држе
познату фотографску радњу, а мотори су њихова велика страст.
– Ја сам најстарији од браће Полић, имам још два брата, Цвету и Зорана, који такође возе моторе. Ја сам
почео са четрнаест година, а у мојој
продици возили су и деда и тата. Када
је дошао ред на мене, то је некако било сасвим природно, а после су и моја браћа почела – прича Драган.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Океан од папира
3: Кључ катедрале”
Зорана Пеневског
Дан Темељитељевог
приказања
се ближи, а
ситуација у
Пе то гра ду
је
све
озбиљнија.
Таврину
није остало
још много
времена да
поврати
Књигу Моћи. Ипак,
откриће да
има савезнике који су, иако тајно,
све време уз њега. Таласи океана
од папира су све опаснији. Лет птице Омине је све немирнији. Шта
ли се крије у Катедрали Велике
опомене?
Два читаоца који до 26. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Које књиге су обележиле ваше детињство?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Драган, Милан и Цвета Полић

Први мотор који је добио био је
АПН 4, који је и дан-данас у гаражи.
Како прича Драган, на њему су малтене сви учили да возе.
– Мени је најлепше што, када кренем на неки пут мотором, имам више опција како да до тамо стигнем.
Колима идеш најбржим путем, док
До најсеверније тачке
мотором имаш ту привилегију да боСиниша Штампић (57) већ тридесет ље упознаш неки крај, да возиш по
четири године са својим кумом интересантним кривинама и да ти
држи ски-сервис, а ради и као увек буде занимљиво – објашњава
инструктор роњења. Такође, Драган.
Млађи син Милан каже да свако
воли моторе и тренутно вози „дукати мултистраду”. има неки разлог зашто се одлучи за
мотор.
– Неко воли само
да се возика и покаже. Почео сам да возим у четрнаестој години. Мој први мотор је био „јамаха
ТЗР 50”. Дешавало
се и да паднем, некада сам ја правио
лошу процену, а некад је не мар ност
другог возача била
разлог – прича Милан.
Драган додаје да су
мо то ри сти нај о се Синиша Штампић тљивија категорија
учесника у саобра– Основни разлог зашто сам почео ћају и да морају да возе спорије и пада возим јесу путовања. Другари су ме жљивије.
– Мораш да предвидиш шта ће онај
увукли у ту причу 1982. године и од
тада сам доста путовао по Југослави- испред тебе да уради и како ће то да
ји, Европи, свету... – прича Синиша. утиче на тебе. Најчешће су они најЊегов први мотор био је енглески спорији најкритичнији. Оно што ми
„нортон командо”, а од тада је про- можемо да урадимо јесте да носимо
заштитну опрему и да добро пратимо
менио доста модела.
– Све у своје време. Како је ишао саобраћај – каже Драган.
Он је најдаље возио до Пелопонемој развојни пут, тако сам мењао моторе. Ми смо одмах ишли на далеке за, док је Милан обишао велики део
дестинације. Ствар је била у томе што Ру му ни је, Цр ну Го ру, Хр ват ску и
у Југославији није било мајстора, ни- Босну.
– Тренутно возимо мотор „јамаха
ти делова. У Трсту сам куповао делове, а у месту Бреганце код Милана трејсер 900”. Он нам је занимљив и
сваког маја сам одлазио на сервис – захвалан за вожњу и добар је положај
седења – каже Милан.
прича.
Драган је од 1981. до сада скоро на
Са својих пет пријатеља пре неколико година отишао је до најсеверни- сваке две-три године мењао моторе,
је тачке (Норт Кејп). Ово путовање је док је Милан променио десетак. Јотрајало двадесет један дан и том при- ван је свој мотор продао и тренутно
не вози.
ликом су обишли дванаест земаља.
У њиховој радњи се налази велики
– Путеви су били добри, али времен ске при ли ке ве о ма ло ше. број фотографија мотора које су воСедамнaест дана нас је пратила ки- зили, а кроз приче се може осетити
ша. Онда, када смо ушли у Норве- љубав и страст према овом возилу,
шку, имали смо муке с комарцима. што се преноси с колена на колено.
Мирјана Марић
Занимљиво је да у том периоду није

„Опасно криве”
Ђине Ламане
Четири жене. Четири
при зна ња.
Једно убиство. Не што је пошло по злу
на венчању
Бенксових.
У лук су зном хотелу у Калифорнији,
уместо уобичајеног славља, један мушкарац
завршио је мртав, а четири жене,
најбоље другарице с колеџа, признале су убиство и свака инсистира на својој верзији злочина. Али
то је немогуће, зар не?
Два читаоца који до 26. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта за вас значи реч тама?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта за вас значи реч тама. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„То је надимак мог друга, који
се иначе зове Мата.” 064/3112...
„То је оно што влада у фрижидеру док ја ноћу не кренем у поход
на њега.” 063/2634...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање где налазите радост и срећу:
„Радост и срећу проналазим у
свом врту – у цвећу и у томе што
понекад умем да кажем ’нећу’!”
065/2302...
„У првој јутарњој кафи, али не
оној коју ја попијем, већ оној којом Њој измамим осмех на лице
кад јој спустим шољицу поред кревета.” 064/1171...
Д. К.

ЗАПИСИ

Петак, 21. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: МИЛАН БЕРГИНЦ, ВИОЛИНИСТА

ИЗ ИСТОРИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

СВАКИ ДАН ДОНОСИ НОВУ ПРИЛИКУ

Најстарија пруга
у Војводини

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да сте се
заинтересовали за музику?
МИЛАН БЕРГИНЦ: Од најранијег детињства сам волео да
слушам музику, а у трећој години сам постао члан дечјег хора
„Звончићи”, који је тада водила Снежана Мирић. Одатле је
и потекла сугестија да се већ с
пет година упишем у музичку
школу. Сви у мојој породици су
музикални, али се нико није
озбиљније бавио музиком.
l Зашто баш виолина?
– У кући смо имали једну
малу виолину коју је бака купила мом брату. Ја сам је открио и убрзо је постала моја
омиљена играчка, а недуго затим и мој изабрани инструмент.
l Како памтиш своје музичке почетке у Панчеву и ко је
утицао на твој професионални
развој?
– Моји први часови виолине
су у почетку више личили на
игру. С пре ла ском у кла су

био је велики изазов јер се састојао из неколико етапа и увек
је пријављен велики број кандидата из целог света. Поред
Лондона, аудиције се одржавају и у Пекингу, Њујорку и
још неким већим метрополама. На академији сам провео
три изузетне године и Лондон
је остао моја база до дан-данас
иако доста путујем по остатку
Европе и наступам као камерни музичар. Боравак у Лондону ми је отворио многа врата
на професионалном плану. То
је град који је један од водећих
центара уметности и радо прихвата уметнике из целог света.
Сваки дан доноси нову прилику и шансу коју треба препознати и искористити.
l Ко ли ко се од нос пре ма
уметности разликује у Великој
Британији?
– Драматично. Прошле године је у Лондону представљен
пројекат нове концертне дворане за коју је предвиђен буџет од 288
милиона фунти. Сваког дана се одржава
огроман број концерата који су изузетно посећени, а извођачи пристојно плаћени. Такође се јако
пуно труда улаже у
приближавање класичне музике млађој
популацији. Пример
за то је и фондација
Ендруа Лојда Вебера, која финансира
пројекат „Music in
secondary school” у
лон дон ским сред њим школама, у чијем раду и ја учествујем. С бу џе том за
културу, који износи 0,49 посто, овакви пројекти у Србији су, нажалост, немогући.
l Тема твог доктората је веома занимљива. Зашто си
иза брао бри тан ске
композиторе Елгара
Бергинц и Волтона и до којих сазнања си дошао приликом истраживања?
– Предмет мог докторског
уметничког пројекта биле су
две сонате писане у првој половини двадесетог века, сонате
Елгара и Волтона, и примена
сопствених извођачких поступака кроз до тада стечена практична знања. Како су обе сонате критиковане због тога што
су у питању тонална дела, у раскораку са актуелним идејама
европских савременика ових
композитора, мој циљ је био да
истражим пријем соната, интерпретативне технике и поређење неколико важних аудиозаписа ових дела од стране водећих британских виолиниста
двадесетог и двадесет првог века. На основу анализе соната и
информације о тоналној и формалној структури, закључак је
да су ова дела фундаментално
укорењена у романтичарској
традицији. Из извођачког аспекта, Елгарово дело не осликава
све техничке аспекте које виолина као инструмент пружа,
али оставља велике могућности извођачу за истраживање
„кантабиле” квалитета на виолини, док је у Волтоновој сонати примарна тема у виолини у
првом ставу ритмичка структура заснована на синкопираном ритму и овај мотив прожима цео став. Самим тим, јасно је да је улога ритма у овом
делу израженија и то је један
од главних интерпретативних
задатака. Извођачком делу докторског уметничког пројекта
претходио је концерт у Панчеву, где је Волтонова соната премијерно изведена Србији.
l Сарађујеш са суграђанком
Аном Братељевић, вас двоје у
ФОТО: У. КИКОВИЋ

Милан Бергинц (33) свира виолину од своје пете године. Завршио је средњу музичку школу „Јован Бандур” у Панчеву у
класи проф. Хелене Маринц. У
петнаестој години живота уписао је Факултет музичке уметности у Београду, у класи ред.
проф. Јасне Максимовић, где
је и дипломирао децембра 2007.
године са оценом десет. Од девете године живота учествује на
бројним такмичењима у земљи
и до сада је увек био награђиван. На међународном такмичењу „Глазунов” у организацији Руског културног центра у
Паризу 2003. и 2005. године
освојио је трећу награду. Највећи успех је постигао 2006. године на међународном такмичењу „Моцартијана” у Скопљу.
Освојио је прву награду и награду Македонске филхармоније за најбоље извођење Моцартове сонате. До сада је одржао велики број концерата у
свом граду и у значајним концертним дворанама у Београду као
што су: Дворана Коларчеве задужбине, Галерија САНУ, Павиљон „Цви јета Зузо рић”, УК „Пароброд”,
СКЦ, Центар „Сава”.
Наступао је и на великом броју хуманитарних концерата. У
иностранству је концертирао у великим
музичким центрима
као што су: Берлин,
Париз, Лондон, Беч,
Салцбург, Есен, Амстердам, Хаг, Луксембург, Мадрид, Барселона, Валенсија, Монтреал, Пекинг, Шангај, Осло, Никозија,
Гориција. Поред редовног школовања, похађао је и већи број
мајсторских курсева,
међу којима су и они
код професора Хилфрида Фистера, Игора Озима и Пјера Амојала. У току свог школовања истакао се и
као камерни музичар,
па је 2007. уследио позив оснивача, професора Ернеста Крумеса, да Милан заједно с још
троје колега оформи младу поставу квартета „Arco”, који постоји пуних двадесет пет година. Од 2009. године члан је дуа
„Feerie” заједно с колегиницом
харфисткињом Аном Братељевић. Мастер-студије је завршио
на Универзитету Агдер у Кристијансанду у Норвешкој, као
стипендиста Краљевине Норвешке и Фонда за младе таленте
Р. Србије, као и на Краљевској
музичкој академији у Лондону,
где је дипломирао у класи проф.
Ремуса Азоитеја и проф. Со-Ок
Ким. Докторирао је на ФМУ у
Београду 2018. године у класи
проф. Јасне Максимовић.
Члан је гудачког квартета „Alauda” који је формиран 2011. год
на Краљевској музичкој академији у Лондону, као обавезни
пројекат у оквиру наставе камерне музике на постдипломским студијама чланова. Квартет је врло брзо постао трајно
опредељење свих чланова и
наставио своју уметничку активност у годинама после завршетка студија. После завршених мастер-студија на Краљевској академији 2014. године су
завршили и мастер-студије камерне музике на Високој школи
за музику, медије и позориште
у Хановеру, где им је професор
био Оливер Виле из квартета
„Kuss”. Поред редовног образовања на академијама, раде с
квартетом „Belcea”, учествују у
програму „Pro quartet” у Француској и на читавом низу семинара и мастер-класова, међу
којима је посебно значајан
„Prussia Cove” с Ритом Вагнер.

Милан
професорке Олге Бешевић све
је постало много озбиљније, почео сам да се такмичим и освајам награде, што је био велики
подстицај за мој даљи музички развој. По одласку професорке Бешевић из Панчева прешао сам код професорке Хелене Маринц, у чијој класи сам
и матурирао. Обе професорке,
уз професорку Јасну Максимовић са ФМУ, значајно су утицале да музика постане моје
животно опредељење.
l Уписао си студије као најмлађи виолиниста у класи. Какав је био осећај бити међу старијим колегама и колико ти је
значило то што си рано почео
да студираш?
– Ја сам већину колега с године познавао одраније с мастер-класова или такмичења,
где сам исто тако, углавном,
био најмлађи. Да будем искрен,
импоновало ми је да на факултету будем равноправан са
свима њима, иако је већина
њих била три до четири године старија од мене. Због раног
почетка студија, већ са двадесет година сам прошао стандардни виолинистички репертоар и касније имао више времена за даље усавршавање, као
и већу уметничку слободу приликом избора репертоара.
l Како си отишао у Лондон и
шта све конкретно радиш тамо?
– У току основних студија
пуно сам слушао о Лондону
кроз приче моје професорке
Јасне Максимовић, која је такође тамо завршила постдипломске студије и у то време
била гостујући професор на
Краљевској музичкој академији.
Пријемни испит на академији

дуету наступате кад год сте у
Србији. Да ли сте наступали и
негде у иностранству?
– Анина и моја сарадња траје још од средњошколских дана, на обострано задовољство.
С обзиром на географску раздвојеност, не наступамо толико често колико бисмо волели,
али се трудимо да одржимо одређени континуитет. Обоје смо
чланови УМУС-а и до сада смо
неколико пута наступали у склопу њихове концертне сезоне у
Београду. Искористио бих прилику да похвалим сарадњу с
панчевачким Културним центром и Слободаном Танасијевићем, који нас од почетка подржава. Од наступа у иностранству издвојио бих учешће на
„Исолда” фестивалу камерне
музике с харфом у Мадриду.
l У ко јим ан сам бли ма
свираш?
– Стални сам члан гудачког
квартета „Alauda”, који је формиран 2011. године на Краљевској музичкој академији у Лондону, као обавезни пројекат у
оквиру наставе камерне музике на постдипломским студијама. Квартет је врло брзо постао трајно опредељење свих
чланова и наставио своју уметничку активност. Чланови квартета долазе из Србије, Италије и Шпаније.
l С којим си светским музичарима сарађивао и наступао?
– Издвојио бих наступе с диригентима Кристијаном Тилманом, шефом диригентом оркестра „Штацкапеле” у Дрездену,
Семионом Бичковим, шефом
диригентом Чешке филхармоније, и Паблом Ерас-Касадом,
шефом диригентом Театра Реал у Мадриду. Такође, сарадњу
са светски познатим гудачким
квартетима „Parker”, „Belcea”,
„Jack”, „Eybler”, „Kuss”.
l Какви су твоји професионални планови?
– Због целокупне ситуације,
у наредним месецима ћу се више посветити педагошком раду. До краја године очекује ме
неколико наступа који нису отказани или померени за неку
од наредних сезона, али ће се
они углавном одржати без присуства публике и биће преношени уживо. Издвојио бих наступ у лондонској дворани „Конвеј” у новембру, где ћу са својим квартетом извести дела
Брамса, Менделсона и Типета.
Истог месеца у Хановеру нас
очекује снимање нашег другог
це-деа за холандску издавачку
кућу „Брилијант класикс” с делима британског композитора
Мајкла Типета. И овога пута сарађиваћемо с продуцентом Оливером фон Хејденом, освајачем
двеју награда „Греми” за рад с
познатим италијанским пијанистом Маурицијом Полинијем.
l Како ти видиш тренутну
ситуацију с обзиром на то да
су културни догађаји у већини
земаља одложени, измењени
или укинути?
– Стање је такво да је већина
радника у култури остала без
сталног извора прихода сада
већ дуже од пет месеци, а у
исто време, ако говоримо о музици, и без односа извођач–
слушалац, што је за многе главна компонента која их покреће и без које се осећају скоро
невидљиво. Већ на самом почетку пандемије приметио сам
да се велики број мојих колега
окренуо интернету и друштвеним мрежама како би одржали неки привид нормалности,
а у исто време се и самопромовисали. Ја сам, као и многи
други, одлучио да застанем, направим паузу и посветим се
стварима за које претходних
година можда нисам имао толико времена и покушам да
одговорим на питање: ко сам
ја када не наступам?
Мирјана Марић

Средином деветнаестог века
Угарска је тежила да територију данашње Војводине што
више веже за свој државни
центар у Будимпешти. Изградња железничке мреже била је
међу важнијим приоритетима, томе се придавао веома
велики значај. Стратегија је
била да се пруге граде као зраци, који ће све делове државе
повезивати с центром, али са
што мање попречних пруга.

Две године касније, 1. новембра 1856, та пруга је и званично предата у јавни саобраћај, кад су њоме почели да саобраћају и путнички возови.
Током друге половине деветнаестог века многи житељи Војводине који су живели
у местима дуж Дунава користили су ту пругу за путовање
у европске градове. Пароброди су из Новог Сада, Земуна,
Панчева, Ковина и Смедерева

Бела Црква крајем 19. века
Међу првима је свакако би- путнике превозили до Базијала управо пруга која је пове- ша, одакле су путовање настазивала рударско место Лиса- вљали возовима преко Темиву у Румунији преко Орави- швара, Будимпеште и Беча ка
це, Јама (државна граница), осталим градовима у Европи.
Најпознатији пароброд коЈасенова, Беле Цркве и Врачевог Гаја (државна граница) ји је саобраћао на тој линији
с Базијашем, пристаништем носио је име „Далиград”. Ауна Дунаву у Румунији. На строугарски цар Франц Јозеф
градњу те пруге, као и још је 1869. године путовао свонеколико у окружењу, поред јим салонским возом том пруМађарске и Аустрије, утица- гом из Беча преко Будимпеле су и Немачка и неколико ште, Темишвара, Вршца и Бедругих европских економски ле Цркве до Базијаша, одајаких држава, а све с циљем кле је путовање за Египат наексплоатације рудних богат- ставио паробродом Дунавом,
става и пољопривредних ре- Црним, Мраморним и Сресурса. Угаљ је био потребан и доземним морем. Истим пуза снабдевање многих паро- тем се и вратио.
Од те пруге данас се на наброда који су пловили Дунавом. Упоредо са експлоата- шој територији налази један
цијом вршен је процес наци- део у дужини од 27 киломеоналне асимилације, која је тара, и то од државне гранизахтевала међусобно изоло- це код места Јам, преко Јасевање појединих крајева и на- нова и Беле Цркве, до државрода. Зато је мрежа железнич- не границе између Врачевог
ких пруга на територији овог Гаја и Базијаша. Део пруге од
дела Баната била састављена Јама до Јасенова у дужини од
из различитих, међусобно не- 8,8 километара демонтиран
повезаних система, који су је после Првог светског рата.
били грађени тако да омогу- У време резолуције Инфорће што већу експлоатацију мбироа, током 1948, због моприродних богатстава поје- гуће опасности од инвазија
диних географских области. снага окупљених око СовјетКолико се у овом делу Вој- ског Савеза, демонтиран је
водине ишло ка систематском железнички мост на Нери,
националном и политичком граничној реци између Југорасцепкавању, сведочи неко- славије и Румуније. Тиме је
лико примера. Уколико је не- пруга од моста на Нери па
ко с територије Баната хтео све до Базијаша на Дунаву, у
да путује возом у Бачку, мо- дужини од 6,8 километара,
рао је то да уради преко Бу- постала „слепо црево”, а убрдимпеште. Таква ситуација је зо затим је становништво побила присутна више од пола чело да се расељава.
века, а тек са изград њом но вог
железничког моста преко Дунава код Богојева
створени су услови да се тај пут
умногоме скрати. Сли чан је
слу чај и с мо стом преко Тисе
Полазак шинобуса из Беле
код Сенте, саграЦркве за Вршац, пролеће 1994.
ђеним тек 1915.
Путнички саобраћај на нагодине из искључиво војних
разлога, због хитног преба- шем делу пруге обустављен
цивања војних трупа са ита- је 2005, а теретни годину далијанског фронта на румун- на касније.
Станица у Јасенову, саграски и обрнуто. Из Будимпеште су се као зраци пружале ђена 1883, представља једну
пруге у 19 праваца, од којих од најстаријих на простору насу две ишле и до наших кра- ше државе и није служила сајева. Прва од њих била је пру- мо за путовања. На њој су се
га Будимпешта – Сегедин – преко дана окупљали виђениТемишвар – Бела Црква – Ба- ји људи како би се дружили с
зијаш, а друга Будимпешта – пријатељима или једноставно
Суботица – Нови Сад – Зе- гледали шта се тамо дешава.
На станици су се налазили
мун – Београд.
Прва пруга у јужном Бана- бифе, ресторан, чекаоница прту, Лисава – Оравица – Бела вог и другог разреда, чекаоЦрква – Базијаш, отворена је ница за мајке с децом, мала
за саобраћај још 20. августа продавница... Путнике су на
1854. године. За време градње станицу довозили и с ње одте пруге по њој се делимично возили фијакери и кочије, а
одвијао саобраћај коњском ву- одатле се могла послати почом, а касније су композиције шта или нека денчана роба.
Јосип Вебер
вукле парне локомотиве.
ФОТО: Ј. ВЕБЕР
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ЖИВОТНА ПРИЧА УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА – САША АЛЕКСИЋ, „ALECO COMPANY”

ПОСВЕЋЕНОСТ, КВАЛИТЕТ И ПОШТЕЊЕ – ПРЕДУСЛОВИ ЗА УСПЕХ
Приватно предузетништво многима је жељен облик егзистенције, пре свега како би били
„сами своје газде”.
Међутим, у стварности је мали број оних који успевају да
опстану послујући самостално
или, како неке статистике кажу, свега три до пет одсто. Зашто је тако – много је разлога,
а неки од важнијих су истрајност, доследност, поштење, квалитет и, наравно, љубав (према послу).
Један од приватних предузетника који испуњавају те услове и годинама успешно раде
јесте и Саша Алексић. Он је
заједно са оцем Стеваном и
остат ком бе о град ске фир ме
„Алеко” многим Панчевцима
уређивао ентеријере.
Притом, један је од оних чија се животна прича у најмању
руку може описати као беспоштедна борба...
Власник реномиране фирме
„Aleco Company”, породичног
предузећа с дугом традицијом
на овдашњем тржишту, Саша
Алексић, истински је пример
предузетника за каквим вапи
свако, па и ово друштво.
Он је након завршених студија одлучио да се укључи у
рад самосталне занатске радње за уградњу венeцијанера и
сличних производа, коју је основао његов отац Стеван још 1993.
године, или две године након
драматичног напуштања дома
у Загребу. Захваљујући посвећености послу и, надасве, коректном односу према муштеријама, ово предузеће данас се
успешно бави производњом и
уградњом производа у вези са
ентеријером и екстеријером
животног простора.
Много тога Алексићи су урадили и у нашем граду, а стечени реноме и, пре свега, поузданост квалитета производа и
услуга омогућили су им да трају и до данашњих дана.

Саша Алексић: увек насмејан и расположен за посао
роло-врата, гаражних врата, а
последњих петнаестак година
веома је актуелна заштита од
комараца и других инсеката. И,
ето, већ деветнаест година сам
у томе и не могу да се пожалим
да оскудевам у било чему, док
ми, што је веома важно, сам
посао доноси задовољство и преко потребну динамику – почиње причу овај предузетник.

Драматичан одлазак
из Загреба
Саша Алексић је до наведеног
пословног статуса прошао тежак, на моменте и болан пут.
Рођен је 1976. године у Загребу, а већ 1991. године, због свима знаних тадашњих (пред)ратних околности, заједно са осталим члановима породице, преко ноћи и дословце с једним
кофером, морао је да напусти
дом у којем је дотад безбрижно живео.
– Заиста смо живели лепо и
спокојно. Притом су и родитељи

баш због тих „трендова”. Ипак,
нисам веровао да ћемо морати
да бежимо, али све се закомпликовало у лето 1991. године
када су кренула ратна дејства
у источној Славонији и око
Книна, а у самом Загребу почели су да нестају неки, и то
виђенији људи српске националности. Они су заправо позивани на такозване информативне разговоре, с којих се нису враћали. Стицајем околности, тих дана отац је, као инжењер електротехнике, неком
пријатељу поправљао телевизор, а баш у то време позвонили су нам представници МУПа, с причом да желе да разговарају с њим, и рекли мајци
да се тата јави у оближњој станици. Чим му је то јавила, он
је поручио да најосновније ствари спакујемо у кофер и да нас
чека у другој улици. И тако
нам се живот из корена променио у неколико секунди –
тихо смо напустили стан и преко дворишта улетели у аутомобил и кренули за Бањалуку, а
одатле у Борчу код ујака. Колико је наш одлазак био напрасан, говори и податак да родитељи чак ни бурме нису понели – присећа се Саша.

Тежак нови почетак

Учинили многе објекте максимално заштићеним
– Од почетка радног века сам
у приватном бизнису, иако сам
пре тога завршио ДИФ и тежио
спорту, нарочито рукомету. Али,
због неодговарајућих услова у
тој сфери, остао сам у очевој
компанији. И нисам погрешио.
Иначе, фирма се бави уређењем ентеријера, то јест израђујемо и уграђујемо све врсте
завеса, тенди, роло-решетки,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

имали креативан и солидно
плаћен посао електроничара у
реномираном РИЗ-овом институту. И тако, све до лета поменуте кобне године, када је, након завршене основне школе,
требало кренем у тамошњу гимназију, Загреб је био мој дом, у
којем није било важно ко си и
одакле си. А онда је одједном
кренуло по злу и у року од неколико месеци дошло до драстичне промене у главама многих људи. Додуше, ја тога нисам био толико свестан, за разлику од родитеља, с обзиром
на то да су многи познаници
престајали да се друже с њима

И тако му се у трену живот
променио наглавачке, па је,
уместо да упише загребачку
гимназију, то покушао да уради у Београду, у којем дотада
никада није ни био.
– Међутим, ни то није ишло
глатко. Како сам понео једино
здравствену књижицу и ниједан документ из школе, саопштено нам је да у београдским
гимназијама нема места – иако сам касније сазнао да то није била истина – већ само у Трстенику. Све у свему, тамо нас
је примила часна породица Радовић, којима је отац у почетку помагао на градилишту. Ја
сам истовремено заиграо у локалном рукометном клубу, а
недуго затим приметили су ме
људи у крушевачком „Напретку” и довели на место левог
крила. Иако је постојала идеја
да одемо у Приштину, отац је
осетио ситуацију и није желео
да поново преживљавамо исту
трауму. По завршетку средње
школе, 1995. године уписао сам
ДИФ у Новом Саду. Паралелно сам играо рукомет, а пред
крај студија упознао сам и будућу жену – каже Алексић.
У међувремену је отац Стеван почео да се бави приватним послом, то јест израдом и
постављањем венецијанера, и
због тога је 1996. године прешао у Београд, јер је био свестан да ће у великој средини
бити и неупоредиво више заинтересованих муштерија.
– Након стицања факултетске дипломе одлучио сам да
му се придружим, иако сам још

увек размишљао да се бавим
спортом или научним радом.
Тако сам, упоредо с тим, повремено радио у струци као рукометни тренер и чак уписао
постдипломске студије. Међутим, убрзо себе више нисам тамо видео, већ сам сву своју
енергију усмерио ка приватном бизнису, будући да је немогуће бити успешан на две
стране. Оцу су ионако били потребни радници, јер је у то време прешао и на уградњу свих
врста завеса и ролетни, а 1997.
године почео је и с тендама.
Њих дотад није било на нашем
тржишту, па смо тада радили
и по триста комада годишње,
што је сада мисаона именица.
Ипак, и даље смо пратили трендове и ширили посао јер, када
одлучите да се бавите нечим,
морате да дате душу и срце.
Гледајући оца, прихватио сам
многе његове пословне резоне,
а нешто и изменио – рецимо,
он је радио и недељом, док сам
ја тај дан посветио породици,
то јест жени и ћеркама – истиче овај привредник.

Често радили и у Панчеву
Компанија „Алеко”, иако са седиштем у Београду, често је радила и у Панчеву и уграђивала
своје производе на више десетина, можда и више стотина места.
– Мој отац је, рецимо, још
пре 23-24 године започео сарадњу са Ауто-центром „Зоки”,
што на обострано задовољство
траје и до данас. Тако смо, поред осталог, поставили тракасте завесе за потребе чувене
панчевачке новинске куће. А
ту је и низ других послова, које већином добијамо на основу
директних препорука. Што се
мог ангажовања тиче, сваки дан
је другачији, а у канцеларији
се задржавам колико је минимално неопходно, па огромну
већину радног времена проводим на терену, радећи све што
и шесторица мајстора. И тај
број нам је недовољан јер, примера ради, постављање решетки подразумева озбиљне браварске радове и захтева искључиво ангажовање искусних професионалаца. Слично је и код
роло-решетки и роло-врата, која су направљена од пластифициране челичне конструкције,
чије постављање изискује рад
неколико људи пет-шест сати
на једној позицији. С друге
стране, када су у питању ролетне, завесе и комарници, можемо да будемо у току дана и
на више локација. За сваки прозор увек најпре узимамо меру,
јер код нас, нажалост, нема
стандардизованих димензија.
То значи да морамо два пута
на исто место – говори Саша.

Послове добијају по
препоруци
У последње време најактуелнији производ ове фирме су

комарници, нарочито од поплава у Обреновцу пре шест
година.
– За ту намену користимо
искључиво мреже од плексигласа, никако од пластике, што
значи да се не топе на сунцу.
Шипке конструкције су од алуминијума, a по потреби их сечемо и спајамо. Може се рећи
да су трајне, јер их ја рецимо
имам већ осамнаест година и
ништа им се није догодило. Једино може да им се нашкоди
механичким путем. У последње време су веома популарни
и такозвани плисирани комарници за врата, које су измислили Корејци, с мрежом као
хармоника која иде у цикцак.
Нема јаких опруга, па и мало
дете може лако да их отвори.
То је производ који је пре петшест година био је невероватно скуп и коштао до двестатриста евра по квадрату, да би
недавно сишао на четрдесет
евра са уградњом и сада је готово у нивоу класичних комарника с покретном опругом, који изађу око тридесет два евра.

Иначе, долазак не наплаћујемо ако радимо макар четирипет прозора. Актуелне су и заштитне челичне решетке сачињене од осам милиметара дебеле хладно ваљане шипке. Њима може да се управља моторима, даљинским управљањем,
а у новије време разним картицама, вај-фајем, преко телефона... То је изузетно важно
људима који напуштају своје
домове, како би повремено дизали и спуштали ролетне и потенцијалним обијачима стављали до знања да су код куће.
Што се рока уградње тиче, за
већину производа је шест дана, док је једино за тенде – петнаест. Иако од 2001. године
имамо и веб-презентацију, као
што сам рекао, већину послова добијамо по систему „од уста
до уста”, поред осталог и зато
што муштеријама излазимо у
сусрет на разне начине, па и
попустима – наводи Саша.
А нема сумње да ће овај посвећеник послу тако наставити и убудуће...
Ј. Филиповић

Није му тешко да ради све што и мајстори
АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Чупкица
Преслатку женкицу је неки нечовек убацио у подрум у Улици Димитрија Туцовића, одакле су је, на њену срећу, спасли
наши хумани суграђани.
Чупкица има око три месеца; весела је,
разиграна и изузетно умиљата. Сада грозничаво тражи сигуран дом и породицу
која ће јој љубав узвратити љубављу.
Kо жели да улепша живот овим јединственим бићем, каквог нема у целoм граду, ево прилике за то, а треба само да
окрене телефон број 064/875-54-52.

Мрвица
Ова дивна куца која је обитaвала у Народној башти толико је дражесна да се
то не може речима описати. Мрвица је
стара око годину дана, тешка 12 килограма, а по пријави је завршила у панчевачкој „Зоохигијени”.
Тамо је стерилисана и примила je прву вакцину, док јој је друга обезбеђена,
као и превоз у нови дом заједно са огрлицом, повоцем и храном за почетак.
У обзир долазе само озбиљни удомитељи, који ће морати
да потпишу и уговор, а детаљније информације могу се добити на телефон 060/529-67-12.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ОК ОДБОЈКА 013 РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

СТАРТОВАЛО ПРВЕНСТВО У ФУДБАЛСКОЈ ПРВОЈ ЛИГИ

НА ТРЕНИНЗИМА СВЕ ПРШТИ

ВРЕДНО ИСКУСТВО ИЗ КРАГУЈЕВЦА

Изостало изненађење
на „Чика Дачи”

ОК Одбојка 013 спада у ред
најпопуларнијих спортских
колектива у нашем граду. Тим
који предводи Иван Крговић,
заједно са сарадницима, али
и сјајним девојкама које с поносом носе дрес свог клуба,
одавно је скренуо пажњу на
себе.

па тако и организујемо рад.
Последња информација коју
имамо јесте да ће нам првенствена трка за бодове у
Другој лиги стартовати првог
викенда у октобру. Задовољан сам како девојке напредују, нарочито млађе играчице. Поред рада са женским

селекцијама, решили смо да
оформимо и екипу дечака,
па позивам све малишане који би желели да се баве овим
лепим спортом да нам се прикључе. Све информације се
могу наћи на нашој „Фејсбук”
страници – рекао је први човек Одбојке 013 Владимир
Јованчић.

великог броја девојчица, овај
спортски колектив започео и
рад с дечацима.
– Засад све иде по зацртаном плану припрема. Из дана
у дан пратимо ситуацију у вези
с пандемијом коронавируса,

Дакле, ако се по одрађеним припремама нова сезона
препознаје, од овог спортског
колектива треба очекивати
добре резултате и на јесен,
када на такмичарским искушењима буду све селекције.

је наставио да напада, а агресивност се исплатила у 34. минуту, када је Милош Савановић довео тим из нашег града
у вођство – 0:1.
Да је „Жеља” успео да издржи до полувремена, ова утакмица би свакако имала другачији ток, али у самом финишу
првог дела меча домаћини су
искористили тренутак непажње
и грешку голмана Лучића, и
изједначили на 1:1, па су с великом психолошком предношћу ушли у друго полувреме.
У другом полувремену виђена је другачија слика на терену. Раднички је преузео иницијативу и постао тим који доминира, а зналачки је искористио две грешке панчевачког
тима, па је заслужено стигао
до првих бодова.

Фото: www.fkradnicki.com

Како би спремно дочекале
искушења која им предстоје,
чланице ОК-а Одбојка 013
вредно тренирају и у овим топлим летњим данима. Тренинзи се одвијају готово свако днев но на Спорт ском
центру „Младост”, а пажњу
знатижељника посебно привлачи податак да је, поред

Субота, 15. август. Дан када је
окренута нова страница историје у панчевачком спорту. Дан
када је Фудбалски клуб Железничар одиграо прву утакмицу
у Првој лиги Србије. Панчевачка „стара дама”, колектив од седамдесет три године, закорачила је у фудбалски крем наше
земље. У професионалне воде.
Оно што се у нашем граду чекало готово две деценије, сада је
реалност. Панчево је опет на великој фудбалској мапи Србије...
Већ у првој рунди момци које предводи тренер Марко Перовић имали су веома тежак
посао. Гостовали су на чувеном стадиону „Чика Дача” у
Крагујевцу, где су одмерили
снаге с домаћином, једним од
главних фаворита за пласман
у Суперлигу. Панчевачки „Жеља” није отишао на ово историјско гостовање с белом заставом. Напротив. Чак је и повео, али фаворит је оправдао
своју улогу: Раднички 1923 –
Железничар 3:1 (1:1).
У овом историјском дуелу боје Железничара бранили су: Иван
Лучић, Георгије Јанкулов, Драган Дашић, Душан Плавшић,
Митар Радивојевић, Лука Стојановић, Немања Марковић, Милан Зорица, Лазар Марковић,
Љубомир Стевановић, Милош
Савановић, Бојан Кнежевић, Лука Петровић, Данило Ковачевић, Марко Стојанов, Јордан Јовановић, Александар Милин,
Марко Башановић, Бојан Трипковић и Стефан Левићанин.
„Дизелка” је заиграла храбро
од почетка, а већ у првом минуту идеалну прилику да изненади домаћина пропустио је
Митар Радивојевић. Железничар

Фото: www.fkradnicki.com

У другом колу против
ОФК-а Жарково

– Гостовали смо јаком ривалу који је био фаворит у овом
мечу. Задовољан сам како смо
деловали у појединим тренуци ма утак ми це. Не тра жим
оправдање за пораз, али пред
меч нисмо могли да рачунамо
на све играче. И поред тога,

– Драго ми је што сам постигао водећи гол, али шта то
вреди када нисмо успели да
останемо непоражени. Домаћин је заслужено славио, а нама преостаје да се окренемо
новом ривалу и да резултатски поправимо слику из првог

ДИ РЕК ТАН ТВ ПРЕ НОС
С обзиром на то да се фудбалске утакмице играју без
присуства публике, премијерни меч ФК-а Железничар
у Панчеву у новом првенству Прве лиге биће директно преношен на Телевизији
Панчево, у петак од 17 сати.
– Искрено нам је жао што
се мечеви играју без публике, али морамо да поштујемо препоруке и правила.
Зато молим све наше пријатеље да нам не отежавају
после добре игре на почетку
сусрета, дали смо гол за вођство, али погодак који смо примили у последњем минуту првог полувремена сигурно је променио ток утакмице. После одмора домаћи су повели након
још једне наше грешке и, када
смо покушавали да дођемо до
изједначења, искуснији домаћин је успео да постигне и трећи погодак за мирну завршницу меча – рекао је у анализи
утакмице први тренер Железничара Марко Перовић.
Најбољи појединац у редовима панчевачког клуба био је
Милош Савановић, који је у
Крагујевцу одиграо своју прву
прволигашку утакмицу.

организацију утакмице са
ОФК-ом Жарково и да не
долазе на Спортски центар
„Младост”. Утакмицама могу да присуствују само људи
из њене организације. Иако
право преноса прволигашких мечева има ТВ „Арена
спорт”, наш меч са Жарковом биће преношен на Телевизији Панчево – апеловао
је на све пријатеље клуба
председник Железничара
Зоран Наунковић.
меча. Следи нам ново искушење, дуел са ОФК-ом Жарково. У госте нам долази нимало лак противник, а да бисмо уписали прве бодове, сви
заједно морамо дати максимум у овом мечу. Верујем да
ћемо бити сви на окупу и да
ћемо заједничким снагама обрадовати наше навијаче, који,
нажалост, ни овог пута неће
бити на трибинама – рекао је
Милош Савановић.
Иако у првој утакмици у новом шампионату Прве лиге није успео да направи изненађење, Железничар је оставио добар утисак на гостовању у Крагујевцу и показао да ће играти
значајну улогу у новој сезони.

СПОРТСКИ ВОДИЧ

АКТУЕЛНА САМО „БУБАМАРА”
Прошлог викенда су стартовала готово сва фудбалска такмичења у нашој земљи. Љубитељи најважније споредне ствари на свету, иако не могу да
присуствују мечевима због ситуације с коронавирусом, помно прате све активности својих омиљених клубова.
У Првој лиги Србије, Железничар је у Крагујевцу изгубио
од домаћег Радничког 1923 с
3:1, а идућег викенда, у другом
колу, дочекује ОФК Жарково.
Динамо 1945 је одлично стартовао у Српској лиги „Војводина”, јер је на свом терену савладао Бечеј 1918 с 3:0. У другој рунди шампионата „брзи
воз” ће гостовати у Старој Пазови, где ће се састати с домаћим Јединством.
Када је у питању Војвођанска
лига „Исток”, оба представника

нашег града остварила су победе у првом колу. Младост је у
Омољици тријумфовала над
Јединством из Новог Бечеја с
5:2, док је Борац у Старчеву победио
Кикинду
1909 са 2:0.
Наредног викенда Старчевци путују у Банатски Карловац на мегдан с
Пролетером, док ће
Омољчани у недељу, у 17 сати, на
свом терену дочекати Јединство из
Банатског Карађорђева.
У Првој јужнобанатској лиги та ко ђе је од и гра но пр во
коло. Јабука је у Хајдучици
савладала истоимени домаћи
тим с 3:0, у Павлишу су Црвена звезда и Партизан из Уљме

играли нерешено 2:2, док је у
Баран ди Рад нич ки по бе дио
Банат из Иланџе с 3:2. Стрела
је у Иванову надвисила Спартак 1911 из Дебељаче с 3:2, а

Долина је у Падини претрпела пораз од Партизана из Гаја
са 2:5. Будућност је у Алибунару тријумфовала над Полетом из Идвора с 3:0, БАК је у
Белој Цркви победио Потпо-

рањ са 2:1, а у локалном дербију на Старом Тамишу није
било победника: Стари Тамиш
– Слога (Банатско Ново Село)
1:1.
Друго коло Прве јужнобанатске лиге биће на програму
у недељу, 23. августа, а утакмице ће се играти од 17 сати.
Локални дерби биће одигран
у Банатском Новом Селу, где
ће се састати Слога и Југославија. Потпорањ дочекује Стари Тамиш, а Полет у Идвору
БАК. У Гају ће снаге одмерити Партизан и Будућност, а у
Дебељачи Спартак 1911 и Долина. Ивановачка Стрела гостује у Иланџи, а Раднички из
Баранде у Уљми (једина утакмица која се игра у суботу 22.
августа). У Хајдучици се састају истоимени домаћи тим
и Црвена звезда.
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КОШАРКАШКИ КЛУБ ТАМИШ ПОЛАКО СКЛАПА ТИМ ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ

ПРИЗНАЊЕ ЗА АТЛЕТСКИ КЛУБ ТАМИШ

ЗОРАН КРСТАНОВИЋ И ЛУКА
ПЕТРОВИЋ НОВА ПОЈАЧАЊА

ПОЗИВ СЕЛЕКТОРА СЕ НЕ ОДБИЈА

Спој младости и
искуства

Старт шампионата
почетком октобра
Кошаркашки клуб Тамиш полако али сигурно формира екипу за предстојећу сезону у Кошаркашкој лиги Србије.
Већ годинама челни људи
јед ног од нај по пу лар ни јих
спортских колектива у нашем
граду вуку праве потезе у предсезони, па не треба сумњати да
ће тако бити и овог пута.
У договору са шефом стручног штаба Бојаном Јовичићем
пажљиво се бирају појачања.
Она која могу да одговоре захтевима на терену, али истовремено и она која је могуће довести, а све у складу с тренутним буџетом клуба.
Ових дана Кошаркашки клуб
Тамиш довео је још једног провереног играча. Искусни центар, Зоран Крстановић, ново је
појачање клуба из нашег града.
Зоран је рођен 1982. године
и висок је 206 центиметара, а
остварио је и запажену интернационалну каријеру. Од 2005.
до 2019. године променио је
више клубова у Румунији, Мађарској, Швајцарској.
Најзапаженији учинак у кари је ри имао је у се зо ни
2010/2011, када је био најбољи играч румунског првенства.
Крстановић је прошлу сезону провео у Другој лиги наше
земље, играјући за Спартак из
Суботице. Просечно је остваривао учинак од 23,3 поена и
7,7 скокова по утакмици.
Ново појачање Кошаркашког
клуба Тамиш је и плејмејкер
Лука Петровић.

Овај момак је висок 198 центиметара, а каријеру је започео у млађим категоријама у
родном Књажевцу. Играо је и
у мла дим се лек ци ја ма бе о градске Црвене звезде, а потом је одлучио да школовање
настави у Америци. Студирао
је на Универзитету Западна
Вирџинија и у последњој сезони имао просечан учинак
од 14,3 поена, 5,6 асистенција и 2,7 украдених лопти по
утакмици. Предстојећа сезона у КК-у Тамиш биће му прва про фе си о нал на се зо на у
каријери.
Љубитеље игре под обручевима у нашем граду и навијаче КК-а Тамиш не напушта нада да ће њихови миљеници и у
овој сезони имати шта да кажу
у елит ном ран гу срп ске
кошарке.

ФУДБАЛСКИ СРПСКОЛИГАШИ ЗАПОЧЕЛИ ТРКУ ЗА БОДОВЕ

ОДЛИЧАН СТАРТ „БРЗОГ ВОЗА”
Фудбалери панчевачког Динама 1945 одлично су започели
нову сезону у Српској лиги група „Војводина”. Они су у првом
колу на Градском стадиону убедљиво савладали Бечеј 1918 и
тако од старта трке за бодове
најавили највише амбиције у
новом шампионату: Динамо
1945 – Бечеј 1918 3:0 (3:0).
Тренер популарног „брзог воза” Жарко Тодоровић за премијерни сусрет поверење је поклонио следећем саставу: Анџић, Аничић, Пантић, Крмар,
Ахчин, Андрић, Пештерац, Бодловић, Црномарковић, Осман
и Златковић, а прилику су добили и Дринић, Јаковашић и
Радисављевић.
Домаћи тим је на самом почетку утакмице наметнуо свој
ритам игре, имао је иницијативу и стварао прилике пред голом
Бечејаца. Такав приступ утакмици исплатио се већ у петом
минуту. После Златковићевог
центаршута одбијену лопту прихватио је Ахчин, који ју је проследио до Милоша Црномарковића, а он је успео да је пошаље
у мрежу гостујућег тима – 1:0.
Готово да се радост после водећег поготка није ни стишала, а Динамо 1945 је већ дуплирао предност. Свега осам

Српски атлетски
савез (САС) и саве зни се лек тор
наше земље Един
Зуковић упутили
су званичан позив
тренеру АК-а Тамиш Зорану Коцићу за учешће у
кам пу нај пер спективнијих
атлетских нада.
Зоран Коцић и
још тројица националних тренера
одабрани су од селектора да воде
камп у дисциплини средње пруге
(600, 800, 1.500 и
3.000 метара).
Камп нај пер спективнијих
атлет ских на да
Србије биће одржан на Копаонику од 20. до 27.
августа, а на њему ће учествовати по десет најталентованијих
атле ти ча ра
и
атлетичарки, они
који су постали
шампиони Србије у својим дисциплинама и категоријама.
Велико признање које је
САС исказао тренеру Зорану
Коцићу позивом за учешће у
кампу атлетских нада Србије
дошло је као резултат вишегодишњег преданог и успешног рада. Зоран Коцић је по
занимању дипломирани тренер атлетике, носилац профи-лиценце атлетског тренера, и у досадашњој каријери
је са сво јим так ми ча ри ма
освојио 38 медаља на државним атлетским првенствима.
Позив савезног селектора
за учешће у кампу атлетских
нада Србије добила је и Сања

ЗАПАЖЕН УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ДЕВОЈЧИЦА

ТРИЈУМФ ДУШИЦЕ И МИНЕ
На Летњем првенству Србије за девојчице до 12 година,
које је прошлог викенда организовао Тениски клуб Партизан, велики успех остварила је наша млада суграђанка
Душица Поповски.
Она је у финалу савладала
Машу Јанковић са 2:0, па је
до шампионског пехара стигла без изгубљеног сета. Душица је тако објединила титуле дворанске и летње шампионке Србије у конкуренцији тенисерки до 12 година.
Мина Капор је победник
Отвореног првенства Панчева, тур ни ра из ка лен да ра

минута касније Пештерац је
одлично „пронашао” усамљеног Игора Аничића, који је рутински савладао голмана из Бечеја. Питање победника је решено већ у 23. минуту, и то
најлепшим голом на утакмици. Поново је Златковић био
покретач акције „брзог воза”,
одлично је центрирао до Аничића, а Игор је шутирао „из
прве” и ефектним поготком,
касније ће се испоставити, ставио тачку на ову утакмицу.
У другом полувремену тренер домаћих Жарко Тодоро-

вић морао је због повреде да
изврши још две измене. Гости
су заиграли агресивније и покушавали да дођу до почасног
гола, али је одбрана домаћих с
голманом Анџићем на челу
успевала да осујети све нападе
гостију с Тисе.
Да Динамо 1945 у новом првенству има велике амбиције,
показује још један потез нове
управе клуба, коју предводи
председник Милош Ђукановић.
„Брзи воз” је довео још једно
по ја ча ње, ис ку сног ве зи сту
Ђорђа Радовановића, који је у
Панчево дошао из прволигаша
крушевачког Трајала.
– Желимо јак тим, а да имамо квалитет, показали смо у
првом мечу. Надам се да ћемо
ове сезоне сигурно бити у трци
за највиши пласман. С доласком још једног искусног играча појачан је везни ред и очекујем да ћемо с њим бити још
јачи у наредним мечевима –
рекао је Ђукановић.
После убедљивог тријумфа
над Бе чеј ци ма за до вољ ство

Марић, атлетичарка АК-а Тамиш, вишеструка шампионка Србије. Поред Сање Марић, у кампу атлетских нада
биће и Ема Ковач, шампионка Босне и Херцеговине у атлетици, која у овој сезони тренира под надзором тренера
Зорана Коцића.
Поред стручног тренерског
рада, полазници кампа атлетских нада Србије на Копаонику слушаће предавања бројних еминентних стручњака о
исхрани спортиста и свему
ономе што је важно за њихов
даљи напредак.

није крио ни шеф стрчног штаба Динама 1945.
– Иако смо били ослабљени
јер није играло неколико момака, после високе победе морам да будем задовољан како
смо деловали као тим. Освојили смо бодове у мечу против
неугодног ривала који има квалитетан састав и који се представио у добром светлу. Нема
опуштања, настављамо да тренирамо и да стремимо добрим
резултатима. Већ у наредном
колу предстоји нам тешко гостовање у Старој Пазови. Јединство је на премијери тријумфовало у Сакулама с 3:0,
што довољно говори о каквом
се тиму ради. Поштујемо домаћина, али ми желимо да се
представимо у најбољем светлу. Хоћемо да наша победничка серија траје што дуже...
– истакао је Жарко Тодоровић.
Дакле, друга рунда Српске лиге „Војводина” доноси прави
дерби – дуел ривала који су у
првом колу убедљиво тријумфовали над својим противницима.

Тениског савеза Војводине за
девојчице до 12 година.
Мина је у финалу победила
доскорашњу чланицу ТК-а Динамо, сада тенисерку ТК-а
Новак, Јефимију Димитријевић са 6:1 и 6:2.

ШАХОВСКИ КУТАК

Kemp
8
7
6
5
4
3
2
1

Стране припремио

Александар
Живковић

A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг7
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте
расположени за то да шест
месеци, почев од октобра,
добијате бесплатан
примерак „Панчевца”,
шанса је ту! Довољно је да
на адресу Вука Караџића
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.

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...

P. S. Допишите нам
реченицу-две
како вам је било...

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

У вези

Велики поздрав редакцији „Па
нчевца” и свим
суграђанкама и суграђанима
са отока Пага.
Никола Цревар

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.

Са спокојством

„Можете ли неко море волети више од Панонског?” – Мраморак, 2020.
(Фото: Петар Лацковић.) Поздрав свим Панчевкама и Панчевцима!
Оливера Лоци

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Жељко
Воденичаров,
инжењер:
– Возићу бицикл,
наћи ћу се с
друштвом... Као и
увек, сваки слободaн
тренутак који уграбим
користим за
опуштање.

Катја Богдановић,
ученица:

Асја 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.

– Видећу се с
пријатељима које
нисам дуго срела.
Ићи ћемо некуд,
одмараћемо се,
шетаћемо... Засад
тако, ако се нешто
не промени.
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