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ЗАШТО ЗБОГ ОВОГА НИКО НЕ ОДГОВАРА?

ПРОБЛЕМИ ПОСЛЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Више места у граду на
којима су обављани
послови не изгледа као
пре тога
Нажалост, и у центру
града има улица које су
још увек раскопане
Иако све фирме којима се на тендерима
у Панчеву поверавају неки послови имају обавезу да, када их заврше, све врате у
првобитно стање, у Панчеву се већ годинама то скоро уопште не поштује.
Један од примера за то јесу радови
на гасификацији појединих улица на
територији Горњег града и Маргите
које су пре неколико месеци изводили „Србијагас” и фирма „Промонт”.
Наши суграђани из улица у којима су
обављани ти радови чекали су све донедавно да се затрпају рупе које су
остале и да се изравнају остављене
гомиле земље. Само они знају како
им је било док су морали да се пробијају кроз ровове и да прескачу гомиле ископане земље.
Има места на којима враћање у првобитно стање није завршено ни до
данас, као што је случај са огромном и
још увек незатрпаном дубоком рупом
која се може видети на углу улица Моше Пијаде и Синђелићеве. Ограда од
пластичних трака које су биле провизорно постављене око ње готово је срушена, па је то место потенцијална опасност за малу децу и пешаке, поготово
у ноћним сатима. Сем тога, још увек
није санирана ни велика избочина на
асфалту коју су оставили извођачи радова на почетку Синђелићеве улице
када се иде у правцу бувљака.
Нажалост, има још места у граду на
којима се виде примери овог немара.
У првобитно стање није враћен део
Улице Димитрија Туцовића у непо-

средној близини Успенске цркве, као
ни тротоар Улице Моше Пијаде којим се долази до Водне заједнице. Преко његове средине остављене су рупе
испуњене шљунком и песком. По њима се тешко гази и по сувом времену,
када дува ветар, јер се подиже прашина. Још је теже кад падне киша.
Да све буде горе, извођачи радова
су раскопали и уништили и бициклистичке стазе у улицама Милоша Требињца и Милоша Обреновића. Тиме
су угрозили наше суграђане који возе
бицикле и онемогућили их да их користе на тим местима.
О проблемима до којих долази због
немарних извођача радова до сада је
јавно говорила једино Бранка Марић,
помоћник секретара у Секретаријату
за инвестиције и чланица Инвестиционе групе за гасификацију Панчева.
Она је 8. јуна у холу Градске управе, заједно с Катарином Бањаи, чланицом Градског већа задуженом за
заштиту животне средине, новинарима неких локалних медија дала изјаву о томе докле се стигло с процесом
гасификације Панчева.
– Као што су грађани могли да виде, ти радови се обављају на већем делу градске територије. У току су радови у месним заједницама Центар и
Котеж, али су привремено прекинути,
јер је њихов извођач започео враћање
терена на коме је радио у првобитно
стање. То подразумева бетонирање прикључака и санирање зелених и саобраћајних површина – изјавила је она.
Додала је да је фирма „Промонт”, која
је обављала те радове, најавила да ће неким грађанима испред кућа остати мањи
наноси земље да не би, како је рекла, земља пропадала и да би се лакше слегла.
Рекла је да је „Промонт” постигао уговор
с „Војводинапутем” о асфалтирању свих
места на којима су копане рупе, што укључује и бициклистичке стазе. Остаје да видимо да ли ће ово обећање „Промонта”
бити испуњено.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Судије за критике
и похвале
Уместо да буде притворен на тридесет дана, што је тражило Основно јавно тужилаштво у Ваљеву након што је недавно на Дивчибарама изазвао тежак удес у коме је прегазио десетогодишњег дечака из
Суботице и повредио две девојчице, 43-годишњи Београђанин Владимир Вукашиновић пуштен је да се брани са слободе!?
Ову спорну и запањујућу одлуку донео је један од судија Основног
суда у Ваљеву. Она би по свему судећи остала непромењена да се,
захваљујући извештавању медија, за овај случај није заинтересовала
Загорка Доловац, републички јавни тужилац.
Захваљујући њеној реакцији овај предмет је прешао у руке Вишег
суда у Ваљеву. Након тога судија за претходни поступак преиначио
је срамну одлуку колега из Основног суда и донео решење на основу
кога је кривцу за језиви удес на Дивчибарама ипак одређен једномесечни притвор.
Обичним људима није познато да се у правосуђу, пре одређивања
притвора осумњиченом за неку саобраћајну несрећу, или за било
које друго кршење закона, води рачуна о томе да ли је тај догађај
изазвао узнемирење јавности. У обзир се узима и то да ли постоји
могућност да осумњичени, уколико му судије одреде да се брани са
слободе, побегне, или да, док је на слободи, врши притисак на сведоке.
У случају тешке саобраћајне несреће на Дивчибарама постојали
су сви ти услови и зато још више чуди првобитна одлука судија да
возач из Београда одмах после саобраћајне несреће коју је изазвао
буде пуштен и да му се омогући одбрана са слободе.
Немогуће је занемарити и то да је његово понашање, од почетка
истраге која је покренута против њега, иритирајуће. Он је тужиоцима који су од њега узимали изјаве, упорно тврдио да су за удес криве неисправне кочнице на аутомобилу који је возио. Међутим, након ванредног техничког прегледа тог аутомобила испоставило се
да то није истина и да су и његов аутомобил и кочнице на њему били у реду.
Према незваничним информацијама које су објавили поједини
медији, позивајући се на изворе из истраге, до несреће је дошло зато што овај возач није приметио колону деце, јер је, пре него што је
налетео на њих, причао мобилним телефоном.
Иако се у медијима често објављују упозорења саобраћајних стручњака возачима да то не раде, они их игноришу. Сете их се тек кад се
деси нека страшна саобраћајна несрећа која се заврши трагично.
Први део овог уводника није напад на све судије у Србији, јер су
међу њима у већини они који часно, одговорно и поштено обављају
своју дужност. Међу њима је и Мирјана Пајтић, судија Основног суда у Шапцу, где је ових дана био заказан главни претрес против двојице лекара из Београда и једног из Лознице, оптужених да су криви
за смрт једног дечака из Лознице.
Она је замерила једном од адвоката лекара, јер се није појавио на
суђењу из наводно оправданих разлога. Рекла је да није у реду то
што није нашао за сходно да је претходно обавести о томе и додала
да ће због тога почетак суђења морати да буде одложен. Изјавила је
следеће:
– Јавила сам му да нађе замену, али ми је он и поред тога послао
обавештење да неће моћи да присуствује суђењу. Сматрам да се некоректно понео. Упозоравам да убудуће неће бити одлагања претреса. Убудуће нећу дозвољавати да на процесе долазе окривљени, а да
се неком од њих не појави бранилац. Ако било који адвокат не буде
могао да присуствује, оптуженима које он заступа ће у том случају
бити одређен адвокат по службеној дужности.
Тиме је показала да има своје ја и да неће дозвољавати адвокатима да изостанцима с претреса одуговлаче судске процесе. У овом
случају то је важно, јер је случај због кога ће се судити тројици лекара оптужених за смрт дечака у Лозници, такође, попут страдања десетогодишњака на Дивчибарама, изазвао велико интересовање јавности.

ФОТОГРАФИЈА Шумско пецање.
На градском кеју, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

ВЕБЕР VS. „ПАНЧЕВАЦ” НА ТЕМУ
ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ
У турбулентним временима, којих додуше на овим просторима никада није мањкало, од самог настанка 1869.
године нашао се и „Панчевaц”. Једно
од најважнијих питања за живаљ овог
дела тадашње Аустроугарске била је
ситуација у вези с расформирањем Банатске војне границе, која је за време
свог постојања доносила многе благодети људима. За ово се нарочито интересовао српски народ, којем се наш
лист првенствено обраћао, па су многи текстови били томе посвећени.
Тако се у првом новембарском или 30.
броју, након више изнетих мишљења и
опсервација на поменуту тему, из Петроварадина огласио и сам управитељ војног граничарског одељења Вебер. Он је
на почетку обраћања становницима банатске (и сремске) војне границе, односно свим „просвећеним и истинским
пријатељима народа” у тој регији, поручио да не брину и заједно с њим „душу и
срце посвете служби овога народа”.
У наставку текста Вебер наводи да
захваљујући „одговорној влади Његовог величанства нашег цара” не види
нигде разлога агитацијама, страховању и политичким спекулацијама и додаје: „А оним личностима, које ја познајем и којима је животни елеменат
– општи дармар, велим да се у једној
уставној држави, као што је, хвала Богу, Аустроугарска данас и до века, извршује судбина народима, не по ћефу појединих партија и по жудњи
изопачених и десорганисаних нарави, него по мудрим закључцима законитих на то позваних фактора”.
Управитељ своје обраћање завршава
тиме да се узда у граничарски народ,
народу граничарском делује као пука иронија.
Стога аутор ништа мање иронично
закључује да након тако „добронамерних” речи не преостаје друго, него да
се „племенитом управитељевом гласу придружимо и посветимо душу и
срце овог народа” и убрзо се уозбиљује речима да је, насупрот томе, једино решење да „мећемо руку на срце и
признамо да смо највећи агитатори”.
Све то заправо верно осликава стање у
којем се налазило друштво пре укидање
Војне границе, када су испливавали антагонизми који су пола века касније довели до слома Аустроугарске монархије.
У тим новембарским бројевима занимљиве су биле и приче о триста седамдесет српских мученика из Мађарске револуције, а нису изостали ни
„Народна привреда”, „Различности”,
„Прилози”, „Позиви”, чак ни „јавне
опомене” и, наравно, разни огласи.
Ј. Филиповић
који је увек „симбол верности и домољубља био”.
Већ у наредном броју стигла је реакција уредништва, у којој се имало
штошта приговорити претходном
обраћању. Тако се у том тексту, поред
осталог, каже да то што је „неком ’слободна дискусија’ другом је (читај Веберу) ’агитација’”; нареченом господину се замера да не прикрива
личности чији је „животни елеменат
– општи дармар”, већ да их одмах по
закону казни, а да помињање одговорности владе Његовог величанства
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У НЕДЕЉУ И ПОНЕДЕЉАК У ИВАНОВУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ДРУГА „ЗЛАТНА ДИРКА”

Завод „Панчевац”
први у свему

Међународни фестивал хармонике „Златна дирка” – Прва
хармоника Војводине биће одржан други пут у недељу и понедељак, 24. и 25. јуна, у Иванову, у организацији Дома културе и Удружења естрадних уметника „Балкан” из Панчева.
Реч је о најбоље котираном
такмичењу хармоникаша у Војводини, у које је укључен велики број уметника из земље и
региона, а оцењиваће их стручни жири састављен од реномираних музичких извођача и педагога, као што су прослављени хармоникаш Мирко Кодић,
шеф оркестра РТВ Војводина
Мића Јанковић, музички продуцент на „Гранд телевизији”
Енџи Маврић и други.
Ово надметање недавно је
добило и велико признање, јер
ће сви победници из Иванова
имати директан пласман у финале „Прве хармонике Сокобање”, најеминентнијег догађаја у тој сфери на Балкану.
Важно је истаћи да за такмичаре није потребна котизација, а на овогодишњем фестивалу биће уведене новине, попут продужетка трајања фестивала и побољшања квалитета
забавног дела програма. С тим

Из архиве „Панчевца”

Музичку елиту из
земље и региона
предводи Мерима
Његомир

у вези, треба нагласити да је
интересовање хармоникаша за
учешће на „Златној дирци” битно увећано у односу на претходну годину, па ће их бити из
седам земаља региона (Мађарска, Хрватска, БиХ, Румунија,
Бугарска, Аустрија и Србија),
а надметање ће се одвијати у
шест старосних категорија – од
осам до тридесет година.
Саставни део фестивала су и
бројни концерти инструменталних и вокалних солиста, као
и оркестара који изводе нумере изворне народне музике, па
ће тако, поред осталих, другог
дана наступити и светски при-

знати хармоникаш Петар Ралчев из Бугарске, као и музичари из Мађарске и Босне и Херцеговине.
Програм који ће водити позната лица с телевизије, првог
дана, у недељу, 24. јуна, почеће у 12 сати, када ће се у великој сали Дома културе надметати млади извођачи, а од 19
сати у ревијалном делу на платоу у центру села, поред осталих, певаће велика звезда народне музике Мерима Његомир. У истим терминима одвијаће се и све што је занимљиво другог дана, у понедељак, с том разликом што ће у

вечерњем програму наступити
бројни познати солисти, попут
Петра Митића, Марине Станкић, Марка Гачића, као и оркестара Мирка Кодића и Енџија Маврића.
Идеја организатора манифестације јесте да промовише изворно народно стваралаштво,
пре свега на хармоници, најзаступљенијем инструменту на
овим просторима, а у исти мах
и да подстиче такмичарски дух
младих талената, као и то да
се посетиоци упознају с музиком и културом свог и других
народа.
Ј. Филиповић

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА
ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА
Максимална тачност, поузданост и брзина
Радним данима 7–14, суботом: 7–12
Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900

новића”. Гости на концерту биће КУД „Милош Купрес” из
места Кожухе у Републици Српској и дечји ансамбл „Ромашка” Удружења Руса и потомака из Панчева.

Бесплатан концерт за све љубитеље фолклора биће одржан
у суботу, 23. јуна, од 17 сати,
када ће у дворани Културног
центра наступити дечји ансамбли КУД-а „Милош Купрес”,

Центра за очување традиције и
културе „Термоелектрана Никола Тесла” Обреновац, Центра
за културу „Вељко Дугошевић”
из Кучева и КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”.
Д. К.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ АТП-а

Почео летњи ред вожње
Ред вожње на линији два
остаје непромењен. „Тројка” ће
од 05.00 до 08.00 и од 13.00 до
17.00 ићи на тридесет минута,
а ван тих интервала на шездесет минута. „Четворка” ће од

05.00 до 08.00 и од 12.30 до
16.30 саобраћати на тридесет
минута, а у остатку дана на
сваких сат времена.
Промењени су и термини полазака „шестице”. Тај аутобус
ће у времену од 5 до 8 сати и

моћи ће да је користе сваких
пола сата, а ван тог времена на
сваких шездесет минута.
АТП обавештава грађане и
да током летњег распуста неће
саобраћати аутобуси за Банатски Брестовац у 06.40 и 13.40,

од 12.30 до 16.30 ићи на сваких пола сата, а у остатку дана
на сат времена.
Наши суграђани који се возе „четрнаестицом” од 5.20 па
до 8.20 и од 12.20 па до 16.20

као ни за Иваново у 07.40, 9.40,
13.30 и 19.30. Током лета ће
бити укинути и поласци за Глогоњ у 05.20, 16.20 и 19.20, за
Ковачицу у 13 сати и за Падину у 11 сати.
М. Г.

ЗАВРШЕНА МАЛА МАТУРА

Следи рангирање
кандидата
Матуранти панчевачких основних школа полагали су ове недеље завршни испит из српског односно матерњег језика
и математике и решавали комбиновани тест из природних и
друштвених наука. Коначни резултати биће објављени 28. јуна, а матуранти ће од 29. до
30. јуна, у матичним школама,
прилагати списак жеља за упис
у средње стручне школе и гимназије на територији Србије.
Листа жеља садржи шифру ученика, назив и место школе, шифру и назив образовног профила и тип или смер средње
школе или гимназије.
Надлежни апелују на кандидате и њихове родитеље да пажљиво попуњавају листе како

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
ИМУНОХЕМИЈСКИХ
АНАЛИЗА

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

Панчево – град игре

Од 20. јуна до 31. августа у градском и међумесном саобраћају
важи летњи ред вожње АТП-а.
Док он буде трајао, биће измењени термини полазака аутобуса на неким линијама.

гле ди код др Не бој ше Та си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло шки пре глед кошта 2.000
динара, ултразвучни уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Од маја, сваког радног
дана, у Заводу „Панчевац”
могуће је урадити и колор
доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
пре гле де вра та и ме ких
ткива. Ове прегледе искљу-

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

ПОЧИЊЕ ДЕСЕТИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА

Јубиларан, десети међународни фестивал дечјих фолклорних ансамбала „Панчево – град
игре” биће одржан у нашем
граду 22. и 23. јуна, у организацији КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП” и под покровитељством Града и компаније НИС.
Програм ће почети у петак,
22. јуна, у подне, у галерији на
спрату Дома омладине, где ће
бити отворена изложба фотографија народних ношњи Баната из збирке КУД-а „Станко
Пауновић НИС–РНП”. Истог
дана, у 18 сати, у Дому војске
биће приређен концерт дечјих
фолклорних ансамбала „Пау-

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не са мо по ми шље њу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

би се избегле евентуалне грешке и саветују им да одабир
школа ускладе с резултатима
пријемног и могућностима детета.
Као и сваке године, рачунари у централном оперативном
систему Министарства просвете аутоматски ће рангирати
ученике за читаву Србију. Кандидати ће, према укупном броју бодова оствареном по свим
основама које се вреднују за
упис у јединствену ранг-листу,
заузети одређено место. Бодовни салдо се утврђује на основу
успеха у основној школи и броја бодова на квалификационим
испитима из матерњег језика,
математике и комбинованог
теста.
З. С.

ника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу урадити и све
врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у Заводу „Панчевац” радити и
преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевач ке Оп ште бол ни це, а
уролошке његов колега из
исте установе др Небојша
Тасић, док је за прегледе
из области гинекологије задужен др Јован Рудић из
ГАК „Народни фронт”. Треба на по ме ну ти да су пре -

чиво радним данима обавља др Ненад Маргитин,
специјалиста радиологије,
шеф одсека CT дијагностике и за ме ник на чел ни ка
Службе радиолошке дијагностике у Општој болници
Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до са да, и
овог месеца су у Заводу за
клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додатним погодностима које остварују сви они који
поседују лојалти картице
Ауто-центра „Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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AКЦИЈЕ СПС-а

У „ШТРАБАГУ” И ДАЉЕ НЕМИ

Уређење игралишта и
лекарска помоћ

ПУТАРИ „ВОЗЕ” ПО СВОМЕ

Група грађана и МО СПС-а
Глогоњ организовали су 17. јуна сређивање излетишта на обали Тамиша у том селу. У оквиру те акције поправљени су постојећи столови и клупе, који
су након тога и офарбани. Такође, обновљени су роштиљ и
пумпа за воду, која није била у
функцији дуги низ година.
У акцији су учествовали група гра ђа на из Гло го ња, део
чланства МО СПС-а Глогоњ,

као и чланови ужег руководства панчевачког ГО СПС-а: др
Светозар Гавриловић и др Станислав Милошевић. Потпредседник ГО СПС-а Бенони Грујеску захвалио је свим учесницима овог догађаја који су помогли својим радом или у материјалном смислу, а посебно
мештанима Глогоња, јер су и
овог пута доказали да су сложни. Уз то, позвао је грађане

Глогоња да изграђују, чувају и
обнављају оно што имају.
Др Светозар Гавриловић, гастроентеролог, и др Станислав
Милошевић, кардиолог, истог
дана су у Јабуци, као лекари
специјалисти, наставили да се
„приближавају” пацијентима,
поготово оним старијег животног доба, који не могу увек зака за ти нео п ход не пре гле де.
Двојица интерниста су у оквиру својих специјалности дава-

ли стручне лекарске савете, уз
мерење крвног притиска. Мештани Јабуке били су видно
задовољни што су се социјалисти сетили старих и што су
имали прилику да о својим
здравственим проблемима разговарају са специјалистима, од
којих су добили адекватне препоруке о даљем лечењу и дијагностици.
С. Т.

КОНЦЕПТ
Знамо колико је тешко преговарати о тако важном и круцијалном питању као што је Косово и Метохија, али исто тако
сматрамо да је РС национални приоритет за Србију као државу, јер у њој живи око 1.200.000 Срба. Ту лекцију једног
дана морају да науче не само они у Сарајеву већ и на Западу.
(Милорад Додик, председник Републике Српске, током
разговора са Александром Вучићем, „Политика”, 16. јун)
***
Председник такозване државе Косово Хашим Тачи изјавио
је да нема информација о томе да ли се налази на списку
осумњичених Специјалног суда за злочине ОВК, као и да не
може да гарантује да његови саборци нису чинили злочине.
– Не бојим се закона и правде, јер немам шта да скривам.
ОВК је водила праведну борбу, али не могу рећи да је сваки
војник био анђео – рекао је Тачи.
(„Информер”, 15. јун)
***
Главни разлог за поскупљење горива – што је опозиција
претходних дана користила као повод за блокаде путева – јесу све веће цене нафте на светском тржишту. С друге стране,
Србија је често била на удару ММФ-а због најнижих цена
струје и хлеба у региону. Из тога се види да Влада Србије помаже грађанима свуда где има одрешене руке. Влада улаже
значајне напоре да цене робе и услуга буду што прихватљивије за грађане и што усклађеније с њиховим стандардом и
финансијским могућностима.
(Владимир Круљ, професор универзитета у белгијском
граду Лувену и један од највећих српских економских
стручњака, у ауторском тексту за „Информер”, 15. јун)
***
Већина деце се с дигиталним уређајима сусреће у узрасту од
четири године, мада има и трогодишњака који у рукама
имају паметни телефон или таблет. У школском узрасту половина малишана стално користи мобилни телефон, већина
самостално, четвртина уз нечију помоћ, а свега шест одсто
деце не користи овај уређај.
(Резултати истраживања „Безбедан интернет за целу
породицу” које су спровели Министарство просвете
и УНИЦЕФ, „Политика”, 16. јун)
***
Србијо, имате сјајан тим! Срећно у наредним утакмицама!
(Голман репрезентације Костарике и мадридског „Реала”
Кејлор Навас у изјави за „Српски телеграф”, понедељак,
18. јун)
***
Невреме какво је прошле среде погодило велики део Србије
спада у временске појаве које су ретке и екстремне. Ни ја, а
ни моје колеге током тридесет пет година службе нисмо видели облачни систем као онај какав се формирао прошле
среде над Шумадијом.
(Зоран Бабић из Центра за одбрану од града Републичког
хидрометеоролошког завода Србије, „Блиц”, 15. јун)
***
Нова љубав у животу ће ми се десити онда када се најмање
будем надала. Када бог буде рекао да љубав треба да ми се
догоди, тако ће и бити.
(Певачица Светлана Ражнатовић, „Информер”, 18. јун)

Много питања,
ниједан одговор
Познато је да постоје јавни субјекти који немају слуха за новинаре, али одсуство елементарног поштовања новинарске
професије, што посредно значи и јавности, односно грађана, нисмо били у прилици да
спознамо до појаве „случаја
’Штрабаг’”.
Целу ситуацију у вези са овом
путарском фирмом слободно
можемо назвати „случајем”,
јер се испоставило да су одговорне особе у њој и глуве и неме, а могућа је и импликација
да подржавају бахатост других
запослених у „Штрабагу”. Како другачије објаснити чињеницу да пет недеља пошто се
запослени у тој фирми недолич но по на шао на при ла зу
згради у којој су Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, ауто-школа, Средња
стручна школа „Визија” и редакција нашег листа, као и текстова у „Панчевцу” о том догађају и послатих им мејлова
– у „Штрабагу” ћуте. Не би се
рекло мудро.
Питали смо неколико пута
менаџмент фирме да ли је и
како кажњен њихов радник који је проузроковао инцидент
потенцијално опасан по здравље оних пацијената што су то-

ком двосатне „опсаде” зграде
тешком механизацијом били
на лечењу у Заводу, али никаквог одговора није било. И нема га.
Шта тек рећи у вези са истином да смо још 9. марта, далеко пре описаних догађаја, замолили „Штрабаг” да новинару
„Панчевца” обезбеди саговорника у вези са стварима које су
у опису посла фирме задужене
за одржавање државних путева I и II реда на територији ју-

жног Баната, а ту су и они трећег приоритета. Сматрамо да
је у интересу јавности да зна
како функционише фирма која је заслужна за добро стање
путева и тиме сигурност у саобраћају, али истовремено и одговорна за евентуално лоше
стање путних праваца којима
свакодневно путују грађани наше регије. Дакле, ништа нелогично и необично.
Ипак, о томе, на пример, да
ли су тачне притужбе неколи-

цине суграђана да путари нису
били спремни да им исплате
одштету за кварове који су настали због рупа на коловозу –
немамо с ким да разговарамо.
Не нашом кривицом.
Без обзира на то што одговора на питања нема, иако се
и даље надамо се да ће на задовољство свих они стићи, редакција „Панчевца” ће професионално пратити активности
и резултате рада „Штрабага”.
С. Трајковић

ЗНАЧАЈНА ДОНАЦИЈА НИС-а ПАНЧЕВУ И ПАНЧЕВЦИМА

Нови контејнери за наш град
Подржан пројекат
Регионалног центра
за таленте „Михајло
Пупин” под називом
„Зелена острва за
чистије Панчево”
Захваљујући донацији компаније НИС у износу од 3 милиона динара ЈКП „Хигијена” је
добила 24 нова метална контејнера од 5 кубика.
Ка ко је поводом тога са општила „Хигијена” сва тзв. зелена острва у гра ду ( бетонски пла тои на ко ме су се до
са да на ла зи ли кон теј не ри)
би ће опре мље на са по јед ним новим металним контејнером и два пластич на. Они
ће би ти озна че ни сли ко ви тим та бла ма и упут стви ма
ка ко се разврста ва и од ла же
сва ка врста отпа да ка ко би
простор око стам бених згра да остао чист.

Овом донацијом НИС-а та
компанија је подржала пројекат Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин” под називом „Зелена острва за чисти-

је Панчево”. Нови контејнери
ће бити од велике помоћи за
ЈКП „Хигијену” с обзиром да
то јавно-комунално предузеће
сваке године мора да даје огром-

не суме новца да би надокнадило материјалну штету коју
наносе бахати и несавесни грађани уништавањем постојећих
контејнера.
М.Г.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Први факултетски образовани Роми у МУП-у
Синдикат српске полиције подржава одлуку Министарства
унутрашњих послова Србије да
ових дана застално запосли два
факултетски образована лица
ромске националности, јер је
то први случај у историји српске полиције.
Једна од новозапослених, магистар Марија Демић, која ће
радити у Полицијској управи
у Нишу, изјавила је за локалне
медије да је задовољна и срећна што је добила радно место
у МУП-у, посебно због тога што
се до сада није обраћала пажња на младе Роме и Ромкиње који су дипломирали.
„Синдикат српске полиције
честита младим колегама Ромима на пријему у службу и
поздравља овај потез Министарства. Наш став је да је у
блиској будућности неопходна инклузија младих, високообразованих националних мањина у безбедносне структуре
МУП-а Републике Србије. Потребно је да, без икакве сум-

ње, подржимо и подстакнемо
сваког ко жели и испуњава законске услове да ради у Министарству унутрашњих послова, притом не водећи толико
рачуна о квантитету и евентуалним квотама за пријем, већ

искључиво о квалитету тих лица која конкуришу за посао. А
квалитетних и високообразованих је све више и више”, пише у саопштењу ССП-а.
Тамо се може прочитати и
да је Министарству унутра-

шњих послова неопходан млад,
способан и високообразован
кадар. Када су млади Роми у
питању, до сада се у МУП-у
запослило свега њих сто тридесет двоје, а тај број би могао
да буде већи.
М. Г.

Петак, 22. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА

УДРУЖЕЊЕ „ЛОГАРСКА ДОЛИНА” ОБЕЛЕЖИЛО ДАН ДРЖАВНОСТИ СЛОВЕНИЈЕ

ДОМ ЗДРАВЉА ЗАТВОРЕН ЗА ЈАВНОСТ?

И ПАНЧЕВЦИ ПРОСЛАВИЛИ
НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК

Питања без одговора
директора

Др Стојан Вишекруна не
стиже да комуницира с
новинарима и
корисницима услуга
установе коју води

У последње време тешко је ступити
у контакт с директором Дома здравља Панчево др Стојаном Вишекруном и с његовим сарадницима који
су задужени за односе с јавношћу, а
када се то и деси, стигну нам необични одговори.
Тако је редакција нашег листа 13.
априла директору те установе послала мејл у коме су прилози били
нама упућена писма читалаца Вељка
Самарџије и Жаклине Пантић, који
су нам пренели своја изузетно лоша
искуства у вези с функционисањем
Дома здравља. Наравно, има још оних
што су нам писали у негативном контексту о установи коју води др Стојан Вишекруна, али одабрали смо ова
два јер су имала посебну специфич-

вор, јесте реченица у којој директор
каже: „И поред све жеље и ангажовања, као и у свим фирмама с већим
бројем запослених свакодневно се срећемо с потешкоћама и ризицима у
функционисању који су неминовни у
самом процесу рада, некада предвидљиви, а некада не”. Интересантно.
Потом смо 12. јуна Вишекруни
написали да постоји интерес јавности да нам одговори на следећа питања и молбе: „1. Шта Ивана Матаруга ради у Дому здравља?; 2. Да ли
је тачна информација коју смо добили да се бави јавним набавкама
без положеног стручног испита и да
је факултет завршила у децембру
2017. године – што значи да нема
радног искуства?; 3. Молимо Вас да
нам дате увид у јавне набавке које
се тичу одржавања возила из возног
парка Дома здравља и набавке резервних делова за возила”.
Замолили смо га да нам одговори
у што краћем року, као и да, за почетак, потврди пријем мејла. Ипак,

ну тежину и сматрали смо за сходно
да, проверавајући њихову веродостојност, од директора установе добијемо коментар.
Чекали смо две недеље, до 27. априла, када је др Стојан Вишекруна одговорио. Али стигла нам је једна врста
веома дугог пи-ар текста о томе чиме
се све Дом здравља бави, што „Панчевац”, иначе, редовно прати. Ни реч о
писмима незадовољних грађана! Једино што је личило на некакав одго-

до закључења овог броја новина ништа нисмо добили, иако је директор
у телефонском разговору рекао да
ће његови помоћници и он сам одговорити на питања.
Како нема другог расположивог потеза, одлучили смо да на овај начин,
јавно, замолимо др Стојана Вишекруну да почне да комуницира с нама и
самим тим и с корисницима услуга
здравствене установе коју води.
С. Т.

Саша Вебер пред званицама

Прва миса на
словеначком и
промотивни филмови
У Ковину спремана
традиционална јела
Светом мисом, која је 18. јуна први
пут служена на словеначком језику у
Цркви Св. Карла Боромејског, као и
пригодним програмом у Народном музеју, панчевачко Удружење Словенаца
„Логарска долина” обележило је Дан
државности Републике Словеније.
Овим свечаностима, поред чланова Удружења, присуствовали су и многи други Панчевци.
Отварање нове странице
Лојзе Летоња, жупник Цркве Св. Ћирила и Методија у Београду, и Роберт
Пашћик, жупник Цркве Св. Карла Боромејског, тако су први пут у тристагодишњој историји цркве у нашем
граду служили мису на словеначком,
иако је у дугој традицији деловања
Католичке цркве у Панчеву било и
неколико словеначких свештеника.
Али тада су мисе служене на латинском, па је 18. јун датум који ће отворити једну нову страницу у животу
панчевачких католика, нарочито оних
словеначког порекла.
У програму у Народном музеју, поред домаћина, учествовали су и гости
из Београда. Том приликом присутне
је поздравио Саша Вербич, председник Националног савета словеначке
мањине у Србији и Друштва Слове-

дашњу СФР Југославију на „Песми
Евровизије”.
Традиционална кухиња
Два дана пре прославе, 16. јуна, у
Средњој стручној школи „Васа Пелагић” у Ковину одржан је први гастрономски догађај „Наши словеначки
специјалитети”, посвећен традиционалној кухињи. Вредни ученици из
средњих школа угоститељских смерова из Ковина и Панчева, уз менторство професора, имали су захтеван задатак да спреме јела по словеначким рецептурама.
Радни задатак је био припремање
менија на коме су се налазили пилећа
супа с целестинама на прекмурски начин, јунећи гулаш на штајерски начин с палентом и мешана салата на
горењски начин. За словеначке посластице био је задужен актив жена при
удружењу „Логарска долина” из Панчева, чија је подружница у Ковину била суорганизатор овог занимљивог догађаја. У спремању менија учествовало је двадесетак ученика и професора, а један број ученика био је ангажован приликом услуживања.
Било је стотинак гостију из ковинске оп штинске упра ве, та мошњих
основних и средњих школа и из јавног и културног живота тог места, као
и представника словеначких удружења из Панчева, Београда, Зрењанина
и Вршца. Весна Ковач, директорка
поменуте школе, присутнима је говорила о установи коју води. Специјалан гост на догађају била је др Милена Спремо из Министарства за образовање, науку и спорт Републике Сло-

„Логарска долина”, манифестација
је прошла у предивној атмосфери у
којој је најбитнија ствар била дружење чланова и гостију уз упознавање словеначке традиције. Организацију догађаја помогли су Општи на Ко вин, На ци о нал ни са вет
словеначке националне мањине у
Србији, Министарство за образовање, науку и спорт Републике Словеније и Канцеларија за словеначку
дијаспору из Љубљане.
Иако ће ускоро наступити кратка
летња пауза, панчевачко удружење
Словенаца неће у потпуности престати да ради. За почетак августа планирана је посета Словенији и учешће на
манифестацији „Летњи одер” у Рушама, где ће чланови представити кухињу банатског поднебља у коме живе
Словенци.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ВРЕМЕНА ПРОВОДИТЕ НА СУНЦУ?

Пажљиво и умерено излагање

В. ШКОДРИЋ

наца „Сава” из главног града. Он је
истакао значај обележавања не само
овог већ и осталих културних празника, који за Словенце из ових крајева имају веома велику специфичну
тежину.
Приказано је неколико промотивних туристичких филмова о Словенији, Логарској долини и Птују. Потом су слушане нумере „Словенија”
познатог словеначког ансамбла „Браће Авсеники” и „Дан љубезни” поп групе „Пепел ин кри”, којом је она 1975.
године у Шведској представљала та-

веније. Она је уједно била и предавач
на течају за словеначки језик са елементима културе, који се током прошле школске године одржавао у Ковину. Захвалила је на топлом пријему и гостопримству, притом потенцирајући значај организовања оваквих манифестација за презентовање
словеначке културе и традиције. Истакла је да ће, поред „Прешерновог
дана”, ово бити још једна традиционална манифестација у Ковину.
Пре ма ре чи ма Јо си па Ве бе ра,
председника Удружења Словенаца

З. РАДОЈЕВИЋ

Током хладних месеци већина људи
машта о лету, лепом временом и дугим сунчаним интервалима. Међутим, чим крену врућине, због константних упозорења о штетности сунца, избегавамо да проводимо време
напољу.
Савети о избегавању излагања сунчевим зрацима настали су због тога
што је озонска рупа све већа, као и
услед повећаног броја људи који су
оболели од рака коже. Ипак, сунце
није само штетно. Према саветима
лекара и дерматолога, ако се придржавамо упутстава, сунце може бити
веома лековито.
Оно што је веома битно поменути,
а о томе се не прича довољно, јесте
да сунчева светлост повољно утиче
на настанак активног облика Де-витамина у нашој кожи. Тај витамин је
важан у спречавању настанка рахитиса и остеопорозе. Потврђен је и његов добар утицај на наш имуносистем. Не треба занемарити ни утицај
Де-витамина на ментално здравље.
Када га имамо у довољним количинама, расположење је боље, пуни смо
енергије и метаболизам функционише како треба.
Оно што сви лекари саветују, јесте
да се избегавају највеће врућине, да
се адекватно облачимо, хранимо и

М. СТОЈАНОВИЋ

Д. ФИЛИПОВИЋ

понашамо на сунцу. Извуците из сунца најбоље што можете и брините о
свом здрављу.
С обзиром на то да је 18. јуна био
Светски дан сунца, питали смо наше
суграђане колико времена проводе
на сунцу.
ВЕРА ШКОДРИЋ, пензионерка:
– Избегавам сунце зато што сам
алергична и смета ми. Знам да је сунце веома здраво због костију, али је
моја пигментација таква да одмах
поцрвеним. Морам да избегавам део
дана када је сунце најјаче.
ЗОРАН РАДОЈЕВИЋ, књиговођа:
– Обожавам сунце. Јесте да је зрачење велико, али уз факторе заштите
то може да се ублажи. Не бојим се
сунца, уживам у њему. Најчешће лети слободно време проводим на купању и поред воде уопште.
МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ, чувар:
– Искрено, избегавам сунце. Није
да ми толико смета, него ми не пријају врућине. Волим да сам напољу
предвече, када је хладовина. Некада
због посла морам да будем напољу
када је сунце најјаче, то је једино време када се на неки начин осунчам
мало.

А. ДОЛОВАЧКИ

С. ЦВЕТКОВИЋ

ДРАГАН ФИЛИПОВИЋ,
пензионер:
– У принципу избегавам сунце, јер
човек када је у годинама, гледа да
буде што више у хладовини, због притиска и осталих проблема. Углавном
носим шешир када идем на купање
да ми сунце не иде директно у главу
и увек гледам да сам у неком хладу.
У суштини ми не смета сунце толико, само се трудим да поштујем препоруке лекара.
АЛЕКСАНДРА ДОЛОВАЧКИ,
приватни предузетник:
– Трудим се да избегавам сунце
због штетности, а тренутно и због
трудноће, а и иначе ми сметају велике врућине. Излазим ујутру и вратим
се до десет сати. И увече излазим тек
после седам.
СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВИЋ,
економиста:
– Користим неке заштитне факторе само када идем на плажу и базен,
иначе не. Избегавам да се излажем
сунцу када је напољу јако топло и када је зрачење велико, али због обавеза то није увек изводљиво.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП О БЕЗБЕДНОСТИ

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

ОДГОВОРНОСТ СВИХ
СУБЈЕКАТА ДРУШТВА
Упознавање са
обавезама које
проистичу из прописа

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Лупине – природне
фабрике азота
Захваљујући симбиози с
квржичним бактеријама које врше азотофиксацију атмосферског азота и обогаћују земљиште тим елементом, лупине представљају
једну од врста која успева
да усвоји највише азота. Лупине су још један од представника фамилије лептирњача (Fabaceae) и припадају роду лупинус, који широм света има преко две стотине једногодишњих и вишегодишњих, претежно самониклих врста.
Рад на оплемењивању и
увођењу самониклих врста
у производњу је врло интензиван у Европи и у Америци.
У данашње време у производњи је заступљено пет-шест
једногодишњих и једна-две
вишегодишње врсте. Од једно го ди шњих вр ста, ве ћи
привредни значај имају бела, плава, жута, шпанска и
калифорнијска, а од вишегодишњих – канадска и декоративна лупина.
Од једногодишњих врста
нај ра но ста сни ја је пла ва
(усколисна) лупина, а бела

лупине има пет до седам
обрнуто јајоликих сивозелених лиски. Лист жуте лупине има пет до девет радијално распоређених ланцетастих и на врху зашиљених сивкастих, делимично
маљавих лиски. Плава лупина има пет до једанаест
ситних ланцетастих тамнозелених лиски, а вишегодишња пет до девет тамнозелених лиски јајоликог облика.
Цве то ви су пе то дел ни,
лептирасте грађе, скупљени
у цвасти на цветним гранчицама. Већина врста добила је назив по боји круничних листића. Лупине су
пре те жно стра но о плод не
биљке, а опрашивање се одвија помоћу пчела.
Плод је махуна која има
већи број семена (три до
шест). Она је чврста, крупна, сегментирана, по површини маљава и грубог ткива. Код већине врста у зрелом стању махуна лако пуца
и просипа семе, посебно ако
је изложена наизменичном
влажењу и сушењу. Семе је,

У Регионалној привредној комори Јужнобанатског управног
округа у четвртак, 14. јуна, у
сарадњи с Центром за анализу
ризика и управљање кризама,
одржан је стручни скуп на тему „Безбедност привредних субјеката и локалне заједнице”.
Скуп је отворио директор Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа
др Марко Ћулибрк, који је истакао да иако делује да има
превише законских и подзаконских аката у овој области, у
ситуацијама када је нарушена
безбедност, увек је добро имати прописане процедуре и системе понашања како би се
ублажиле последице. Он је нагласио да је ипак најбоље деловати превентивно како до тога не би ни дошло.
Учесницима стручног скупа
обратила се Данијела Лончар,
на чел ни ца Ју жно ба нат ског
управног округа, која је изнела
утисак да пуна сала може да
посведочи колико су сви свесни одговорности која је на субјектима овог друштва када су
у питању ванредне ситуације.
О утицају примене прописа
из области ванредних ситуација и приватног обезбеђења на
повећање безбедности привредних субјеката и локалне заједнице говорио је др Зоран Кековић, председник Центра за
анализу ризика и управљање
кризама у Београду.

– Идеја оваквих едукација
јесте да се пробуди свест људи
на одговорним местима у привредним субјектима и локалној самоуправи, као и да се јавност информише о томе како
се могу ублажити евентуалне
последице. Ванредне ситуације се дешавају хтели ми то или
не и главна брига је како ће
систем одговорити на њих, јер
су једнако угрожени и грађани
и привреда – рекао је Кековић.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама, сви субјекти система заштите и спасавања дужни су да спроводе превентивне мере заштите и спаса-

вања на територији Републике
Србије. У склопу превентивних
мера, обавеза органа локалне
самоуправе и свих привредних
друштава јесте и израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, као и планова заштите и
спасавања. Истовремено, на
основу Закона о приватном обезбеђењу, прописана је обавеза
израде акта о процени ризика
и заштити лица, имовине и пословања. Штићени објекти за
које је прописана обавеза да изврше категоризацију и израде
акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања

ближе су дефинисани законским прописима.
Циљ стручног скупа био је
да се учесници упознају са обавезама које проистичу из наведених прописа, као с тим на
који начин њихова примена
доприноси безбедности привредних субјеката, грађана и
органа локалне самоуправе када су у питању разне врсте опасности.
На скупу је говорио и Драган Суханек, директор фирме
„Cards Print”, која се бави системима закључавања, управљања кључевима и контролом
приступа.

СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА

Да центар града блиста

лупина има најдужи вегетациони период. Вишегодишња (канадска) лупина
у повољним условима гајења живи око десет година.
Лупине имају снажан коренов систем вретенастог типа и велике усисне моћи.
Најразвијенији је код жуте
лупине, где поједине жиле
продиру у земљиште на дубину до два метра. Укупна
маса коренова лупина може бити од три до девет тона по хектару. На кореновима живе квржичне бактерије – азотофиксатори.
Стабло једногодишњих врста лупина је чврсто, снажно развијено и разгранато, различите висине. Код
вишегодишњих лупина у првој години формирају се само вегетативна стабла, скупљена у бокор (бусен) из кога се у наредним годинама
развијају генеративна стабла која се после косидбе
или испаше одлично регенеришу. Ова лупина је погодна за коришћење испашом или косидбом.
Листови су сложене грађе и састоје се из лисне дршке на којој се налазе лиске распоређене у прстасту
цваст. Облик, као и број лиски у листу специфичан је
за сваку врсту. Лист беле

у зависности од врсте, различито по облику, крупноћи
и боји. Сличне је грађе као и
у осталих махунарки – састоји се из семењаче и клице са два котиледона. Семе
лупине садржи 38–52% беланчевина, 26–39% угљених
хидрата, 5–20% масти и око
3,5% минералних материја.
У зеленој маси има око 18%
беланчевина. Поред велике
хранљиве вредности, семе
има и одређене количине алкалоида који умањују његову употребну вредност. Селекцијом су створене сорте
које се према садржају алкалоида у семену (зрну) деле
на слатке (мање од 0,2% алкалоида), средњегорке (0,1–
0,25%) и горке (изнад 0,3%).
Предности гајења лупина
су различите: имају добар и
дубоко развијен корен, стварају огромну надземну биомасу (45–60 тона по хектару), брзо расту, делују стерилишуће на поједине бактерије земљишта, отпорне су на
сушне услове и ниске температуре (зависно од сорте) и
др. Једина видљивија мана
(код неких) јесте присуство
токсичних алкалоида, што погоршава укус хране. Иначе,
жута и бела лупина су мање
алкалоидне, а плава се практично не користи за храну.

Уче ни ци и на став ни ци ОШ
„Мирослав Мика Антић” у суботу, 16. јуна, очистили су централни градски парк у оквиру
друштвено одговорне кампање
„Не прљај. Немаш изговор!”,
коју је организовала компанија СББ. Основци и њихови наставници помогли су ЈКП „Хигијени” да уреди простор централ них град ских ули ца по
окончању панчевачког интернационалног карневала и у недељу, 17. јуна. Циљ кампање
„Не прљај. Немаш изговор!” јесте да кон крет ном ак ци јом
уклањања смећа утиче на развој свести грађанства о потреби очувања животног простора. Познато је да су улице и
паркови, након одржавања великих манифестација, у већој
мери затрпани отпадом због

веће фреквенције људи и да је
потребно додатно ангажовање
у уређењу локација у што краћем року.

Према речима Драгане Крстић, директорке Основне школе „Мирослав Мика Антић”, учешће у овој акцији за ученике

ове школе било је прилика да
прошире своје еколошке видике и продубе свест о значају
природе.
– То је у исто време начин да се
укључе у активности друштвено
одговорих компанија у окружењу. За наставнике то је била могућност да еколошке садржаје
приближе деци на практичан начин, због чега смо се радо одазвали позиву СББ фондације и дали
свој допринос учешћем у овој акцији – изјавила је Драгана Крстић за „Панчевац”.
До сада је захваљујући овој
кампањи очишћена површина
величине око седамдесет фудбалских терена и постављено је
двадесет једно игралиште за малишане у деветнаест градова у
Србији. Поред тога, подељено је
40.000 биоразградивих торби.

ФОРУМ „КРЕАТИВНА ЕВРОПА 2018”

Изложба радова с бијенала уметности
у Панчеву (1981–2018)
У оквиру програма свечаног
отварања форума „Креативна
Европа 2018”, у среду, 20. јуна, у 19.30, у Задужбини Илије
М. Коларца отворена је изложба посвећена најзначајнијој
уметничкој манифестацији у
Панчеву – Бијеналу уметности.
На изложби су представљени
плакати осамнаест до сада реа ли зо ва них ма ни фе ста ци ја
(1981–2018), као и видео-радови перформанса са управо

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

завршеног осамнаестог Бијенала уметности, под називом
„Просторни агенс”.
Ово је традиционалан догађај
деска „Креативна Европа – Србија”, који се одржава од 20. до
22. јуна на више локација у Београду. Део програма форума биће посвећен питању међународних културних односа и сарадње
западног Балкана и Европске
уније, а резултати форума подржаваће будуће осврте на имплементацију културне стратегије
Европске уније у региону.
Бијенале уметности је током
више деценија свог постојања
успешно успостављао јасну артикулацију између савремених

уметничких тенденција, публике и стручне јавности. Национални, али и међународни
значај ове манифестације, која представља контакт са савременим изразом, квалитетно је документован и архивски обрађен, доступан истраживачима, па тиме чини значајан део научне грађе савремене уметности у последње
три деценије.
У сагледавању вишедеценијског успеха и значаја Бијенала
сачувана је велика архива у којој се налазе: документи, фото гра фи је,
ау дио-визуелни материјал – богата
архивска грађа, као и солидна

колекција уметничких радова,
која се данас чува делом у депоу Галерије савремене уметности.
Визуелни идентитет историјата Бијенала уметности биће
ове године приказан у оквиру
про гра ма де ска „Кре а тив на
Европа – Србија 2018” у просторима Коларчевог народног
универзитета у Београду. Овим
ће бити омогућен визуелни преглед Бијенала уметницима, као
и по што ва о ци ма са вре ме не
уметности који до сада нису
имали прилику да виде ову манифестацију и да фрагментарно испрате историјско кретање Бијенала.

Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику

magyar nyelven / на мађарском језику
PANCSOVÁN, PÉNTEKEN, 2018. JÚNIUS 22. / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 22. ЈУНА 2018.

A NŐ, MINT A
HAGYOMÁNYŐRZÉS
SZILÁRD OSZLOPA
» II oldal

KÜLÖNDÍJ A
PANCSOVAIAKNAK
» II oldal

FOLYAMATBAN VAN A TÁJHÁZ KIALAKÍTÁSA HERTELENDYFALVÁN

AZ ELŐDÖK ÁLMÁNAK MEGVALÓSULÁSA
dezésében nagyon sok helyi lakos vette
ki részét, erkölcsi kötelességnek érezve
egyéni munkával tenni a közös jóért.
Nem kevésbé értékes a Zelenilo Közművesítési Vállalattal való együttműködés
sem, amelynek munkásai az üres teret
két – három napon belül valódi udvarrá
varázsolták, tele zöld bokorral és virággal.

Sok évvel ezelőtt a Tamási Áron SzékelyMagyar Művelődési Egyesület vezetőségének
körében született egy ötlet, hogy jó lenne
kibővíteni az egyesület székházát és teremteni egy olyan kis zugot, ahol össze lehetne gyűjteni a tárgyi hagyatékot, népviseleti darabokat és iratokat, amelyeket még
őriznek a bukovinai székely–magyar családokban. Tekintettel arra, hogy egyre kevesebb olyan lakos van, aki mindezeket a
házában szeretné megvigyázni, eljött az
idő, hogy tenni kellett valamit ennek érdekében.
Közel tizenöt évvel ezelőtt, amikor megnyílt a lehetőség magyarországi alapítványoknál pályázni nagyobb beruházásokra,
mint amilyen egy ház megvétele lett volna, az akkori vezetőség tagjai megkezdték
a tárgyalást az ódon ház tulajdonosával
az egyesület székháza melletti telken, mivel az omladozó házat egyre kevesebbet
használták lakóházként. Miután a tulajdonos észrevette, hogy őszinte a szándék,
a saját hasznára szerette volna fordítani a
vásárt és nagyon magas árat szabott meg,
amely nem volt reális, így az egyesületi
tagok elálltak az ötlettől.
Telt – múlt az idő, évek rohantak el, de
a házzal nem történt semmi, azonkívül,
hogy a tatarozások ellenére is egyre romlott
az állapota. Ezt végül belátták a tulajdonosok is és bejelentették szándékukat,
hogy mégiscsak eladnák az ingatlant.
2013-ban új remény jelent meg

A Tamási Áron SZMME-ben 2013-ban
egy nagyszabású ünnepségre készülődtek.
Szeptemberben, a kirvájjal egyidőben
ünnepelték meg a bukovinai székely-magyarok idetelepítésének 130. évfordulóját.
Magasrangú vendégek voltak hivatalosak a városi önkormányzatból, a vajdasági
művelődési intézményekből, Magyarországról és Erdélyből. A meghívásnak legnagyobb számban a külföldi magasrangú
vendégek tettek eleget, mint Veress László,
a Magyar Országház elnökének kabinetfőnöke, és Potápi Árpád János, az akkori
Magyar Miniszterelnökség Nemzeti összetartozás Bizottságának elnöke a bizottság
tagjainak többségével, és sokan mások,
összesen mintegy harmincan. Az egyesületi

A jóakarók kitartottak a
hertelendyfalviak mellett

vezetőséggel folytatott beszélgetésekben
ismét felmerült a házvásárlás kérdése és
akkor célzottan felvetették a komoly lehetőséget, hogy az álom és vágy megvalósuljon.
Megkezdődött a hosszú és kínos
megvalósítási út

A 2014. év folyamán megérkezett az értesítés, hogy a Magyar kormány és a Nemzetpolitikai Államtitkárság jóváhagyta a támogatást a tervek megvalósítására a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által. A pályázati
iratok benyújtása után néhány hónapra a
kör bezárult. A ház adásvételi szerződését
véletlenül 2015. augusztus 20-án, a Magyar
nemzet ünnepének napján írták alá.
Ekkor kezdődött meg a kínos utánjárás,
a küldözgetések, járkálások az intézmények
között megszerezni a szükséges iratokat,
engedélyeket, jóváhagyásokat, terveket és

végzéseket. Nagyon sok türelemmel, kitartással és a jóakaratú emberekneknek
köszönhetően, akik mindig jó és járható
útra térítették az ügyintézést a megvalósítás
felé. 2016. február végéig elhárult minden akadály, teljesültek a támogatási szerződésben foglalt követelmények: a régi
ház megvásárlása és lebontása, Magyarországon a székelykapu kidolgoztatása és
hazaszállítása, amely arról tanúskodik,
hogy már 135 éve élnek ebben a térségben
bukovinai székely-magyarok. Ömböli Zoltán asztalos és fafaragó sok szeretettel
véste fába a jelképeket amelyek erről tanúskodnak. Végéhez ért a tájház kialakításához szükséges tervrajz kidolgoztatása
is, akárcsak az összes szükséges engedély
jóváhagyása.
A házbontás körüli munkákban, a székelykapu felállításán és az udvar ren-

A támogatás sikeres lebonyolításáról beadott elszámolás és beszámoló után értesítés érkezett, hogy a továbbiakban is pályázni kell a munkálatok kivitelezéséhez.
Ez is megtörtént és így, a hertelendyfalvi
magyarok tájházának alapjait 2017. szeptember elején lerakták. A kivitelező megválasztása a Simak Építkezési Vállalatot
illette meg, amelynek munkásai a munkavezetőikkel együtt szakszerűen, nagy
igyelemmel és odaadással dolgoznak a
projektumon.
A 2017. év végéig befejeződtek a földmunkák és elkészült az első alaplemez,
majd ez év tavaszán folytatódtak a munkálatok. A művelődési egyesület vezetősége és a kivitelező közötti jó együttműködésnek köszönhetően a munkálatok
nagyon szépen haladtak, úgy hogy az elmúlt napokban a tájházat piros tetőcseréppel fedték be, amely messziről is látható.
A ház nem túl nagy, a helyiségek pedig
úgy helyezkednek el, akárcsak az első házakban, amelyeket földből – sárból készítettek. Még a régies kemence is helyet
kapott az utcai szobában.
Az év végéig még nagyon sok munka
maradt, de marad még munka tavaszra
is, amikor a mellékhelyiségek kialakításán
dolgoznak majd, hogy az udvart is kellőképpen rendezni lehessen a ház rendeltetésével összhangban.
A hertelendyfalvi székely-magyarok a
jövő év folyamán megünnepelhetik a
tájház megnyitását, és azután lesz majd
számukra egy olyan tér, ahol bemutathatják
mindazt, ami az elődöktől emlékként maradt fenn az akkori életmódra, művelődésre és szokásokra utalva, melyek nyomai
még mindig fellelhetőek a mai emberek
emlékezetében és otthonaikban.
Lőcsei Ilona
Nagy Mónika
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GYEREKKORTÓL NŐ A SZERELEM A SAJÁT TÖRTÉNELME IRÁNT

A NŐ, MINT A HAGYOMÁNYŐRZÉS SZILÁRD OSZLOPA
Egy hölgy, aki
mindennel elér

kában, mint mindenhol, megtörtént, hogy egyéneknek nem
tetszettek a döntések és a legnagyobb feladat az volt, hogy
megőrizze a békességet az idősebb
tagok és a vezetőség között. Erzsike e feladathoz teljes mértékű tisztelettel állt hozzá, tekintettel arra, hogy a csoport tagjai sokkal
idősebbek nála. Mint legijabb,
mindig ügyelnie kellett hogy ne
sértsen meg valakit, ne emeljen
hangot senkire, de ugyanakkor megkövetelte a megbecsülésüket is.
A legnagyobb segítsége a szervezet irányításában és a kiállítások
szervezésében Homonnai Júlia volt.
Emlékszik, hogy Homonnai asszony
milyen sokat segített neki az első
kézimunka kiállítás megszervezésében, amikor útbaigazítást
adott hogyan kell felállítani a pannókat és hogyan kell kirakni a kézimunkákat. Attól a pillanattól minden jobbra fordult. Megerősítette
kapcsolatait a más településen működő kézimunkacsoportok tagjai-

A Tamási Áron SZMME
kézimunkázóinak
legifjabb tagjaként lett
a csoport vezetője
Mosolyával és szilárd
magatartásával
magasabb színtre
emelte a munkát
Jó példája annak, mennyire szükséges hogy a nők támogassák egymást és hogy örüljenek mind a saját-, mind a mások sikereinek, teljes mértékben rávall polgártársnőnkre, Varga Erzsébetre Hertelendyfalváról.
A példásan rendezett udvarán
ülve a kis tónál, amelyben hattyú
úszkál, és amely teljes mértékben
igényli a igyelmét, hazai készítésű
citromlé mellett beszélgettünk a
nem-mindennapos életéről.
Egész családját a székelymagyarok
hagyományainak ápolójaként tartják
számon Hertelendyfalván. A nők
mindig is kézimunkával foglalkoztak, életük elmaradhatatlan része

volt a népdaléneklés, és híven őrizték a hagyományos, régi ételek receptjeit, amelyeket Bukovinából
hoztak magukkal 135 évvel ezelőtt.
Amióta visszaemlékszik életére,
szabad idejét mindig az idősebb
asszonyok mellett töltötte guzsalyasban. Abban az időben alakult a
Tamási Áron SZMME, és így, mivel az asszonyoknak nem volt helyiségük, ahol összeülnének, a társalgások házaknál folytak. Ezekre
az összejövetelekre mindig eljárt

a nagyanyjával, vagy a nagynénjével
és így kialakult a szeretete a varrás,
a főzés és kalácskészítés iránt. A
kávé nem volt elérhető, azért hazai kalácsokat készítettek. Elsősorban a fánkot kedvelték, mert egy-

szerű volt az elkészítése és vékonyan
meghíntve porcukorral vagy házi
lekvárral megkenve valódi csemege volt mindenkinek. Felragyogó
arccal állítja, hogy attól jobbat soha nem evett.
Hatodik, vagy hetedik osztályos
tanuló volt a hertelendyfalvi Testvériség – Egység Általános Iskolában, amikor az Arató napokat
kezdték megrendezni. Azt meséli,
hogy az akkoriak sokban különböztek a mai aratóünnepségtől.

Induláskor mintegy tizenöt ember vonult a falu utcáin, de mire
megtették a kört, már közel százan
is voltak. Ugyanis a szokás olyan
volt, hogy a ház előtt haladókhoz
csatlakoztak a házbeliek is. Minden útkereszteződésben emberek
álltak a kútból merített hideg vízzel
a kancsókban, kilivel vagy zsíroskenyérrel kínálva az ünneplőket.
A gyerekeknek és az ijúságnak ez
volt a nyári vakáció kedvenc része.
Nagyon szép gyerekkora volt
egy nagy és egységes családban.
Édesanyjának ugyan egyetlen gyermeke, de apai ágon van még egyegy élő ivére és nővére, és volt
egy ivére, aki pórul járt. Azt mondja, hogy gazdagság volt a nagycsalád, ahol a gyerekek együtt nőttek fel. Az anyák arra törekedtek,
hogy mindent megosszanak, amijük volt, hogy egy gyermek se érezze a nincstelenséget. Abban különösen ügyesek voltak, hogy akaratlanul se sértsenek meg egy családtagot sem.
Mostohaapa mellett nevelkedett,
aki nagyon jó ember volt és az
egész család szépen fogadta édesanyját és őt. Tisztelték őket, így
tehát az apa hagyományőrzés iránti
szeretetének
köszönhetően
folyamatos volt a magyar örökség
megőrzése.
Az iskolás napok is nagyon szép
emlékként maradtak meg számára,
miután jött a felnőttkor és a családalapítás. Férjével, Lajossal és
két kislányával a nagyanyja fogad-

ta be őket a házába, amelyet utánna
megörököltek. Az udvart benépesítették különféle állatokkal és
növényekkel és Erzsike azt állítja,
hogy ő itt, a nagyanyjával, férjével
és gyerekeivel tanult meg élni. Mindig jelen voltak a hertelendyfalvi
rendezvényeken a lovakkal és hintóval.
Amikor eljött a nehéz időszak
és a család szűkös jövedelme nem
engedte meg, hogy “csak” anya,
feleség és háziasszony legyen, munkaviszonyba lépett a pancsovai
Dečja radost Óvodai intézményben.
Ugyanakkor egy nagyon nehéz betegséget küzdött le az orvosok és a
hite segítségével.
Abban az időszakban Kemény
Anna vezette a kézimunkacsoportot, aki súlyosan megsérült és több
mint két évig nem tudta végezni
ezt a munkát, így a gyűlésen a jelenlevők általános csodálkozására,
Erzsike vette át a csoport vezetését.
Attól a 2013-as évtől kezdve aktívan
foglalkozik ezzel a munkával is,
amelyet nem lehet szabadidőtöltésnek nevezni, mert valóban sok
időt, türelmet és bizonyos tehetséget igényel, akárcsak bármelyik más munkahely. A gyűléseket
és társalgásokat ritkán mulasztja
el és kimondottan aktív a tevékenységek szervezésében és az egyesület további munkájáról szóló
döntések meghozatalában.
A kezdet nem volt könnyű, mert
habár a többség támogatta a döntéseit és segítséget nyújtott a mun-

A VAJDASÁGI VÁGTA ÉS A TOKÁNYFŐZÉS

Különdíj a pancsovaiaknak
A rendezvényt
anyagilag támogatta a
magyarországi Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt
Május ídusán tartották meg a hatodik Vajdasági Vágtát a zobnaticai lóversenypályán Topolyán. Hivatalosan meghírdették, hogy az
idei győztesek jogot nyernek a Nemzeti Vágtán való részvételre ez év
szeptemberében Magyarországon,
Budapesten a Hősök Terén.
Ez a rendezvény nagyon közkedvelt lett a családokban és nagyon
sok látogatót vonzott egész Vajdaság
területéről. Bunford Tivadar, a Háló
Vajdasági Fejlesztési Alapítvány
igazgatója elmondta, hogy idén a
versenyszámok mellett lovas akrobaták is bemutatkoztak mutatványaikkal és a kísérő rendezvényeken
részt vehettek a bejelentkező művelődési egyesületek is.
A Vajdasági Vágta főtámogatója
idén is Pásztor István, a Vajdasági
Képviselőház és a Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke volt. Főszervezők:
a Vajdasági Magyar Szövetség, a
budapesti Lovas Show Kt. és a
Háló Alapítvány. A rendezvényt
anyagilag támogatta a magyaror-

szági Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.
E rendezvény keretein belül hagyományos tokányfőző versenyt
is rendeztek. A tokány húsos étel,
amelyet bográcsban főznek. Három
fajta szárított húst használnak hozzá
csíkokra vágva amelyet – a legenda szerint – a magyar lovasok a
nyeregben hordoztak. Tekintettel
arra, hogy a paprika Európába Ko-

lumbusz Kristóf által jutott, miközben a hiedelem szerint a Magyar
lovasok sokkal előbb főzték a tokányt, az elsődleges megőrzött recept nem tartalmazhatta e fűszert.
Habár a zsűri nem vette rossz néven, ha valaki a versenyzők közül
mégis használt paprikát, úgy vélik,
hogy a lovasok a táborhelyen található zöld fűszernövényekkel ízesítették a tokányt.

A versengésben a 75 benevezett
csapat mezőnyében Pancsova színeit
a Petői Sándor Magyar Művelődési
Egyesület 18 tagú csapata védte,
különdíjat érdemelve ki a részvételért. Rancz Károly, a Petői Sándor
MME elnöke szerint a csapattal
nem ismertették kellőképpen a verseny szabályait, így nem öltöztek
népviseletbe, mint a többi versenyző, de helyi jellegzetességként
kézimunkákkal díszítették ki sátrukat. Tüzet is a földön raktak, ami
ökológiai okokból tilos volt. Tájékozatlanságuk következményeként
a magyarországi és hazai tagokból
álló zsűri megvont tőlük néhány
pontot. Ez azért nem volt akadálya
annak, hogy szórakozzanak, jól
érezzék magukat, lássanak-halljanak, megtanuljanak egyet-mást,
hogy jövőre jobban felkészülve megnyerjék az első helyezést.
Emlékezetes marad számukra a
jelenet, amikor egy a lovasok közül,
a verseny résztvevője, romantikus
módon megkérte a kedvese kezét,
aki természetesen beleegyezett,
hogy feleségül megy hozzá.
A rendezvény a Budapesti Operettszínház művészeinek fellépésével zárult.
Biszak Karolina

val, amelyekkel ma is kapcsolatban van és amelyekkel közösen látogatni kezdte a különböző rendezvényeket. Rendszeresen kiállítja
és árusítja a kézimunkákat és kalácsokat, amelyeket a csport tagjai
készítenek.
Ezek az “ő asszonyai”, ahogy
szeretetből szólítja őket, bevonták
a kóruséneklésbe is. Mosolyogva
mondja el, hogy senki nem kérdezte szeretne-e, vagy tud-e énekelni, csak értesítették, hogy mikor lesz próba és jelenjen meg.
A kézimunkáknak, a hazai hagyományos süteményeknek és a
kórusnak köszönhetően, valamint
a Magyar Kormánynak, amely támogatja a magyar hagyományok
őrzését Vajdaságban, Erzsike és
az ő asszonyai nagyon sok helyen
állítottak ki. Olyan lehetőségek
nyíltak meg számukra, amelyekről
nem is álmodtak.
Biszak Karolina

(Folytatás a következő magyar
nyelvű Mellékletben)

FOGADALOMTÉTEL

Konfirmálódás
Torontálvásárhelyen
Pünkösd első napján, május 20-

án kilenc torontálvásárhelyi ijú tett
önálló fogadalmat hitéről az Úr

Vizsgaalkalom is volt e nap további
tizenhét református felekezetű diáknak, akik konirmációjára a

színe előtt a falu református templomában. Felkészítésüket nt. Beszédes Mária lelkésznő gondozta.

2018/19-es tanév végén kerül majd
sor.
Martinek Imre

TEMPLOMBÚCSÚ HERTELENDYFALVÁN

Szentháromság
Vasárnapja
A pünkösd utáni vasárnap

Szentháromság vasárnapja. A
hertelendyfalvi kis katolikus közösség ünnepre gyűlt össze, hiszen
a templomként használt imaházukat a Szentháromság tiszteletére szentelték fel.
A szentmisét Ft. Pastyik Róbert
atya, pancsovai plébános tartotta.

testvéreket. Halász Béla püspök,
Szilágyi Zoltán lelkipásztor és az
éppen hertelendyfalván tartozkodó
Kiss Balázs és Csilla, erdélyi lelkészházaspár is szívesen tett eleget a meghívásnak, a gyülekezeti
tagokkal közösen. A református
testvérek ajándékokkal kedveskedtek az ünneplő közösségnek.

A szentmise végén a kis ministránsok énekkel is szolgáltak.
Az alkalom különlegessége az
volt, hogy a keresztyén egység nevében meghívták a helyi református

A szentmise után vendégek
és vendégfogadók közös szeretetvendégségben vettek részt, kellemes társalgás közepette.
Halász Zsuzsanna
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У ТОКУ ИЗГРАДЊА ЕТНО-КУЋЕ У ВОЈЛОВИЦИ

ОСТВАРЕЊЕ СНА ПРЕТХОДНИКА
Пре много година у кругу руководилаца МКУД-а „Тамаши Арон” родила се
идеја да би било добро проширити седиште Друштва и створити један мали кутак где би се скупили стари предмети, делови ношње и документација, који се још налазе у кућама буковинских Секељ-Мађара. Пошто је све
мање житеља који све то желе да чувају у својим домовима, дошло је време
да се нешто предузме.

учествовали су многи мештани, који
су сматрали својом моралном обавезом да уложе свој рад за опште добро.
Није мање вредна ни сарадња с Јавним комуналним предузећем „Зеленило”, чији су радници за два-три дана преуредили празан простор у право двориште, пуно зеленила и цвећа.
Доброчинитељи остали уз Војловчане

Пре око петнаест година, када се указала прилика да се конкурише код разних фондација у Мађарској за веће
инвестиције, као што би била куповина куће, чланови тадашњег председништва су започели преговоре с власницом старе куће која се налазила поред седишта Друштва, а која се све мање користила за становање, јер је почела да пропада. Пошто је власница
приметила да су намере озбиљне, покушала је да преокрене причу у своју
корист и одредила је веома високу цену, која је била нереална, па су чланови Друштва одустали од те идеје.
Време је одмицало, године су пролазиле, али се с кућом ништа није дешавало, осим што је све више пропадала. То су напокон увидели и власници, па су наговестили намеру да ипак
продају своју некретнину.
Нова нада се указала 2013. године

МКУД „Тамаши Арон” припремао се
за велико славље 2013. године. У септембру је, заједно с кирвајем, прослављено и 130 година од досељења буковинских Секељ-Мађара на ове просторе. Позвани су високи званичници из
града, из војвођанских установа културе, као и из Мађарске и Трансилваније. Позиву су се у највећем броју
одазвали еминентни гости из иностранства, као што су били шеф кабинета
председника Скупштине Мађарске Ласло Вереш и тадашњи председник Одбора за национално јединство при влади Мађарске Арпад Јанош Потапи, с
већином чланова Одбора, и многи други, њих око тридесет укупно. У разговорима руководства Друштва с њима

поново је покренуто питање куповине
куће и тада је наговештена озбиљна
могућност да се сан и жеља остваре.
Почео дуг и мукотрпан пут
реализације

Током 2014. године стигло је обавештење да су мађарска влада и Државни секретаријат за националну политику Мађарске одобрили средства за
реализацију планова преко фондације
„Бетлен Габор”. Поднета је конкурсна
документација и након неколико месеци круг је затворен. Уговор о купопродаји куће игром случаја потписан
је 20. августа 2015. године, на дан националног празника Мађарске.
Тада су почеле „путешествије” по институцијама за добијање свих потребних докумената, дозвола, одобрења, пла-

нова и решења. Уз много стрпљења, истрајности и захваљујући добронамерним сарадницима, који су нас упућивали на прави, проходан пут до реализације, до краја фебруара 2016. године обављени су сви послове који су Уговором
о донаторству били предвиђени: купљена
је и порушена стара кућа и дато да се у
Мађарској изради и допреми до нас секељ-капија, симбол који означава да на
овим просторима већ 135 година живе
буковински Секељ-Мађари. Золтан Ембели, столар и дрворезац, с љубављу је
угравирао симболе који указују на ову
чињеницу. Доведена је до краја израда
плана за изградњу етно-куће, па су радови могли да буду започети.
На рушењу куће, подизању секељкапије и уређењу дворишног простора

Након поднетог извештаја о успешној
реализацији донације стигло је обавештење да треба конкурисати и надаље
за извођење радова. То је и учињено,
тако да су темељи етно-куће војловачких Мађара постављени почетком септембра 2017. године. Избор за извођача радова пао је на Грађевинско предузеће „Шимак”, чији радници заједно с
руководиоцима раде на пројекту професионално, с великом пажњом и залагањем.
До краја 2017. године завршени су
земљани радови и урађена је прва плоча, да би се у пролеће ове године наставило са изградњом. Уз добру сарадњу чланова руководства МКУД-а
и извођача радова, послови су лепо
напредовали, тако да је етно-кућа у
протеклих неколико дана покривена
црвеним цреповима, што се надалеко
види. Кућа није превелика, а просторије су распоређене као што су биле у
првим кућама, које су се некада градиле од земље и блата. Чак је и старомодна зидана пећ нашла своје место у
соби до улице.
У преосталих неколико месеци до
краја године биће још много посла,
али се уређење наставља и на пролеће, када ће бити обављени радови на
помоћним просторијама, како би се
уредило и двориште у складу с наменом куће.
Војловачки Секељ-Мађари ће следеће године моћи да прославе отварање своје етно-куће и имаће простор у
којем ће приказати све оно што је од
предака сачувано као успомена на начин живљења, културу и обичаје, чији
се трагови још увек могу пронаћи у
људима и њиховим домовима.
Илона Лечеи
Моника Нађ

ГОДИШЊЕ
ОКУПЉАЊЕ
ИГРАЧА И ПЕВАЧА
НА ПРЕСТИЖНОЈ
СМОТРИ
» страна V

УСПЕХ
ЈУЖНОБАНАТСКИХ
УЧЕ НИ КА
» страна VI

IV

Петак, 22. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОД ДЕТИЊСТВА СЕ ГАЈИ ЉУБАВ ПРЕМА СВОЈОЈ ИСТОРИЈИ

ЖЕНА КАО ЧВРСТ СТУБ ЧУВАЊА ТРАДИЦИЈЕ
Госпођа која све
постиже

њу изложби и доношењу одлука о даљем раду Друштва.
Почетак није био лак. Иако ју
је велика већина подржала и
пружила јој подршку у раду, као
и свуда, дешавало се да се појединцима не допадају њене одлуке и највећи задатак је био да
се изгладе односи између старијих чланица и руководства.
Ержика је том послу приступила с много поштовања, с обзиром на то да су чланице поприлично старије од ње саме. Као
најмлађа, увек је морала да пази
да некога не увреди, да не подигне глас, али је у исто време
захтевала и њихово поштовање.
Највећу помоћ у вези са свим
пословима удружења и организовањем и извођењем изложби
добила је од Јулије Хомонаи.
Присећа се да јој је госпођа Хомонаи изузетно помогла при првој изложби ручних радова, јер
јој је објаснила како се постављају панои и излажу ручни ра-

Као најмлађи члан
групе везиља МКУД-а
„Тамаши Арон”
постала је њихова
водиља
Осмехом и чврстим
држањем подигла
рад на виши ниво
Пример тога да жене морају једна другу да подржавају и да се
радују како свом, тако и туђем
успеху у истој мери, јесте наша
суграђанка Ержебет Варга из
Војловице.
Седећи у њеном беспрекорном дворишту покрај малог језера где плива лабуд који захтева њену пуну пажњу и пијуцкајући домаћу лимунаду, разговарале смо о њеном несвакидашњем животу.
Њена целокупна породица
спада међу чуваре традиције Секељ-Мађара у Војловици. Жене
су се одувек бавиле везом, уз
који је неизоставно певање на-

родних песама, и чувале рецепте за стара традиционална јела
из Буковине која су донета овамо пре 135 година.
Од када може да се сети свог
живота, слободно време је проводила на седељкама са стари-

јим женама. Тада је почело формирање Културно-уметничког
друштва „Тамаши Арон”, а како
везиље нису имале просторије
у којима би се окупљале, дружења су се одвијала по кућама.

Увек је одлазила с баком или
тетком и тако се развила љубав
према везу, кувању и печењу колача. Жене су месиле домаће колаче, првенствено крофне, јер
су биле веома једноставне за
спремање, с танким слојем ше-

ћера у праху или домаћег пекмеза, које су биле права посластица за свакога. Озареног лица, тврди да боље од тога никада није јела.
Када је била у шестом-седмом
разред Основне школе „Братство–јединство” у Војловици,
почели су да се одржавају „Жетелачки дани”. Она каже да су
били много другачији од данашњег празника жетве. Око петнаесторо људи је кретало у поворку по селу, а док обиђу круг,
скупило би и стотинак људи, јер
је био обичај да, када поворка
прође испред куће, сви који желе, могу да јој се придруже. На
сваком ћошку је било житеља с
бокалима хладне воде с бунара
и кифлама или хлебом намазаним машћу. Деци и омладини је
то био омиљени део летњег распуста.
Имала је веома лепо детињство, уз велику и сложну породицу. Мајци је јединица, а по
оцу има брата и сестру који су
живи и брата који је настрадао.
Каже да су били богати децом,
која су заједно одрастала. Мајке су се увек трудиле да поделе
све што су имале једне с другима, како ниједно дете не би осетило несташицу, у чему су биле
посебно спретне.
Одрастала је уз очуха који је
био веома добар човек и цела
његова породица је њену мајку
и њу лепо прихватила и пошто-

вала их, па је захваљујући његовом разумевању за њену традицију није било прекида у очувању мађарске заоставштине.
Школски дани су јој остали у
лепом сећању, након чега је дошла удаја за супруга Лајоша и
рођење двеју ћерки. Бака их је
прихватила у своју кућу, коју су
касније наследили. Двориште су
напунили разним животињама
и биљкама и Ержика тврди да
је ту, с баком, супругом и децом, научила да живи. Увек су
били присутни на војловачким
манифестацијама с фијакерима
и коњима.
Када су дошла тешка времена и када више није могла да
буде „само” мајка, супруга и домаћица, ступила је у радни однос у ПУ „Дечја радост” у Панчеву. Такође, изборила се с тешком болешћу, уз помоћ лекара и вере.
У то време је Ана Кемењ, која
је водила жене везиље, задобила озбиљнију повреду, те више
од две године није могла да управља пословима организације, па
је, на опште изненађење, вођство преузела Ержика. Од те
2013. године активно се бави и
овим додатним послом, који се
не може назвати хобијем, јер заиста захтева време, стрпљење и
одређене способности, као било које радно место. Састанке и
дружења ретко пропушта и изузетно је активна у организова-

„ВОЈВОЂАНСКИ ГАЛОП” И КУВАЊЕ ТОКАЊА

Специјална награда за Панчевце
Манифестацију
финансијски
подржава мађарска
фондација „Бетлен
Габор”
Средином маја одржан је шести „Војвођански галоп” на хиподрому у Зобнатици у Бачкој
Тополи. Званично је објављено
да ће победници ове године стећи право на учешће у „Националном галопу” у Мађарској, на
Тргу хероја у Будимпешти, у септембру ове године.
Ова манифестација је постала популарна и угошћава изузетно велики број посетилаца
из целе Војводине. Директор
Фондације за војвођански развој „Мрежа” Тивадар Бунфорд
рекао је да ће, поред такмичарског дела, ове године бити одржани и наступи фолклорних
група и акробата на коњима.
Главни покровитељ „Војвођанског галопа” и ове године је
био председник Скупштине Војводине и Савеза војвођанских
Мађара Иштван Пастор. Главни организатори су Савез војвођанских Мађара, „Lovas Show”

из Бу дим пе ште и фон да ци ја
„Мрежа”. Манифестацију финансијски подржава мађарска
фондација „Бетлен Габор”.
У оквиру ове манифестације
одржано је и такмичење у кувању традиционалног токања.
Токањ је јело од меса које се
кува у котлићу, при чему се користе три врсте сушеног меса,
исеченог на траке, које су по
ле ген ди ма ђар ски ко ња ни ци
носили у седлима. С обзиром

на то да је паприка стигла у
Европу уз помоћ Кристифора
Колумба, а верује се да су мађарски коњаници много пре
тога кували токањ, првобитни
сачувани рецепти не садрже
овај зачин, мада жири није замерао ако је неко од такмичара користио ово зачинско поврће. Сматра се да су коњаници користили зелено зачинско
биље које би нашли на месту
логоришта.

Боје Панчева бранила је екипа од 18 чланова МКУД-а „Петефи Шандор”. Они су били једна
од 75 пријављених екипа на такмичењу и освојили су посебну
награду за учешће. Према речима председника „Петефија Шандора” Кароља Ранца, екипа није
била најбоље упозната с правилима такмичења, тако да чланови нису понели народне ношње,
у којима су остали такмичари
били, нису имали украшене шаторе с ручним радовима жена из
Друштва и ложили су ватру на
земљи, што није било дозвољено из еколошких разлога. Због
тога им је мађарски и домаћи
жири одузео неке поене. Али то
их није омело да се дивно проведу, науче и виде много тога, као
и да се припреме да освоје прву
награду следеће године.
Остаће им у сећању сцена у
којој је један од коњаника, учесника трке, на романтичан начин запросио своју девојку, која је, наравно, пристала да му
буде супруга.
Манифестација је приведена
крају наступом Оперетског позоришта из Будимпеште.
Каролина Бисак

дови и од тог тренутка је све
кренуло набоље. Том приликом
је учврстила познанства са женама везиљама из других места,
с којима је и данас у контакту и
с којима је почела да обилази
разна дешавања, излаже и продаје ручне радове и колаче својих жена.
Те „њене жене”, како их зове
из љубави, повукле су је и да
пева у хору Друштва. Са осмехом на лицу тврди да је нико
није питао да ли жели или уме
да пева, већ су је само обавестили када је проба.
Захваљујући ручним радовима, домаћим традиционалним
колачима и хору, као и мађарској влади, која финансира очување мађарске традиције у Војводини, Ержика и њене жене су
излагале на многим местима за
која нису ни сањале да ће им се
пружити прилика.
Каролина Бисак

(Наставак у следећем додатку)

ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ

Конфирмација
у Дебељачи
Првог дана Духова, 20. маја, у

Дебељачи је деветоро младих
положило самостално заклетву

Тог дана је била и прилика за
полагање испита за још седамнаест реформатских ученика,

о својој вери пред Богом у сеоској реформатској цркви. О њиховој припреми водила је рачуна свештеница Марија Беседеш.

чија ће конфирмација уследити на крају 2018/19. школске године.
Имре Мартинек

ЦРКВЕНА СЛАВА У ВОЈЛОВИЦИ

Недеља Пресветог
Тројства
Недељу дана после недеље Ду-

хова је недеља Пресветог Тројства. Мала католичка заједница у Војловици се окупила на
слављу, пошто је њихов молитвени дом, који користе као цркву, освештан у част Пресветог
Тројства.
Свету мису је служио велечасни отац Роберт Пашћик, панчевачки жупник. На крају све-

звана реформатска заједница
Војловице. Бела Халас, бискуп,
Золтан Силађи, свештеник, и
брачни пар свештеника из Трансилваније Балаж и Чила Киш,
који су тада управо боравили у
Војловици, радо су се одазвали
позиву заједно са члановима црквене заједнице. У име реформата је предат и прикладан поклон слављеничкој заједници.

те мисе мали министранти су
отпевали једну песму.
Посебност ове прославе била је у томе што је, у име хришћанског јединства, у госте по-

Након свете мисе гости и домаћини су заједно остали на свечаном послужењу, где су време
провели у пријатном дружењу.
Жужана Халас
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ВЕЛИКИ ФЕСТИВАЛ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

ГОДИШЊЕ ОКУПЉАЊЕ ИГРАЧА И ПЕВАЧА
НА ПРЕСТИЖНОЈ СМОТРИ
Већ 55 односно 42 године мађарска културно-уметничка друштва из Војводине окупљају се
на фестивалима „Ђенђешбокрета” и „Дуриндо”. Први фестивал је намењен фолклорашким
групама, а други певачким. Фестивал је највећа смотра народних оркестара, фолклорних
ансамбала и солиста, омладинских и сениорских група, као и
других неговалаца традиције мађарског народног стваралаштва
у Војводини.
Првог викенда јуна ове године
домаћин великом броју културно-уметничких друштава био је
Нови Кнежевац. Овај северни
градић од око 7.000 становника
угостио је више од 150 играчких и певачких трупа из целе
Војводине. Нема старосних ограничења учесника, тако да на бину излазе учесници свих генерација. Такође, он није такмичарског карактера, али наступе
надгледа жири који на крају даје свој суд, критику и похвалу о
наступима.
Заправо, свечаности су почеле у среду, 30. маја, свечаним
отварањем, и до петка су се одржавали разни догађаји: трибине, предавања, изложбе и дружења присутних фолклораша и
становника. Житељи тог града
показали су се као изузетно добри домаћини. Беспрекорна организација, велики број волонтера, јасно означена места важна за учеснике и добро расположење како домаћина, тако и
гостију, остаће свима у пријатном сећању, јер неометан ток у
трајању смотре са овако великим бројем учесника од кључне
је важности.
На сам север Војводине, 3. јуна, из јужног Баната су се упутиле певачке групе МКУД-а „Тама ши Арон” из Вој ло ви це,

МКУД-а „Петефи Шандор” из
Панчева, МКУД-а „Боназ Шандор” из Иванова, МКУД-а „Салмасал” из Скореновца и МКУД-а
„Петефи Шандор из Вршца, који су наступили и у оквиру играчког дела програма, који је одржан дан раније.
Вршчани су били ти који су
„пробили лед” када су у питању
учесници из јужног Баната, наступом 2. јуна на „Ђенђешбокрети”,
са својим равничарским играма,
под вођством кореографа Кларе
Вираг и Золтана Секереша. Пратио их је оркестар Ференца Чонке.
Ове године је публика могла
да се радује наступу још две фолклорне групе из јужног Баната:
мала чета МКУД-а „Петефи Шандор“ из Добричева представила
се кореографијом Жељка Киша:
„Игре из Шаркеза“, уметнички
руководилац је Гизела Хорват, а
пратио их је оркестар „Чалока“
који предводи Тибор Рожа.

Трећи учесник Фестивала „Ђенђешбокрета“ била је фолклорна
група „Арвалањхај“ КУД-а „Ади
Ендре“ из Шушаре. Они су наступили кореографијом коју су
саставили Чила Важоњи и Роланд Решоцки. Уметнички руководилац је Андраш Алфелди,
а пратио их је оркестар „Черемпеле“ са Шандором Ђерфијем
на челу.
„Дуриндо” је у недељу почео
свечаном церемонијом и благословом заставе фестивала у Римокатоличкој цркви Светог Јураја у Новом Кнежевцу. Након
мисе учесници церемоније су
продефиловали улицама певајући и играјући. Успут се нису
обазирали на пљусак који се неумољиво спустио уз гласну грмљавину.
Програм је морао бити подељен на две посебне локације, у
великој сали позоришта и у свечаној сали библиотеке „Брани-

слав Нушић”, јер се на позив
председништва организације „Дуриндо” одазвало 119 певачких
група од Суботице до Панчева.
И овом приликом први су наступили чланови МКУД-а „Петефи Шандор” из Вршца. Хор
„Арвалањхај”, под уметничким
вођством Гергеа Турија, извео
је сплет песама из јужних равница Војводине, пред пуном великом салом новокнежевачког
позоришта.
Након њих, у поподневним
часовима, на бину је ступио мешовити хор МКУД-а „Петефи
Шандор” из Панчева, који је извео сплет народних песама из
Буковине, домовине Секељ-Мађара, под вођством Шамуа Киша. Видно добро расположени
чланови хора су своје расположење проширили на целокупну публику.
У међувремену, у свечаној сали Библиотеке, наступио је ско-

Локалне вредности – европске вредности
Садржајан програм
У априлу ове године МКУД-у
„Тамаши Арон” стигао је позив
из канцеларије градоначелника
места Ђерђоалфалу да делегација Друштва и Града Панчева,
заједно с представницима осталих девет насеља и организација из пет држава, учествује на
сусрету (од 24. до 27. маја) у
оквиру пројекта који је домаћинима одобрен на конкурсу
Европске уније „Локалне вредности – европске вредности”.
Циљ тродневне манифестације
био је међусобно упознавање.
Такође, било је важно искуство
о томе како су прихватање заједничких и различитих вредности, као и међусобна сарадња залог будућности Европе.
Чланови МКУД-а „Тамаши
Арон” из Војловице удовољили
су позиву и посетили су место
Ђерђоалфалу у Трансилванији.
Самоуправа града Панчева није посебно делегирала представника, тако да су чланови Друштва само као цивилно удружење учествовали у пројекту.
Групу је током три дана предводила и „дворила” Вероника
Гал, бивши стипендиста програма „Петефи Шандор”.
Поред мештана и Војловчана, били су присутни делегати
из још шест партнерских насеља: из великих општина Хајдубесермењ, Фад и Сањ у Мађарској; из Мађарбела у Словачкој
Републици; из Крашника у Пољ-

ској и из насеља Брезнички Хум
у Хрватској.
Првог дана програма, који је
уврштен у манифестацију „Дани села”, учесници су се представили у оквиру конференције. Свако је покушао сликовитим приказом у једној краткој,
петнаестоминутној презентацији да представи знаменитости
насеља, грађане, културне и привредне делатности. Тако су присутни могли да стекну сазнања
и о томе где се налази Панчево,
те да чују нешто више о Војловици и МКУД-у „Тамаши Арон”.
После заједничког ручка уследио је поподневни излет, током
којег су гости организовано посетили кањон Бекаш и језеро
Ђилкош, где су имали прилику
да се упознају с легендом о језеру. Невероватно леп призор предела је незабораван доживљај и

за оне који су већ били у овом
крају, а камоли за оне који се
први пут сусрећу с њим. У вечерњим сатима је више стотина
гостију и посетилаца уживало у
забави на отвореном простору
и целовечерњем концерту.
Другог дана већ од раних јутарњих часова почеле су да се
окупљају групе кувара у за то
предвиђеној улици с намером
и добром вољом да мноштву
учесника – гостију понуде својствена, за њихов крај карактеристична јела за ручак. Основне намирнице су обезбедили
организатори, али је зачине свако понео са собом од куће, да
би се сачувале мале кулинарске тајне. Било је рибље чорбе,
сар ме, гу ла ша, те сте ни не с
кромпиром, посластица и ракија из далеких крајева, што је
све допринело томе да се дру-

Свим мађарским хоровима из
јужног Баната који су наступили на смотри ове године била је
част да то учине. „Дуриндо” постоји већ 42 године и сваки пут
се одржава у неком другом граду. Учесника је из године у годину све више, што је дивна
вест.
Је не Хај нал, пред сед ник
На ци о нал ног са ве та ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це,
ре као је:
– „Дуриндо” чува вредности.
Стари и седи људи знају сачувати своје наслеђе, а млади да
ово народно бо гатство даље
преносе. Надамо се да ће још
дуги низ година певати, предавати даље, дајући наду и поверење.

секељским ношњама зрачили су
с бине и били су једини хор из
јужног Баната који је у новокнежевачком позоришту наступио
у пратњи музичара.

Следеће године домаћин ове
престижне манифестације биће КУД „Барток Бела” из Хоргоша.

штво зближи и након неколико сати већ заједно заигра. Куварска екипа Војловчана, с главним куварима Ержиком Варгом и Ђуријем Нађем на челу,
припремила је пилећи паприкаш с кнедлама.
Јело је припремљено уз коришћење секељанске сналажљивости: момци су уместо варјаче
користили очишћену грану. За
кратко време шатор је постао
један од најпосећенијих, а јело
је брзо нестало, заједно с краставцима кисељеним на сунцу
и кифлицама са салом, које су
понели од куће.
По подне су се екипе представиле у оквиру културног програма. Војловачка мешовита певачка група певала је секељанске народне песме из Доњег Подунавља, уз пратњу Чабе Бисака на кларинету. У увежбавању
групе пре поласка помагала је и
Маријана Њитраи, садашњи стипен ди ста про гра ма „Пе те фи
Шандор”.
Присутни су потом могли да
уживају у програмима на отвореном, а током вечери уследила
је заједничка свечана вечера, којом се манифестација и завршила. Окупљени су се тамо већ
дружили као стари познаници,
међусобно разменивши и поклоне.
Трећег дана пре подне сви
су се опростили од гостопримљивих домаћина и отпутовали кућама. Потписана је изјава о намерама за сарадњу, па
представници свих насеља очекују један нови сусрет на другој локацији.
Илона Лечеи

Каролина Бисак

СЛУЧАЈАН СУСРЕТ, ЗАЈЕДНИЧКА ПРОСЛАВА

Сећање на Арона
Тамашија

Чла но ви МКУД-а „Та ма ши

ФОРМИРАЊЕ НОВИХ ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА

Међународни сусрет
у Трансилванији

реновачки хор чувара традиције и народне песме „Салмасал”,
са сплетом секељских песама,
такође из Буковине. Вођа овог
хора је Маријана Њитраи.
Женски хор МКУД „Боназ
Шандор” из Иванова, под вођством Јулије Алмаши и Маријане Њитраи, наступио је одмах
након Панчеваца. Оне су, такође насмејане, извеле секељске
народне песме сачуване из буковинских предела.
Јужнобанатски опус секељских
песама заокружио је мешовити
хор МКУД-а „Тамаши Арон” из
Војловице. Они су под вођством
и у пратњи кларинетисте Чабе
Бисака извели старе народне песме из јужног Подунавља Војводине. У беспрекорно сачуваним

Арон” из Војловице су на крају
свог гостовања у Трансилванији, при повратку кући, посетили место Фаркашлака, родно село познатог писца Арона Тамашија. Циљ посете био је да млади чланови, који су први пут
били у Трансилванији, упознају родно место писца чије име
носи то друштво. На радост свих,
на тај начин су постали учесници једне лепе прославе. Наиме,
мештани и чланови КУД-а „Та-

ма ши Арон” из Фар ка шла ке
управо су 27. маја организовали присећање на писца поводом 52. годишњице од његове
смрти.
Председница друштва Јолан
Хаднађ у свом свечаном говору
посебно је поздравила Војловчане, истакавши да случајних
догађаја нема, те да је ово лепо
окупљање слављеничке заједнице воља Свевишњег.
У кратком али садржајном
програму присетили су се омиљеног секељанског писца Арона Тамашија, који почива у сенци два велика цера, али и познатих вајара Јенеа и Тибора
Сервацијуса, оца и сина, који
су израдили спомен-скулптуру
Арону Тамашију, украс спомен-

-парка. Присутни су могли да
чују занимљиве догађаје из живота писца, а затим су ученици
основне школе, која такође носи име Арона Тамашија, одрецитовали две песме Тамашијевих савременика.
Месни католички свештеник
Вилмош Леринц дао је благослов
и освештао надгробни споменик
и спомен-скулптуру, након чега
су представници мештана положили венце на спомен-обележја.
Сећање се завршило заједнич-

ком песмом присутних, орила се
стара секељанска химна: „Ох, мој
драги боже…”
Мала група МКУД-а „Тамаши
Арон” из Војловице посетила ја
и родну кућу писца и недавно
обновљену спомен-кућу, где је
некада пишчева сестра Агнеш
живела и где је он обично боравио када се враћао кући, јер се
ту осећао добро. Тамо је настало и његово дело под називом
„Завичај”. Ту је срцем и душом
саграђен пре неколико година
и „Културни амбар”, где посетиоци могу погледати сталну
изложбу фотографија и, у одређеним приликама, културне догађаје.
Моника Нађ
Илона Лечеи

VI

Петак, 22. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА И ГРАМАТИКЕ

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ У ДЕБЕЉАЧИ

УСПЕХ ЈУЖНОБАНАТСКИХ УЧЕНИКА

Чудновате приче за
школску децу

Домаћин ОШ „Моша
Пијаде” у Дебељачи

Збирка приповедака Зрењанин-

У Суботици републичко
надметање
Такмичење из мађарског језика и граматике је најпрестижније такмичење у Војводини за ученике који похађају наставу
на мађарском језику, а састоји се из три
круга: општинско, регионално и републичко такмичење. На свим нивоима такмичења су организована уз потпору Катедре за мађарски језик и књижевност
Филозофског факултета у Новом Саду,
као и Министарства просвете.
Ове године, 24. марта, и у Основној
школи „Братство–јединство” у Војловици одржано је општинско такмичење, након чега су се Лаура Кираљ и Андреа
Киш, ученице шестог разреда, и Леонтина Като, ученица седмог разреда, пласирале на регионално такмичење.
Основна школа „Моша Пијаде” у Дебељачи била је ове године, 28. априла,
домаћин јужнобанатског регионалног
такмичења из мађарског језика и граматике. На овогодишњем надметању је петнаест ученика виших разреда представљало четири насеља. Из Основне школе
„Доситеј Обрадовић” из Пландишта –
истуреног одељења у Јерменовцима – стигло је шест ученика, које је припремала
наставница Илдико Кечкеш. Три такмичарке из Основне школе „Братство–јединство” из Војловице предводила је наставница Лидија Борбанди Варга, а две
представнице Основне школе „Жарко
Зрењанин” из Скореновца наставница
Маргит Бинец. Четворочланој екипи из
Дебељаче припремни педагог била је наставница Ђерђика Заири.
На основу броја бодова у финалу надметања, тј. на републичком такмичењу у
Суботици, 26. маја, регију су представљала четири ученика из Јерменовца (Виола
Мориц из петог, Ендре Тури Барна из

шестог, Чила Барна из седмог и Доминик
Ракић Деме из осмог разреда), две ученице из Војловице (Лаура Кираљ из шестог и Леонтина Като из седмог разреда),
односно једна ученица из Скореновца
(Леона Биро из седмог разреда). Највреднија међу њима била је ученица Виола
Мориц, која је од максималних двадесет
освојила 18,35 бодова.
Најпрестижније такмичење из матерњег језика одржано је у Основној школи

„Сечењи Иштван”. Такмичење је пратио
жири, који је на крају прогласио резултате. Представници јужног Баната су добили признања у виду диплома, али је за
њих био вредан и сам доживљај учествовања на једном тако престижном такмичењу. Искористивши прилику, обишли
су центар града Суботице, што је за њих
исто тако био леп призор.
Имре Мартинек
Моника Нађ

ке Јоланке Ковач објављена је у
Сенти, у штампарији „Зетна – Басилискус”, уз помоћ Националне

колико пожутела крштеница. Улогу модератора прихватила је новинарка Отилија Коња Ковач, али
се убрзо и сама публика охрабри-

културне фондације и др Тибора
Варадија. Књига под насловом
„Приче из државе Штрудле” садржи девет приповедака. Књигу
је илустровао Ласло Петер, графичар рођен у Скореновцу, а објављена је у марту 2018. Након
тога су уследила представљања
по насељима.
Уче ни ци ма ни жих раз ре да
Основне школе „Моша Пијаде” у
Дебељачи, који наставу слушају
на мађарском језику, указала се
прилика да 11. јуна учествују на
необичној промоцији књиге у
просторијама Дома културе „Јожеф Атила”. Наравно, ни старији
нису изостали; наиме, приповетке никада не проверавају коме је

ла. С великим интересовањем и
дечјом раздраганошћу запиткивали су Јоланку Ковач да им ода
тајну: на који начин настају приповетке?
– Где је било, где није било, била некада једна жаба... – стигао је
њен одговор, али се већ и развило клупко приче.
Деца и ауторка су се надовезали и тако учинили сусрет динамичнијим. Главни јунак у том моменту измишљене приче био је
краљ жаба Јанош, који је једног
дана с верним слугама кренуо у
шуме свог краљевства да лови
муве и комарце... Наравно, помињане су и приче из збирке.

НА ЧАСУ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА

АУ ТОР КИ НА БИ О ГРА ФИ ЈА

Људске особине у инсектима
У Основној школи „Брат-

ство–јединство” у Војловици
на часу мађарског језика ученици шестог разреда анализирали су текст Лајоша Нађа
под насловом „Мува”.
Поводом тог текста наставница Лидија Борбанди Варга
повела је разговор с децом о
људској подмуклости, о сарказму и иронији, и постављено је
питање да ли се и инсекти могу
на тај начин анализирати, да
ли у њима има људских особина. Сваки ученик је за тему изабрао различитог инсекта, а ми
објављујемо на који начин је
једна од учесница такмичења
из мађарског језика и граматике описала особине комарца.
Комарац

Нема гнуснијег и подмуклијег створења од комарца. Ра-

ди прецизно и тачно. Прилично је лукав инсект. Приђе
ти близу и тражи једно такво
место где ће највише да те боли убод и, наравно, где ће би-

ти видљиво свакоме. Након
тога ће у тебе убризгати анестетик, да ни случајно не осетиш опасност и мислиш да
си у сигурности. А онда ће

Имре Мартинек

само уметнути своју жаоку и
већ може да се гости. Учињену штету обично само касније приметиш, али ако и затекнеш на делу тог малог, проклетог инсекта, већ је сувише касно. Да ли је способна
једна тако, на први поглед
безопасна буба да проузрокује тако велику главобољу?
Наиме, након што се већ догодио проблем, узалуд чешеш,
чупкаш, дираш, на тај начин
нећеш да ублажиш и сакријеш рану. Тада следи тачка,
када је најбоље решење – алкохол. Напокон, шта још да
кажем о њима?
Но једно је сигурно: ови комарци су страшна створења!
Чудно, као да ме подсећају на
некога!
Лаура Кираљ VI3

ПРИПРЕМЕ ЗА „ДАНЕ ХЕРЦЕГА ФЕРЕНЦА” У ВРШЦУ

Јоланка Ковач је рођена у Зрењанину 1958. Диплому је стекла на Филозофском факултету у Новом Саду, на катедри за
мађарски језик и књижевност. Живи у Мужљи, библиотекар је
у тамошњој Основној школи „Серво Михаљ”. Пише новеле, приповетке и песме за децу. Бави се и превођењем књижевних
дела: песама и прозе, како с мађарског на српски, тако и обрнуто. До сада су јој објављене две збирке новела и једна збирка приповедака.
Ауторка је са ученицима основне школе у Дебељачи последњи пут организовала сусрет поводом „Дана мађарске поезије
2014”, када им је говорила и о идејама у вези са заштитом животне средине. Деца очекују ново дружење с њом.

КРИЗМАЊЕ И ПРВЕ ПРИЧЕСТИ

Мај је празник за децу
У Скореновцу и Иванову је то-

ком маја било великих празника
у црквеним заједницама. У католичкој цркви Светог Иштвана у
Скореновцу, 19. маја, др Ласло

прву причест. У ивановачкој католичкој цркви Светог Вендела
славље поводом прве причести
одржано је у недељи Светог Тројства, 27. маја. Том приликом су

Немет СВД, бискуп Зрењанинске
бискупије, обавио је чин кризмања и више од тридесеторо младих људи постало је пунолетно у
својој вери.
Недељу дана касније, 27. маја,
петнаесторо мале деце узело је

један дечак и три девојчице узели своју прву причест, а припремао их је жупник Чаба Чипак.
Сваки од наведених догађаја
био је лепа прилика да се чланови заједнице окупе у цркви.

Програм се допуњује новим садржајима
с величином слова 12. Рад се
може предати поштом у три
примерка. Потребно је да буде назначено име подносиоца конкурсног рада (адреса,
имејл, телефон), старосно доба, место становања и школа, уколико је дотична особа
ученик.
Задате теме су: Градић на
обали потока Ерд, под планином Сомљо; Мој сусрет са
Херцегом Ференцом, знаменитим писцем; Прича старог
то рањ ског са та; Ми сте ри је
тунела вршачког замка; Језик
и вера су ми изгубљени, ко-

У име Спомен-одбора „Хер-

цег Ференц” при КУД-у „Петефи Шандор” у Вршцу председница Хајналка Кризбаи упутила је позив збратимљеним
градовима града Вршца и представницима јужнобанатских
КУД-ова да одреде групе средњошколаца или студената од
по три члана који ће своја насеља представљати на „Данима Херцега Ференца”, који се
одржавају треће недеље септембра, на такмичењу под називом „Упознај родни град
Херцега Ференца”.
Такмичаре би требало припремати помоћу интернета, из
књижевног материјала који ће
бити објављен на сајту Друштва. Рок за пријављивање је
15. август, на адресу КУД-а
„Петефи Шандор”: Дворска 15,
26300 Вршац.
Истовремено је Спомен-одбор
Херцега Ференца објавио и

литерарни конкурс под називом „Нека буде мало речи, а
широка мисао”.
На конкурс се може јавити
свако ко је напунио седамнаест година, а литерарно дело
може бити проза, бајка или
песма. Обим састава може бити максимално 5 А/4 стране,

ме да се молим; Тражим најлепшу реч нашег језика; Слатки завичају, куда лута твој
народ? Другим језиком говориш, на дру гом је зи ку пи шеш… али на ком сањаш, како плачеш?
Радове треба слати на већ
поменуту адресу КУД-а „Петефи Шандор”. Рок за слање је
15. август. Резултати конкурса ће бити објављени у трећој
недељи септембра, у оквиру
„Дана Херцега Ференца”.
Организатори очекују нова
дела!
Илона Лечеи

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
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NAGY FESZTIVÁL TÖRÖKKANIZSÁN

NÉPTÁNCO SO K ÉS NÉPZENÉSZEK, ÉNEKESEK ÉVI
TALÁLKOZÓJA A TEKINTÉLYES SZEMLÉN
A vajdasági magyar művelődési
egyesületek népi együttesei már 42,
illetve 55, éve találkoznak a Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiválon. A Gyöngyösbokréta a néptánccsoportok-, a Durindó a népdalénekesek és népzenészek seregszemléje.
Ez a vajdasági magyar népi
együttesek, néptánccsoportok és
szólisták hagyományápoló és hagyományőrző, ijúsági és felnőtt kategóriájú szemléje.
Ezévjúniuselső hétvégéjénanagyszámú művelődési egyesület házigazdája Törökkanizsa volt. Ez a közel hétezer lakosú bánáti tiszamenti kisváros vendégül látott több
mint 150 tánc- és énekcsoportot
egész Vajdaság területéről. A fellépőknek nincs meghatározott korhatár, így tehát színpadra léphet
minden korosztály. A Fesztivál nem
versenyjellegű, de a fellépéseket
szakzsűri kíséri igyelemmel, amely
a rendezvény végén mondja ki véleményét, a fellépésről megalkotott bírálatot vagy dícséretet.
Az ünnepség ugyan már május
30-án, szerdán megkezdődött az
ünnepi megnyitóval, és a fő rendezvények kezdetéig különféle kerekasztalmegbeszélések, előadások,
kiállítások zajlottak a jelenlevő
néptáncosok és a lakosság részvételével. E város lakosai jó házigazdáknak bizonyultak. A kifogástalan
szervezés, az önkéntesek hada, az
értelmesen kijelzett helyek sokat
jelentettek a résztvevőknek és a
házigazdáknak egyaránt. A zökkenőmentes folyamat ilyen nagy
számú résztvevővel kulcsfontosságú
ahhoz, hogy a rendezvény kedves
élményként maradjon meg mind
a vendégek mind a házigazdák emlékezetében.
Bánát északi részére Dél-Bánságból vasárnap, június 3-án indultak útnak a hertelendyfalvi Ta-

mási Áron SZMME, a pancsovai
Petői Sándor MME, a sándoregyházi Bonnaz Sándor MME, a székelykevei Szalmaszál IME és a verseci Petői Sándor Kultúregyesület
énekcsoportjai.
A verseciek a tánccsoportok
programjában is részt vettek. Ők
már több éve folyamatosan jelen
vannak a Gyöngyösbokrétán, így
június 2-án is felléptek. Idén,
Virág Klára és Szekeres Zoltán
koreográfiája alapján alföldi táncokkal mutatkoztak be Csonka Ferenc zenekara kíséretében.
Idén kivételesen még két Délbánáti tánccsoportnak örülhetett
a közönség: az udvarszállási Petői
Sándor Magyar Művelődési Egyesület
kicsiny
csapata

Sárközi táncokkal mutatkozott be
Kiss Zselykó koreográiájában,
Horváth Gizella művészeti vezetővel, a Csalóka zenekar kíséretében Rózsa Tibor vezetésével.
A Gyöngyösbokrétán a harmadik Dél-bánsági fellépő a fejértelepi Ady Endre Művelődési Egyesület Árvalányhaj néptáncegyüttese volt. Ők az Istenem, országom
című koreográiával léptek fel,
nagyecsedi táncokkal, amelyet Vázsonyi Csilla és Resócki Rolland
koreográiája alapján Alföldi András művészeti vezetővel tanultak
be. Őket a Csörömpölő zenekar
kísérte Györi Sándor vezetésével.
Vasárna p a Durindó ünnepi
áhitattal kezdődött a törökkanizsai
Szent György római katolikus tem-

plomban, ahol megáldották a fesztivál résztvevőit és lobogóját. Azt
követően a rendezvényen fellépők
csapata felvonult az utcákon énekszóval, mulatozva. Közben nem
törődtek a futózáporral sem, amely
rájuk zúdúlt hangos mennydörgés
közepette.
A műsort szükségszerűen két
helyszínre kellett osztani, a színház
nagytermében és a Branislav Nušić könyvtár dísztermében folyt a
fellépés, mert a Durindó Szervezőbizottságának felhívására 119
énekcsoport, zenekar és szólista jelentkezett Szabadkától Pancsováig.
Ez alkalommal is elsőként a verseci Petői Sándor Kultúregyesület
Árvalányhaj énekcsoportja lépett
fel Túri Gergő művészeti vezetővel

PARTNERKAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA

Helyi értékek – európai értékek
Nemzetközi találkozó
Erdélyben
Tartalmas műsor
Ez év április folyamán érkezett a
meghívás a Gyergyóalfalu Polgármesteri Hivatalától a Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egyesületnek, amelyben 5 országból
másik kilenc helység, szervezet
képviselői mellett felkértek, hogy
az egyesület és Pancsova város
képviselete is vegyen részt egy Úniós pályázaton megnyert projektum keretében megrendezett találkozón (május 24. és 27-e között),
amelynek a Helyi értékek – Európai
értékek címet adták. A háromnapos
rendezvény célja volt kölcsönösen
megismerkedni, és megtapasztalni azt, hogy a közös és különböző
értékek elfogadása, az együttműködés, az értékcsere mind együttvéve Európa jövőjének záloga.
A hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egyesület tagjai a meghívásnak eleget
téve Erdélybe, Gyergyóalfaluba látogattak. Pancsova városi önkormányzata nem küldött külön képviselőt, így az egyesület tagjai csak
mint civilszervezet vettek részt a
projektumban. Három napon át a
csoportot Gál Veronika, a Petői
Sándor Program volt ösztöndíjasa
vezette és istápolta.
A helyieken és a hertelendyfalviakon kívűl még 6 partnertelepülés képviselői voltak jelen: Magyarországról Hajdúböszörmény,
Fadd és Szany Nagyközség Önkormányzatából, Szlovákiából Magyarbél településről, Lengyelországból Krasnik településről, Hor-

vátországból pedig Breznicski Hum
településről.
A Falunapok rendezvény keretébe foglalt program első napján
a résztvevők egy konferencián mutatkoztak be. Képes kivetítéssel
próbálta meg mindenki egy rövid,
15 perces bemutatkozással ismertetni települése jellegzetességét, lakosait, kulturális és gazdasági tevékenységét. Így szerezhettek tudomást arról is, hogy hol van Pancsova és valamivel többet hallhattak Hertelendyfalváról meg a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesületről.
A közös ebédet egy délutáni kirándulás követte, a vendégek szer-

vezetten látogattak el a Békás-szorosig és a Gyilkos-tóig, ahol megismerhették a tó legendáját. A lenyűgöző táj látványa felejthetetlen
élmény azok számára is, akik már
jártak e vidéken, hát még azoknak, akik első alkalommal találkoznak vele. Az esti órákban szabadtéri szórakozás, egész estét betöltő koncert várta a több száz
vendéget és faluba látogatót.
A második napon már a kora
reggeli óráktól főzőcsapatok sorakoztak fel a kijelölt utcában azzal
a szándékkal és jóakarattal, hogy
a résztvevő vendgésereget sajátos,
helyi jellegű ételekkel vendégeljék
meg ebédre. Az alapanyagot a szer-

vezők biztosították, de a fűszereket mindenki otthonról vitte, hogy
az apró főzési titkok megmaradjanak. Volt ott halászlé, töltött káposzta, pörkölt, krumplistészta…
és még sok minden más, csemege
és távolról érkezett pálinka, ami
sokban hozzásegített, hogy a társaság összemelegedjen és néhány
óra múlva már táncra is perdüljön.
A hertelendyfalviak főzőcsapata
Varga Erzsébet és Nagy György
főszakácsokkal az élen “csürkepaprikást” készített “galuskával”.
A székely leleményességet bőven
kihasználva készült el az étel: a fakanalat egy megtisztított faág helyettesítette. Rövid időn belül egyike
a leglátogatottabb sátornak bizonyult, az étel pedig mind elfogyott, az itthonról vitt “kovászos
uborkával” és hájaskilivel együtt.
Délután a csoportok művelődési
műsor keretében mutatkoztak be.
A hertelendyfalvi vegyes dalkör Aldunai székely népdalokat énekelt,
Biszak Csaba klarinétos kíséretében.
A csoport felkészülését Nyitrai Marianna, a jelenlegi Petői Sándor
Program ösztöndíjasa segítette.
Műsor után a jelenlevők szabadtéri programokat élvezhettek,
majd az est folyamán a rendezvény
közös, ünnepi vacsorával zárult. Az
egybegyűltek ott már mint közeli
ismerősök társalogtak és kölcsönösen meg is ajándékozták egymást.
Harmadnapon a délelőtt folyamán búcsút véve a szívélyes házigazdáktól, mindenki hazautazott.
Az aláírt közös együttműködési
szándéknyilatkozat értelmében
minden település képviselői számítanak egy újabb találkozásra,
változó helyszínnel.
Lőcsei Ilona

az élen. Dél-alföldi dalcsokorral
mutatkoztak be telt ház előtt a törökkanizsai színház nagytermében.
Őket követően a délutáni órákban a pancsovai Petői Sándor
MME vegyeskara lépett színpadra
bukovinai dépdalokkal, Kiss Samu művészeti vezetésével. A láthatóan jókedélyű énekesek átvitték
saját hangulatukat a közönségre is.
Időközben a könyvtár dísztermében fellépett a székelykevei Szalmaszál ME Székelykeve hagyományőrző népdalköre. Műsorukban Bukovinai székely keserves és
táncdallamok szerepeltek, művészeti vezetőjük Nyitrai Marianna volt.
A sándoregyházi Bonnaz Sándor
MME asszonykórusa Almási Júlia
és Nyitrai Marianna vezetésével

A gondosan megőrzött székely
népviseletben jókedvet sugároztak
a színpadról. A törökkanizsai
színházban a Dél-bánáti népdalkörök közül egyedül ők énekeltek
zenekísérettel.
Az összes Dél-bánáti Magyar
népdalkörnek, amely idén megjelent e szemlén, nagy megtiszteltetés volt ez a részvétel. A Durindó
már 42 éve létezik és minden alkalommal más városban rendezik
meg. A résztvevők száma évről évre
egyre több, ami nagyon jó hír.
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti
Tanács elnöke kihangsúlyozta:
- А Durindó értékeket óv. Egyik
csapat a másiktól látva megmutatják,
hogyan tudják az idős és őszhajú
emberek megőrizni örökségüket, a

közvetlenül a pancsovaiak után lépett fel. Látható jókedvvel Bukovinai székely táncdalokat adott elő.
A délbánátiak székely népdalainak sorozatát a hertelendyfalvi
Tamási Áron SZMME vegyes kara zárta. Biszak Csaba vezetésével
és klarinét-kíséretében régi al-dunai székely népdalokat adott elő.

iatalok pedig ezt a népi kincset tovább tudják vinni. Reméljük még
hosszú éveken át énekelnek, reményt és bizalmat keltve.
Jövőre e tekintélyes rendezvény
házigazdája a horgosi Bartók Béla
Magyar Művelődési Egyesület lesz.
Biszak Karolina

VÉLETLEN TALÁLKOZÁS, KÖZÖS ÜNNEPSÉG

Tamási Áronra
emlékeztünk

Ahertelendyfalvi Tamási Áron

Székely-Magyar Művelődési Egyesület tagjainak erdélyi kirándulásuk
– vendégszereplésük befejeztével,
átutazóban Farkaslakára, Tamási
Áron neves írónk szülőfalujába is
ellátogattak. A látogatás célja az
volt, hogy az egyesület ijú tagjai,
akik első alkalommal jártak Székelyföldön, megismerjék az egyesület névadójának szülőhelyét. Mindannyiuk örömére egy szép ünnepségnek lettek ezáltal résztvevői,
ugyanis, a helyi Tamási Áron Mű-

szobrát alkották meg, amely ott
díszeleg az emlékparkban. A jelenlevők érdekes történeteket hallhattak az író életéből, majd a Tamási
Áron nevét viselő általános iskola
tanulói két verset mondtak el, amelyet a nagy író kortársai Tamásiról
írtak.
Laczkó Vilmos, a helyi katolikus plébános áldást mondott és
megszentelte a síremléket és emlékszobrot, miután a helyi képviselők koszorúkat helyeztek el az
elhunytak tiszteletére. A meg-

velődési Egyesület és Farkaslaka
lakossága az író halálának 52. évfordulója alkalmából éppen vasárnap, május 27-én tartott megemlékezést.
Az egyesület elnöknője, Hadnagy Jolán, köszöntőbeszédében
külön üdvözölte a hertelendyfalviakat kiemelve, hogy véletlen eset
nincs, ez a Gondviselés akarata,
hogy ilyen szépen összejött az ünneplő közösség.
A rövid, de tartalmas műsorban a két cserefa árnyékában pihenő Tamási Áron közkedvelt székely író mellett a két neves szobrászművészre is megemlékeztek,
Szervátiusz Jenőre és Tiborra, apára
és iúra, akik Tamási Áron emlék-

emlékezés a jelenlevők közös énekével ért véget, a régi székely himnusz csendült fel: Ó, én édes jó Istenem….
A hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egyesület kis csapata ellátogatott az író
szülőházához és a nemrégen felújított
emlékházhoz, Ágnes nővére házához, ahova írónk hazajárt, hiszen
abban a házban érezte magát otthon. Ott született meg a Szülőföldem
című műve is. Itt épült fel néhány
évvel ezelőtt szívvel-lélekkel a Kultúrcsűr is, ahol az odalátogatók állandó fényképkiállítást tekinthetnek meg és alkalmi művelődési események részesei lehetnek.
Nagy Mónika
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MAGYAR NYELVI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY

KÖNYVBEMUTATÓ TORONTÁLVÁSÁRHELYEN

DÉL-BÁNÁTI SIKEREK

Csodás mesék iskolás
gyerekeknek

A torontálvásárhelyi Moša
Pijade ÁI mint házigazda
Szabadkán a köztársasági
döntő
A magyar nyelvi és nyelvhelyességi verseny
a Vajdaságban magyar tannyelven tanuló
diákok legrangosabb nyelvtanversenye, amely
három fordulóból áll: községi, körzeti és a
köztársasági döntőből. A versenyt minden
szinten az újvidéki Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, valamint az oktatási minisztérium támogatásával
szervezték meg.
Idén március 24-én a hertelendyfalvi Testvériség – Egység Általános Iskolában is tartottak községi versenyt, amelyről két hatodikos
tanuló: Király Laura és Kiss Andrea jutott
tovább. A hetedikes Kató Leontina is eleget tett
a körzeti versenyen való részvétel feltételeinek.

Az anyanyelvi és nyelvhelyességi verseny
dél-bánsági körzetének vetélkedőjét a torontálvásárhelyi Moša Pijade Általános Iskolában tartották meg április 28-án. Az
idei megmérettetésen résztvevő tizenöt
felsős négy település színeit képviselte. A
zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola ürményházi kihelyezett tagozatáról
hat diák érkezett Kecskés Ildikó tanárnő
felkészítésében. A pancsova – hertelendyfalvi Testvériség-Egység Általános Iskola három versenyzőjét Borbandi Varga
Lídia tanárnő vezette, a székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskola két képviselőjét pedig Binecz Margit tanárnő kísérte.
A négytagú torontálvásárhelyi különítmény
felkészítő pedagógusa Zairi Györgyike tanárnő volt.
Az elért pontszámok alapján a verseny ináléjában, azaz a köztársasági rangfokozatú
döntőben való részvételt a körzetből hét
tanuló érdemelte ki: Móricz Viola ötödikes,

Túri-Barna Endre hatodikos, Barna Csilla
hetedikes és Rakity-Döme Dominik nyolcadikos tanuló Ürményházáról, a hatodikos
Király Laura és a hetedikes Kató Leontina
Herteldyfalváról, és a székelykevei hetedikes Bíró Leona. A köztársasági döntőben a
körzetből Móricz Viola kimagasló eredményt
ért el, aki a maximális húszból 18,35 pontot
szerzett.
A legrangosabb anyanyelvi verseny döntőjének a szabadkai Széchenyi István Általános
Iskola adott helyet, május 26-án. A versenyt
zsűri értékelte, végül pedig kihirdette az
eredményeket. Részvételükért elismerő oklevelet kaptak a Dél-bánáti képviselők is, de
számukra értékes volt maga az élmény is,
hogy részt vehettek e rangos megmérettetésen. Kihasználva az alkalmat bejárták
Szabadka város központját, ami szintén szép
látvány volt számukra.

A n ag yb ecskereki születésű Ko-

vács Jolánka mesegyűjteményének
kötetben való megjelenését a zentai
zEtna – Basiliscus gondozásában a

könyvi kivonata. A moderátori szerepet eredetileg Kónya-Kovács Otília
újságíró vállalta, de csakhamar maga a publikum is nekibátorodott.

Nemzeti Kulturális Alap és dr. Várady
Tibor támogatta. A Rétesország meséi címmmel megjelent kötet kilenc
meséből áll, amely Pétër László székelykevei származású graikus illusztrációival teljessé téve 2018 márciusában látott napvilágot. Jöhetett
a kiadvány bemutatása, majd szép
sorjában a tájolások is.
A torontálvásárhelyi általános iskola alsós tagozatainak magyar tanyelvű diákjai június 11-én rendhagyó író-olvasó találkozó élmé-

Hamisíthatatlan érdeklődéssel és
gyermeki vidámsággal kérdezve rá
Jolánka könyvtáros nénire, lenne- e
szíves nékik is elárulni, hogyan és
miképpen születnek a mesék?
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy béka... – érkezett a válasz, de
már gombolyodott is tovább a mese fonala, egymásnak adva tovább a
motringot, téve egyre pergőbbé a
találkozást. A rögtönzött történet
főhőse voltaképpen egy János nevű
békakirály lett, aki egy napon hű

ÉLETRAJZ - DIÓHÉJBAN
Kovács Jolánka 1958-ban született Nagybecskereken. Az Újvidéki
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett tanári
oklevelet. Muzslán él, a helybeli Szervó Mihály Általános Iskola
könyvtárosa. Novellákat, meséket és gyermekverseket ír.
Műfordítással is foglalkozik – verseket, prózai szövegeket fordít
magyarról szerb- és szerbről magyar nyelvre. Eddig két
novelláskötete és egy mesekötete, valamint két műfordításkötete
jelent meg.
A torontálvásárhelyi iskolások között a szerző legutóbb a magyar
költészet napja alkalmából rendezett környezetvédelmi gondolatokkal is egybekötött találkozón vegyült el, 2014-ben. A gyerekek
visszavárják újabb találkozásra.

Martinek Imre
Nagy Mónika

MAGYAR NYELVÓRÁN

Emberi tulajdonságok a rovarokban

A h ertelen d yfalvi Testvériség

– Egység Általános Iskolában a
magyar nyelvórán Nagy Lajos:
A légy című szövegét elemezték
a 6. osztályos tanulók.
A szöveg nyomán Borbandi Lídia
tanárnő a gyerekekkel az emberi alattomosságról, a gúnyról és
iróniáról beszélgetett és felvetődött a kérdés, hogy vajon más
rovarokat lehet-e ilyen szempontból elemezni, van-e emberi tulajdonság bennük? Minden tanuló más-más rovart választott, mi pedig közzétesszük
az egyik anyanyelv- és nyelvismereti verseny résztvevőjének a
fogalmazását a szúnyog tulajdonságairól:

A szú n yo g

Nincs útálatosabb és alattomosabb lény a szúnyognál. Precízen
és pontosan dolgozik. Meglehe-

tősen ravasz rovar. Odaférkőzik
a közeledbe és keres egy olyan
helyet, amelyen a legjobban fog

fájni a csípés, és persze ahol mindenki látni fogja annak nyomát.
Ezután érzéstelenítőt ereszt beléd,

hogy még véletlenül se érezd
meg a veszélyt, és biztonságban
tudd magad, majd beilleszti a
szívószálát és már lakomázhat
is. Az okozott kárt általában már
csak később veszik észre, ám ha
tetten éred is azt a kis mihaszna
rovart, már késő. Hát képes egy
ilyen ártalmatlannak tűnő bogár
ilyen nagy fejfájást okozni?
Ugyanis, miután már megtörtént
a baj, hiába vakarod, téped, bántod a nyomát, ezzel enyhíteni,
eltüntetni a sebet nem fogod!
Ezután következik az a pont,
amikor a legjobb megoldás az –
alkohol. Végül mit mondjak még
róluk?
Nos, egy biztos:
Szörnyű lények ezek a szúnyogok! Furcsa, mintha emlékeztetnének valakikre!
Király Laura VI3

nyében részesülhettek, a helyi József
Attila Művelődési Otthon berkeiben. Persze, azért az idősebbek sem
maradtak távol, elvégre a mesék sohasem irtatják, kinek mennyire sárgult már el az eredeti születési anya-

szolgáival együtt bevette magát birodalmának erdejébe legyekre és
szúnyogokra vadászni...
Természetesen, a kötetbe foglalt
történetekből is érkezett ízelítő.
Martinek Imre

BÉRMÁLKOZÁS ÉS ELSŐÁLDOZÁS

Május, a gyerekek
ünnepe
Székelykevén és Sándoregyházán

május folyamán nagy ünnepségek
voltak az egyházközösségekben.
Székelykevén a Szent István katolikus templomban május 19-én
Dr. Német László SVD nagybecske-

A sándoregyházi Szent Vendel
katolikus templomban az elsőáldozási ünnepségre ugyancsak május
27-én, Szentháromság vasárnapján
került sor. Ez alkalommal egy kisiú és három kislány volt elsőáldozó,

reki megyéspüspök bérmálási szertartást tartott, több mint harminc
ijú vált nagykorúvá hitvallásában.
Egy héttel később, május 27-én,
szintén Székelykevén, tizenöt gyermek járult először szentáldozáshoz.

akiket e szép alkalomra Ft. Csipak
Csaba plébános készített fel.
Minden említett esemény szép
alkalom volt, hogy a templom falai
között egybehozza a közösségek tagjait.
Nagy Mónika

ELŐKÉSZÜLETEK A HERCZEG FERENC EMLÉKNAPOKRA VERSECEN

Újabb tartalmakkal bővül a program
A verseci Petői Sándor Kul-

túregyesület Herczeg Ferenc Emlékbizottsága nevében Krizbai
Hajnalka elnökasszony intézett
felhívást Versec város testvérvárosai és a Dél-bánáti művelődési egyesületek képviselői felé,
hogy a szeptember harmadik hetében tartandó Herczeg Ferenc
Emléknapokra jelöljenek ki egy
helységüket képviselő, 3 tagú középiskolás vagy egyetemista csoportot, amely részt venne az ISMERD MEG HERCZEG FERENC SZÜLŐVÁROSÁT elnevezésű vetélkedőn.
A versenyzőket az internet segítségével kellene felkészíteni az
egyesület honlapján megadott
irodalmi anyagból. Jelentkezési
határidő: 2018. augusztus 15-e,
a Petői Sándor Kultúregyesület
címére: Dvorska 15, 26300 Vršac.
Ezzel egyidőben a Herczeg Ferenc Emlékbizottság irodalmi

mese vagy vers. Az írás terjedelme maximum 5 A/4-es oldal,
12-es betűméret. A pályázatot
postai úton kérik beadni 3 gépelt
példányban. Szükséges, hogy
legyen feltüntetve a pályázó neve, elérhetősége (cím, email, telefon), életkora, lakhelye és iskolája, amennyiben tanuló az illető személy.
A témák, amik közül választani
lehet: - Városka az Érd patak
mentén, a Somlyó hegy lábánál;
Találkozásom Herczeg Ferenccel
az írófejedelemmel; A vén toronyóra meséje; A verseci vár
alagútjának rejtelmei; Nyelvem,

pályázatot is meghirdetett "SZŰK
LEGYEN A SZÓ ÉS TÁGAS A
GONDOLAT" címmel.
A pályázatra jelentkezhet mindenki, aki elmúlt 17 éves, irodalmi munkája pedig lehet próza,

hitem elveszett, kihez fohászkodjak; Keresem nyelvünk legszebb
szavát; Édes hazám,merre bolyong néped?; Más nyelven beszélsz, más nyelven írsz...de hogyan álmodsz, hogyan sírsz?
A pályázatokat is a Petői Sándor
Kultúregyesület már előbb feltűntetett postacímére kell beküldeni. A beküldés határideje:
2018. augusztus 15. Az eredményhírdetésre szeptember harmadik hetében kerül sor, a Herczeg Ferenc Emléknapok keretében.
Várják az alkotásokat!
Lőcsei Ilona
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ДЕСЕТ ГОДИНА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНЕ КАМПАЊЕ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

НИС-ова ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ДУНАВА

Сви на реке
Панчевци су дванаести пут
обележили међународни празник Дан Дунава, под слоганом „Активни за реке”. Централна манифестација је одр-

чуна и имају потребу да помогну да Тамиш и његове обале буду чисти и уредни.
У овогодишњој манифестацији у част најзначајније европ-

жана у суботу, 16. јуна, на тамишком кеју, у организацији
локалне самоуправе. Грађани

ске реке учествовали су и чланови Удружења ликовних уметника „Светионик”, Удружења

и волонтери великог броја
удружења и организација с
територије нашег града очистили су од отпада леву и десну обалу, од ушћа Тамиша у
Дунав до градске плаже, а за
најмлађе суграђане организована је тематска ликовна
радионици.

оболелих од мултипле склерозе, Удружења инвалида рада,
Клуба за стара и одрасла лица,
удружења „Препознај у себи” и
„На пола пута”, као и полазници Дечјег атељеа „Мали геније”. Организатори су за крај овогодишњег обележавања Дана Дунава обезбедили ручак на тера-

Више од двадесет чамаца
чланова удружења „Марко Кулић” и Удружења спортских
риболоваца и наутичара „Тамиш” учествовало је у овој

си Удружења спортских риболоваца и наутичара „Марко Кулић” за све актере ове акције.
На крају треба истаћи да је
прослава Дана Дунава доби-

еколошкој акцији и, према речима Милорада Тимченка, једног од организатора ове манифестације, свест о значају
очувања река је сваке године
све већа и наши суграђани више воде рачуна о очувању панчевачких водотокова. Како је
он рекао, из године у годину
количина отпада која се сакупи током акције „Активни за
реке” све је мања, што јасно
показује да Панчевци воде ра-

ла статус градске манифестације и да Панчево од 2009.
поседује цертификат Међународног комитета за заштиту реке Дунав за организацију ове међународне кампање.

Милијарду динара за
реализацију 900
програма
Вишегодишње
партнерство Панчева
и нафтног гиганта
Нафтна индустрија Србије обележила је у четвртак, 14. јуна,
у Панчеву, деценију успешне
сарадње те компаније и локалне заједнице кроз друштвено
одговоран програм „Заједници
заједно”. У нашем граду су реализована 132 пројекта који су
значајно допринели културном,
социјалном и еколошком бољитку Панчева и околине и у
ту сврху НИС је за њихову реализацију издвојио 152 милиона динара. Вишегодишње партнерство НИС-а и Панчевa крунисано је свечаним догађајем
у Народном музеју, чију је реконструкцију, с циљем промоције и одржавања културног
наслеђа, компанија НИС подржала у оквиру свог програма
друштвене одговорности „Заједници заједно”.
Свечаности су присуствовали градоначелник Панчева Саша Павлов, први заменик генералног директора компаније НИС Андреј Тучнин, представници НИС-а, као и многобројни носиоци пројеката реализованих током десетогодишње сарадње. Нафтни гигант
је током једночасовног дружења у знаменитом панчевачком
здању припремио богат културно-уметнички програм у коме су учествовали су чланови
КУД-а „Станко Пауновић” и
Балетске школе „Димитрије
Парлић”.
Заједнички циљ
У свом поздравном говору градоначелник Панчева Саша Павлов истакао је да је НИС перјаница развоја града Панчева
и изразио задовољство сарадњом НИС-а и локалне самоуправе.
– Желео бих да захвалим
компанији НИС и људима који раде у Рафинерији нафте
Панчево као саставном делу
НИС-а на изузетној сарадњи
како у привредном сегменту,
тако и на пољу друштвено одговорног пословања, које не
развијамо само кроз програм
компаније „Заједници заједно”,
већ и кроз друге пројекте друштвене одговорности НИС-а.

Андреј Тучнин, заменик генералног директора НИС-а
Уверен сам да неке манифе- живимо и радимо. Уверавам свећеност унапређењу квалистације које одликују град Пан- вас да ће НИС наставити да тета живота у локалним заједчево највероватније не би биле доприноси развоју и унапређе- ницама у којима компанија поорганизоване на тако високом њу локалне заједнице на до- слује.
нивоу да није било подршке бробит свих грађана Панчева
Када је реч о нашем граду,
коју је пружио НИС кроз про- и околине – рекао је Тучнин међу многобројним пројектиграм „Заједници заједно”. Реч на крају свог излагања.
ма из области спорта, културе,
је о пројектима из свих обла- Хуманије друштво
заштите животне средине, насти друштвеног живота града Развој партнерских и пријатељ- уке и социјалне заштите, НИС
– образовања, културе, науке, ских односа с локалним само- је између осталог помогао моспорта, екологије, што је по- управама, као и унапређење дернизацију Културног центра
себно значајно за нашу зајед- услова живота и рада грађана у Панчеву, подржао подизање
ницу. Уверавам вас да компа- и институција у локалној за- функционалности зграде Дома
нија НИС има поузданог парт- једници представља темељну омладине у Панчеву и амбинера у локалној самоуправи и праксу коју компанија НИС циозан пројекат „Ветросол” Масигуран сам да ће и у наред- развија од 2009. године, а у шинске школе Панчево, a знаним годинама сарадња НИС-а протеклој деценији НИС је у чајна средства су уложена у
и Града Панчева бити још ја- унапређење квалитета живота опремање и осавремењивање
ча, на корист свих наших су- у једанаест градова и општина школске лабораторије панчеграђана – рекао је Павлов.
широм Србије уложио више од вачке Техничке школе „23. мај”,
Први заменик генералног ди- милијарду динара и реализо- која је у сарадњи с НИС-ом од
ректора НИС-а Андреј Тучнин вао преко 900 пројеката. НИС ове године креирала и нови
овим поводом је изјавио да на овај начин жели да мотиви- образовни профил – техничар
НИС и Град Панчево сарађују ше и подржи креативност и од- за прераду нафте и гаса.
већ целу деценију у оквиру говорност организација и поС друге стране, НИС поклаНИС-овог програма друштве- јединаца и да у заједничкој ак- ња много пажње промоцији
но одговорног пословања.
цији допринесе стварању боље правих вредности и унапређи– У протеклих десет година будућности и хуманијег дру- вању средине у којој послује.
заједно с Градом Панчевом ре- штва. Од ове године програму Подршка образовању остваруализовали смо 132 друштвено „Заједници заједно” прикључу- је се кроз програм „Енергија
одговорна пројекта вођени за- је се и Град Пожаревац, као знања”. Преко програма „НИС
једничким циљем – да унапре- дванаеста локална заједница, шанса” до сада је запослено
димо квалитет живота тамо где чиме НИС потврђује своју по- више од 670 младих.

ЛЕТЊИ БАЛЕТСКИ КАМП

Панчевачки ђаци у Врању
Покрајински
секретаријат
обезбедио средства
за пут
Представници Балетске школе
„Димитрије Парлић” боравиће
од 1. до 10. јула у Летњем балетском кампу у Врању који организују Удружење професионалних балетских играча, кореографа и балетских педагога
и Институт за уметничку игру.
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице подржао је учешће панчевачких ученика на
овом скупу и доделио 80.000
динара како би Панчевци могли да отпутују на ову манифестацију. Према речима Татјане
Крге, директорке ове угледне
образовне установе, полазници
кампа биће смештени у Дому
ученика средњих школа у Врању и током десет дана имаће

организоване часове класичног
балета, дуетне игре, репертоара класичног балета, савремене игре, модерне игре, афро-плеса, јоге и кореографије. Предавачи су Бахрам М. Јулдашев
(област класичног балета), Јустина Калбарчик (савремена
игра и кореографија), Мбуело
Хдабени (модерна игра и афро-плес) и Бојан Микић. По завр-

шетку наставе полазници ће бити у прилици да прикажу резултате десетодневног рада на
гала концерту 10. јула у Дому
војске у Врању.
– На ша шко ла тре ћи пут
учествује на овој значајној балетској манифестацији, уз велику подршку Покрајинског
секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне

мањине – националне заједнице. Институт за уметничку
игру и ове године стипендира
учешће наше ученице Уне Балаж, која ће наредне године
бити матурант средње балетске школе на смеру савремене игре – рекла је Татјана Крга за „Панчевац” и додала да
ће, поред Уне, пут Врања из
Панчева кренути и ученици
средње балетске школе Сара
Павловски, Ана Симовић, Ања
Станкић, Миљана Гарчевић и
Иван Ћосић.
Током одржавања кампа Институт за уметничку игру презентоваће дешавања на свом
официјелном сајту, а по завршетку кампа аутор пројекта,
проф. Татјана Крга, презентоваће јавности степен његове
успешности. На крају вреди истаћи да ће учесници, поред
радног дела, имати прилику и
да обиђу културне знаменитости Врања, али и да се рекреирају на градском базену.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Топлотни удар

Пише:
др Мирослав Тепшић
Иако смо календарски тек
закорачили у лето, чини нам
се да оно увелико траје, а
борба са екстремним врућинама тек нам предстоји. Овакве околности нас подсећају
на то да превенцији топлотног удара морамо увек да посветимо пажњу како би смртност била сведена на најмању могућу меру.
Интензивна физичка активност може и до десет пута да повећа производњу топлоте у телу. Сличан ефекат могу имати неке болести повезане с високом телесном температуром и појачаним метаболизмом. Део
мозга који се зове хипоталамус има функцију термостата и он наређује срцу да
јаче пумпа крв, крвним судовима да се шире, а знојним жлездама да луче зној
како би тело одавало топлоту. Када ови механизми нису довољни, долази до прегре ва ња ор га ни зма, што
угрожава његово функционисање. У околностима када је спољна температура
виша од температуре тела,
топлота не би могла да прелази с тела на околину да
не ма ме ха ни зма зно је ња.
Проблем постаје већи ако
је влажност ваздуха изнад
75 процената, јер тада ни

знојење није тако ефикасно
због немогућности испаравања зноја с коже. Колико
је аклиматизација битна, говори податак да се одавање
топлоте повећава три пута
механизмом знојења у организму који је прилагођен
високим температурама околине. За аклиматизацију је
потребно најмање седам до
десет дана.
Све наведено упућује нас
на могуће механизме и околности који доводе до топлотног удара. Јасно је зашто су
мала деца, старије особе и
оне везане за кревет у највећој опасности од топлотног
удара. Они не могу адекватно да примене мере које ће
умањити утицај спољне температуре. Њихови физиолошки механизми нису довољно развијени или су патолошки измењени да би били
ефикасни у борби против прегревања. Услови интензивне
физичке активности, високе
спољне температуре и влаге,
недовољне аклиматизације,
болести и терапије одређеним ле ко ви ма до при но се,
сваки на свој начин, угрожавању здравља.
Мере превенције односе се
на раднике који обављају активности на отвореном. Честе паузе, узимање довољно
течности и макар кратки боравци у аклиматизованим
просторијама умањују ризик
од топлотног удара. Једнаку
пажњу треба посветити спортистима и њиховој едукацији о факторима ризика. Родитељи никако не треба да
испуштају из вида малишане који бораве напољу. Брига о старима и болеснима једнако би требало да буде обавеза како ближњих, тако и
шире друштвене заједнице.
О мерама прве помоћи и
лечењу топлотног удара говорићемо за две недеље.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Бронзани тен

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
С доласком лепих сунчаних
дана пожелимо да имамо препланули тен. Тада, не размишљајући о последицама, посежемо за претераним коришћењем соларијума. Aко ипак
одлучите да одете у студио
за сунчање, важно је да га користите умерено и опрезно,
као и да се придржавате одређених правила.
Соларијум је забрањен особама млађим од осамнаест година, као и онима врло светле пути. Kлијент треба да потпише образац да се сунча на
своју одговорност, a размак
између сунчања мора бити бар
48 сати. У соларијум не треба
ићи више од три пута недељно, а коришћење заштитних
наочара је обавезно. Особље у
салону мора проћи обуке о
правилном дозирању УВ зрачења, врстама лампи, мерама
одржавања и сервисирања уређаја и о правилном стерилисању радних површина.

Имајте у виду то да су, када је реч о меланому коже,
статистички подаци поражавајући. У Србији се сваке године забележи око 650 случајева новооболелих, а њихова просечна старост је 55
година. Главни узрок меланома је управо УВ радијација. Ако ипак не можете одолети препланулом тену, безбедно решење постоји. Реч је
о апарату ер-браш намењеном за потамњивање. Апликован на кожу, хемијски реагује с протеинима, а продукти реакције мењају боју
коже. Настала боја не може
се одстранити прањем и чишћењем коже, већ постепено нестаје природним процесом десквамације (љуштењем). За овај вид потамњивања потребно је припремити кожу тако што ћете код
куће урадити пилинг и након сат-два отићи у специјализовани салон на третман.
Наравно – без шминке и млека за тело.
Процес бојења траје десетак минута. Након тога се
кожа осуши и не сме се квасити током наредна четири
сата. Потом се треба истуширати и нанети млеко за
тело, како би боја што дуже
трајала. Прави морски тен
задржаћете у просеку од седам до десет дана. Предност
овог поступка је у томе што
није токсичан и што је толико безбедан да га могу користити и тинејџери и труднице.

Петак, 22. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ТАКМИЧЕЊЕ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

ШАХ – ИГРА КОЈА БУДИ ПОНОС
Учествовало
осамнаест екипа из
Србије и Републике
Српске
Новосађани и
Панчевци
најуспешнији
Момчило Врцељ
најбољи играч на
такмичењу
Панчевачки Геронтолошки центар био је у петак, 15. јуна, домаћин двадесет другог републичког такмичења „Српска лига трећег доба у шаху”, које је
окупило осамнаест екипа са
преко сто такмичара. Они су у
Панчево стигли из Београда,
Вршца, Новог Сада, Зрењанина, Ковачице, Параћина, Лесковца, Суботице, Јагодине и
Новог Бечеја, а једна екипа је
дошла чак из Републике Српске – из Бијељине.
Према речима Тање Лукић,
в. д. директора Геронтолошког
центра, која је и отворила манифестацију, сви такмичари су
дугогодишњи пријатељи установе, с којима се и корисници
и менаџмент радо састају и
друже. Лукићева је додала и то
да је циљ организације оваквих
такмичења очување активне
старости.
– Једна од девет секција Клуба за одрасла и стара лица, који
је у саставу Геронтолошког центра Панчево, јесте ова која окупља шахисте. Она успешно ради већ десетак година и броји

У пријатном амбијенту прави потез се лакше повлачи
тридесет чланова, од којих је
десет активно на такмичењима. Резултати ове секције су
понос нашег клуба. Годинама
наши шахисти освајају медаље, пехаре и дипломе, а посебно су им драги успеси на републичким такмичењима, као и
на надметањима „Треће доба
Војводине”, „Сусрети јужног
Баната” и на олимпијади „Треће доба”. Олимпијада се организује сваке године у Врњачкој Бањи, а на том великом
такмичењу су наши шахисти
прошле године освојили прво
место међу чак две стотине

КАКО ТЕЧЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНОГ

Постављају се сетови,
а стиже и трећи лифт
Радови на реконструкцији интернистичког блока Опште болнице Панчево започети у октобру прошле године, и поред
низа проблема који су се јавили током протеклих месеци,
напредују одлично – кажу у тој
установи.
Груби радови су завршени,
замењени су кров и комплетна
инсталација, као и звучна изолација, озидани су зидови. Сада

свих шест етажа зграде – од
подрума, преко Пријемно-ургентне службе, па све до четвртог спрата. Ипак, иако се
радови од октобра до данас обављају планираном динамиком,
непредвиђене околности утицале су на то да рок за њихов
завршетак, који износи осам
месеци, ипак неће моћи да буде испоштован. Као прва препрека јавила се немогућност

ће свака соба имати своје купатило, а радови на овим просторијама приводе се крају.
Следи постављање сетова у свакој соби, а наредног месеца и
уградња трећег лифта.
„Дајемо све од себе да радове што пре приведемо крају,
али тако да не направимо ниједан пропуст, да сваки рад прође административну процедуру, као и да све буде квалитетно урађено”, наводи се у саопштењу менаџмента болнице.
Као што смо већ писали, реконструкција обухвата све инсталатерске, термомашинске и
грађевинске радове на приближно 8.000 квадратних метара
простора. Мајстори раде на

измештања Одељења хемодијализе из интернистичког блока, а потом је ствар пролонгирана јер се испоставило да првобитним пројектом није била
предвиђена набавка болничких
сетова, вредних око 50 милиона динара. Тај проблем је у међувремену решен, па се Интерно сада несметано преоблачи
у ново рухо.
Реконструкцију овог дела
зграде болнице финансира
Управа за капитална улагања
АП Војводине, а вредност радова, које изводи предузеће
„Модулор” из Београда, износи 467.411.960,14 динара с
ПДВ-ом. Као што је познато,
сва одељења са Интерног још
пре почетка радова пресељена
су у хируршки блок. Од тада
установа функционише отежано, али упркос томе, тврде у
овој установи, ниједан пацијент није ускраћен за одговарајућу здравствену заштиту.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

екипа. Сигурни смо да ће шаховска секција и даље бити барјактар успеха читаве наше установе – истакла је Весна Јовановић, руководилац Клуба за
одрасла и стара лица Геронтолошког центра.
Најуспешнији на овогодишњем такмичењу били су шахисти из Новог Сада, који су заузели и прво и друго место, док
су трећепласирани такмичари
из Панчева. За најбољег играча
на такмичењу проглашен је
Момчило Врцељ, члан шаховске секције Клуба за одрасла и
стара лица из Панчева. Поред
прилике да уживају у игри која
им причињава највеће задовољство, гости су током манифестације могли и да послушају
пригодан говор о шаху у Панчеву који је одржао познати глумац Мирослав Жужић Жуле.

Корисници Геронтолошког
центра су и током јуна били
веома вредни. Поред тога што
су на пригодној манифестацији представили химну своје установе под називом „Живот је леп”, извевши пред бројним гостима богат културноуметнички програм, они су
имали и запажене наступе на
„Данима Вајферта” и на панчевачком карневалу. Геронтолошки центар је имао и своје представнике на „Сабору
човекољубља”, који је у Београ ду ор га ни зо вао Цр ве ни
крст Србије. До краја месеца
корисници могу очекивати и
за јед нич ку про сла ву ро ђен дана за све оне који су рођени у мају и јуну, а потом и
ве ли ку игран ку у ор га ни зацији Клуба за одрасла и стара лица.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Ролат с вишњама
Састојци за кору: четири јајета, 100 г шећера, 80 г брашна, 20 г густина (скробног
брашна), 2,5 кашике какао праха и кесица
прашка за пециво.
Први фил: два децилитра слатке павлаке и кесица шлаг фикса.
Други фил: 300 г вишања, две кашике
шећера, једна кесица пудинга од ваниле,
један децилитар сока од вишања или воде.
Декорација: три децилитра слатке павлаке и 100 г чоколадних спиралица.
Припрема: Умутити беланца у чврсту пену, додати шећер и једно
по једно жуманце. Измешати брашно, густин и какао с прашком за
пециво, па пажљиво сјединити са умућеним јајима. Смесу сипати у
велики плех од рерне преко масног папира, па пећи на 200 степени око петнаест минута. Готову кору пребацити на влажну кухињску
крпу и оставити да се охлади.
Кад се кора охладила, измерити колико је потребно да би се обложио овални калуп за срнећа леђа и искројити кору. Калуп претходно обложити фолијом, па ставити исечени део коре, а преостали
део ћемо сачувати за „поклопац”.
Умутити слатку павлаку и додати један шлаг фикс, па премазати
преко коре у калупу. Све ставити у замрзивач и оставити да се добро расхлади, бар један сат.
У међувремену припремити фил с вишњама: размутити пудинг у
мало хладне воде, па измешати с вишњама и шећером. Све кратко
прокувати и охладити. Кад је фил млак, распоредити преко прохлађеног шлага у калупу.
Од преостале коре исећи „поклопац” по мери и ставити преко фила од вишања, па све вратити у замрзивач да се још мало расхлади. На крају ролат пажљиво преокренути на тањир за сервирање,
премазати умућеном слатком павлаком и посути чоколадним спиралицама.
За чоколадне „спиралице” потребно је растопити чоколаду на тихој ватри и премазати у танком слоју преко неке равне површине,
као што је, на пример, мермерна плоча, коју ћете претходно намазати с мало уља. Кад се чоколада охлади, спатулом или широким
ножем једноставно састружите чоколаду и добићете ове занимљиве
облике.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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СТО ГОДИНА ЈАЈАСТЕ ЛОПТЕ У СРБИЈИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

СТОЈАДИНОВИЋ НАЈБОЉИ
РАГБИ-РАДНИК
„Динаму” враћен
стари сјај
Бројне појединачне
награде
На манифестацији на којој је
свечано обележено сто година
српског рагбија, спортском директору РК-а „Динамо 1954”
Игору Стојадиновићу додељено је признање као најуспешнијем раднику у рагбију.
После успешне играчке и тренерске каријере Игор је својим
радом и залагањем, заједно са
играчима и члановима стручног тима, за само неколико година успео да поврати стари
сјај „Динаму” и врати игру с
јајастом лоптом у наш град.
Стојадиновић је популарним
„дивљим вепровима” током двадесет година, колико је провео
у клубу, донео четрнаест титула у
различитим категоријама
(као
играч, тренер и
спортски радник).
– Захваљујем
играчима, стручном штабу и управи клуба, јер без
њих ова награда
не би била могућа. Прошли смо
трновит пут, сви
заједно, па смо од
посрнулог клуба
створили спортски колектив за
понос свих Панчеваца – рекао је
Игор Стојадиновић.
Уручене су и
бројне појединачне награде за раз-

вој и промоцију рагбија, а заслужило их је чак четрнаест
наших суграђана који су писа-

вић, Андреја Парчетић (постхумно), Лазар Ковач, Драган
Кесић, Милан Цветковић, Сло-

Гала Дали је у Европу стигла из царске Русије, а био ју
је глас да једино она уме да
извуче оно најбоље из мушкараца с којима је у вези.
Та жена је одувек имала мушкарце – много њих, у исто
време, разних година и порекла, пријатеље својих пријатеља, као и непријатеља,
сликаре, писце, мушкарце
ко ји су хте ли да по ста ну
глумци, племиће и пучане,
богате и сиромашне – пред
својим ногама, а пре свега у
свом кревету.
„Гала – Дали” је роман о
жени која је најпре била муза и супруга Пола Елијара,
изузетно надареног и чувеног надреалистичког песника, необично сензуалног, песника који је обожавао Галину наготу. С њим је добила ћерку Сесил, према којој
готово никад није гајила мај-

чинска осећања. Затим је постала највећа љубав Салвадора Далија, деценију млађег од ње, једина жена која
је генија светске уметности
спасла лудила и преране смрти. Њихову везу обележавали су узајамно надахнуће и
слободна љубав.

Два читаоца који до среде, 27. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Да ли сте икада икоме били муза?”, наградићемо по једним примерком књиге „Гала – Дали” Кармен Доминго. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”,
а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Проклетство
породице Палмизано
ли историју РК-а „Динамо”.
Признања су добили: Душан
Новаков, Милош Радоњић
(постхумно), Зоран Ошљанац
(постхумно), Никола Станче-

бодан Радић, Мирослав Закић,
Велимир Злоколица, Миомир
Калабић, Никола Тепић (постхумно) и Драган Лазић.
А. Живковић

ШАХИСТИ „АЉЕХИНА” ПОНОВО УСПЕШНИ

Трофеји сезону украсили
Чланови Шах клуба „Аљехин”
из нашег града прошлог викенда су учествовали на међународном кадетском турниру
у Крагујевцу, где су били веома запажени.
Иако је конкуренција била
изузетно јака, један трофеј с
тог престижног надметања стигао је и у Панчево. Матеја Мијушковић је освојио бронзано
одличје. Најбоље пласирана де-

„Гала – Дали”
Кармен Доминго

војчица из нашег града била је
Ања Радмановић.
Прво место на том турниру
освојио је дечак из Санкт Петербурга, члан једне од најјачих шаховских школа на свету. На турниру у Крагујевцу
тренери ШК-а „Аљехин” договорили су сарадњу са шаховским клубом из Русије.
Млади шахисти из Панчева
били су учесници манифеста-

Пред крај Првог светског рата, међу маслињацима и виноградима забаченог сеоцета на југу Италије, две жене
су одлучиле да промене судбину тек рођеног Витантонија Палмизана, надајући се
да ће га тако заштитити од
породичног проклетства. Као
двадесет првог у низу мушкараца породице Палмизано, Витантонија су заменили по рођењу и одгајали
као брата близанца Ђоване
Конвертини, рођене истог дана у једној од најимућнијих
породица у Апулији.
Витантонио и Ђована заједно одрастају, везани тајном, а рат изгледа као неки
далеки, давно заборављени

кошмар. Али облаци новог
сукоба помаљају се на хоризонту и прете да униште све
што је једна храбра и пожртвована мајка покушала да
сачува.

Два читаоца који до среде, 27. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта је
за вас највеће проклетство?”, наградићемо по једним примерком књиге „Проклетство породице Палмизано” Рафелa Надалa
Фарерасa. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Летње штиво
ције „Викенд спорта” која је
одржана у Новом Бечеју. Учествовало је неколико стотина
малишана, који су се надметали у разним спортовима, у предивном амбијенту на обали реке Тисе.
Шахисти „Аљехина” су и на
том такмичењу потврдили свој
квалитет. Марко Форђарини је

освојио сребрно одличје, а Мате ја Ми ју шко вић се оки тио
бронзаном медаљом.
На крају веома успешне сезоне сви чланови ШК-а „Аљехин” захвалили су челним људима града, Спортском савезу
Панчева и свима који су разумели значај шаха у васпитавању деце.
А. Ж.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас коме сте
писали љубавна писма. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Љубавна писма” Деби Макомбер за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Љубавна писма су се писала у време моје маме и баке, ми шаљемо поруке и срца пре ко ме син џе ра.”
060/5483...
„Боље ме не подсећајте!
Послала сам само једно једном осмаку, на 16 страна ишчупаних из велике свеске.
Смејао ми се он и цело његово друштво. Блам ме је и
двадесет година касније!”
063/2831...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одго во ра на
питање колико често читају
љу бав не ро ма не. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Викторија” Дејзи Гудвин.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„То ми је омиљени жанр,
а лето је савршено годишње
до ба за та кво шти во.”
064/1596...
„Љубавне романе обожавам, а ’Викторија’ би могла
са мном на море ове године.” 064/3656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ХРОНИКА

УПОЗОРЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

Не палите ватру на
отвореном

Петак, 22. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРИЧА КАО ИЗ АКЦИОНИХ ТРИЛЕРА

ПРОНАЂЕН „НЕСТАЛИ” НОВИНАР
Тражен тридесет
сати, у потрази за
њим учествовали
жандармерија и
полиција, рониоци,
пси трагачи,
хеликоптери

С обзиром на то да су у току
жетвени радови, због чега
постоји повећана опасност
од избијања пожара, упозоравају се сви они који учествују у њима на обавезу да
предузимају превентивне мере да би спречили појаву ватре на пољопривредним усевима.
Док трају жетвени радови,
забрањено је паљење отворене ватре у близини усева.
Жетва и транспорт стрњике
и сламе могу се обављати само технички исправним пољопривредним машинама и
транспортним средствима, уз
услов да су снабдевени одго-

варајућим хватачима, разбијачима и пригушивачима варница. Комбајни којима се
обавља жетва морају бити
снабдевени исправним апара том за га ше ње по жа ра,
ашовом и лопатом.
При обављању жетве, превозу стрних усева и камарисању сламе забрањено је пушење и коришћење машина
са отвореним пламеном. То
је дозвољено само у изузетним случајевима, на местима која су означена и удаљена најмање тридесет метара
од места рада и снабдевена
посудом с водом за гашење
опушака.

МИСТЕРИЈА КОЈА СЕ ДОБРО ЗАВРШИЛА

Дечак враћен кући
Београдска полиција је прошле недеље пронашла 16-годишњег И. П. из Панчева, након што су његови укућани пријавили да је нестао.
Последњи пут је виђен на
главној аутобуској станици
у Панчеву, после чега је почела интензивна потрага у
коју су били укључени чланови његове породице, пријатељи и припадници полиције.
Након што је И. П. примећен у једном парку у главном граду, о томе су одмах
обавештени његова породица и Центар за социјални рад
у Панчеву.

Више јавно тужилаштво у Панчеву и Основно тужилаштво у Вршцу
објавили су 19. јуна заједничко
саопштење у коме су обавестили
јавност да ће покренути истрагу
против Стефана Цветковића, самосталног новинара о чијем наводном нестанку је крајем прошле недеље брујала цела Србија.
Он ће се теретити за кривично
дело лажно пријављивање.
„Утврђени материјални докази
и изјаве сведока, укључујући и изјаву самог Цветковића, не потврђују кључне наводе из изјаве коју је
дао полицији након што је пронађен. Иако је том приликом рекао
да је био жртва отмице почињене
на његову штету, наводи које је изнео нису доказани”, пише између
осталог у заједничком саопштењу
панчевачког Вишег тужилаштва и
вршачког Основног тужилаштва.
У том документу се као кључно наводи то да након анализе
отисака и ДНК трагова узетих с
Цветковићевог аутомобила и његовог сата, који су му, како је
рекао, „непознати људи откинули с руке”, нису пронађени отисци и ДНК трагови других особа сем оних који припадају самом Цветковићу. То је прва контрадикција у изјави коју је дао
полицајцима, с обзиром на то
да им је рекао да га је неколико
особа извукло из аутомобила.

Фото: „Политика”

Министар
унутрашњих послова
похвалио Полицијску
управу Панчево и
њене припаднике
због великог
ангажовања у тој
потрази на територији
Беле Цркве

Утврђено је и да је у његовом објашњењу тог догађаја било спорно и то што је полицајцима рекао да је пре наводне
от ми це ишао ка бен зин ској
пумпи, као и да га је том приликом пратило једно непознато возило. Међутим, полиција
је прегледала снимке с камере
на тој пумпи и није примећено ни Цветковићево ни било
које друго возило.
Полицији је било сумњиво и
то што је овај самостални новинар изјавио да се прошлог
петка у 01.36 после поноћи јавио телефоном мајци и рекао
да не брине и да је све у реду.
То се десило у време док још
није био пронађен!?
Подсећамо, Цветковић је нестао прошле среде увече у Белој Цркви, у вечерњим сатима.
Његов „фолксваген поло” примећен је насред Београдске улице у том месту, са отвореним
возачевим вратима и упаљеним
светлима, и то је пријављено
белоцркванској полицији.
Њени припадници су одмах
изашли на лице места и утврдили да је реч о аутомобилу
који вози Цветковић. О том до-

гађају одмах је обавештено надлежно тужилаштво, а полиција је расписала потрагу за Цветковићем. Информација о томе
је објављена и на „Твитеру”, а
на ту друштвену мрежу ју је
поставио Ненад Чанак.
О овом догађају су обавештени и председник државе Александар Вучић, као и Небојша
Стефановић и Братислав Гашић, министар полиције и директор БИА. Они су наредили
да се за Цветковићем спроведе
потрага најширих размера, па
је у Белу Цркву упућен велики
број припадника жандармерије, као и ронилачка јединица
те формације полиције. Поред
њих, на лице места су послати
и бројни пси трагачи, као и
припадници криминалистичке и саобраћајне полиције.
У наредних тридесет сати
око 300 припадника жандармерије и по лиције темељ но
је претражило огроман терен
у око ли ни Бе ле Цркве, а ронио ци су испитали сваки педаљ на дну бело цркванских
језера. У трагању су учество вала и два хеликоптера по лиције.

После опсежне потраге Цветковић је пронађен жив и здрав
прошлог петка, у раним подневним сатима, у близини куће у којој станује. Неколико сати касније вест о томе су објавили Вучић, Стефановић и Гашић на ванредној конференцији за новинаре. Министар
унутрашњих послова Небојша
Стефановић је том приликом
похвалио Полицијску управу
Панчево и њене припаднике,
јер су, према његовим речима,
поднели велики терет у расветљавању овог догађаја.
У уторак, 19. јуна, Цветковић је одржао конференцију за
новинаре на којој је поновио
причу у вези с његовом наводном отмицом.
Иначе, Цветковић je почетком
године у Београду одржао конференцију за новинаре на којој је саопштио да је заједно с групом новинара с Косова учествовао у истрази поводом убиства Оливера
Ивановића. Познат је и по томе
што је радио више истраживачких прича о наводним махинацијама у неким приватним и друштвеним фирмама, због чега је,
како је изјавио, прећено и њему и
члановима његове породице.

ОДРЖАНА ЗАНИМЉИВА ТРИБИНА
Наводно, побегао је од куће јер се уплашио реакције
најближих због лоших оцена у школи.

У ТОКУ ИЗБОР ЗА ЗАМЕНИКЕ ТУЖИОЦА
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Гордана Чолић међу
најбољим кандидатима
На списку пет најбоље пласираних кандидата који имају максималан број бодова
за избор два заменика тужиоца за ратне злочине је и
Гордана Чолић, један од за-

ности и полагање усмених и
писмених испита.
Гордана Чолић била је на
челу панчевачког Вишег јавног тужилаштва од 2010. године, када је заменила Милана

меника вишег јавног тужиоца у Панчеву.
Ову информацију је прошле недеље објавило Државно веће тужилаца након што
су завршени разговори с кандидатима, вредновање њихове стручности и оспособље-

Нишкановића. Остала је на тој
функцији до 2016. године, када је, уместо ње, за новог вишег јавног тужиоца у Панчеву
именован Бојан Бојић. Гордана Чолић је тада изабрана за
његовог заменика и још увек
је на тој функцији.

Како полиција комуницира с грађанима
„Ради додатног промовисања својих активности Министарство унутрашњих послова Србије је пре шест месеци
почело да се оглашава и на
’Фејсбуку’. Та одлука је добра
јер МУП на једној од најмасовнијих друштвених мрежа на
свету нуди разноврстан садржај, попут фотографија из полицијских акција, видео-спотова, обавештења о превентивним активностима и прича о
припадницима МУП-а који добрим постигнутим резултатима афирмишу полицију. Ипак,
’Фејсбук’ страна Министарства
унутрашњих послова привукла
је мање од 6.000 посетилаца
на тој друштвеној мрежи, односно свега 0,6 одсто њених
корисника у Србији, што је мали број. Простора за побољшање има”, истакнуто је на прошлонедељној трибини одржаној у Београду у организацији
НВО Београдски центар за безбедносну политику.
Њени учесници су објаснили публици да је разлог за избор такве теме за трибину то
што су јавност и отвореност у
раду полиције према грађанима важни у процесу отварања
поглавља о безбедности и правосуђу у преговорима Србије и
Европске уније.
Учесници трибине су између осталог набројали шта су
слабости полиције у односу
према јавности и комуникацији с јавношћу на друштвеним
мрежама. Рекли су да је један

од разлога за недовољан број
интересената за „Фејсбук” страницу МУП-а то што полиција
једносмерно комуницира с грађанима, односно не одговара
на питања и коментаре корисника друштвених мрежа, што
није добра пракса.

На овој трибини се чуло и
да би српска полиција много
чешће морала да комуницира
с јавношћу, без обзира на то
што у њеном раду постоје бројне информације које морају да
остану тајне. Учесници трибине су предложили да би добар

начин за то могао да буде чешће организовање конференција за новинаре. Ти догађаји
се сада ретко одржавају, а организују се углавном поводом
јубилеја и онда када полиција
хоће да се похвали постигнутим резултатима.
Учесници трибине су истакли и да има проблема између
полиције и одређених, претежно таблоидних медија. Објашњавајући о чему је реч, рекли су да се у одређеним београдским медијима често објављују информације из истраге иако не би требало да их полицајци дају новинарима јер
се тиме угрожавају истражни
поступци и крши претпоставка невиности осумњичених.
На трибини је као позитивно оцењено то што полиција
на својој „Фејсбук” страници у
последње време све чешће објављује упутства и савете који
могу помоћи грађанима. Тако
су, на пример, у последње време објављени савети о томе
шта треба учинити пре путовања у иностранство, како заштитити ствари у стану од лопова, на који начин спречити
крађу бицикала, на шта треба
да обрате пажњу возачи које
на путу заустави полицајац итд.

Страну припремио

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

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE У ЈУНУ
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

АКЦИЈА ОД МАЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Цена: 400 динара

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара

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

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

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

ПАКЕТ 7

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА
Цена: 100 динара

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Петак, 22. јун, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање књиге поезије Петра Матовића „Из срећне републике”.

Музика
Четвртак, 21. јун, 21.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
„НаранЏемовање”.
Недеља, 24. јун, 22 сата, „Авив парк”: концерт „Тропико
бенда”.
Уторак, 26. јун, 19 сати, сцена Културног центра: солистички концерт виолинисте Милана Бергинца.

ПРОМОЦИЈА АЛБУМА „FLOW VERTICAL”

Истраживање звучних
вибрација

На сцени Културног центра
Панчева у четвртак, 21. јуна,
у 20 сати, биће премијерно
промовисан нови албум најпознатије српске џез саксофонисткиње Јасне Јовићевић,
под називом „Flow Vertical”.
У питању је нови албум
секстета Јасне Јовићевић, који је издао енглески „FMR
Records” 2018. године. Нови
материјал је концептуална
програмска савремена музика чији је циљ истраживање
звучних вибрација и директан утицај музике на наше
тело, енергију и креативност.
Композиторка и импровизаторка Јасна Јовићевић истражује креативни процес
компоновања и извођења кроз
продукцију звучних фреквен-

МОЈ

ција које на одређени начин
утичу на наш ум, енергију и
тело у односу на седам главних психичких центара (чакри). Писана је за гудачки
трио, фагот, перкусије, саксофоне, бас-кларинет, спејсдрам и глас. Интеракција и
колаборативно извођење спојени с ванжанровским савременим приступом у камерном џезу пружају потенцијални нови израз.
Секстет чине Јасна Јовићевић (композиција, саксофо ни, бас-кла ри нет, спеј сдрам, вокал), Габриела Косо (фагот), Филип Крумес
(виолина), Растко Поповић
(виола), Дејан Божић (виолончело) и Урош Шећеров
(перкусије).

избор МОЈ

Замак у Пиринејима
Ивана Влајовић,
новинарка
МУЗИКА: Албум „One Brew
Over The Cuckoo’s Nest” од
првог слушања постао је моја свакодневица. Овај дебитантски албум београдског
селтик панк састава „Cassidy’s
Brewery” садржи десет нумера, а поред обрада традиционалних песама, ту је и пет
ауторских нумера, међу којима је и њихов први сингл
„Heroes”, за који је објављен
и спот. Албум је светло дана
угледао крајем прошле године и од тада је побрао сјајне критике. Свим љубитељима ирског панка овај шесточлани састав добро је познат,
а ја верујем да би лепо расположење донео и онима којима овај жанр није толико
бли зак. Ал бум „One Brew
Over The Cuckoo’s Nest” у
мом аутомобилу се врти већ
месецима, а та позитивна
енергија „заразиће” и вас.
КЊИГА: Постоје књиге које, кад их прочиташ, остану
урезане у памћењу толико
јасно да ти се увек чини као
да си њихово читање завршио јуче. Једна од таквих
књига за мене је „Замак у
Пиринејима” норвешког писца Јустејна Гордера. Роман
представља електронско до-

Петак, 22. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РАДОВИ ИЗ ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

ПОЧИЊЕ ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА
За педесет година
настало преко
хиљаду триста дела
У Свечаној сали Народног музеја Панчево у уторак, 19. јуна,
представљени су радови панчевачких уметника и уметника из
иностранства настали у 49. ликовној колонији „Делиблатски
песак”, која се традиционално
одржава већ пола века.
Велелепни културни простор
додатно су украсили радови седамнаест уметника који су учествовали у прошлогодишњој
колонији.
– Ово је синтеза различитих
уметничких поетика, схватања
уметности и уметничке праксе
– рекао је Стојан Бошков, председник Културно-просветне заједнице Панчево.
Он је истакао да је ова изложба специфична јер је послужила и као сећање на Миливоја Ђорђевића, који је основао
Ликовну колонију „Делиблатски песак” давне 1969. године.
Ђорђевић је био запослен у
Културно-просветној заједници на месту сарадника за ликовну уметност од 1978. до
2004. године. Од оснивања Ликовне колоније био је њен уметнички руководилац, све до 2010.
У првом сазиву су учествовали
Чедомир Кесић, Тихомир Биреш, Димитрије Ћосић, Филип
Андрић, Богољуб Јованов, Душица Жегарац, Вера Влајић и
Миливоје Ђорђевић.
– Ликовна колонија је уметничка специфичност ликовне

сцене, заиста једна посебност.
Она је најстарија градска манифестација и једна од најдуготрајнијих колонија у Србији. За
педесет година настало је око
хиљаду триста дела, која сведоче о једном времену и уметничкој пракси – рекао је Бошков.
Он је при ли ком све ча ног
отварања најавио да ће се од
21. јула реализовати 50. ликовна колонија, с којом ће почети
обележавање године јубилеја,
а да ће након ње уследити припреме за велику ретроспективу радова која ће бити представљена крајем године. Како

је Стојан Бошков нагласио, овом
приликом ће бити изложено
сто највреднијих и најспецифичнијих радова који ће на
најбољи начин презентовати
богату збирку савремене уметности која је настала захваљујући Ликовној колонији „Делиблатски песак”.
Посетиоци ће до 7. јула у Народном музеју моћи да погледају радове које су насликали
уметници Антонија Караиванова (Бугарска), Игор Андреић
(Куманово, Македонија), Милица Јеремић (Требиње, Република Српска), Миљан Тихоје-

вић (Ница, Француска), Јелица Аша нин (Ниш), Ма ри ја
Алексић (Жагубица), Зоран Тодоровић Тодор (Смедеревска
Паланка), Милена Бошковић
Бадњар (Београд), Марија Јевтић (Нови Сад), Миљан Миленковић (Сврљиг), Милосав
Урошевић (Панчево), Драган
Ђорђевић (Панчево), Зоран Деранић (Панчево), Јелена Бадњевац Ристић (Панчево), Иван
Величковић (Панчево) и Александар Станојев (Панчево), Дејан Ратковић (Панчево), Ивана
Маркез (Панчево), као и скулптуру Иване Штопуљ (Панчево).

ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „ОВО ЈЕ МОЈА СРБИЈА”

Награђени најбољи учесници
У галерији Градске библиотеке Панчево у понедељак, 18.
јуна, одржана је свечана додела диплома, награда и захвалница учесницима првог ликовног и поетског конкурса „Ово
је моја Србија”, који је организовало удружење „Лас хентес”.
Конкурс је реализован с циљем да се ангажују деца која
имају таленат за цртање и писање, а овом приликом бавила
су се својом земљом – њеном
историјом, културом и знаменитим личностима.
За категорију ликовних радова пристигло је двеста тридесет шест цртежа. Најбољи су
били Миња Ковач, Миња Величковић, Мартин Анђелковић, Никола Демијаненко и Јана Стошић. Њима су уручене
за хвал ни це, књи ге и сли ке
Емила Сфере на којима су српски мотиви.
У литерарној категорији било је знатно мање радова, али

су сви ученици који су послали радове награђени захвалницама и књигама. Своје прозне радове и поезију послали
су Бисера Стојановић, Андрија Стојковић, Урош Живанов,
Сара Николић и Сандра Илић.

Удружење „Лас хентес” уручило је захвалнице школама које су се одазвале на конкурс, а то
су ОШ „Доситеј Обрадовић” Омољица, ОШ „Бранко Радичевић”
(која је послала највећи број радова захваљујући наставнику

Дејану Ратковићу), ОШ „Ђура
Јакшић” (одакле су стигли литерарни радови захваљујући наставници Љубици Радојчић Месарош), ОШ „Исидора Секулић”,
ОШ „Мирослав Мика Антић”,
ОШ „Васа Живковић”, СОШО
„Мара Мандић” и Школа карикатуре Дома омладине коју води Никола Драгаш. Он је добио
и поклон као наставник који је
највише допринео овогодишњој
манифестацији, а то ће бити
пракса и убудуће.
У галерији Градске библиотеке изложено је четрдесетак радова с ликовног конкурса, а најбољи литерарни радови биће објављени у књизи „Стиховање”,
која ће настати као резултат првог Фестивала за рецитовање поезије на српском језику, одржаног у мају ове године.
За забавни део програма побринули су се полазници Школе гитаре „Гитарта”, коју води
музичар Зоран Илић.

ОДРЖАН КОНЦЕРТ НА СЦЕНИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
писивање главних ликова,
Стејна и Сулрун, након њиховог сусрета после три деценије раздвојености. Писма
која размењују откривају догађаје и тајне из њихове младости, а кроз различита тумачења која имају о њима
Гордер осликава два супротна погледа на свет и човека
у њему. С једне стране, за
Стејна, који верује у научну
слику света, њихов поновни
сусрет је само невероватна
случајност, док с друге стране, Сулрун у томе види нешто надреално и судбински
предодређено. У Јустејна Гордера сам се „заљубила” након читања романа „Софијин свет – Роман о историји
филозофије” и са сваком новом про чи та ном ње го вом
књигом та љубав је само расла. Верујем да ћете и ви доживети нешто слично.

Ексклузивни наступ састава „Clair de Jazz”
Панчевци су у недељу, 17. јуна, имали прилику да на сцени Културног центра чују несвакидашњи концерт инструменталног састава „Clair de
Jazz”, који је уприличен у оквиру седамнаестог Међународног
фестивала харфе. Ова манифестација одржана је од 12. до
26. јуна у Београду у организацији Удружења харфиста и пријатеља харфе Србије, под слоганом „Double Temps” („Двоструко време”).
Јединствену прилику да чују изузетан спој харфе, клавира, бас-гитаре и перкусија имали су пре наших суграђана и

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

посетиоци београдског фестивала.
– Надам да ћемо успети да
направимо још неки ангажман,
јер би била велика штета да
овако један иновативан и другачији концепт концерта прође
само са два наступа. У Београду смо наступили пред пуном

салом СКЦ-а у оквиру самог
отварања седамнаестог Међународног фестивала харфе и
публика је била одушевљена
оним што је чула. У Панчеву је
увек фантастична атмосфера
и заиста увек беспрекорна организација, тако да су музичари били веома инспирисани за

свирање и та добра енергија
дала је сјајне резултате. Верујем да је овакав програм право
освежење за љубитеље новог
звука, аранжмана и добре и
квалитетне музике – рекла је
харфисткиња Ивана Пејоска.
Наступили су Ивана Пејоска
(харфа), Владимир Николов
(клавир), Никола Кнежевић
(бас) и Горан Милошевић (перкусије). Специјалан гост била
је харфисткиња Ирина Пејоска.
Међународни фестивал харфе одвија се под покровитељством Министарства културе и
информисања Републике Србије, уз подршку Секретаријата за културу Скупштине града Београда, „Сокоја”, Аустријског културног форума, Италијанског института за културу и Факултета музичке уметности.
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СЕЛО

Петак, 22. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА РАДИТИ У СЕЛИМА ТОКОМ ЛЕТЊИХ ВРУЋИНА

ЈЕДНО ЈЕЗЕРО И ПОНЕКА РЕКА
Качарево
најпопуларније
Паркови – „прва
помоћ”
Ускоро креће и календарско
ле то, а с об зи ром на вре лу
„предигру” и најаве, биће прилично вруће. Стога ће током
најтоплијег годишњег доба бити веома важно наћи згодно
место за расхлађивање.
А ту има разних варијанти –
неки ће отићи на море, неки
на планину, а биће и оних који
ће се затворити у кућу и климу
„нагарити до даске”, док врелина не умине.
Све то важи и за житеље панчевачких села. О томе какве су
могућности када је реч о местима погодним за одлазак на
купање или, макар, у дебели
природни ’лад, биће речи у наредним редовима.
На спортском центру вода
увек исправна
С тим у вези, грађани готово
свих девет насеља као „прву помоћ” за „бежанију” од јаре имају паркове, и то, може се рећи,
солидно уређене. У преводу, то
значи да су ове површине редовно кошене, расвета је одржавана и дрвореди су равномерно обнављани, а гране на
стаблима орезиване. Поред тога, свугде има и додатних садржаја у виду дечјих игралишта,
док се у ноћним сатима тамо
неретко могу видети и чути разнолики културно-уметнички
програми.
Наравно, житеље ових места у јеку летње жеге највише
занимају купалишта, пре свега на оближњим рекама или

језерима. Овог другог заправо
и нема, бар не у природном
облику, а једино, и то вештачко, јесте оно качаревачко.
За малобројне неупућене, реч
је о ушушканом месту, тачније
спортском центру, надомак другог најмногољуднијег панчевачког села, које из године у
годину, привлачи све више пажње. То вештачко језеро, настало у природном удубљењу,
већ десетак година служи за
купање. Иако није тако изгледало, уз волонтерско залагање
многих људи ова локација постала је једно од најпопуларнијих летњих окупљалишта, не
само када је реч о селима. О
њему се стара локално комунално предузеће, што је видљиво и у визуелном (права зелена оаза, поплочане обале, пратећи садржаји...), али и хигијенско-безбедносном погледу,
јер према релевантним истраживањима, што се исправно-

сти тиче, вода задовољава критеријуме. Све то огледа се у
хиљадама људи који тамо проводе лета.
Освежење и уз Дунав и Тамиш
Што се других села тиче, она у
сопственом окружењу ни близу немају такав комфор. Ипак,
и тамо има (рекло би се алтернативних) начина за спас од
врућина.
Тако житељи неколико места посећују оближње реке,
речице или друге водотокове.
Пре свих Ива нов ча ни, ко ји
радо одлазе на Дунав, то јест
на километар и по удаљену
полудивљу плажу у близини
извесног кампа. Као што је
познато, ово село је опасано
мно гих во да ма – ру кав цем
под називом Зимовник, речицом Надел и разним каналима. Све су то погодна места
за осве же ње у ви ду пе ца ња
или пикника, а у те воде се

тек повремено бућну само најодважнији.
Слично је и с приобаљем Тамиша, у овом случају оног на
које се наслањају Јабука и Глогоњ. Лепо је за око и забацивање удице, али у овој, највећој
банатској реци брчка се релативно мало људи. Упркос томе
што се тамошње месне заједнице и удружења труде да уреде места за купање. У Јабуци су
то плаже „песак” и „код Гулија”, а у Глогоњу чувена „скела”,
чувена највише по томе што су
тамо пре четрдесетак година
снимане антологијске сцене нашег најбољег филма свих времена „Ко то тамо пева”.
Исто важи и за живописни
водоток Поњавицa. Додуше, нешто боља ситуација је у брестовачком делу, чији представници грађана дуже време брину о тамошњој плажи тако што
je редовно одржавају и обогаћују разним садржајима попут
„печурака”, тобогана, клупа,
канти за смеће...
И Омољчани имају своју плажу, иако не тих габарита, нити
таквог изгледа, јер су, примера ради, „печурке” које је недавно поставило ЈКП „Зеленило” већ девастиране. Утехе ради, у том месту већ неколико
година функционише сасвим
пристојан приватни базен.
И то би, углавном, било све
што се тиче приче о местима
за освежење током најтоплијег
годишњег доба. Уз напомену
да квалитет воде на свим местима, са изузетком качаревачког језера, према званичним
истраживањима веома често
није баш за купање.
Но увек има и оних који за
то не хају...

СЛОВЕНЦИ ПОСЕТИЛИ БРЕСТОВАЦ И ПАНЧЕВО

Путујућа срца
Када су у фебруару ученици и
наставници ОШ „Олга Петров”
из Брестовца посетили Основну
школу „Видем” у истоименом
словеначком месту, у време чувеног птујског карневала, те две
установе су се побратимиле и
договориле даљу сарадњу, чији
је део недавно и реализован.
Наиме, Брестовчани су новопеченим пријатељима из некад најсеверније југословенске
ре пу бли ке уз вра ти ли го сто примство између 13. и 17. јуна. Притом је ово познанство
иницирало и повезивање школа „Свети Сава” из Панчева и
из још једног словеначког места – Мајншека, па су се и њихови ученици и наставници
дружили у истом периоду.
Према речима директорке
брестовачке образовне установе Далиборке Бојковић Брети,
гости су били смештени у кућама породица домаћина, а у

организацији њиховог боравка
учествовали су сви наставници и ученици те школе, као и
родитељи и многе институције у селу и граду Панчеву.
– На конкурсу Министарства
правде одобрен нам је пројекат
сарадње са школом из Словеније под називом „Путујућа срца – од Србије до Словеније”,

на основу чега је реализовано
међународно стручно усавршавање у ОШ „Олга Петров”, туристичко упознавање са знаменитостима града и организација учешћа све четири школе на панчевачком карневалу.
Том приликом гости су се упознали с нашом традицијом,
културом и обичајима кроз на-

родни фолклор, домаћу кухињу, етно-радионице... – навела
је директорка.
Након пријема код градоначелника Панчева придошлице
из Словеније посетиле су музеје железнице, старовременских
мотора и старе пиваре „Вајферт”, као и Народну башту и
центар града, а возили су се и
катамараном, да би им напослетку ученици средње школе
„23. мај” правили фризуре. Уследио је и обилазак Брестовца, од
сеоске цркве, Месне заједнице,
Удружења жена „Соса”, до изложбе „Брестовац кроз време”,
а у школи „Олга Петров” уприличена је пригодна приредба,
у оквиру које и квиз знања, Фестивал науке и предавање о дигиталном насиљу.
Врхунац овог дружења био
је заједнички наступ групе под
називом „Путујућа срца” на
панчевачком карневалу.

НАСТУПИ ОВДАШЊИХ И МАКЕДОНСКИХ УМЕТНИКА

„Литерарни средби” у Качареву
Програм на македонском језику под називом „Литерарни средби на роднокрајни автори” одржан је у петак, 15. јуна, у качаревачком Дому омладине, а организовале су га локалне институције – Удружење Македонаца „Вардар” и Дом културе.
Том приликом су своју поезију и сатиру на македонском
језику представили Христина
Деолска, Данијела Такева и Миле Горгијоски из македонског
Делчева, песме су читали и Емина Радева из Качарева, као и деца из удружења „Вардар”, а афоризме су казивали Нада Караџић и Мића Лукић из Београда.
У наставку програма певали
су малишани из певачке групе

„Тоше Проески”, а отворене су
и изложбе илустрованих афоризама и енкаустике – старе
технике сликања.
Треба истаћи да је гостовање македонских уметника пројекат библиотеке „Илинден” из
Делчева, који је подржало Министарство културе Републике
Македоније, с циљем да промовише ауторе из земље и дијаспоре и размену активности
између сродних институција.
С друге стране, директорка
качаревачког Дома културе Невена Спремо истакла је да је
овај догађај веома важан за ту
установу и место с мешовитом
структуром становништва, јер
промовише мултикултуралност.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: У оквиру прекограничне размене,
гости из Словеније допутовали су у посету школи и селу у
среду, 13. јуна, и у Брестовцу
и Панчеву су провели четири
дана. Сусрет ветерана Рукомет ног клу ба „Бу дућ ност”
уприличен је у суботу, 16. јуна, на школском терену. Прикупљање празне амбалаже од
пестицида спроведено је у понедељак, 18. јуна.

стивал „Златна дирка” – Прва хармоника Војводине биће одржан други пут у недељу и понедељак, 24. и 25. јуна; у оба дана такмичарски
део почињаће у 12 сати, а ревијални у 19 сати.
Јабука: Месна заједница је започела сређивање излетишта
„скела”, а Шумско газдинство
„Банат” је помогло са два тарупара за чишћење багремца.

Банатско Ново Село: Концерт
клавирског квартета „Анимато” биће одржан у четвртак,
21. јуна, од 20 сати, у малој
сали Дома културе. Млади
солиста на хармоници Леонид Ардељан наступиће на
фестивалу „Златна дирка” у
недељу, 24. јуна, у Иванову,
где ће бранити прошлогодишњу титулу прве хармонике
Војводине.
Долово: Елементи за дечја
игралишта стигли су у суботу, 16. јуна, а ускоро ће их
добављач поставити у четири
дела села. Комунално предузе ће је за по че ло уре ђе ње
спортског центра и простора
око школе.
Глогоњ: Зонско надметање добровољних ватрогасних друштава одржано је у суботу,
16. јуна, на фудбалском игралишту, а три екипе глогоњског ДВД-а избориле су пласман на државно такмичење.
Радници комуналног предузећа покосили су површине
око непрегледних раскрсница у селу. Почетак радова на
платоу око капела очекује се
током следеће недеље.
Иваново: Школа је добила
близу милион и по динара од
Покрајинског секретаријата
за спорт и омладину за санацију кошаркашког терена, то
јест за постављање тартан-подлоге. Међународни фе-

Представници месне скупштине одржаће у четвртак,
21. јуна, састанак с директори ма ја буч ких уста но ва и
удружења ради договора о даљим радовима у селу.
Качарево: Програм на македонском језику под називом
„Литерарни средби на роднокрајни автори” одржан је у
петак, 15. јуна, од 20 сати, у
Дому омладине, у организацији удружења „Вардар” и Дома културе.
Омољица: Месна заједница је
послала на дводневни излет
на Чардак ученике трећег разреда који су освојили прво
место на Малим олимпијским
играма. У школи је у току избор за ђаке генерације, за које ће ускоро бити уприличена свечана додела награда с
пригодним програмом.
Старчево: Дом културе је започео сређивање библиотеке.
Извиђачи су први пут учествовали на карневалу.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
„ИНФИНИТУМ”

Глогоњци радо уче
румунски језик

Двадесеторо деце похађа бесплатан курс румунског језика у глогоњском Културном
центру „Инфинитум”. У питању је почетни и средњи ниво, а часове суботом у просторијама Дома културе води професорка Родика Марјану. У настави се користе
књиге, флип-чарт табла, пројектор, видео-бим... На крају
курса полазници узраста од
десет до четрнаест година полажу тест, на основу којег ће
добити дипломе о познавању
румунског језика одређеног
нивоа знања.
– Полазници се тада могу
упознати са свакодневним изразима, граматиком и лексиком, као и са знаменитим
личностима из области уметности. Поред тога, организујемо активности неколико
секција, које ћемо предста-

вити на наредним манифестацијама – истакла је Родика Марјану.
Културни центар из Глогоња је досад иза себе оставио
бројне продукте, попут оних
из области фотографије; формирана је вокална група, приређене су представе „Црвенкапа” и „Четврти краљ”, а
многи ученици остваривали
су високе пласмане на „Стиховизији”.
Још једна од вредности „Инфинитума” је то што ученици који нису румунског порекла упознају језик и културу својих пријатеља и комшија.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕ СЕ мерцедес вито,
теретни, регистрован.
060/034-75-64, (СМС)
ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТ, 1991.
годиште. Тел. 063/866-44-07.
(261305)
ПОЛО 1.4, I, 2000. годиште,
1.400 кубика, безоловни, 44,
одлично стање. 063/837-4834. (261804)
КОРСА Ц 1.200, 55 м2, 2002.
годиште, регистрован, добар,
власник. 061/301-49-58.
(261828)
ГОЛФ 6, прешао 50.000 км.
063/892-08-35. (261834)
ПРОДАЈЕМ опел корса, 12.4,
64.000, бензин, 2010, први
власник, зедер. 064/134-64-64.
(261837)
ПРОДАЈЕМ адриа камп-приколицу са тендом, први власник. Звати после 14 сати. Тел.
066/408-426. (261454)
ПРОДАЈЕМ рено меган 1.5
ДЦИ, 2010, власник. 069/15180-28. (261851)
ТОЈОТА корола, 2005, власник, у одличном стању.
060/304-54-50. (261854)
ДАЧИЈА прва нова, 2002. годиште, бензин, плин, тек регистрован. 062/320-739.
(261863)
ЛАНД РОВЕР 45, 2004, турбо
дизел, може замена за већи.
062/185-86-73. (261924)
АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила сервисирамо и пунимо
гасом. Пуњење са заменом
уља и УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (261930)
СИТРОЕН ZX 1.9 Д, на продају. 064357-81-50. (261954)
РЕНО лагуна 1.9 ДЦИ, рестајлинг, 2006. годиште, сва опрема, полу-кожа, 2.700 евра.
061/139-58-39. (261955)
РЕНО клио 2004, 1.5 дизел, на
име, може замена. 064/15815-90. (261961)
ПУНТО 1.2, 2002, металик сив,
клима, гаражиран, власник.
064/142-55-93. (261993)
МЕРЦЕДЕС Ц 180, 2002, купе,
фул опрема, може замена.
064/587-50-24. (262030)
СЕИЋЕНТО 1,1, 2002, теретни,
очуван. 064/587-50-24.
(262030)
ФОЛКСВАГЕН фокс 1.2, 2005,
102.000 км, власник. 064/13036-02. (262030)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2009, петора врата, атестиран плин.
064/587-50-24.
(262030)
ХОНДА цивик, 1997. годиште,
са плином, власник.
063/702-78-50.
(262032)
ОПЕЛ зафира 2003, фабрички
метан, добар, власник.
063/320-670. (262032)

ОГЛАСИ

РЕНО меган 2002, 1.6, бензин,
плин, тек регистрован, клима,
продајем. 061/200-73-09.
(262033)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.900, столови
од 4.500. 060/600-14-52.
(260823)

ПЕЖО 206, 2002. годиште, 1.4,
регистрован, 4/5 врата, клима,
црн. 061/191-93-01. (262044)

ПРОДАЈЕМ половне телевизоре, повољно. 064/564-14-14.
(261295)

ОКТАВИЈА, 2008, 1.9 ТД, власник, нерегистрован. 065/61045-67. (262409)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КРУЊАЧ/ПРЕКРУПАЧ, електромотор трофазни, метални
кревет, столови разни, алат и
још много тога, брусилица, бушилица. 064/139-04-48.

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ куче бишон (10 месеци), излог са вратима, алуминијумски – 2,5 х
3.00 м. 062/867-11-67.
(262024)
ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних џакова, обука
и купци обезбеђени. 064/42495-10. (262060)
ПРОДАЈЕМ машину за прање,
сушење, половне делове , замрзивач вертикални. 064/12973-60. (262062)

КУПОПРОДАЈА
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (260599)
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (260599)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(261829)

ПРОДАЈЕМ козметички сто и
велику топилицу за топли восак. Повољно. 060/087-84-75.
(261475)
ПРОДАЈЕМ половне салонит
плоче. 066/633-66-71.
(261403)
ПРОДАЈЕМ шпорет на дрва.
013/258-09-86. (261797)
ПРОДАЈЕМ јагњад и прасиће.
064/380-56-30, 013/632-151.
(261810)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05. (262004)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, судопера,
3.000, нова. 371-568, 063/77345-97. (261819)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (262004)

ПРОДАЈЕМ машину за одвајање коштица из воћа. 064/20172-16. (261849)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ замрзивач 210 л.
064/153-32-78. (261862)
ПРАСИЋИ, балирана детелина
на продају. Мића. 064/303-2868. (261902)

ЗИДАНА гаража са роло вратима, струја, укњижена, 14 м2,
Светог Саве 59. 063/449-798.
ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу
на Котежу 2, на углу, код Пиваре. 064/134-64-64. (261837)

АПАРАТИ

ЗАМРЗИВАЧ 250 л, веш-машина и половни делови од
веш-машина. Тел. 013/252-0510, 063/703-76-07. (261954)
СЕРВИС телевизора, дигиталних пријемника, монитора,
даљинских. „Плус”, Д. Туцовића 28. 013/353-463. (262067)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ веш машину Miele
и улазна алу-врата
063/351-749. (СМС)
ОГРЕВНО дрво, буква, багрем,
храст, бесплатан превоз, мерење кући. 065/501-56-51.
(259779)
ПРЕОСТАЛО огревно дрво прве класе, превоз бесплатан,
цена договор.
064/528-86-42.
(259780)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови
од 12.900. Избор мебла по жељи. 060/600-14-52.
(260823)

ВЕШ-МАШИНА мања-већа,
судо-машина, нов гардеробни
трокрилни орман, угаона гарнитура, двосед, гроф лелжај,
собни сточићи, ТВ сточићи,
душеци. Тел. 063/861-82-66.
(261891)
ЛЕКОВИТА јаја јапанске препелице. 063/868-04-51.
(261892)
„МЕТАЛИ ИВАН”: откуп секундарних сирровина. Петефи
Шандора 29, Војловица.
061/271-26-70, 064/194-83-22.
(261905)
ПЕШКИРЕ, везене – свадбене,
књиге за архитектуру, каду,
врата, компјутерски сто.
062/965-95-07. (261922)
БАШТА 13 ари, 49 м2, са зиданом кућицом, са подрумом.
060/080-37-57. (261923)
ПВЦ кесе свих врста, џакови,
пластика. Војловица. Гробљанска 5. (261924)
ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе.
Тел. 062/512-475. (261942)
ПРОДАЈЕМ новије: угаону
гарнитуру са фотељом, двосед, тепих, једнокрилна врата
пуно дрво, прозорска крила.
062/424-128. 261944)
ПРОДАЈЕМ мало коришћен
антидекубит душек са компресором, 7.000 динара.,
060/551-64-50. (261970)
ПРОДАЈЕМ грађевинску мешалицу и колица, две кварцне
пећи. 064/324-11-16. (261995)
КОЗЕ продајем, 50 евра комад, фиксно. 063/787-13-33.
(262006)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине и остали отпад. 063/10111-47, 064/158-44-10.
(261590)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, фрижидере и остало.
061/627-07-31. (261910)
КУПУЈЕМО алуминијум, гвожђе, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре и све метале.
061/(322-04-94. (262053)
КУПУЈЕМО обојене метале,
акумулаторе, олово, алуминијум, замрзиваче, веш-машине,
шпорете, телевизоре. 061/20626-24. (262053)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизор, долазим. 061/321-77-93.
(262053)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Миса, Сремска 3.5 ара,
100 м2, 30.000 евра, вода,
струја, канализација. 063/83147-76. (260396)
КУЋА, нова, центар, лепа и
функционална, 180 м2,
125.000 евра, уређено двориште, договор. 063/156-44-20.
(261677)
НА ПРОДАЈУ двоспратна кућа
у Качареву, 250 м2, одлична
локација., 062/865-20-39.
(260736)
КУЋА, нова Миса, код вртића
„Петар Пан”, 210 м2, на 2.3
ара плаца, укњижена, власник,
56.000 евра. 063/826-97-09.
(260582)
КУЋА, Тесла, за живот и бизнис, три улаза, 170 м2, укњижена. 063/743-03-71.
(260579)
КУЋА на продају, цена повољна, Омољица. Тел. 617-331.
(260604)
ПОВОЉНО, кућа од 100 м2,
строги центар Панчева, Живојина Мишића 6. 064/575-5704, 023/857-315, 023/857-069.
(260649)
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ТЕСЛА, кућа 160 м , плац 3
ара, 80.000, договор. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (261234)
КАЧАРЕВО, кућа 170 м2, 8
ари, ПВЦ алу, грејање, гас,
норвешки радијатори, алфа
плам на пелет, два комада,
два купатила, две гараже. Тел.
062/826-14-42. (261119)
ХИТНО продајем плац на Кудељарцу или мењам за кућустан. 062/976-85-76. (261741)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно
земљиште, 30 ари, дозвољена
градња, Братства јединства,
други просек. 366-234.
(261530)
ПРОДАЈЕМ усељиву кућу на
старој Миси. 069/223-24-25.
(261577)
МРАМОРАК, комфорна кућа,
хитно на продају, договор.
069/255-87-86. (2616710)

НА ПРОДАЈУ грађевински
плац 7 ари, Миса. 064/169-0256. (261808)
ОМОЉИЦВА, 65 ари, 65 м2,
помоћни објекти, 18.000 евра.
064/961-00-70. (261817)
КУЋА, Бања Врујци, 60 м2, 6
ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (261827)
ПЛАЦ, стара Миса, 8 + 25
ари. Тел. 063/168-64-47.
(261832)
КУЋА, центар, 140 м2, 5 ари,
80.000, 170 м2, 8 ари, 75.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(261840)
ВЕЛИКИ избор кућа, све локације. „Гоца”, 063/899-77-00.
(261840)
СТАРЧЕВО, 50 м2, 5 ари,
13.000; 100 м2 – 4 ара, 19.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(261840)
УЖИ ЦЕНТАР, 130 м2, 5 ари,
лепа, не треба улагања,
65.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (8261855)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, укњижена, усељива,
26.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (261855)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 м2, подрум, гаража, шупа (огрев), 3
ара. 064/407-73-77. (и)
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Панчево, Новосељански
пут, 80 м2. 063/153-37-70.
(261864)
ПРОДАЈЕМ плац на Јабучком
путу, 17,5 ари. 063/719-42-71.
(261868)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61 м2 или гаража подрум, ЦГ, гас. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (261865)
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КУЋА, центар, 152 м , на 4
ара, 31 м2, за реновирање
60.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (261865)
НОВИЈА кућа, Качарево, две
одвојене етаже 240 м2, 6 ари,
60.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (261865)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
Петра Драпшина, 17 ари плаца, власник, 1/1. 064/370-7947. (261403)

КУЋА, повољно, спратна 120
м2 + помоћни објекти, 78 м2,
етажно грејање, легализована
на плацу 5,5 ари + два грађевинска плаца по 5 ари ограђена. 064/421-02-71. (261874)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици, 6
ари плаца, ЕГ грејање.
013/618-652, 064/168-84-32.
(261488)

ВИКЕНДИЦА на Баваништанском путу на плацу 4.5 ара,
легализовано. Тел. 061/69738-07. (261877)

КУЋА на продају у Иванову.
062/415-359. (261184)

ПРОДАЈЕМ кућу са 5 ари плаца у Ул. Стевана Шупљикца.
063/317-938. (261878)

КУЋА, Б. Радичевића 54-а, 6.9
ари, струја, вода, канализација, плин, 1/1, укњижено, могућност стамбене изградње.
063/852-43-19.
(261774)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Омољици за двособан стан у
Панчеву. 064/970-01-75.

КАРАУЛА, нова кућа, 86 м2,
енергетски пасош, укњижена,
45.000 евра. 065/258-87-77.
(261883)
ПРОДАЈЕМ стару и нову кућу,
Ослобођења 38-а. 320-144,
063/116-77-76. (261886)

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара 17 х 24 и
радионица на 5 ари. 069/21397-37. (261778)

СТАРЧЕВО, кућа 16 ари плаца, помоћни објекти, Петра
Драпшина 95. Тел. 065/26240-30. (261898)

КАЧАРЕВО, кућа 100 м2, 11
ари плац, условна за живот на
селу. Тел. 601-499.
(261806)

НА ПРОДАЈУ укњижени грађевински плацеви, Стрелиште.
Тел. 064/119-04-31.
(261901)

ВИКЕНДИЦА, Баваништанац,
30 ари, до асфалта, трофазна,
бунар, воће. 064/493-00-47.
(261920)
ПРОДАЈЕМ викендицу 85 м2
са 9 ари плаца на Девојачком
бунару. 064/267-72-17.
(261918)
ВОЈЛОВИЦА, кућа, 8 ари плаца, 120 + 65 м2. 062/185-8673. (261924)
КУЋА, 200 м2 + таван, два
окала + таван 150 м2, 5 радионица – 150 м2. Баваништански
пут 111, замена за два стана,
110.000. 063/823-10-13.
(261928)
КОД Народне баште, 61 м2,
1.5 ар, ЕГ, добра, 36.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(261938)
БАВАНИШТАНСКИ до пута,
новија,д вособна, 60 м2, 13,5
ари, 22.5000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (261938)
ПРОДАЈЕ се кућа на Стрелишту. 064/357-81-50. (261954)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Максима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (261968)
КУЋА, две стамбене јединице,
Војловица, плац 7 ари.
013/348-137, 062/348-137.
(261985)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2, трособна на 4.85 ари плаца, два помоћна објекта, 33.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(261990)
КУЋА, спратна 10 х 10 и пословни простор 120 м2, приступ са Новосељанског пута и
из Копаоничке, насеље Младост. 064/120-65-33. (261991)
ПЛАЦ 11 ари + 3 ара пута,
Панчево, Иве Курјачког 149.
064/110-12-80. (262015)
СТАРЧЕВО, плац 7 ари, власник, 1/1, чист, прикључци поред. 065/340-13-41. (262018)

ПРОДАЈЕМ кућу и локал, Синђелићева 41. 061/651-76-45.
(262019)
СТАРА МИСА, старија кућа,
50 м2, 4,3 ара, 17.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(261973)
ПРОДАЈЕМ викендицу у Песку. Тел. 063/754-13-26.
(261999)
ОМОЉИЦА плац, 11.5 ари, гаража, започет објекат, струја,
вода, власник. 064/260-05-34.
(262041)
ПРОДАЈА плацева, Пелистерска и Кајмакчаланска, укњижени. 063/894-88-11,
065/894-88-11. (262047)
ПРОДАЈЕМ кућу у Книћаниновој, може замена за стан.
062/826-12-55. (262070)
КУЋА, Тесла, екстра локација
за приватан бизнис, инвеститоре и становање. 066/001050. (4769)
ТЕСЛА, 55 м2, 1,84 ара, 36.000
евра. (242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (262081)
ШИРИ центар, кућа нова, само 27.500, подно грејање,
ПВЦ, фул. (67), 063/744-2866. (4769)
СТАРА МИСА, ПР + СП, 95, 2
одвојене јединице, прелепо.
063/744-28-66. (4769)
ДУБОКА БАРА, 5 ари, викендица, струја, вода; Старчево,
главни пут, одлична кућа,
10,86 ари. 063/744-2866.(4769)
ЦЕНТАР, кућа приземна, прелепа, комплет, 2,25 ари, 103
м2, реновирана, 75.000. (67),
063/744-28-66. (4769)
ТЕСЛА, I, лукс, 36 м2, тераса,
одличан, украсни камен; трособан, ПР, шири центар,
27.000. (67),
063/744-28-66.
(4769)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ЈАБУЧКИ пут, две куће до пута,
одмах усељива, хитно. (67),
063/744-28-66. (4769)
БАВАНШТАНСКИ пут, плац до
пута, 20 ари, 18,5 ограђен, одличан. (67), 063/744-28-66.
(4769)
ГОРЊИ ГРАД, 2,69 ари, 112
м2, 42.000 евра. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-62-67.
(262081)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 м2, Котеж 1, потпуно реновиран, одмах усељив, 30.000 евра. 301165. (261400)

ТРИ хектара земље са салашем, уз асвалт, северна зона.
066/354-791. (262074)

СТАН, први спрат, 55 м2,
31.500 евра, Максима Горког,
ТА, мирна улица. 063/253-593.
(261552)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ТАМИШ КАПИЈА, II спрат, 34
м2 + остава, 32.000 евра, власник, поглед на Тамиш.
063/338-332 (СМС)
ТАМИШ КАПИЈА, нов, троипособан, III спрат, 72 м2 + остава, 66.000 евра, власник, поглед на Тамиш. 063/338-332
(СМС)

ЈЕДНОСОБАН стан, 32 м2, без
ЦГ, двориште најлон, 21.500
евра. Моше Пијаде 118/21, иза
зграде. (261776)
ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат, лифт,
нова градња, гас, укњижен,
власник, усељив одмах.
063/449-798.

ПРВОМАЈСКА, једноипособан,
48 м2, ТА, ВП, реновиран,
25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (261938)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, VII,
није последњи, ЦГ, 65 м2,
30.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (261938)

МИСА, трособан, 78 м2, ТА,
42.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (261989)

ПРОДАЈЕМ комплетно реновиран стан у центру, 54 м2.
063/354-429, 065/933-33-24.
(261816)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,
38 м2, IV, сређен, усељив,
23.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (261989)

ЦЕНТАР, дворишни 50 м2,
22.000; 43 м2, 21.000; 38 м2,
20.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(261840)

СОДАРА, 57 м2; двособан,
32.000; 74 м2, трособан, 37.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(261840)
СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, двособан,
нова столарија, I, ЦГ, 29.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(261840)
БЕЗ ПОСРЕДНИКА повољно
продајем стан на Тесли, 73 м2.
Тел 064/175-63-14 (СМС)

КОТЕЖ, 74 м2, трособан,
42.000, 115 м2, 55.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (261840)

ПРОДАЈЕМ станове а и кућу у
ширем центру, повољно. „Весна Два”, 066/937-00-13 (СМС)

СОДАРА, двособан, 56 м2, ЦГ,
I, Доситејева. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (261855)
КОТЕЖ 1, 62 м2, двособан, ЦГ,
IV, двособан, ЦГ, IV, Радова
зграда, 36.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (261855)
КОТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ, I, Радова
зграда, 35.000, 35.000, усељив.
(679), „Трем 01”, 063/836-2383. (261855)
2

ПРОДАЈЕМ станове на Котезу
1 и 2,Тесли, Стрелишту и кућу
у ширем центру. „Весна два”,
066/937-00-13. (СМС)
ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
32.000; Котеж, 28.000, Топола
12.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (261906)

СОДАРА, 61 м , ЦГ, V, сређен,
лифт, 40.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(261855)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 49 м2,
ВП, ЦГ, тераса, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(261865)
ТЕСЛА, новија градња четворособан, 100 м2, I, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(261865)

КОТЕЖ 1, трособан, 71 м2,
42.500; двоипособан, 69 м2,
39.000. „Перфект”, 064/34805-68. (261990)

СТРЕЛИШТЕ, мањи двоипособан, 49 м2, ЦГ, ВП, хитно,
28.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (261938)
КОТЕЖ 1, Радова, двоипособан, 70 м2, III, нова струја, реновиран, 53.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(261938)
СТАН, 56 м2, центар, преко пута Суда, 12. спрат, први власник, 32.000 евра. 062/353688. (и)

ЈЕДНОСОБАН, миса, I, 35, прелеп, 20.000; центар, I, 32,
26.500. (67), 063/744-28-66.
(4769)

ДВОСОБАН стан, I спрат, Содара, без посредника. 063/17624-96. (261873)

ДВОИПОСОБАН, нов, лукс, 71,
вреди, III, ЕГ, гипс, прелеп.
(67), 063/744-28-66. (4769)

НОВА МИСА, одлична гарсоњера, 21 м2, ПР, ТА, 12.500.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (261908)

ТИП СТАНКО, I, 32, 19.000,
гарсоњера, Котеж 2, ПР, одличан, 27 м2. (67), 063/744-28-66.
(4769)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 62 м2,
III, ЦГ, тераса, 31.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (261908)

У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV спрат,
13.500 евра. 062/361-676.

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34
м2, III, ЦГ, 22.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-55-74.
(261908)

МИСА, 66 м2 + двориште
24.000; 34 м2, 14.400. 063/377835. (261326)
ТЕСЛА: трособан, ЦГ, IV спрат,
80 м2, терасе, усељив, власник.
013/331-079, 063/770-45-55.
(260945)
ПРОДАЈЕМ нов усељив трособан стан, 57 м2, преко пута
„Авива”. 065/800-90-04.
(261734)
ПРОДАЈЕМ стан на Старом Тамишу, 38 м2. Тел. 062/815-7631. (261484)
ЦЕНТАР, 68 м2, новоградња,
трособан, ЕГ, струја, гас, први
спрат, 43.000. 064/276-04-08.
(261454)
НА ПРОДАЈУ стан на Маргити,
77 м2, новија градња. Тел.
064/245-89-83, 062/620-825.
(261584)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан до
улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88. (261612)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2, II, ТА,
сређен, 30.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(261908)
ТЕСЛА, двособан, I, реновиран,
ТА, 33.000; мањи двособан, све
рађено, II, TA, 26.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (261927)
СОДАРА, трособан, III, ТА,
40.000; двособан, ЦГ, 31.000;
трособан, ЦГ, 43.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (261927)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, I, ЦГ,
28.500; једнособан, ЦГ, ВП,
25.500. „Лајф”, 061/662-91-48.
(261927)
КОД ВОДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, двособан, ТА, III, 29.500; Котеж 1,
двособан, I, ЦГ, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (261927)
КОТЕЖ 2, 69 м2, пре пијаце,
40.000; двособан, V, 33.500;
двоипособан, сређен, 38.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(261927)

МАРГИТА, гарсоњера, 30 м2,
16.000; двоипособан, 42 м2,
22.500. „Перфект”, 064/34805-68.
СОДАРА, двособан, 26.500;
двоипособан, 57 м2, 32.500.
„Перфект”, 064/348-0568.(261990)

СТРЕЛИШТЕ, 3.0, 88 м2, ТА,
празан, укњижен, 23.000.
060/535-94-49. (262065)

НА ПРОДАЈУ гарсоњера 18 м2,
центар, сређена, 19.000 евра.
064/247-76-64. (262026)

СТРЕЛИШТЕ, 1.5, 39 м2, ТА,
празан, укњижен, хитно,
14.000. 060/535-94-49.
(262065)

ИЗДАЈЕМ два мања стана, 45
м2, са посебним улазом и струјом, ненамештени. Новосељански пут. 064/137-48-67.
(261777)
ПРОДАЈЕМ станове у центру,
152, 104, 45 м2, може замена.
064/143-52-98. (262027)
НОВА МИСА, једноипособан,
II, 46 м2, ТА, терасе, 20.000.
(353), „Премиер”, 063/800-4430. (261973)
2

КОТЕЖ 1, двособан, III, 57 м ,
ЦГ, 31.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (261973)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м ,
трећи спрат, сређен, усељив,
41.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (261972)
ЦЕНТАР, двособан, 45 м2, ТА,
IV од V, сређен, усељив,
27.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (261972)
2

ТЕСЛА, трособан, 67 м , други
спрат, ТА грејање, 36.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (261972)
ЦЕНТАР, 2.0, 74, ЕГ, 33.000;
гарсоњера, 24, ЦГ, договор.
(338) „Јанковић”, 348-025.
(261981)
КОТЕЖ 1, 2.0, V, 33.000;
Ослобођења, улично, 33,
12.000; Ослобођења, улично,
50, 24.000. (338) „Јанковић”,
348-025. (261981)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25,
060/505-54-25.
(261975)
СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2 + тераса, подрум, ЦГ.
063/845-85-80.
(261981)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, ЦГ,
28.500, договор. (242),
„Кварт”, 346-392, 064/125-6267. (262081)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Миси. 064/234-15-21. (и)
ИЗДАЈЕМ ненамештен двособан стан на Содари, 56 м2, ЦГ,
III спрат. 065/536-47-85.
(261820)
ИЗДАЈЕМ кућу са баштом и
помоћним објектима. Јабучки
пут. 065/219-14-22, 060/34819-88. (261822)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Стрелиште.
060/152-88-55. (261831)
ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси.,
062/896-22-26. (261847)

ИЗДАЈЕМ стан са грејањем на
Миси. 063/784-22-70.
(261933)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Тесли. Тел. 25125-58, 064/231-25-22. 261952)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Содара, ЦГ, II
спрат, 100 евра.
063/808-68-15.
(261964)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњњеру у центру.
065/608-25-80.
(261978)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА
СОДАРА, једноипособан, II,
45 м2, ЦГ, 27.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(261973)

КУПУЈЕМ стан до 21.000; дајем ауто (2.500), остало кеш.
064/134-06-30. (261796)

СОДАРА, двособан, VI, 56 м ,
ЦГ, 30.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (261973)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребне некретнине, све локације,
брза реализација. (67),
063/744-28-66. (4769)

МАРГИТА, гарсоњера, приземље, 22 м2, ТА, 16.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(261973)

КУПУЈЕМ двособан стан, без
посредника, центар или Содара, до IV спрата, обавезан
лифт. 063/637-673. (261815)

ТИП СТАНКО, једнособан, I,
32 м2, ТА, 20.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(261973)

КУПУЈЕМ једнособан стан на
Содари, готовински купац.
062/207-004. (261867)

2

2

ПРОДАЈЕМ стан, двоипособан
на Содари, укњижено, 67 м2,
плус две лође, повољно.
060/077-78-20. (262072)

ТЕСЛА, 50 м , I, TA, renoviran,
33.000 евра, договор. (242),
„Кварт”, 346-392, 064/125-6267. (262081)

КОТЕЖ 2, најлепши трособан
са кухињом, 79 м2, II, 54.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(261970)

ЦЕНТАР, 63 м , други спрат,
новија градња, 39.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74.(261972)

ГАРСОЊЕРА ,новоградња, 27
м2, приземље, центар, усељива, тераса, 24.000. 060/55947-94. (262068)

2

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ двособан
стан за трособан, у центру.
065/882-24-14. (261967)

2

КОТЕЖ 2, двособан, на дуже,
потпун комфор. 006/631-1647 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на Стрелишту. 069/44386-36. (261929)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан на Тесли. 069/44386-36. (261772)

НОВА МИСА, трособан, 85 м2,
I, сређен, ПВЦ, 36.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(261938)

СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан, 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (261972)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. Тел. 063/199-2405. (261371)

ИЗДАЈЕ се намештен засебан
стан на Миси, у Топчидерској
улици. Тел. 066/631-31-80.

ЦЕНТАР, гарсоњера, 20 м2,
ТА, III, ПВЦ, 15.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (261938)

ЛУКСУЗАН дуплекс, топ локација! Ново! Тесла код Максија, 115 м2, I, ЦГ, само 69.900.
Гратис: комплет опрема, гаража, паркинг, укњижење, уредна документација. Власник.
060/332-05-92. (261933)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ на Миси, мањи намештен стан са грејањем, самцу. Тел. 063/154-94-11.
(261547)

ЦЕНТАР, једноипособан, ЦГ,
ВП, 42 м2, 34.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (261938)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан,
61 м2, гаража, башта, укњижен, 16.500. 061/147-82-23.
(261960)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
м2, V, 26.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (261865)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2,
26.000; трособан, 88 м2,
22.000. „Перфект”, 064/34805-68. (261990)

ТЕСЛА, двособан, 61 м2, VII,
ЦГ, 29.000, договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (261938)

КОТЕЖ 1, двособан, 60 м2, ЦГ,
III спрат, без лифта, 39.000.
065/636-65-70. (261959)

СТАН, кућа, комплетно реновирана, етажно грејање, 7. јула. 064/424-71-26. (260968)

МИСА, 2.0, ЕГ, 70.000; Тесла
180, ЕГ, 80.000. (3388, „Јанковић”, 348-025. (261988)
НОВОГРАДЊА, Л. Толстоја,
трособан, 75 м2, I, ЦГ, двостран, усељив, 880 евра/квадрат. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (261989)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у строгом центру. 064/490-79-47.
(261807)

ЦЕНТАР шири, 25 м2, 17.500;
57 м2, двособан, 40.000; 64 м2,
45.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(261840)

КОТЕЖ 2, двособан, 62 м2, ЦГ,
VII, два лифта, 39.000.
063/185-26-95. (261984)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
ЦГ, II, тераса, 27.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (262035)
ТЕСЛА, двособан, 66 м2, тераса 7 м2, ЦГ, ВПР, 34.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (262035)
СТАН 55 м2, I спрат, ТА, леп,
три терасе, мирна улица,
30.000 евра. 063/253-593.
(262037)
СТАН на Тесли, 64 м2.
064/866-24-48.
(262048)
СТРЕЛИШТЕ, Јована Поповића, 5.0, 171 м2 + 70 м2, I спрат,
ЕГ, репрезентативан, сређен,
са доста потенцијала, 90.000.
060/535-94-49. (262065)

КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (261855)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (261972)
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура. Брза и сигурна
исплата. „Перфект”, 064/34805-68. (261990)
КУПУЈЕМ стан без посредника,
од 40 до 50 м2, Тесла, Стрелиште. 063/233-762. (262002)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Стрелиште, 46 м2, могу и ученице. 064/231-58-96. (261868)
ИЗДАЈЕМ кућу стара Миса.
060/011-96-66. (261850)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан, центар Стрелишта, ЦГ.
Тел. 060/372-03-02. (261859)
НАМЕШТЕН једнособан, ТА,
реновиран, двориште, тераса,
70 евра, код Хотела „Тамиш”.
064122-48-07. (261860)
ИЗДАЈЕМ трособан стан, полунамештен, 75 м2, дворишни,
кућа Котеж 2, И. Курјачког
72-е. Тел., 063/261-843.
(261871)

ИЗДАЈЕМ лепо опремљен једнособанс тан, Стрелиште код
Максија, на дуже.
069/334-17-03.
(261980)
ГАРСОЊЕРА, 36 м2, Котеж,
полунамештена, ЦГ, кабловска, интернет.
064/189-50-99.
(261987)
ИЗДАЈЕМ кућу пословне намене, могућа адаптација, шири
центар. 062/347-667.
(261982)
СТАН за самца, нова Миса,
намештен, посебан улаз, „беовоз”. 013/370-033, 064/27019-88. (261994)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, брачном пару, Тесла,
зграда, ТА пећи.
062/149-16-36.
(261869)

НАМЕШТЕН мањи стан, издајем, кабловска, интернет, близу центра. 060/555-85-62.
(262010)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан на Тесли. 063249-94-07.
(261894)

ИЗДАЈЕМ у новијој кући, празан, двособан стан. 064/13036-02. (262030)

ИЗДАЈЕМ самицама кућу, засебну, намештену, или двема
ученицама. 064/986-21-74.
(261893)

СТАН 30 м2, могуће и за локал, Цара Душана 38.
062/886-56-02, 013/430-431.
(262031)

БЕСПЛАТНО, собу, кухињу,
купатило, издајем станарки у
Иванову. 064/372-94-71.
(261913)

СТАН 44 м2, ЦГ, Котеж 1, намештен, реновиран, предност
средњошколци, студенти.
064/014-81-24.
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
РЕНОВИРАН једнособан, централно, клима, кабловска,
обезбеђен паркинг, шири центар. 069/545-51-00. (262058)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/ИЗНАЈМЉУЈЕМ
локал, Његошева бр. 1-а, I
спрат, 20 м2. 063/250-971.
ИЗДАЈЕМ простор за магацин
или мању производњу. Баваништански пут. 064/207-19-78.
(261404)
ИЗДАЈЕМ нову плусну хладњачу, 620 м³, прилаз камиона,
Панчево. 065/800-90-04.
ИЗДАЈЕМ локал 28 м2, улаз у
Пепељаре. 063/837-48-34.
(261809)
ЗАКУПИО бих пословни простор (локал или стан) површине око 100 м2 у ширем центру.
064/168-23-39. (261838)
ИЗДАЈЕ се намештена канцеларија 30 м2, у Генерала Петра
Арачића 4-6, Панчево. Звати
од 9 до 14.30. 013/353-504.
(261914)
ИЗДАЈЕМ локал 24 м2, у центру града. 064/267-72-17.
(261918)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, код Аутобуске станице., 352-105.
(261937)
ПРОДАЈЕМ локал у ценртру,
21 м2, 14.,000 евра. 066/235752., л(261948)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске
станице., 063/725-71-70.
(261965)
40 КВМ, локал сређен, издајем, Кочина 1-а, код Зелене
пијаце. Тел. 069/266-98-20.

ПРОДАЈЕМ локал, нива Миса,
39 м2, реновиран, укњижен,
може канцеларије, ординација, малопродаја, стан цена договор. 063/727-76-29.

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
16 м2, металне ролетне, В.
Влаховића.
064/474-99-11.
(262020)

ИЗДАЈЕМ два локала 18 м2 и
12 м2, у центру. 066/866-4900. (261001)
ИЗДАЈЕМ пословни простор у
центру, 100, 150, 250, 300 м2.
064/143-52-98. (262027)
ПРОДАЈЕМ или издајем пословну зграду, 1.650 м2, погодна за старачки дом. 064/14352-98. (262027)
ИЗДАЈЕМ локал у Његошевој
30, бивша оптика „Атина”.
Тел. 063/815-44-48. (267053)
ИЗДАЈЕМ локале. 066/110870. (262057)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале
од 81 и 39 м2, центар Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.

ПОСАО
ПОНУДА
ХИТНО потребан радник обезбеђења. 063/105-05-60. (ф)
ДОО „Месопромет” Панчево
тражи раднике на пословима у
производњи и паковању готових производа – више извршилаца оба пола. Тел. 062/365414. (СМС)
ПОТРЕБНИ радници на живинарској фарми. Контакт телефон 063/401-869. (ф)
УТВИ „Милан Премасунац”
Качарево потребни: радник у
рачуноводству, броверисти,
стругари и глодачи. Биографију послати на office@utva-mp.com или контакт на тел.
013/601-650.

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан возач.
063/820-87-61.
(260689)

ПОТРЕБАН возач Б категорије
за дистрибуцију штампе. Звати
од 9 до 15 сати. 069/867-7207. (260992)

ПОТРЕБНИ возачи, физички
радници, са Б или Ц категоријом у дистрибуцији пића weifert. 063/494-512. (261329)

Петак, 22. јун 2018.

ОГЛАСИ

17

marketing@pancevac-online.rs

ПОСАО
ПОНУДА
PIZZA SHOP потражује радницу за рад у продаји и pizza
мајстора. 064/555-33-34.
(261495)
ПОТРЕБНА радница за припрему и продају сендвича. Почетна плата 30.000 динара.
064/474-46-97. (261445)
КАФИЋУ потребне конобарице. 060/319-05-77, 061/23632-87.
ПОТРЕБНИ радници за истовар у предузећу за рециклажу
електронског и електриног отпада. Пријаве слати на office@setreciklaza.rs или на
адресу: SET RECIKLAŽA, d. o.
o., Сланачки пут 26, 11060.
(ф)
ПОТРЕБНА радница за рад у
кафићу. 063/800-07-94.
(261861)
KAFFE „Cruiser” тражи конобаре и конобарице за стални
радни однос. 064/136-00-27.
(261844)
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ за легалан
посао у Словачкој - радници,
вариоци и возачи аутобуса.
(261911)
ПРОДАВНИЦИ воћа и поврћа
потребна радница са искуством у трговини и радом на
фискалној каси. Тел. 063/75535-20. (261919)
ПОТРЕБНА радница за пекару. 063/130-75-40. (2620039

ПОТРЕБАН мајстор за производњу пецива. 064/973-60-66,
065/533-44-13. (261931)

ПОТРЕБНО особље за рад у
пекари (са искуством), CV pekarasmiljanic@mts.rs Иве Курјачког 87. (261947)

ПОТРЕБНА жена за бригу о
старијој покретној жени, четири сата дневно, нова Миса.
063/870-73-51. (262013)

ПОТРЕБНА радница Кафеу
„Петица” код аутобуске станице, плата по договору.
064/997-79-09. (262052)

ПОТРЕБАН конобар, конобарица Кафеу Панчево, Книћанинова 37, добри услови.
062/227-771. (261940)

ПОТРЕБАН озбиљан радникрадница за продају воћа у
Панчеву. 063/777-45-24.
(262029)

ПОТРЕБНА радница за рад у
прехрамбеној продавници.
064/221-42-03. (262059)

ПОТРЕБНИ радници за рад на
висини. Тел. 060/571-55-22.
(261956)

ПОТРЕБНА радница са искуством за рад у прехрамбеној
продавници. 062/493-580.
(262031)

ФРИЗЕРСКОМ салону „Деја”,
потребни професионални мушки и женски фризер са искуством. 069/185-19-81.
(262061)

АУТОПЕРИОНИЦИ „Car spa”.
Потребан озбиљан радник, коректна зарада. Звати после 15
сати. 061/600-97-00. (262036)

ПОТРЕБНА радница на индустријским шиваћим машинама. 060/052-40-05.
(262061)

ПОТРЕБНЕ млађе особе за
рад у играоници „Острво са
благом” у Авив парку.
062/333-502. (262042)

ПОТРЕБАН радник на техником прегледу, саобраћајни
техничар, машински техничар,
аутомеханичар.
065/201-02-05.

РЕСТОРАНУ „Стара Вајфертова пивара” потребно особље.
Контакт 063/391-824.
(261957)
ПОТРЕБНИ кувари/помоћни
кувари са искуством. „Magnolija lux”, 064/393-56-90. (ф)
ПОТРЕБНЕ раднице у кухињи
и продаји за ресторану „Авив
парку”. Тел. 013/377-230,
064/643-41-22. (261974)
ПОТРЕБНА радница са или
без искуства, за рад у прехрабеној радњи. Pro trade
069/303-20-09. (261997)
ПОТРЕБНА радница у пекари.
062/404-144. (262003)

РАДНИЦА потребна за рад у
кухињи. 060/861-83-17.
(262050)
POCO LOCO ресторану потребан кувар са искуством, девојка за рад у шанку и девојка за
продају. 064/874-03-01.
(262051)

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари. 064/324-14-92.
(262069)
АУТОПЕРИОНИЦИ „Бибац”,
потребан радник са искуством. 066/001-050.
(261652)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим кипером, до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
(258060)

МОЛЕРАЈ, керамика, ламинат,
шпатулат, демит фасаде, квалитетно и повољно. 063/286930 (СМС)

ПАРКЕТАР, поставка новог,
хобловање, фуговање, лакирање старог паркета, бродског
пода. 060/476-81-55,.
(261775)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови. 065/842-84-29, 063/84284-29. (4769)

ПАРКЕТАР, поставка новог, хобловање, фуговање, лакирање
старог паркета. 060/625-80-61.

СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње и
плакари по мери, поправке,
преправке. 064/176-88-52,
371-274. (261787)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно.
064/280-26-15.

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(261794)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, радим, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (260665)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВа, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (261781)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим
искуством квалитетно, педантно, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06.

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, адаптације
купатила, сервис. 063/115-7167. (261917)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (2661932)
KIZZA – рушење старих кућа и
других објеката, утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума, темеља, канала, септичких јама. 013/366-888,
063/218-894.
(260420)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, пензионерима попуст. 013/235-7882, 062/564-494. (261800)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде, бетонирање,
повољно. 063/865-80-49.
(261802)

РАДИМ све физчке послове,
чистим таване, подруме, итд.
064/144-37-65. (261945)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, керамика, повољно. Проверите.
061/141-38-02. (261946)

МЕЊАМ пелене старим и болесним лицима. 063/234-857,
013/377-321. (261826)
РАДОВИ, поправке, столарија,
намештај, браварске, столарске услуге, остали дорадни послови. 061/301-49-58.
(261828)

СВЕ врсте физикалија, утовар,
истовар, селидбе, копање, чишћење, рушење, кошење траве, обарање стабала и сви
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (261845)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар. 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(261936)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, пеглање веша. 061/412-4450. (261953)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, чисто и брзо. Тел.
061/286-51-20. (261876)

KIZZA – сечење бетона и асфалта, разбијање бетона, насипање и сабијање терена
ваљцима и вибро плочама.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)
KIZZA – орезивање и сеча дрвећа из камиона са корпом за
рад на висини до 23 метра,
прање прозора, чишћење олука, замена црепа...
013/366-888, 063/218-894.
(260420)
KIZZA – најам маказастих
електро платформи висине до
12 метара. 063/218-894.
(260420)
KIZZA – продаја квалитетних
бехатон коцки и припрема терена са постављањем.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

МАСАЖА целог тела. Заказивање унапред. Нина, 062/85101-49. (261962)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(260695)

ОЗБИЉНА, одговорна жена
чувала би и неговала старију
особу. 065/624-76-23.
(261977)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(258828)

МОЛЕРСКИ радови, фарбање
столарије и радијатора. Павел.
063/809-66-61. (261992)
МАШИНСКО одгушење /судопера, ве-це шоља, када, лавабоа, сливника/, главних вериткалних и хоризонталних цеви.
Брзо, повољно, 00 – 24 ста.
064/552-41-46. (262023)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све. 061/321-7793. (262053)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, купатила,
преправке, поправке, вентили,
славине, одгушење канализације одмах. 061/193-46-42.
(261866)

ОГЛАСИ

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније.
065/361-13-13.
(262043)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 065/334-23-38.
(262063)

ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац, ризла, шут. 063/246-368.
(260696)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1
до 5 м³, одвоз шута са утоваром, рушење. 063/771-55-44.
(261469)
ПРЕВОЗИМ повољно кипером
шљунак, песака, сејанац, одвозим шут, пелет.
064/735469-94. (261805)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат, столарија.
063/806-00-64. (261935)
КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-26.
(261798)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0 - 24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (261798)

СПРЕМАМ станове, локале,
ресторане, повољно и квалитетно. Хитно. 063/179-87-77.
(261879)
НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-04-51.
(261892)
ПОПРАВЉАМО ПВЦ, АЛУ и
дрвену столарију, сигурносна
врата, комарнике, стаклорезачке услуге. 060/545-34-04.,
(261895)

КЛИМА, уградња, сервис, допуна, повољно. 064/520-48-80.
(262073)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-2576. (261912)

ПРЕВОЗ малим и великим камионом (шљунак, песак, сејанац, ризла, шут). 064/648-2450. (260420)

РУШИМ старе објекте, чистим
дворишта, таване, подруме и
остало. 061/627-07-31.
(261910)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са
корпом за рад на висини до 20
метара. 064/648-24-50.
(260420)

СЕЛИДБЕ, превоз беле технике, откуп секундарних сировина. Јован, 061/616-27-87.
(261909)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (260695)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 351-073,
064/157-20-03. (261909)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз
свих врста шута, разбијање и
сечење бетона, ископ багерима. 064/648-24-50. (260420)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(261916)

НАЈАМ виљушкара за утовар и
истовар робе. 064/648-24-50.
(260420)
KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца и ризле. Услуге
виљушкара и великих виљушкара, носивости до 10 тона.
013/366-888, 063/218-894.

РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке старих, нових
кровова, разне изолације.
013/664-491,
063/162-53-89. (261813)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
врибли, вентила, батерија, санитарије,с ве за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63, 063/81174-89. (261880)

СЕРВИС телевизора, продаја
половних, корекција километраже, поправка аку батерија,
ЦО 2 апарата, разних електроуређаја. 063/800-01-96.
(261926)
МОЛЕРСКИ радови, фасаде,
ламинат, грејање, водовод.
061/141-63-59, 065/883-5858., (261935)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са радницима и без
њих, 00-24 сата. 064/047-5555. (262077)

РАЗНО

УПОЗНАО бих озбиљну жену,
имам 55 година. Контакт
065/677-80-05. (261842)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан
долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна. Борис. 013/352536, 063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(261899)

ОГЛАШАВАМ неважећом пензионерску карту АТП-а на име
Матија Калапиш. (261884)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.(261899)

ТУРИЗАМ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(261899)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbebomboncic.com (261899)

АКО си усамљена, желиш
брак, јави се. 064/437-63-59.
(261979)
ОГЛАШВАМ неважећим сведочанство V разреда ОШ „Јован Јовановић Змај” на име
Уна Кужет. (262025)

БАОШИЋ, Херцег Нови, леп
једнособан стан, 100 метара
море, климатизован. 060/32160-07. (260979)
СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу центра и Соко терме,
ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org. Зорица
(259468)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан апартман са терасом, нов и лепо опремљен, у
апартманском насељу, 200 метара пре извора Снежник.
066/624-04-00. (и)
ЗЛАТИБОР, издајем апартман,
КТВ, интернет, центар, паркинг. Тел. 063/759-98-77.
(261671)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-498.
(261178)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљао и уграђујемо са овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-68-05.
(261930)
ТЕПИСИ, квалитетно прање,
акцијска цена у Аутоперионици „Бибац”, бесплатан превоз.
066/001-050.
(261253)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(261930)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(261899)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(261899)
АНТИБАКТЕРИЈСКО
и дезинфекцино прање
намештаја у вашем стану.
066/001-050.
(261652)

ИЗДАЈЕМ апартман у бањи
Врујци. Тел. 064/368-86-19.
(262017)

ИЗДАЈЕМ собе, 700 динара
лежај и апартман за две особе, 2.000 динара, бања Врдник. Тел. 022/465-156,
060/402-48-84. (261427)
ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, кабловска, wi/fi, базен,
СПА, дечја играоница.
063/719-98-30. (261570)
ИЗДАЈЕМ апартмане на мору,
Котор – Доброта. 069/172-7543, + 382 69 889-861.
(261528)

СОКОБАЊА, повољно изнајмљујем апартман, центар, КТВ,
макс. 4 особе. 065/205-45-48,
062/974-24-77. (261562)
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ издајем
апартман. Тел. 069/781-605.
(262021)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

Петак, 22. јун 2018.

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

ОГЛАСИ

OBAVEŠTENJE

потребни радници
Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 15. 06. 2018.
године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција објекта складиште готових производа у фабрици ПЕВГ „ХИП Петрохемија”‘ Панчево,
на к.п бр. 15936 КО Панчево, носиоца пројекта „ХИП
Петрохемија” а.д. Панчево, (Улица Спољностарчевачка бр. 82 из Панчева.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја
на животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
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marketing@pancevac-online.rs

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE
O POTREBI PROCENE UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU
Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje
o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta distributivni gasovod od čeličnih cevi MOP 16 bar u
opštini Kovačica- faza l i MRS ŠP „Idvor” na životnu
sredinu. Projektovana trasa gasovoda DGM „Uzdin”
prelazi preko sledećih katastarskih parcela: 8690/2,
8690/1, 8668, 3514, 3512, 3516, 3499, 4829, 8614, 8559,
8613, 8606, 4588, 3591, 3509, 3584, 3508, 3583, 3507,
3572, 8633 u K.O. Kovačica; 4612, 4488, 4599, 4487,
4597, 4486, 4569, 4480, 4523, 739, 719/1 u K.O. Idvor;
8060, 7932 u K.O. Uzdin; 6120/1, 2840, 2842, 2763,
1924, 1922, 1921/1 u K.O. Padina; 3522, 2260, 1525/1 u
K.O. Samoš. Projektovana merno regulaciona stanica
„Idvor” se locira na delu parcele broj 719/1 u K.O. Idvor,
na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta Preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS” iz Novog Sada, Narodnog
fronta br. 12.
Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama inspekcije, SO Kovačica Ul. M.Tita br.50, u periodu od 22. 06. 2018. do 02.
07. 2018. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.

15. јуна 2018. напустио
нас је наш драги син, супруг, отац, свекар и деда

ВЛАДИМИР АНТОНОВ

ПЕТАР
СИМИЧИЋ
ПЕЦА
1952–2018.
трговац
Живот није вечан, сећања и успомене јесу.
Мајка НАДА, супруга
ЉИЉАНА, синови
ДУШАН и ВЛАДАН,
снаје МАРИЈА
и ЈАСМИНА, унуци
МИЛОШ и ДАНИЛО
и унука ЈЕЛЕНА
(28/281870)

1975–2018.
Захвална сам животу
што се нагињао нада мном.
Што је дувао у кашичицу са сунцем
када сам гутала лето (…)
Када сам умирала живео је за мене.
Када сам живела умирао је за мене.
Захвална сам животу
што ме је волела љубав.
(Е. Л.)
Твој син АДАМ и супруга МИРЈАНА
(26/261857)

Последњи поздрав драгој братаници

Последњи поздрав

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o
zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava
3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za
predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu
sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

„ВЕТРО СИСТЕМ” д. о. о.
Утве Златокриле 9
Панчево

расписује конкурс за следећа
радна места

СНЕЖАНИ
ЛОБОР
од стрица МИРКА
и стрине БОСИЉКЕ
СТИЈАКОВИЋ

АНТОНУ

(2/4769)

Последњи поздрав колеги

од ЂУРАЂА, ИВИЦЕ, МАРИЈЕ, ЧАНЧЕ,
ВЕЉКА, МИРКА, НИКОЛЕ и ЈЕЛЕНЕ,
ПИЛЕТА и СВЕТЛАНЕ
(52/261971)

– возач теретног моторног возила – 1 извршилац
– комерцијалиста– 1 извршилац

ОБАВЕШТЕЊЕ
Позивају се сви закупци гробних места и њихови
евентуални законски наследници, да у року од тридесет дана од дана објављивања овог обавештења уплате
Јавно комуналном предузећу „Зеленило” Панчево, заосталу а неплаћену накнаду – закуп за гробна места и
доприносе за гробна места која се налазе на Новом
гробљу, Православном гробљу, Католичком гробљу,
Јеврејском гробљу, Евангелистичком гробљу, Реформаторском гробљу, војловачком гробљу, на подручју
насељеног места Панчево.
Уколико у року од тридесет дана од дана објављивања овог обавештења закупци гробних места и њихови евентуални законски наследници, не исплате дуговања на име накнаде -закупа за гробна места и доприносе за гробна места и не продужите рок почивања покојника, Јавно комунално предузеће „Зеленило” Панчево ће поступити у складу са Одлуком о сахрањивању и гробљима („Сл. Лист Града Панчева” бр. 14/2015.
и 22/2016.

Вашу радну биографију можете послати на mail:
dragan@vetrosistem.co.rs или донети лично на адресу
седишта фирме – Утве Златокриле 9 (стара „Утва”,
улаз из Радивоја Кораћа)
Рок за подношење пријаве 8 дана од дана
оглашавања.

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

ВЛАДИМИР АНТОНОВ
Плови спокојно по мору моје љубави.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Обавештавамо кориснике наших услуга да на
цене огласа и читуља одобравамо попуст свим
радним данима осим средом.
12. јуна, у 78. години преминуо је наш

Опраштам се од њега с
тугом.
Др ЗОРАН ПАРОВИЋ
с породицом
(30/261875)

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ

др ЖИВОРАДУ
МИЛУНОВУ

ЉИЉАНА
ТРАЈКОВИЋ
1936–2018.
Последњи поздрав од
сина ЈУГЕ, снаје
ЗОРИЦЕ, унука САШЕ,
унуке МАЈЕ
с породицама
и брата ЈОВЕ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Твоја сестра с породицом
(57/261999)

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

(58/262000)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав драгом оцу, тасту и деди

19. јуна преминуо је наш
вољени

ВЛАДИМИР АНТОНОВ
1975–2018.
Био си наше Сунце и Месец,
наш Млечни пут,
наш север, запад, исток и југ.
Твоји родитељи ЈОВАНКА и СОТИР АНТОНОВ

ОБРЕН КНЕЖЕВИЋ
1941–2018.

ИВАНУ
ИВАНУ

МЛАДЕНОВСКОМ

МЛАДЕНОВСКОМ

Ожалошћени: супруга
ДОБРИНКА, син
САША, снаја НАДА и
унуци НИНА и АЛЕКСА
(59/262008)

Ожалошћени: супруга МИЛЕНА, синови ИВАН
и ВУЛЕ, снаја БОЈАНА, унук ЛУКА и остала родбина
и пријатељи

од САНДЕ с породицом

Ожалошћени: ћерка
СИЛВИЈА, зет ЗОРАН,
унуци КРИСТИЈАН и
ДАНИЈЕЛ с породицом

(11/261181)

(74/262066)

(60/262009)

(25/261857)

ИВАН
МЛАДЕНОВСКИ
ПОПУСТ

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

Петак, 22. јун 2018.

У недељу, 17. јуна 2018. године напустио нас је наш драги

Последњи поздрав другу и пријатељу

ДУШАН ХОЛОШЕВИЋ
1941–2018.

САШИ БУКУРУ

Ожалошћени: супруга МАРИЈА, кћерка ЈАСМИНА,
синови ЗОЛТАН и СЛОБОДАН, зет ЈОВАН, снаје ЛИДИЈА
и АНДРЕА и унуке МИЛИЦА, МИЛАНА, ДАША, ЛАНА и ЗОЈА

23. XII 2017 – 23. VI 2018.

и искрено саучешће породици
од његових школских другарица
и другова одељења VIII-1, ОШ „Борисав
Петров Браца” са учитељицом Биљаном
Гађански и разредним старешином
Милицом Олћан

(15/261823)

(27/261865)

МИЛОШ КРАЧУНОВ
Последњи поздрав пријатељу

Мом ћалету

Тата, ниси ти нигде отишао...
Ту си... наш ваздух, мисао,
емоција, суза, енергија...!
С љубављу, поштовањем, захвалношћу и
тугом.

САЛЕТУ БУКУРУ
Хвала ти за ових четрдесет година дружења.

ДУШАНУ ХОЛОШЕВИЋУ
1941–2018.

ВОЈА

ТВОЈА ПОРОДИЦА

(45/261949)

(10/261803)

Последњи поздрав нашој мајци

последњи поздрав од сина СЛОБОДАНА с породицом
(41/261929)

23. јуна 2018. године навршава се шест година откад није с нама наша драга мама и
бака

СТОЈКИ СТАЈИЧИЋ
од синова ЖИВКА и РАДЕТА с породицама
(33/261887()

Последњи поздрав супругу, оцу, деди и тасту

ДУШАНУ
ХОЛОШЕВИЋУ
1941–2018.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга МАРИЈА,
кћерка ЈАСМИНА,
унуке МИЛИЦА
и МИЛАНА и зет ЈОВАН

Последњи поздрав драгом тати

Последњи поздрав драгој
тетки

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо 24. јуна 2018, у 10 сати, на Новом
гробљу у Панчеву, дати годишњи помен
нашој вољеној

Много нам недостајеш!
Твоји најмилији: син ЖИВОРАД,
ћерка БОЈКА, унуци ДУШАН, МИЛАН
и МИЛУТИН и остала родбина

ДУШАНУ
ХОЛОШЕВИЋУ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ЗОЛТАН и снаја
ЛИДИЈА

од њених најдражих:
ТОМЕ и НИКОЛЕ

(17/261824)

(64/262022)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БРАНКИ ГРУБОР

ПАНЧЕВАЦ

МАЉКОВИЋ

(48/261957)

СЛАВИЦИ

(16/261825)

телефон:
013/301-150

рођ. Делетић
1953–2017.
Дани пролазе, а година дође. Туга и бол су
све већи и већи. Пуно нам недостајеш
свима. Вечито ћеш бити у нашим срцима
и мислима.
Ожалошћени: супруг МИРКО, синови
МИЛОШ и МАРКО, брат БРАНИМИР,
сестре МИЛУНКА, БРАНИМИРКА
и БОРКА с породицама
(56/261086)

МАРКО

РОКСАНДА МИШИЋ РОСА

МИЛИЦА

Прошла је година откадa није с нама

22. јуна се навршава тужна година откада није с
нама

21. VI 1993 – 21. VI 2018.
8. XI 1985.
Успомену на вас чувају ваши најмилији

У суботу, 23. јуна 2018, у
13 сати, на Новом гробљу
у Панчеву дајемо четрдесетодневни помен нашој
драгој супрузи и мајци

МИРКО
БАЦКОВИЋ
БАЦКО
2008–2018.
Сећање на тебе је део нашег живота, а љубав и
бол су вечни.
Твоји најмилији

СВЕТЛАНИ
ЋИРКОВИЋ
Њени најмилији

(55/261987)

(62/261012)

(65/262034)

Сећање и захвалност поштованим родитељима

МАРКОВИЋ

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

ГОРАН
КРСМАНОВИЋ

ГОРАН КРСМАНОВИЋ

1966–2017.
Ниједно време неће избрисати сећање на тебе и
лепе тренутке проведене
с тобом.
Ташта ТЕРЕЗА и шурак
ЕРНЕ с породицом

1966–2017.
Не постоје речи које одају немоћ и тугу за тобом.
Не постоје ни мисли које прихватају да си се
преселио у вечност. Сваког трена и даха с љубављу, поштовањем и поносом изговарамо твоје
име и носимо те у срцу. Хвала ти за све.
Заувек твоје неутешне: АРАНКА, АНА и НИНА

(50/261966)

(49/261966)

МИОДРАГ

КОСАНА

1938–2011.
1933–2016.
Увек сте у срцима и мислима ваших синова МИЛАНА
и МИЛОЈА и њихових породица
(5/261791)

Петак, 22. јун 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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На Видовдан, у четвртак, 28. јуна 2018, у 11.30, на гробљу Котеж, даваћемо парастос нашем сину и брату

МАРКУ ПЕТАКОВИЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Родитељи и сестра
(7/ф-803)

22

Петак, 22. јун 2018.

СЕЋАЊЕ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

22. јуна навршава се четрдесет тужних дана откако није с нама наша вољена мама и
бака

ЖАРКО
КОСТАДИНОВИЋ
2013–2018.

ЂУРА ПАВЛОВИЋ
1. V 1962 – 22. VI 2017.

ЂУРА ПАВЛОВИЋ

У Панчеву гроб до гроба, тражи мајка сина свога.

1. V 1962 – 22. VI 2017.

Нашла га је, на гроб клекла и сину своме
рекла:
о мој сине, радост моја, где почива младост твоја.

учитељица
Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Ожалошћена мајка НАДА

Воле те: МИЛАН, МИРА и МИЛИЦА

(35/261889)

(34/261889)

Својим родитељима
ПОМЕН

МИРЈАНА ИЛИЋ

АМБРУШ

Сине, тешко је живети
без тебе...
Твој отац БЛАГОЈЕ
и мајка ВЕРА
(19/261836)

Твоји: ДАЦА, МИЛИЦА и ЖИЖА
Хвала свима који су, на било који начин,
изразили саучешће у нашем болу.
(71/262045)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЖАРКО
КОСТАДИНОВИЋ
2013–2018.

СЕЋАЊЕ

Брате мој, дан за даном,
година за годином пролазе, а бол и туга за тобом
су све већи и већи.
Сестра ЦАЦА
с породицом
(20/161836)

ДРАГИЊА СТОИЛКОВСКИ
ДАНИЦА

ЛАСЛО

24. VI 2016 – 24. VI 2018.
1985–2018.
Прошле су тужне две године од смрти наше мајке Данице и тридесет три године од
смрти нашег оца Ласла. Помен за нашу
мајку Даницу и сећање на оца Ласла обавиће се у недељу, 24. јуна 2018. године, у
11.30, на војловачком гробљу. С поштовањем и љубављу чувамо успомену на вас.
Ваша деца: ћерке ВЕРОНА и КЛАРА и
синови ЛАСЛО и ШАНДОР с породицама

ДРАГОМИР СТОШИЋ

рођ. Кркобабић

адвокат

23. XII 1931 – 24. VI 2010.

25. VI 2013 – 25. VI 2018.
Прошло је тужних осам година.
Живиш у нашим срцима.
Супруга ЉИЉАНА, породица

С љубављу твоја породица

(39/261914)

(37/261896)

(36/261890)

ЖАРКО
КОСТАДИНОВИЋ
Пет тужних и болних година је прошло откако те

Прође година откако смо
остали без нашег сина

Мили наши

ТУРНИЋ

Сећање на

Сећање на

Сећање на

нема мој вољени брате.
Сестра ОЛГИЦА
с децом
(21/261830)

МИША

ВЕРА

1993–2018.

2016–2018.

У нашим срцима вољени и незаборављени.
Ћерке НАДА и ОЉА с породицом
(66/262038)

МИЛАНА
КНЕЖЕВИЋА
МИШЕ
1957–2017.
Остаће бол и туга за тобом у нашим срцима заувек.
Неутешни родитељи:
мајка ДУШАНКА и отац
СТЕВО

МИЛАНА
КНЕЖЕВИЋА
МИШУ

МИЛАНА
КНЕЖЕВИЋА
МИШУ

МИЛАНА
КНЕЖЕВИЋА
МИШУ

1957–2017.
Чуваћемо успомену на
тебе заувек.
Сестра ЉИЉА
и зет ДУШАН

1957–2017.
Вечно ћеш живети у нашим мислима и срцима.
Сестра МИРА, сестрић
МАРКО и сестричина
САНДРА

1957–2017.
Никада те нећемо заборавити.
Твоја принцеза
НИКОЛИНА с мамом

(69/262040)

Девет година ниси с нама

(67/262040)

(68/262040)

(70/262040)

23. јуна 2018. године, у 11 сати, на Католичком гробљу
одржаће се годишњи помен

24. јуна 2018. навршава
се година од смрти нашег
вољеног

МИЛАНА
ЋИРКЕ
У суботу, 23. јуна 2018, у
11 сати, даваћемо једногодишњи помен.
Синови БОБАН
и БОЈАН с породицама

Годину дана откако није с нама

(72/262054)

НЕНАД Ђ. КОНЧАР
2009–2018.
Много нам свима недостајеш. Волимо те.
Твоја ВЕРА с децом

АУРЕЛИЈА ЖУЈОВИЋ

СТОЈАН ПИПЕРСКИ
1931–2017.

Сестра ВОЈКИЦА и сестричина МАРИНЕЛА
с породицом

Ћерка с породицом

(8/261799)

СЕЋАЊЕ

(47/261950)

(12/261811)

У суботу, 23. јуна, у 10 сати, на Новом гробљу, одржаћемо годишњи помен вољеној мајци

САБОВ

Прошла је година откада
није с нама наш вољени

25. јуна 2018. даваћемо једногодишњи помен нашој милој

МИЛАН
ЋИРКА
САВА

ДАНИЦА

2005–2015.
2010–2015.
Време пролази, а љубав и сећање никада.
Ваши најмилији
(54/198925)

АУРЕЛИЈИ ЖУЈОВИЋ

РАДМИЛИ ПРСТОЈЕВИЋ
Породица

Твоји: ЈОЦА, КАЋА и ВЛАДА

(38/2619087)

(46/261950)

Сестра СВЕТЛАНА
с децом
(73/262055)

Петак, 22. јун 2018.

СЕЋАЊЕ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Годину дана откако није
с нама

Двогодишњи помен

НИКОЛА СТАНОЕВСКИ
КОЛЕ

ЈОСИФ
ЛЕОПОЛД
БУЦА

ЗОРИЦА ЈОВАНОВ
24. VI 2016 – 24. VI 2018.

Сећање на

25. VI 2008 – 25. VI 2018.
С поносом, љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.

Бол и туга не мере се речима ни временом
које пролази, већ празнином која је остала после тебе.

Помен је у у суботу, 23.
јуна 2018, у 11 сати, на
Католичком гробљу.
С љубављу и
захвалношћу његови:
син МИРОСЛАВ, снаја
ВЕСНА и унуке
ТЕОДОРА и ДУЊА

Недостајеш нам, много нам недостајеш.
Породица

Воле те ТИЈАНА, ЗВОНКО и мама

(6/261793)

(4/261788)

23. јуна 2018, у 12 сати, на Војловачком гробљу
даваћемо једногодишњи помен нашем драгом

23

(51/261969)

Навршава се година откако нас је напустила и
мир свој вечни нашла

ЂУРЂИНУ
ЕРДЕЉАН

КАТИЦУ
ВОЈНОВ

ЛАЗУ
ВОЈНОВА

1995–2018.

2002–2018.

2003–2018.

САВА ВОЈНОВ с породицом
(1/242619)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈУ КРСМАНОВИЋУ

ТЕОФИЛ
АНТОНИАДИС

НЕВЕНКА РИСОВИЋ

Супруга СРЕТЕНА, кћерка ЉУБИНКА, зет ЂУРО
и унуци ЈЕЛЕНА и ВЛАДИМИР

25. VI 2017 – 25. VI 2018.
Мама... недостајеш нам. Јако...
Помен ће се одржати у суботу, 23. јуна, у 9 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.
Ћерке ЈАСМИНА и ЂУРЂИЦА с породицама

(9/261801)

(40/261921)

Остаћеш увек у нашим срцима.

1987–2018.
Сад су сви са тобом, мама, тетка Елпида, стриц
Теодоро, а ми без највољенијих.
ЕЛЕНИ, МАРИНЕЛА,
ДОНАТЕЛА
и АФРОДИТА
(22/261846)

ЂОКА МАРКОВ

2014–2018.
У суботу, 23. јуна 2018, у 10.30, на Старом православном гробљу биће одржан полугодишњи парастос нашој вољеној мами и баки

СЕЋАЊЕ

Време односи године, туга и сећања остају.

ДРАГОВИЋ

Твоје тетке ЗОРА и ВЕРА
(13/2618149)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
ЖЕБЕЉАН

МАРИКИ СТОЈАНОВИЋ
Као што душа не умире, љубав никад не престаје...
Твоје ЈЕЛЕНА и СЛАЂАНА с породицама
(31/261882)

22. VI 2011 – 22. VI 2018.
Недостаје нам твој смех,
твој глас, твоје очи… И
даље не верујемо да си
нас заувек напустио и
очекујемо да се појавиш
насмејан, са шалом. Године прођу, дан никад.
Супруга БРАНКА
и ћерка БЕБА

РАДЕНКА СВЕТОЗАР
1929–2007.

1927–2011.

ДРАГАН
1957–2012.

Живећете вечно у нашим срцима.
БРАНКА и БЕБА
(44/261940)

(43/

22. јуна 2018. навршава
се шест година откад није с нама

23. јуна 2018, у 12 сати,
на гробљу Котеж, одржаће се пола године

Тринаест година откако
није с нама наш вољени

Драгом тати

14. јуна 2018. преминуо
је наш драги

СНЕЖАНА ЗАВИШИЋ
2013–2018.
25. јуна навршава се пет година откако ниси с нама, али то не умањује тугу, бол и сећање на тебе.
У срцу је туга, на гробу тишина, а у дому велика
празнина. Вечно ћеш бити у нашим срцима и чуваћемо успомену на тебе. Нека те чувају анђели.
Ћерка ТАМАРА, тата СЛАВЧО
и мама ПАВЛИНКА
(42/261934)

21. јуна навршавају се две тужне године откако нема нашег сина

ЧЕДА РЕГОЈЕ

БОРКО
АВРАМОВИЋ

ЗОРАН
СТОШИЋ

ЗОРАНУ
СТОШИЋУ

ПАУН
МИРЧЕТИЋ

2012–2018.
Године пролазе, туге не
односе, ал’ ми с љубављу у срцима и неизмерном тугом чувамо успомену на тебе.
Твоја породица

1943–2018.
Много је лепих успомена
да те вечно с љубављу и
поносом памтимо.
Супруга РАЈНА и син
ЖЕЉКО

(29/281872)

(32/261885)

(53/261974)

У суботу, 23. јуна 2018. године дајемо годишњи помен нашем вољеном

Прошло је четрдесет дана

2005–2018.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Неутешни: отац, мајка,
брат и сестра

Твоји синови СТЕФАН
и НЕМАЊА са мамом

(63/262014)

(61/262011)

1934–2018.
Ожалошћени: син
ЈОВАН, снаја
ЉИЉАНА, унук ОГЊЕН
и унуке АЛЕКСАНДРА,
СЛАЂАНА и КАТАРИНА
с породицама

ВИДОСАВА ЂОРЂЕВИЋА

1975–2016.
Неутешни: мама ВИДОСАВА, тата ТОМИСЛАВ
и сестра ИВАНА с породицом
(3/261784)

У суботу, 23. јуна, у 10.30, даваћемо помен нашим вољенима

ФИЗЕШАН

ЗОРАН ПРОЛЕ
Увек ћеш остати у нашим срцима. Вечно ћемо те волети.
Твоји најмилији

23. VI 2015 – 23. VI 2018.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав, јача
од времена и заборава. Недостајеш...
ДИЈАНА, ЗОКА и АЦА

Пуно нам недостајеш.
Колегинице
са гинекологије

(24/261856)

(14/261821)

(23/261852)

ЉУБИ СУВАЧАРУ

РАЈКА
ВЕРА

ТОДОР

4. X 1953 – 28. VI 2007.
7. X 1943 – 2. VII 2013.
Син АЛЕКСАНДАР, снаја МАРИЈА, унук ФИЛИП и сви
који их воле и којима недостају
(18/261830)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили близанце – ћерке
7. јуна: Сару и Искру – Слађана и Немања Бркић.

ЋЕШ

Партнер ће вас непрестано из-

жеље и требало би да их остали
поштују, али немојте бити превише себични и искључиви. Мислите на друге. Добра комуникација
с партнером мотивисаће вас у
послу.

ненађивати, водити на најнеобичнија места и куповати шаљиве поклоне. Могуће је да ћете,
поред краћих путовања, пред
крај седмице отићи и на неки дужи пут. Немојте пропустити прилику да се одморите.

Добили ћерку
12. маја: Леу – Сандра и Маринко Миловановић; 24. маја: Евелину – Љубица Пау
и Сава Јон; 2. јуна: Милицу – Маријана Иванишевић и Предраг Јанковић; 3. јуна:
Ленку – Јелена и Милош Вјештица; 4. јуна: Наталију – Емилија и Влада Божић; 5.
јуна: Иву – Сања и Иван Матић, Искру – Марија и Предраг Дамјанац, Лану – Сузана Данилов и Елвис Јованчић, Лену – Милена и Иван Богут; 6. јуна: Софију – Тања и Горан Грујица, Милу – Јелена Комненовић и Милош Костић; 7. јуна: Ленку –
Мирјана и Горан Бркић, Лану – Слађана и Филип Јојић; 9. јуна: Христину – Наташа Чикош Мандреш и Лазар Чикош; 11. јуна: Калину – Јована и Мирослав Митровић; 12. јуна: Бојану – Милица и Бојан Лукић.

Добили сина
31. маја: Милоша – Зорица Лазаревић; 2. јуна: Стефана – Снежана Миљков и Далибор Вилушић; 4. јуна: Јована – Јелена Павловић и Александар Ивачковић, Немању – Александра Пандуров и Стефан Шимон, Милоша – Драгана и Марјан Ђорђиевски; 5. јуна: Николу – Радослава Познановић и Даниел Стоја, Александра – Милка Клинцов и Игор Предић; 6. јуна: Ђорђа – Милица и Драган Поповић, Луку – Милица и Милош Петровић; 7. јуна: Милију – Биљана и Миљан Мунић; 8. јуна: Јована – Ивана и Мирослав Ћук; 9. јуна: Алексу – Бранка и Милан Младеновић; 11.
јуна: Ангела – Виториа Георгевиц и Мирољуб Дукановић.

ВЕНЧАНИ
9. јуна: Јасмина Дрмић и Славко Шаћировић, Марина Момчиловић и Ђорђе Регељац, Ивана Танелов и Дарко Телишман; 10. јуна: Александра Вуковић и Стефан
Мратинковић, Маријана Радак и Стефан Савић, Јована Рошу и Драган Максимовић, Лидија Брезина и Марко Петровић.

УМРЛИ
7. јуна: Персида Будак (1946), Катарина Бела (1928); 8. јуна: Драган Јовић (1964),
Катарина Никодин (1946), Филип Динић (1959); 9. јуна: Љубица Милановић (1926),
Петар Скопљак (1942), Раде Томић (1952), Јелица Глушац (1928), Јеца Коледин
(1927); 10. јуна: Ђура Царић (1943), Златинка Николић (1954); 11. јуна: Снежана
Лобор (1964), Александар Тошев (1982); 12. јуна: Обрен Кнежевић (1941), Александар Букур (1969), Станка Алексић (1948); 13. јуна: Петар Хофман (1958).

КОКТЕЛ

НЕ-

О-

ДА

-ЋИ

-ЧИ-

-ЋИ

А-

-ДА-

А-

-КО

-ЧИН,

-ЋЕШ,

НА-

-ЋЕШ

НА-

-НИШ,

ХО-

А

-ЊЕ.

Пети месец
чари пружа,
обданица
тад је дужа.
На речици
пецам тада
крај хомољског
малог града.

5

6

7

Враћају се бивше љубави, људи

и старе везе и направите заокрет. Мислите о томе шта је добро за вас. Не заносите се превише и све ће кренути својим током. Не живите у прошлости.

које дуго нисте видели ни чули,
пријатељи из младости. Можда
ће се неке Шкорпије срести с
бившим љубавима. Ма колика
ватра да букне, нећете се огрејати на њој – неколико сладуњавих
речи и готово.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Блистате. Коначно сте на правом путу да оставите бреме иза
себе и кренете даље. Понекад
вам је тешко, али знате да прикријете своју тугу и проблеме.
Окрените се пријатељима, партнеру и породици.

Нови позиви, нове приче, нови
изазови, али не понављајте старе грешке. Мало опрезности није наодмет. Имаћете и много
пријатних и лепих тренутака, поготово ако сте у вези или браку.
Препустите се свом инстинкту.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Будите сами, не морате стално

Увек постоје лепи тренуци и

ићи у потрагу за љубављу. То се
једноставно догоди. Ако сте у вези, притисак се повећава партнеровим захтевима да се ствари
истерају на чистину. Радите, нађите неки хоби, додатни посао...

чврста подлога за везу. Полако,
без журбе, идите степеницу по
степеницу. Ако сте заузети, само
одржавајте постојећу блискост и
стабилност. Сами Јарчеви треба
да гледају да удварања не буду
само пука прича.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Могуће је да ћете упознати некога преко посла, на јавном месту или некога ко није из вашег
места. Осећаћете се поново као
деца, пожелећете да се удварате
некоме на најнеобичнији начин.
Једноставно уживајте.

(НАПОМЕНА: Стихови упућују
на три речи, које повезане дају
назив града у Хомољу.)

Млађа особа може ући у ваш
живот. Уколико нисте сами, провешћете незаборавне тренутке с
вољеном особом. Осмех на лицу
је пола пређеног пута до нечијег
срца.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
Стресне ситуације у партнерствима свих врста су извесне, па
пробајте да останете хладне главе. Заузете Рибе мало ће лутати
на више страна и стварати напете
ситуације. Пустите партнера да
вам помогне и пружи вам руку.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

4

Разјасните све старе проблеме

(23. 8 – 22. 9)

Слогови: ВА, ВА, ВА, ВА, ВА, ВАЦ, ВИ, ЛО, МИ, НИН, НО, НО, ЊЕ,
ЊЕ, ЊИ, О, ПО, ПРИ, РИ, РИ, РО, ТА, ТА, ТЕТ, ЦА, ЦЕ, ША, ШТИ,
ШТО.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. место у Црној Гори код Колашина, 2.
мањина, мањи број гласова (лат.), 3. у фудбалу: заустављање, смиривање лопте, 4. становник вароши, 5. бивша руска спринтерка (Ирина), 6.
место у Србији код Краљева, 7. критички суд о нечему.

3

(23. 10 – 21. 11)

Девица

СУДОКУ

2

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

људима, можете запоставити везу и додати себи пун џак невоља.
Они у дугим везама неће имати
превише проблема, али ће флертовати, па се ствари могу отети
контроли.

МАГИЧНИ ШТИТ 7 х 9

1

Бик

Окренути ка послу и другим

ГРАДИЋ У ХОМОЉУ

-ПРАВ-

НА-

(23. 9 – 22. 10)

Усмерени сте на своје тренутне

ШАРАДА

-КО

Вага

(21. 3 – 20. 4)

9. јуна: Филипа и Алексу – Марина и Александар Хрануели.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете мудру
мисао чувеног шпанског сликара Пабла Пикаса.

Ован

Добили близанце – синове

ЕНИГМАТСКИ

У-

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ЋЕШ

Петак, 22. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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(1) АМЕРИЧКИ КОШАРКАШ

Чинио си чуда,
такав ти је код,
могло би се рећи
да СИ НАДМЕН РОД.
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(2) СТРИП-ЈУНАК
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Свашта ћу СКРЕСАТИ
оном ко из стрипа
заволео није
смешног галског типа.

1
3

4

РЕШЕЊА – Коњићев скок: Ако хоћеш да учиниш, наћи ћеш начин,
а ако нећеш, наћи ћеш оправдање. Шарада: Мај – дан – Пек = Мајданпек. Магични штит 7 х 7: Штитарица, миноритет, штоповање,
варошанин, Привалова, Витановац, оцењивање. Стиховни анаграми: (1) Денис Родман, (2) Астерикс. Судоку: 572693481, 149785632,
863124795, 486351927, 927846153, 351972846, 614538279,
738269514, 295417368.
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СПОРТ

Петак, 22. јун 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДИХ ФУДБАЛЕРА ДИНАМА 1945

ВЕСТ ПО ВЕСТ

АТЛЕТИЧАРИМА ДИНАМА ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ

ОМЛАДИНЦИ „БРЗОГ ВОЗА” МЕЂУ НАЈБОЉИМА
Шампиони Војводине
На реду Црвена
звезда, Партизан...

Прошлог викенда у Сремској
Митровици је одржано Првенство Србије у атлетици за
старије јуниоре. Панчевачки
Динамо се на том престижном
надметању представио са осморо својих атлетичара, који су
освојили четири медаље.
Шампионка Србије у трци
на 5.000 м постала је Миона
Бркић, која је ту дистанцу истрчала у времену 20:32. То је
Мионин највећи успех у досадашњој каријери, а дугопругашка секција Динама је
добила још једну изврсну атлетичарку, од које се у наредном периоду очекују још бољи резултати.
Стефан Михајлов је поново блистао у трци на 100 метара. У финале се пласирао
као најбољи такмичар по групама, а онда му се догодио
мали пех. Пошто је киша непрестано падала, папучице на
стартном блоку су биле клизаве, те је Стефан на самом
старту мало проклизао, али
је ипак успео да освоји бронзано одличје.

Иван Божанић је другог дана такмичења такође зарадио
бронзу, али у трци на 200 метара.
– Мене је најмање изненадио овом својом трком на 200
м, јер изгледа да сам ја једини веровао у његове могућности. Такође, могу рећи да
је Иван најперспективнији тркач на 400 м у Србији. Он и
Стефан још увек нису достигли ни близу своју атлетску
зрелост, па ја као тренер имам
још много простора у многим сегментима тренажног
процеса које нисам искористио. Време је пред њима –
рекао је тренер АК-а Динамо
Љупчо Цветкоски.
У трци штафета на 4 x 100
м старији јуниори Динама постали су вицешампиони Срби је. Пер фект не из ме не и
максимално залагање свих
чланова екипе донели су још
један вредан трофеј у наш
град. У саставу штафете били
су: Алекса Живанов, Иван Божанић, Младен Митрић и Стефан Михајлов.

СУПЕР ТРИАТЛОНЦИ
У недељу, 10. јуна, у Бачу је
одржана трка СТУ купа у триатлону, на којој су чланови ТКа Тамиш имали много успеха.
У надметању почетника сребром се окитио Стефан Бирка, а бронзе су освојили Ана

Костић и Стефан Јелача. У
конкуренцији младих нада
најбољи је био Војин Давидовић, сребро су заслужили Ива
Божичковић и Богдан Јелача, а бронзе Мила Антић и
Урош Обрадовић. У такмичењу нада Лука Глигорић је био

други, а Павле Обрадовић трећи, док је у конкуренцији јуниора Владимир Коканов заслужио сребрно одличје. У
надметању ветерана победио
је Марјан Лукић, а Душану
Лукићу је припала бронза. У

апсолутној конкуренцији (сви
мушкарци на трци) Марјан
Лукић је зарадио бронзу.
Сезона се наставља у недељу, 24. јуна, када ће у нашем
граду, на тамишком кеју, бити одржана трка Првенства
Србије у спринт-акватлону.

АЛЕКСАНДРА „ОСВОЈИЛА” НЕМАЧКУ

Мла ди фуд ба ле ри Ди на ма
1945, момци рођени 1999. и
2000. године, предвођени својим тренером Кристијаном Стојановим, остварили су велики
успех и златним словима су се
уписали у историју најважније
споредне ствари на свету у нашем граду. Динамо 1945 најбољи је омладински тим у Војводини, па ће се од 18. августа,
за када је заказан почетак нове
сезоне, надметати с Црвеном
звездом, Партизаном, Чукаричким, Војводином, Спартаком,
Радом, ОФК Београдом, Бродарцем и другим екипама које
се такмиче у Омладинској лиги Србије, у такмичењу из кога
првак иде у Лигу шампиона...
Баш као што су омладинци
Бродарца недавно играли против вршњака из славног Манчестер јунајтеда.
Од почетка сезоне, преко јесењег дела шампионата, турнира у Жаркову и Сарајеву, све
до пролећног дела првенства и
плеј-офа, омладинци Динама
1945 одиграли су 50 утакмица
и претрпели свега пет пораза,
од којих су четири против искуснијих и јачих тимова, у пријатељским утакмицама. У самој Лиги Војводине Панчевци
су одиграли осамнаест мечева
и остварили скор од шеснаест
победа, једном је њихов сусрет
окончан без победника, а изгубили су само од Војводине, уз
гол-разлику 85:21.
– Добро је то што ће више од
осамдесет посто садашње еки-

пе моћи да игра у Омладинској лиги Србије. Ово је велика шанса и за Динамо 1945 као
клуб, јер ће се надметати с најбољима у земљи. Први пут у
историји, тако јако такмичење
долази и у наш град. Наш циљ
је да пружимо што већи отпор
фаворитима, јер наши ривали
у својим редовима већ имају
фудбалере који су потписали
уговоре и са иностраним клубовима, па сада играју као позајмљени играчи у матичним
екипама. Довешћемо и неколико појачања, прозивку играча која ће означити почетак
нове сезоне заказали смо за 5.
јул, а у плану је и одла зак на
при пре ме. За хва лио бих
упра ви клу ба с пред сед ни ком Го ра ном Ја њо ви ћем на

МЛАДОСТ И МАЛЕЧНИК – ДА СЕ ПАМТИ
Лепа традиција, која траје већ
девет година, настављена је
прошлог викенда. У гостима
год својих пријатеља у Војловици били су фудбалери НК-а
Малечник из Марибора, чланови Четврте словеначке лиге.
Догодине, када екипа Младости буде гостовала у Словенији, на реду ће бити десети, јубиларан сусрет сада већ великих спортских пријатеља.
Гости из Марибора су током
суботњег преподнева посетили
два београдска суперлигаша, а
потом су, после краћег одмора
и ручка у просторијама ФК-а
Младост у Војловици, одигране две пријатељске, међународне утакмице. После интонирања химни двеју земаља,

Србије и Словеније, на терен
су најпре истрчали ветерани.
Иако је резултат био у другом
плану, нека остане забележено
да није било победника у овом
дуелу (2:2), а потом су сениори Младости, које предводи
тренер Дејан Жарков, савладали НК Малечник с 3:1.

СЛАВКО ШАМПИОН

ШАХОВСКИ КУТАК
Maleika
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да4)
Избор Р. Радојевић
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Огњен Бодловић, Бранислав
Граовац, Урош Церовић, Александар Јавор, Марко Радаковић и Желимир Коларик.
Нај е фи ка сни ји
стре лац
Омладинске лиге Војводине
био је Александар Јавор, који
је постигао 25 голова, а само у
плеј-офу био је прецизан четрнаест пута.
Љубитељи фудбала у нашем
граду с нестрпљењем очекују
старт првенства. Захваљујући
овим сјајним момцима и њиховом тренеру, биће у прилици да на Градском стадиону
гледају будуће асове игре с
„бубамаром”. Али и да им пруже неопходну подршку у дуелима с јачим и искуснијим ривалима. Ови дечаци су то и
заслужили.

ЛЕПО ФУДБАЛСКО ДРУЖЕЊЕ У ВОЈЛОВИЦИ

ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ ЗА ВЕТЕРАНЕ

Љубитељи тениса у нашем
граду не треба да брину за будућност белог спорта.
Александра Вечић, ћерка
наших суграђана Срђана и
Биљане и унука доајена тениског спорта у Панчеву и
некадашњег сарадника листа
„Панчевац” Светозара Вечића Шаце, без изгубљеног сета
освојила је Првенство Немачке за јуниорке до шеснаест
година.
Свака част!

че лу, ди рек то ру омла дин ске
шко ле Го ра ну Ра до ви ћу, ко ор ди на то ру Зо ра ну Не шко ви ћу, свом по моћ ни ку и тре не ру гол ма на Сла ве ну Про го вач ком, као и тре не ру ка дета Горану Коларићу, који
ме је успешно одмењивао док
сам похађао школу за добијање
тренерске А-лиценце. Без њих
овај успех не био могућ – рекао
је Кристијан Стојанов.
Велики успех за панчевачки
фудбал остварили су: Мирослав
Анђић, Урош Андрејић, Александар Николајев, Дарко Америјан, Филип Јовковић, Вук Перић, Гојко Милојевић, Никола
Николић, Вук Живаљевић, Немања Младеновић, Чедомир
Грујичић, Марко Стојанов, Лазар Танасковић, Јаков Деранић,

У Глазгову је прошлог викенда одржано Првенство Европе
у џуду за ветеране. Надметало
се преко 1.000 бораца из 35 земаља, а наш град и земљу представљао је члан ЏК-а Динамо
Славко Станишић.
Он је у категорији М7 +100
кг осво јио ти ту лу шам пи о на

Ста рог кон ти нен та. У ква ли фи ка ци о ном де лу так ми че ња Слав ко је по бе дио ри ва ла
из Укра ји не, по том је ипо ном са вла дао и бор ца из Ве ли ке Бри та ни је, а у фи на лу
је од лич ним за хва том три јум фо вао над џу ди стом из
Ир ске.

Као по обичају, „треће полувреме” је у оваквим сусретима увек у центру пажње. Уз
богату трпезу, спортски пријатељи су се присетили неких
прошлих, лепших времена, па
су на му зич ком ре пер то а ру
углавном биле песме из бивше Југославије.

Госте из Словеније поздравио је и градоначелник Панчева Саша Павлов.
Одлични домаћини из Војловице потрудили су се да своје госте из Марибора одведу и
на карневал, где су се ови сусрели са својим земљацима из
Птуја. „Експедиција” НК-а Малечник је у недељу, после обиласка „Авив парка” и бувљака,
кренула пут Словеније, а наредни сусрет старих спортских
пријатеља већ је заказан – у
исто време, али у Марибору.
Не треба сумњати да ће јубиларно, десето дружење, које
су иначе покренули представници фирми „Тои-тои” из Београда и „Дикси” из Марибора,
превазићи сва досадашња.

АКТИВНОСТИ ПК-а СПАРТА

АЊИ ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА
Чланови Пливачког клуба Спарта из нашег града били су веома активни прошлог викенда.
На Првенству Србије за ветеране Гордана Крстић је тријумфовала на 50 м леђно, док
је у трци на 50 м краул заслужила сребрно одличје.
Митинг „Трофеј Београда”
окупио је преко 300 пливача
из 43 клуба из: Белорусије, Хрватске, Грчке, Македоније, Русије, Словеније, Турске, Аустрије, Словачке и Србије. Јована Богдановић је у апсолутној категорији освојила две сребрне медаље – на 100 и 200
метара прсно.
На митингу „Карневал Панчева 2018” ПК Спарту је представљала Ања Јакимовски, коју је такође предводио тренер
Ненад Јовић.
Она се надметала у групи
девојчица од четрнаест година
и освојила је четири трофеја.

Победила је на 50 м делфин,
а сребрне медаље је заслужила
после трка на 50 м леђно и 50
и 100 м краул.

Страну припремио

Александар
Живковић
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ОДРЖАН ШЕСНАЕСТИ

КАДА ПОЗИТИВНЕ

Панчево као да је поново било
под изразитим утицајем некаквих крајње доброћудних чаробних моћи и на трен постало рајско место налик неком
егзотичном кутку позитивних
вибрација и веселих лица разоружавајућих осмеха.
А њих су произвели бројни
креативни људи, који су се недељама припремали како да
од хиљада Панчеваца, њихових гостију и других придошлица измаме толико жељену
ведрину.
И када су карневалисти преузели кључеве града, није било бојазни да ће нам својом
бескрајном маштовитошћу у
крв „упумпати” позамашну количину серотонина, тог насушног хормона задовољства...
Шеснаести панчевачки карневал је, као и сваке године, привукао огроман број људи с разних страна, жељних опуштања и релаксирајућих слика. И
сви који су дошли, нису погрешили, јер је захваљујући
пријатељима Панчева на највећој фешти у нашем граду,
по много чему достојној онима у Рију или Њу Орлеансу,
свашта имало да се види. Првенствено зато што је око две
хиљаде креативаца дало све од

себе како би се изразило у најмаштовитијем светлу.
А у тој непрегледној поворци костимираних, исцртаних
и маскираних лица која се у
суботу, 16. јуна, увече, раздрагано котрљала Улицом војводе Радомира Путника, највише је, као што је и очекивано,
било деце. Малишани су живели за овај дан, спремајући
се предано уз помоћ својих
учитељица, наставница, васпитачица и, наравно, родитеља да се прикажу непребројивој публици и када је тај моменат куцнуо – срећи није било краја. Не само за чланове

ПО КЛО НИ ЗА ПРИ ЈА ТЕ ЉЕ
Уочи велике карневалске поворке у суботу, 16. јуна, одржан
је пријем за карневалске групе у Градској управи Панчево.
Организаторима и карневалистима срдачну добродошлицу
упутио је заменик градоначелника Предраг Живковић.
Потпредседник Федерације европских карневалских градова Јосип Силов том приликом је истакао да је карневал
пре шеснаест година почео скромно, али да је сада постао
бренд града Панчева. Он је честитао организаторима на храбрости, истрајности и великој упорности да окупе људе сваке године и у знак захвалности уручио је медаљу Зорани
Владу.
Она је испред удружења „Пријатељи Панчева” уручила
захвалнице, а Предраг Живковић је у име Града Панчева
предао поклоне представницима Федерације европских карневалских градова из Србије и других земаља, као и представницима интернационалних карневалских група.
Учесници карневала, већ обучени и спремни за своје наступе, имали су прилику да прошетају градом и сликају се с
најмлађим суграђанима, који су их дочекали са одушевљењем.
М. М. В.

тридесетак карневалских група већ и ништа мање за оне с
обе стране главне панчевачке
улице који су се у потпуности
препустили најшароликијим
призорима.
Би ло је ту и посла сти ца за
од ра сле, на ро чи то за при пад нике ја чег по ла, јер по ворка није оскудевала ни у
„егзотич но” одевеним згодним цица ма.
С друге стране, учесници су
се својски потрудили да осмисле занимљиве, па и интригантне кореографије.
У свему томе бескрајно су
уживали сви одреда, а то колико је душа присуствовало
овом заиста несвакидашњем
спектаклу, немогуће је прецизирати, иако се несумњиво ради о десетинама хиљада.
Многи од њих касније су се
размилели свуда по граду, који је врео као гигантска кошница. То су обилато користили и бројни угоститељи, па
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ПАНЧЕВАЧКИ КАРНЕВАЛ

ЕГЗОТИЧНЕ ВИБРАЦИЈЕ РАЗГАЛЕ ГРАД

КЉУ ЧЕ ВИ У РУ КА МА КАР НЕ ВА ЛИ СТА
Традиционално отварање панчевачког карневала, који већ
шеснаест година организује удружење „Пријатељи Панчева” са Зораном Владу на челу, уприличено је у петак, 15. јуна, на Тргу Ђорђа Вајферта, када је заменик
градоначелника Панчева Предраг Живковић предао кључеве града маестру карневала Борису Матијевићу. Пред бројном публиком, где је било много деце и младих људи који
су жељно ишчекивали ову веселу манифестацију, уз пригодну рецитацију маестра, карневал је свечано отворен.
Зорана Владу је захвалила својим суграђанима што сваке
године са осмехом на лицу дочекују карневалисте и пријатеље који долазе из свих крајева света. Посебно је на вишегодишњој подршци захвалила потпредседнику Федерације
европских карневалских градова Јосипу Силову.
Велико је задовољство да шеснаест година растемо с вама. Део вас се није ни родио када сам био судионик и кривац првог панчевачког карневала. Нисмо веровали да ћемо
дочекати ове године, али време лети, деца расту и карневали иду – рекао је Силов.
Ову манифестацију је организовало удружење „Пријатељи Панчева”, под покровитељством Министарства туризма,
трговине и телекомуникација Републике Србије, Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Града Панчева.
М. М. В.

увертире за врхунске наступе
група које негују ромску и кубанску музику – „Ођиле” и „Кубалканике”, када се, поред осталог, навелико играла и све популарнија салса.
Тих ноћи мешали су се звуци свих могућих музичких праваца – на стејџу „Хедонист”
„пеглани” су народњаци & забавњаци; у „Круни”, „Европи”,
„Бабису” и „Кофи шопу” бендови су „пржили” оно што се
може подвести под рокенрол,

је малтене сваки локал, како
би привукао што више гостију, имао и специјалне (музичке) програме.
Свакако „најкарневалскија”
атмосфера владала је на централној бини на Тргу Ђорђа
Вајферта. Тамо су током обе
вечери представљане бразилске препознатљивости попут
капуере и самбе, што је било
довољан разлог за пуњење очију лепотом. То су биле добре

а „Штаб Погон” је, као и увек,
урбаној младежи припремио
најновије ди-џеј сетове музике, многима познате као „туц-туц” ритам.
И тако до зоре...
А с њом су до шле и сли ке
на све стра не ра за су тог сме ћа, ти ме и пу не ру ке по сла
за на ше вред не ко му нал це,
јер, за бо га, и њи ма је кар не вал...
Ј. Филиповић

ВЕ ЛИ ЧАН СТВЕ НА ПО ВОР КА
Велика карневалска поворка кренула је тачно на време кроз
центар града, док су је весели суграђани и гости Панчева
ишчекивали распоређени са обе стране улице. Мало је рећи да је карневал једна од омиљених манифестација, што
се могло видети и на озареним лицима посебно најмлађих
посматрача.
На челу колоне били су потпредседник Федерације европских карневалских градова Јосип Силов, Зорана Владу из
удружења „Пријатељи Панчева”, члан интернационалног
борда Федерације европских карневалских градова Александар Васовић, председник ове организације за Србију Мирољуб Радивојев и њен председник за Србију Небојша
Богићевић, представници Федерације европских карневалских градова из Црне Горе, Хрватске, Словеније, Италије, Румуније и Србије, као и маестро карневала Борис Матијевић.
Карневал су отвориле „Белоцркванске мажореткиње”, док
су други били музичари Оркестра полиције Београд. Од панчевачких група први се представио Одред извиђача „Надел”
из Старчева, а затим су наступили сјајни малишани из вртића „Кефалица” Панчево, „Пчелице” Банатски Брестовац,
„Бамби” Панчево и „Лептирићи”, такође из Банатског Брестовца.
Први пут су се у великој поворци појавили корисници Геронтолошког центра Панчево, који су имали наступ под називом „Живот је леп”. Сјајну кореографију и маске имали
су ученици СОШО „Мара Мандић”, који су били витезови.
Весело и лепршаво представила се плесна школа „Балерина” из Панчева са свим својим групама.
Уследили су наступи мешовите групе „Путујућа срца од
Србије до Словеније”, коју су чинили ученици из Панчева и
Птуја, затим ученици ОШ „Доситеј Обрадовић” из Омољице
и чланови Музичког центра Панчево. Наступе на исту тему,
али на различите начине, имали су најмлађи чланови позоришне групе СКПД-а „Ђетван”, који су представили комад
„Петар Пан”, и Плесна група из Вршца Acro dance klub „Super Star”, светски шампион у денс категорији, с невероватним перформансом који је све оставио без даха. Одмах за
њима своја плесна умећа представили су прваци државе:
Плесни студио NG. Занимљив наступ имали су и ученици
ОШ „Јован Јовановић Змај” и ОШ „Аксентије Максимовић”
из Долова, а посебан спектакл с великим камионом као саставним делом сцене направила је Основна школа „Ђура
Јакшић”.
Панчевци су имали прилику да виде и представнике раковичког, ријечког и лесковачког карневала. Наступила је и
група „Олеа” из Врњачке Бање, а вампирски наступ карневалске групе из Италије „застрашио” је све присутне.
Један од највеселијих наступа имала је група „Fitlife” из
Панчева, која је презентовали ретро диско-сцену. Девојке
из школе оријенталног плеса „Хана” из Панчева, „новосадске Бразилке” из групе „Манток” и кубанска група „Кубалканика” својим атрактивним наступима потпуно су
одушевиле све, а посебно мушки део публике.
Величанствене наступе имале су: група „Машкарада” из
Тивта, Школа примењених уметности Шабац, „Машкаре” из
Херцег Новог, група „чистача” из Словенији и сјајно костимирана „Карневалска група карневала Панчево”.
М. М. В.

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Почела је сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs
фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази
21. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...
Кафана усред реке Лопатнице.
Станко Неранџић,
Стевана Шупљикца 93/7

Уврнуто
Косу уврће виклер, а умеју то и прсти.
Води тај посао завршава ветар; отуд таласи.
Када је авион расположен за лупинг – џаба му без пилота.
Кокиној шији помажу сеоски домаћин или месар.
Телу то чине вежбе. Гимнастичке, углавном.
Речима је и асистент и газда мозак.
А садржина главе сама себе уврће.

Уврнутије
Станко, Боривоје, честитамо!
Острво Амулијани. Борис, Виктор, Бора и Бојана.
Боривоје Ћорлука,
Змај Јовина 12

Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Има ли ишта уврнутије од тога да екипу чине патуљак, слонче,
корњача, мала дивља мачка и велике птице?
О, да, много тога.
Да је небитно из које странке си у коју попут птице прелетео
само да ти је добро.
Да као мачка свим расположивим ноктима гребеш да останеш
на власти.
Иако си спор као корњача и тежак као слон.
А величина личности ти патуљаста.

Врх
Полтронство је карактерна особина.
Не може то свако, није, хвала богу, свако увлакач.
На пример, људе са ставом, оне што нису полтрони, то зна
баш да изнервира. Али и да насмеје.
Зависи од тога да ли и њихови животи од туђег полтронисања
зависе. Или не.
А, ипак, најиритантнија и најсмешнија, на највишем спрату је
људска глупост. Врх дна.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Давид
Месарош,
средњошколац:
– С обзиром на то
да је школа готова,
имаћу више времена за дружење и изласке с пријатељима. У плану је одлазак на летовање.

Игор Малијар,
средњошколац:
– Ићи ћу с друштвом на
море. Путоваћемо у Хрватску, Словенију, Босну и Херцеговину, Црну
Гору и Италију, а на пут
ћемо кренути с Фрушке
горе. Такође, одлазићу
на градски базен, излазићу и проводићу време
с другарима.

Магдалена
Вранић,
гимназијалка:
– Преко лета ћу учити
немачки, с обзиром
на то да имам неке
планове у вези с Немачком. Трудићу се
да искористим сваки
тренутак да се лепо
проведем.
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