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ЗА ШТО ЗБОГ ОВО ГА НИ КО НЕ ОД ГО ВА РА?

ПРОБЛЕМИ ПО СЛЕ ИЗ ВО ЂЕ ЊА РА ДО ВА 

ИСКРА

Ви ше ме ста у гра ду на 
ко ји ма су оба вља ни 
по сло ви не из гле да као
пре тога

На жа лост, и у цен тру 
гра да има ули ца ко је су
још увек рас ко па не

Иа ко све фир ме ко ји ма се на тен де ри ма
у Пан че ву по ве ра ва ју не ки по сло ви има -
ју оба ве зу да, ка да их за вр ше, све вра те у
пр во бит но ста ње, у Пан че ву се већ го ди -
на ма то ско ро уоп ште не по шту је.

Је дан од при ме ра за то је су ра до ви
на га си фи ка ци ји по је ди них ули ца на

сред ној бли зи ни Ус пен ске цр кве, као
ни тро то ар Ули це Мо ше Пи ја де ко -
јим се до ла зи до Вод не за јед ни це. Пре -
ко ње го ве сре ди не оста вље не су ру пе
ис пу ње не шљун ком и пе ском. По њи -
ма се те шко га зи и по су вом вре ме ну,
ка да ду ва ве тар, јер се по ди же пра -
ши на. Још је те же кад пад не ки ша.

Да све бу де го ре, из во ђа чи ра до ва
су рас ко па ли и уни шти ли и би ци кли -
стич ке ста зе у ули ца ма Ми ло ша Тре -
бињ ца и Ми ло ша Обре но ви ћа. Ти ме
су угро зи ли на ше су гра ђа не ко ји во зе
би ци кле и оне мо гу ћи ли их да их ко -
ри сте на тим ме сти ма.

О про бле ми ма до ко јих до ла зи због
не мар них из во ђа ча ра до ва до са да је
јав но го во ри ла је ди но Бран ка Ма рић,
по моћ ник се кре та ра у Се кре та ри ја ту
за ин ве сти ци је и чла ни ца Ин ве сти ци -
о не гру пе за га си фи ка ци ју Пан че ва.

Она је 8. ју на у хо лу Град ске упра -
ве, за јед но с Ка та ри ном Ба њаи, чла -
ни цом Град ског ве ћа за ду же ном за
за шти ту жи вот не сре ди не, но ви на ри -
ма не ких ло кал них ме ди ја да ла из ја -
ву о то ме до кле се сти гло с про це сом
га си фи ка ци је Пан че ва.

– Као што су гра ђа ни мо гли да ви -
де, ти ра до ви се оба вља ју на ве ћем де -
лу град ске те ри то ри је. У то ку су ра до -
ви у ме сним за јед ни ца ма Цен тар и
Ко теж, али су при вре ме но пре ки ну ти,
јер је њи хов из во ђач за по чео вра ћа ње
те ре на на ко ме је ра дио у пр во бит но
ста ње. То под ра зу ме ва бе то ни ра ње при -
кљу ча ка и са ни ра ње зе ле них и са о -
бра ћај них по вр ши на – из ја ви ла је она.

До да ла је да је фир ма „Про монт”, ко ја
је оба вља ла те ра до ве, на ја ви ла да ће не -
ким гра ђа ни ма ис пред ку ћа оста ти ма њи
на но си зе мље да не би, ка ко је ре кла, зе -
мља про па да ла и да би се лак ше сле гла.
Ре кла је да је „Про монт” по сти гао уго вор
с „Вој во ди на пу тем” о ас фал ти ра њу свих
ме ста на ко ји ма су ко па не ру пе, што укљу -
чу је и би ци кли стич ке ста зе. Оста је да ви -
ди мо да ли ће ово обе ћа ње „Про мон та”
би ти ис пу ње но. М. Глигорић
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те ри то ри ји Гор њег гра да и Мар ги те
ко је су пре не ко ли ко ме се ци из во ди -
ли „Ср би ја гас” и фир ма „Про монт”.
На ши су гра ђа ни из ули ца у ко ји ма су
оба вља ни ти ра до ви че ка ли су све до -
не дав но да се за тр па ју ру пе ко је су
оста ле и да се из рав на ју оста вље не
го ми ле зе мље. Са мо они зна ју ка ко
им је би ло док су мо ра ли да се про -
би ја ју кроз ро во ве и да пре ска чу го -
ми ле ис ко па не зе мље.

Има ме ста на ко ји ма вра ћа ње у пр -
во бит но ста ње ни је за вр ше но ни до
да нас, као што је слу чај са огром ном и
још увек не за тр па ном ду бо ком ру пом
ко ја се мо же ви де ти на углу ули ца Мо -
ше Пи ја де и Син ђе ли ће ве. Огра да од
пла стич них тра ка ко је су би ле про ви -
зор но по ста вље не око ње го то во је сру -
ше на, па је то ме сто по тен ци јал на опа -
сност за ма лу де цу и пе ша ке, по го то во
у ноћ ним са ти ма. Сем то га, још увек
ни је са ни ра на ни ве ли ка из бо чи на на
ас фал ту ко ју су оста ви ли из во ђа чи ра -
до ва на по чет ку Син ђе ли ће ве ули це
ка да се иде у прав цу бу вља ка.

На жа лост, има још ме ста у гра ду на
ко ји ма се ви де при ме ри овог не ма ра.
У пр во бит но ста ње ни је вра ћен део
Ули це Ди ми три ја Ту цо ви ћа у не по -
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Су ди је за кри ти ке 
и по хва ле

Уме сто да бу де при тво рен на три де сет да на, што је тра жи ло Основ -

но јав но ту жи ла штво у Ва ље ву на кон што је не дав но на Див чи ба ра -

ма иза звао те жак удес у ко ме је пре га зио де се то го ди шњег де ча ка из

Су бо ти це и по вре дио две де вој чи це, 43-го ди шњи Бе о гра ђа нин Вла -

ди мир Ву ка ши но вић пу штен је да се бра ни са сло бо де!?

Ову спо р ну и за па њу ју ћу од лу ку до нео је је дан од су ди ја Основ ног

су да у Ва ље ву. Она би по све му су де ћи оста ла не про ме ње на да се,

за хва љу ју ћи из ве шта ва њу ме ди ја, за овај слу чај ни је за ин те ре со ва ла

За гор ка До ло вац, ре пу блич ки јав ни ту жи лац.

За хва љу ју ћи ње ној ре ак ци ји овај пред мет је пре шао у ру ке Ви шег

су да у Ва ље ву. На кон то га су ди ја за прет ход ни по сту пак пре и на чио

је срам ну од лу ку ко ле га из Основ ног су да и до нео ре ше ње на осно ву

ко га је крив цу за је зи ви удес на Див чи ба ра ма ипак од ре ђен јед но ме -

сеч ни при твор.

Обич ним љу ди ма ни је по зна то да се у пра во су ђу, пре од ре ђи ва ња

при тво ра осум њи че ном за не ку са о бра ћај ну не сре ћу, или за би ло

ко је дру го кр ше ње за ко на, во ди ра чу на о то ме да ли је тај до га ђај

иза звао уз не ми ре ње јав но сти. У об зир се узи ма и то да ли по сто ји

мо гућ ност да осум њи че ни, уко ли ко му су ди је од ре де да се бра ни са

сло бо де, по бег не, или да, док је на сло бо ди, вр ши при ти сак на све -

до ке.

У слу ча ју те шке са о бра ћај не не сре ће на Див чи ба ра ма по сто ја ли

су сви ти усло ви и за то још ви ше чу ди пр во бит на од лу ка су ди ја да

во зач из Бе о гра да од мах по сле са о бра ћај не не сре ће ко ју је иза звао

бу де пу штен и да му се омо гу ћи од бра на са сло бо де.

Не мо гу ће је за не ма ри ти и то да је ње го во по на ша ње, од по чет ка

ис тра ге ко ја је по кре ну та про тив ње га, ири ти ра ју ће. Он је ту жи о ци -

ма ко ји су од ње га узи ма ли из ја ве, упо р но твр дио да су за удес кри -

ве не ис прав не коч ни це на ау то мо би лу ко ји је во зио. Ме ђу тим, на -

кон ван ред ног тех нич ког пре гле да тог ау то мо би ла ис по ста ви ло се

да то ни је исти на и да су и ње гов ау то мо бил и коч ни це на ње му би -

ли у ре ду.

Пре ма не зва нич ним ин фор ма ци ја ма ко је су об ја ви ли по је ди ни

ме ди ји, по зи ва ју ћи се на из во ре из ис тра ге, до не сре ће је до шло за -

то што овај во зач ни је при ме тио ко ло ну де це, јер је, пре не го што је

на ле тео на њих, при чао мо бил ним те ле фо ном.

Иа ко се у ме ди ји ма че сто об ја вљу ју упо зо ре ња са о бра ћај них струч -

ња ка во за чи ма да то не ра де, они их иг но ри шу. Се те их се тек кад се

де си не ка стра шна са о бра ћај на не сре ћа ко ја се за вр ши тра гич но.

Пр ви део овог увод ни ка ни је на пад на све су ди је у Ср би ји, јер су

ме ђу њи ма у ве ћи ни они ко ји ча сно, од го вор но и по ште но оба вља ју

сво ју ду жност. Ме ђу њи ма је и Мир ја на Пај тић, су ди ја Основ ног су -

да у Шап цу, где је ових да на био за ка зан глав ни пре трес про тив дво -

ји це ле ка ра из Бе о гра да и јед ног из Ло зни це, оп ту же них да су кри ви

за смрт јед ног де ча ка из Ло зни це.

Она је за ме ри ла јед ном од адво ка та ле ка ра, јер се ни је по ја вио на

су ђе њу из на вод но оправ да них раз ло га. Ре кла је да ни је у ре ду то

што ни је на шао за сход но да је прет ход но оба ве сти о то ме и до да ла

да ће због то га по че так су ђе ња мо ра ти да бу де од ло жен. Из ја ви ла је

сле де ће:

– Ја ви ла сам му да на ђе за ме ну, али ми је он и по ред то га по слао

оба ве ште ње да не ће мо ћи да при су ству је су ђе њу. Сма трам да се не -

ко рект но по нео. Упо зо ра вам да убу ду ће не ће би ти од ла га ња пре тре -

са. Убу ду ће не ћу до зво ља ва ти да на про це се до ла зе окри вље ни, а да

се не ком од њих не по ја ви бра ни лац. Ако би ло ко ји адво кат не бу де

мо гао да при су ству је, оп ту же ни ма ко је он за сту па ће у том слу ча ју

би ти од ре ђен адво кат по слу жбе ној ду жно сти.

Ти ме је по ка за ла да има сво је ја и да не ће до зво ља ва ти адво ка ти -

ма да из о стан ци ма с пре тре са оду го вла че суд ске про це се. У овом

слу ча ју то је ва жно, јер је слу чај због ко га ће се су ди ти тро ји ци ле ка -

ра оп ту же них за смрт де ча ка у Ло зни ци, та ко ђе, по пут стра да ња де -

се то го ди шња ка на Див чи ба ра ма, иза звао ве ли ко ин те ре со ва ње јав -

но сти.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић

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.

У тур бу лент ним вре ме ни ма, ко јих до -
ду ше на овим про сто ри ма ни ка да ни -
је мањ ка ло, од са мог на стан ка 1869.
го ди не на шао се и „Панчевaц”. Јед но
од нај ва жни јих пи та ња за жи ваљ овог
де ла та да шње Ау стро у гар ске би ла је
си ту а ци ја у ве зи с рас фор ми ра њем Ба -
нат ске вој не гра ни це, ко ја је за вре ме
свог по сто ја ња до но си ла мно ге бла го -
де ти љу ди ма. За ово се на ро чи то ин -
те ре со вао срп ски на род, ко јем се наш
лист пр вен стве но обра ћао, па су мно -
ги тек сто ви би ли то ме по све ће ни.

Та ко се у пр вом но вем бар ском или 30.
бро ју, на кон ви ше из не тих ми шље ња и
оп сер ва ци ја на по ме ну ту те му, из Пе тро -
ва ра ди на огла сио и сам упра ви тељ вој -
ног гра ни чар ског оде ље ња Ве бер. Он је
на по чет ку обра ћа ња ста нов ни ци ма ба -
нат ске (и срем ске) вој не гра ни це, од но -
сно свим „про све ће ним и истин ским
при ја те љи ма на ро да” у тој ре ги ји, по ру -
чио да не бри ну и за јед но с њим „ду шу и
ср це по све те слу жби ово га на ро да”.

У на став ку тек ста Ве бер на во ди да
за хва љу ју ћи „од го вор ној вла ди Ње го -
вог ве ли чан ства на шег ца ра” не ви ди
ниг де раз ло га аги та ци ја ма, стра хо ва -
њу и по ли тич ким спе ку ла ци ја ма и до -
да је: „А оним лич но сти ма, ко је ја по -
зна јем и ко ји ма је жи вот ни еле ме нат
– оп шти дар мар, ве лим да се у јед ној
устав ној др жа ви, као што је, хва ла Бо -
гу, Ау стро у гар ска да нас и до ве ка, из -
вр шу је суд би на на ро ди ма, не по ће -
фу по је ди них пар ти ја и по жуд њи
из о па че них и де сор га ни са них на ра -
ви, не го по му дрим за кључ ци ма за ко -
ни тих на то по зва них фак то ра”.

Управи тељ сво је обра ћа ње за вр ша ва
ти ме да се узда у гра ни чар ски на род,

ВЕ БЕР VS. „ПАН ЧЕ ВАЦ” НА ТЕ МУ 
ВОЈ НЕ ГРА НИ ЦЕ

на ро ду гра ни чар ском де лу је као пу -
ка иро ни ја.

Сто га ау тор ни шта ма ње иро нич но
за кљу чу је да на кон та ко „до бро на мер -
них” ре чи не пре о ста је дру го, не го да
се „пле ме ни том упра ви те ље вом гла -
су при дру жи мо и по све ти мо ду шу и
ср це овог на ро да” и убр зо се уо зби љу -
је ре чи ма да је, на су прот то ме, је ди -
но ре ше ње да „ме ће мо ру ку на ср це и
при зна мо да смо нај ве ћи аги та то ри”.

Све то за пра во вер но осли ка ва ста ње у
ко јем се на ла зи ло дру штво пре уки да ње
Вој не гра ни це, ка да су ис пли ва ва ли ан -
та го ни зми ко ји су по ла ве ка ка сни је до -
ве ли до сло ма Ау стро у гар ске мо нар хи је.

У тим но вем бар ским бро је ви ма за -
ни мљи ве су би ле и при че о три ста се -
дам де сет срп ских му че ни ка из Ма -
ђар ске ре во лу ци је, а ни су из о ста ли ни
„На род на при вре да”, „Раз лич но сти”,
„При ло зи”, „По зи ви”, чак ни „јав не
опо ме не” и, на рав но, ра зни огла си. 

Ј. Фи ли по вић

ко ји је увек „сим бол вер но сти и до -
мо љу бља био”.

Већ у на ред ном бро ју сти гла је ре -
ак ци ја уред ни штва, у ко јој се има ло
што шта при го во ри ти прет ход ном
обра ћа њу. Та ко се у том тек сту, по ред
оста лог, ка же да то што је „не ком ’сло -
бод на ди ску си ја’ дру гом је (чи тај Ве -
бе ру) ’аги та ци ја’”; на ре че ном го спо -
ди ну се за ме ра да не при кри ва
лич но сти чи ји је „жи вот ни еле ме нат
– оп шти дар мар”, већ да их од мах по
за ко ну ка зни, а да по ми ња ње од го -
вор но сти вла де Ње го вог ве ли чан ства



Му зич ку ели ту из 
зе мље и ре ги о на
пред во ди Ме ри ма
Ње го мир

Ме ђу на род ни фе сти вал хар мо -
ни ке „Злат на дир ка” – Пр ва
хар мо ни ка Вој во ди не би ће одр -
жан дру ги пут у не де љу и по не -
де љак, 24. и 25. ју на, у Ива но -
ву, у ор га ни за ци ји До ма кул ту -
ре и Удру же ња естрад них умет -
ни ка „Бал кан” из Пан че ва.

Реч је о нај бо ље ко ти ра ном
так ми че њу хар мо ни ка ша у Вој -
во ди ни, у ко је је укљу чен ве -
ли ки број умет ни ка из зе мље и
ре ги о на, а оце њи ва ће их струч -
ни жи ри са ста вљен од ре но ми -
ра них му зич ких из во ђа ча и пе -
да го га, као што су про сла вље -
ни хар мо ни каш Мир ко Ко дић,
шеф ор ке стра РТВ Вој во ди на
Ми ћа Јан ко вић, му зич ки про -
ду цент на „Гранд те ле ви зи ји”
Ен џи Ма врић и дру ги.

Ово над ме та ње не дав но је
до би ло и ве ли ко при зна ње, јер
ће сви по бед ни ци из Ива но ва
има ти ди рек тан пла сман у фи -
на ле „Пр ве хар мо ни ке Со ко -
ба ње”, нај е ми нент ни јег до га -
ђа ја у тој сфе ри на Бал ка ну.

Ва жно је ис та ћи да за так -
ми ча ре ни је по треб на ко ти за -
ци ја, а на ово го ди шњем фе сти -
ва лу би ће уве де не но ви не, по -
пут про ду жет ка тра ја ња фе сти -
ва ла и по бољ ша ња ква ли те та
за бав ног де ла про гра ма. С тим

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

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра -
ду не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др Љу -
би ца Ла зић из Кли нич ког
цен тра Ср би је. До вољ но је
ре ћи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од
нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу ура ди ти и све
вр сте ул тра звуч них пре гле -
да ср ца, а уско ро ће се у За -
во ду „Пан че вац” ра ди ти и
пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма -
ги стар кар ди о ло ги је са Ин -
сти ту та „Де ди ње”. Спе ци ја -
ли стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу -
ће је ура ди ти и спе ци ја ли -
стич ки пре глед и ул тра звук
ср ца по це ни од 7.000 ди -
на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, а
уро ло шке ње гов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша
Та сић, док је за пре гле де
из обла сти ги не ко ло ги је за -
ду жен др Јо ван Ру дић из
ГАК „На род ни фронт”. Тре -
ба на по ме ну ти да су пре -

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 ко шта 2.000
ди на ра, ул тра звуч ни уро -
ло шки пре глед ста је та ко -
ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта -
ју 3.600 ди на ра.

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

Од ма ја, сва ког рад ног
да на, у За во ду „Пан че вац”
мо гу ће је ура ди ти и ко лор
до плер пре гле де вра та, ру -
ку, но гу или аб до ми нал не
аор те, као и ул тра звуч не
пре гле де вра та и ме ких
тки ва. Ове пре гле де ис кљу -

чи во рад ним да ни ма оба -
вља др Не над Мар ги тин,
спе ци ја ли ста ра ди о ло ги је,
шеф од се ка CT ди јаг но сти -
ке и за ме ник на чел ни ка
Слу жбе ра ди о ло шке ди јаг -
но сти ке у Оп штој бол ни ци
Пан че во.

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

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

Као и увек до са да, и
овог ме се ца су у За во ду за
кли јен те осми шље ни и но -
ви па ке ти услу га по из у -
зет но по вољ ним це на ма, а
ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви они ко ји
по се ду ју ло јал ти кар ти це
Ау то-цен тра „Зо ки”, по гле -
дај те на ре клам ним стра -
на ма ак ту ел ног бро ја на -
шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ 
ИМУНОХЕМИЈСКИХ 

АНАЛИЗА

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

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

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

У НЕ ДЕ ЉУ И ПО НЕ ДЕ ЉАК У ИВАНОВУ

ДРУ ГА „ЗЛАТ НА ДИР КА” 

ве чер њем про гра му на сту пи ти
број ни по зна ти со ли сти, по пут
Пе тра Ми ти ћа, Ма ри не Стан -
кић, Мар ка Га чи ћа, као и ор -
ке ста ра Мир ка Ко ди ћа и Ен -
џи ја Ма ври ћа.

Иде ја ор га ни за то ра ма ни фе -
ста ци је је сте да про мо ви ше из -
вор но на род но ства ра ла штво,
пре све га на хар мо ни ци, нај за -
сту пље ни јем ин стру мен ту на
овим про сто ри ма, а у исти мах
и да под сти че так ми чар ски дух
мла дих та ле на та, као и то да
се по се ти о ци упо зна ју с му зи -
ком и кул ту ром свог и дру гих
на ро да.

Ј. Филиповић

Петак, 22. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

у ве зи, тре ба на гла си ти да је
ин те ре со ва ње хар мо ни ка ша за
уче шће на „Злат ној дир ци” бит -
но уве ћа но у од но су на прет -
ход ну го ди ну, па ће их би ти из
се дам зе ма ља ре ги о на (Ма ђар -
ска, Хр ват ска, БиХ, Ру му ни ја,
Бу гар ска, Ау стри ја и Ср би ја),
а над ме та ње ће се од ви ја ти у
шест ста ро сних ка те го ри ја – од
осам до три де сет го ди на.

Са став ни део фе сти ва ла су и
број ни кон цер ти ин стру мен -
тал них и во кал них со ли ста, као
и ор ке ста ра ко ји из во де ну ме -
ре из вор не на род не му зи ке, па
ће та ко, по ред оста лих, дру гог
да на на сту пи ти и свет ски при -

зна ти хар мо ни каш Пе тар Рал -
чев из Бу гар ске, као и му зи ча -
ри из Ма ђар ске и Бо сне и Хер -
це го ви не.

Про грам ко ји ће во ди ти по -
зна та ли ца с те ле ви зи је, пр вог
да на, у не де љу, 24. ју на, по че -
ће у 12 са ти, ка да ће се у ве ли -
кој са ли До ма кул ту ре над ме -
та ти мла ди из во ђа чи, а од 19
са ти у ре ви јал ном де лу на пла -
тоу у цен тру се ла, по ред оста -
лих, пе ва ће ве ли ка зве зда на -
род не му зи ке Ме ри ма Ње го -
мир. У истим тер ми ни ма од -
ви ја ће се и све што је за ни -
мљи во дру гог да на, у по не де -
љак, с том раз ли ком што ће у

Ма ту ран ти пан че вач ких основ -
них шко ла по ла га ли су ове не -
де ље за вр шни ис пит из срп -
ског од но сно ма тер њег је зи ка
и ма те ма ти ке и ре ша ва ли ком -
би но ва ни тест из при род них и
дру штве них на у ка. Ко нач ни ре -
зул та ти би ће об ја вље ни 28. ју -
на, а ма ту ран ти ће од 29. до
30. ју на, у ма тич ним шко ла ма,
при ла га ти спи сак же ља за упис
у сред ње струч не шко ле и гим -
на зи је на те ри то ри ји Ср би је.
Ли ста же ља са др жи ши фру уче -
ни ка, на зив и ме сто шко ле, ши -
фру и на зив обра зов ног про -
фи ла и тип или смер сред ње
шко ле или гим на зи је.

Над ле жни апе лу ју на кан ди -
да те и њи хо ве ро ди те ље да па -
жљи во по пу ња ва ју ли сте ка ко

би се из бе гле евен ту ал не гре -
шке и са ве ту ју им да ода бир
шко ла ускла де с ре зул та ти ма
при јем ног и мо гућ но сти ма де -
те та.

Као и сва ке го ди не, ра чу на -
ри у цен трал ном опе ра тив ном
си сте му Ми ни стар ства про све -
те ау то мат ски ће ран ги ра ти
уче ни ке за чи та ву Ср би ју. Кан -
ди да ти ће, пре ма укуп ном бро -
ју бо до ва оства ре ном по свим
осно ва ма ко је се вред ну ју за
упис у је дин стве ну ранг-ли сту,
за у зе ти од ре ђе но ме сто. Бо дов -
ни сал до се утвр ђу је на осно ву
успе ха у основ ној шко ли и бро -
ја бо до ва на ква ли фи ка ци о ним
ис пи ти ма из ма тер њег је зи ка,
ма те ма ти ке и ком би но ва ног
те ста. З. С.

Ју би ла ран, де се ти ме ђу на род -
ни фе сти вал деч јих фол клор -
них ан сам ба ла „Пан че во – град
игре” би ће одр жан у на шем
гра ду 22. и 23. ју на, у ор га ни -
за ци ји КУД-а „Стан ко Па у но -
вић НИ С–РНП” и под по кро -
ви тељ ством Гра да и ком па ни -
је НИС.

Про грам ће по че ти у пе так,
22. ју на, у под не, у га ле ри ји на
спра ту До ма омла ди не, где ће
би ти отво ре на из ло жба фо то -
гра фи ја на род них но шњи Ба -
на та из зби р ке КУД-а „Стан ко
Па у но вић НИ С–РНП”. Истог
да на, у 18 са ти, у До му вој ске
би ће при ре ђен кон церт деч јих
фол клор них ан сам ба ла „Па у -

но ви ћа”. Го сти на кон цер ту би -
ће КУД „Ми лош Ку прес” из
ме ста Ко жу хе у Ре пу бли ци Срп -
ској и деч ји ан самбл „Ро ма -
шка” Удру же ња Ру са и по то -
ма ка из Пан че ва.

Бес пла тан кон церт за све љу -
би те ље фол кло ра би ће одр жан
у су бо ту, 23. ју на, од 17 са ти,
ка да ће у дво ра ни Кул тур ног
цен тра на сту пи ти деч ји ан сам -
бли КУД-а „Ми лош Ку прес”,

Цен тра за очу ва ње тра ди ци је и
кул ту ре „Тер мо е лек тра на Ни -
ко ла Те сла” Обре но вац, Цен тра
за кул ту ру „Вељ ко Ду го ше вић”
из Ку че ва и КУД-а „Стан ко Па -
у но вић НИ С–РНП”. Д. К.

ЗА ВР ШЕ НА МА ЛА МА ТУ РА

Сле ди ран ги ра ње 
кан ди да та

ПО ЧИ ЊЕ ДЕ СЕ ТИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА

Пан че во – град игре

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ АТП-а

Почео летњи ред вожње
Од 20. јуна до 31. августа у град-
ском и међумесном саобраћају
важи летњи ред вожње АТП-а.
Док он буде трајао, биће изме-
њени термини полазака аутобу-
са на неким линијама.

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 шезде-
сет 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 по-
лазака „шестице”. Тај аутобус
ће у времену од 5 до 8 сати и

од 12.30 до 16.30 ићи на сва-
ких пола сата, а у остатку дана
на сат времена.

Наши суграђани који се во-
зе „четрнаестицом” од 5.20 па
до 8.20 и од 12.20 па до 16.20

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 Банат-
ски Брестовац у 06.40 и 13.40,

као ни за Иваново у 07.40, 9.40,
13.30 и 19.30. Током лета ће
бити укинути и поласци за Гло-
гоњ у 05.20, 16.20 и 19.20, за
Ковачицу у 13 сати и за Пади-
ну у 11 сати. М. Г.
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Зна мо ко ли ко је те шко пре го ва ра ти о та ко ва жном и кру ци -
јал ном пи та њу као што је Ко со во и Ме то хи ја, али исто та ко
сма тра мо да је РС на ци о нал ни при о ри тет за Ср би ју као др -
жа ву, јер у њој жи ви око 1.200.000 Ср ба. Ту лек ци ју јед ног
да на мо ра ју да на у че не са мо они у Са ра је ву већ и на За па ду.

(Ми ло рад До дик, пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске, то ком 
раз го во ра са Алек сан дром Ву чи ћем, „По ли ти ка”, 16. јун)

* * *
Пред сед ник та ко зва не др жа ве Ко со во Ха шим Та чи из ја вио
је да не ма ин фор ма ци ја о то ме да ли се на ла зи на спи ску
осум њи че них Спе ци јал ног су да за зло чи не ОВК, као и да не
мо же да га ран ту је да ње го ви са бор ци ни су чи ни ли зло чи не.

– Не бо јим се за ко на и прав де, јер не мам шта да скри вам.
ОВК је во ди ла пра вед ну бор бу, али не мо гу ре ћи да је сва ки
вој ник био ан ђео – ре као је Та чи.

(„Ин фор мер”, 15. јун)

* * *
Глав ни раз лог за по ску пље ње го ри ва – што је опо зи ци ја
прет ход них да на ко ри сти ла као по вод за бло ка де пу те ва – је -
су све ве ће це не наф те на свет ском тр жи шту. С дру ге стра не,
Ср би ја је че сто би ла на уда ру ММФ-а због нај ни жих це на
стру је и хле ба у ре ги о ну. Из то га се ви ди да Вла да Ср би је по -
ма же гра ђа ни ма сву да где има од ре ше не ру ке. Вла да ула же
зна чај не на по ре да це не ро бе и услу га бу ду што при хва тљи -
ви је за гра ђа не и што ускла ђе ни је с њи хо вим стан дар дом и
фи нан сиј ским мо гућ но сти ма.

(Вла ди мир Круљ, про фе сор уни вер зи те та у бел гиј ском
гра ду Лу ве ну и је дан од нај ве ћих срп ских еко ном ских
струч ња ка, у ау тор ском тек сту за „Ин фор мер”, 15. јун)

* * *
Ве ћи на де це се с ди ги тал ним уре ђа ји ма су сре ће у уз ра сту од
че ти ри го ди не, ма да има и тро го ди шња ка ко ји у ру ка ма
има ју па мет ни те ле фон или та блет. У школ ском уз ра сту по -
ло ви на ма ли ша на стал но ко ри сти мо бил ни те ле фон, ве ћи на
са мо стал но, че твр ти на уз не чи ју по моћ, а све га шест од сто
де це не ко ри сти овај уре ђај.

(Ре зул та ти ис тра жи ва ња „Без бе дан ин тер нет за це лу 
по ро ди цу” ко је су спро ве ли Ми ни стар ство про све те 

и УНИ ЦЕФ, „По ли ти ка”, 16. јун)

* * *
Ср би јо, има те сја јан тим! Срећ но у на ред ним утак ми ца ма!

(Гол ман ре пре зен та ци је Ко ста ри ке и ма дрид ског „Ре а ла”
Кеј лор На вас у из ја ви за „Срп ски те ле граф”, по не де љак,

18. јун)

* * *
Не вре ме ка кво је про шле сре де по го ди ло ве ли ки део Ср би је
спа да у вре мен ске по ја ве ко је су рет ке и екс трем не. Ни ја, а
ни мо је ко ле ге то ком три де сет пет го ди на слу жбе ни смо ви -
де ли облач ни си стем као онај ка кав се фор ми рао про шле
сре де над Шу ма ди јом.

(Зо ран Ба бић из Цен тра за од бра ну од гра да Ре пу блич ког
хи дро ме те о ро ло шког за во да Ср би је, „Блиц”, 15. јун)

* * *
Но ва љу бав у жи во ту ће ми се де си ти он да ка да се нај ма ње
бу дем на да ла. Ка да бог бу де ре као да љу бав тре ба да ми се
до го ди, та ко ће и би ти.

(Пе ва чи ца Све тла на Ра жна то вић, „Ин фор мер”, 18. јун)
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КОНЦЕПТ

Гру па гра ђа на и МО СПС-а
Гло гоњ ор га ни зо ва ли су 17. ју -
на сре ђи ва ње из ле ти шта на оба -
ли Та ми ша у том се лу. У окви -
ру те ак ци је по пра вље ни су по -
сто је ћи сто ло ви и клу пе, ко ји
су на кон то га и офар ба ни. Та -
ко ђе, об но вље ни су ро штиљ и
пум па за во ду, ко ја ни је би ла у
функ ци ји ду ги низ го ди на.

У ак ци ји су уче ство ва ли гру -
па гра ђа на из Гло го ња, део
члан ства МО СПС-а Гло гоњ,

као и чла но ви ужег ру ко вод -
ства пан че вач ког ГО СПС-а: др
Све то зар Га ври ло вић и др Ста -
ни слав Ми ло ше вић. Пот пред -
сед ник ГО СПС-а Бе но ни Гру -
је ску за хва лио је свим уче сни -
ци ма овог до га ђа ја ко ји су по -
мо гли сво јим ра дом или у ма -
те ри јал ном сми слу, а по себ но
ме шта ни ма Гло го ња, јер су и
овог пу та до ка за ли да су сло -
жни. Уз то, по звао је гра ђа не

Гло го ња да из гра ђу ју, чу ва ју и
об на вља ју оно што има ју.

Др Све то зар Га ври ло вић, га -
стро ен те ро лог, и др Ста ни слав
Ми ло ше вић, кар ди о лог, истог
да на су у Ја бу ци, као ле ка ри
спе ци ја ли сти, на ста ви ли да се
„при бли жа ва ју” па ци јен ти ма,
по го то во оним ста ри јег жи вот -
ног до ба, ко ји не мо гу увек за -
ка за ти нео п ход не пре гле де.
Дво ји ца ин тер ни ста су у окви -
ру сво јих спе ци јал но сти да ва -

ли струч не ле кар ске са ве те, уз
ме ре ње крв ног при ти ска. Ме -
шта ни Ја бу ке би ли су вид но
за до вољ ни што су се со ци ја ли -
сти се ти ли ста рих и што су
има ли при ли ку да о сво јим
здрав стве ним про бле ми ма раз -
го ва ра ју са спе ци ја ли сти ма, од
ко јих су до би ли аде кват не пре -
по ру ке о да љем ле че њу и ди -
јаг но сти ци.

С. Т.

AКЦИЈЕ СПС-а

Уре ђе ње игра ли шта и
ле кар ска по моћ

Синдикат српске полиције по-
држава одлуку Министарства
унутрашњих послова Србије да
ових дана застално запосли два
факултетски образована лица
ромске националности, јер је
то први случај у историји срп-
ске полиције.

Једна од новозапослених, ма-
гистар Марија Демић, која ће
радити у Полицијској управи
у Нишу, изјавила је за локалне
медије да је задовољна и срећ-
на што је добила радно место
у МУП-у, посебно због тога што
се до сада није обраћала па-
жња на младе Роме и Ромки-
ње који су дипломирали.

„Синдикат српске полиције
честита младим колегама Ро-
мима на пријему у службу и
поздравља овај потез Мини-
старства. Наш став је да је у
блиској будућности неопход-
на инклузија младих, високо-
образованих националних ма-
њина у безбедносне структуре
МУП-а Републике Србије. По-
требно је да, без икакве сум-

ње, подржимо и подстакнемо
сваког ко жели и испуњава за-
конске услове да ради у Ми-
нистарству унутрашњих посло-
ва, притом не водећи толико
рачуна о квантитету и евенту-
алним квотама за пријем, већ

искључиво о квалитету тих ли-
ца која конкуришу за посао. А
квалитетних и високообразо-
ваних је све више и више”, пи-
ше 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 три-
десет двоје, а тај број би могао
да буде већи. М. Г.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Први факултетски образовани Роми у МУП-у

Мно го пи та ња, 
ни је дан од го вор

По зна то је да по сто је јав ни су -
бјек ти ко ји не ма ју слу ха за но -
ви на ре, али од су ство еле мен -
тар ног по што ва ња но ви нар ске
про фе си је, што по сред но зна -
чи и јав но сти, од но сно гра ђа -
на, ни смо би ли у при ли ци да
спо зна мо до по ја ве „слу ча ја
’Штра баг’”.

Це лу си ту а ци ју у ве зи са овом
пу тар ском фир мом сло бод но
мо же мо на зва ти „слу ча јем”,
јер се ис по ста ви ло да су од го -
вор не осо бе у њој и глу ве и не -
ме, а мо гу ћа је и им пли ка ци ја
да по др жа ва ју ба ха тост дру гих
за по сле них у „Штра ба гу”. Ка -
ко дру га чи је об ја сни ти чи ње -
ни цу да пет не де ља по што се
за по сле ни у тој фир ми не до -
лич но по на шао на при ла зу
згра ди у ко јој су За вод за здрав -
стве ну за шти ту рад ни ка „Пан -
че вац”, ау то-шко ла, Сред ња
струч на шко ла „Ви зи ја” и ре -
дак ци ја на шег ли ста, као и тек -
сто ва у „Пан чев цу” о том до -
га ђа ју и по сла тих им меј ло ва
– у „Штра ба гу” ћу те. Не би се
ре кло му дро.

Пи та ли смо не ко ли ко пу та
ме наџ мент фир ме да ли је и
ка ко ка жњен њи хов рад ник ко -
ји је про у зро ко вао ин ци дент
по тен ци јал но опа сан по здра -
вље оних па ци је на та што су то -

ком дво сат не „оп са де” згра де
те шком ме ха ни за ци јом би ли
на ле че њу у За во ду, али ни ка -
квог од го во ра ни је би ло. И не -
ма га.

Шта тек ре ћи у ве зи са исти -
ном да смо још 9. мар та, да ле -
ко пре опи са них до га ђа ја, за -
мо ли ли „Штра баг” да но ви на ру
„Пан чев ца” обез бе ди са го вор -
ни ка у ве зи са ства ри ма ко је су
у опи су по сла фир ме за ду же не
за одр жа ва ње др жав них пу те -
ва I и II ре да на те ри то ри ји ју -

жног Ба на та, а ту су и они тре -
ћег при о ри те та. Сма тра мо да
је у ин те ре су јав но сти да зна
ка ко функ ци о ни ше фир ма ко -
ја је за слу жна за до бро ста ње
пу те ва и ти ме си гур ност у са о -
бра ћа ју, али исто вре ме но и од -
го вор на за евен ту ал но ло ше
ста ње пут них пра ва ца ко ји ма
сва ко днев но пу ту ју гра ђа ни на -
ше ре ги је. Да кле, ни шта не ло -
гич но и нео бич но.

Ипак, о то ме, на пример, да
ли су тач не при ту жбе не ко ли -

ци не су гра ђа на да пу та ри ни су
би ли спрем ни да им ис пла те
од ште ту за ква ро ве ко ји су на -
ста ли због ру па на ко ло во зу –
не ма мо с ким да раз го ва ра мо.
Не на шом кри ви цом.

Без об зи ра на то што од го -
во ра на пи та ња не ма, иа ко се
и да ље на да мо се да ће на за -
до вољ ство свих они сти ћи, ре -
дак ци ја „Пан чев ца” ће про фе -
си о нал но пра ти ти ак тив но сти
и ре зул та те ра да „Штра ба га”.

С. Трајковић

У „ШТРА БА ГУ” И ДА ЉЕ НЕ МИ

ПУ ТА РИ „ВО ЗЕ” ПО СВО МЕ

ЗНА ЧАЈ НА ДО НА ЦИ ЈА НИС-а ПАН ЧЕ ВУ И ПАН ЧЕВ ЦИ МА 

Но ви кон теј не ри за наш град
По др жа н про је кат 
Ре ги о нал ног цен тра
за та лен те „Ми хај ло
Пу пин” под на зи вом
„Зе ле на остр ва за 
чи сти је Пан че во”

За хва љу ју ћи до на ци ји ком па -
ни је НИС у из но су од 3 ми ли -
о на ди на ра ЈКП „Хи ги је на” је
до би ла 24 но ва ме тал на кон -
теј не ра од 5 ку би ка. 

Ка ко је по во дом то га са оп -
шти ла „Хи ги је на” сва тзв. зе -
ле на остр ва у гра ду ( бе тон -
ски 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 но вим ме тал ним кон теј -
не ром и два пла стич на. Они
ће би ти озна че ни сли ко ви -
тим та бла ма и упут стви ма
ка ко се раз вр ста ва и од ла же
сва ка вр ста от па да ка ко би
про стор око стам бе них згра -
да остао чист.

Овом до на ци јом НИС-а та
ком па ни ја је по др жа ла про је -
кат Ре ги о нал ног цен тра за та -
лен те „Ми хај ло Пу пин” под на -
зи вом „Зе ле на остр ва за чи сти -

је Пан че во”. Но ви кон теј не ри
ће би ти од ве ли ке по мо ћи за
ЈКП „Хи ги је ну” с об зи ром да
то јав но-ко му нал но пред у зе ће
сва ке го ди не мо ра да да је огром -

не су ме нов ца да би на док на -
ди ло ма те ри јал ну ште ту ко ју
на но се ба ха ти и не са ве сни гра -
ђа ни уни шта ва њем по сто је ћих
кон теј не ра. М.Г.
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То ком хлад них ме се ци ве ћи на љу ди
ма шта о ле ту, ле пом вре ме ном и ду -
гим сун ча ним ин тер ва ли ма. Ме ђу -
тим, чим кре ну вру ћи не, због кон -
стант них упо зо ре ња о штет но сти сун -
ца, из бе га ва мо да про во ди мо вре ме
на по љу.

Са ве ти о из бе га ва њу из ла га ња сун -
че вим зра ци ма на ста ли су због то га
што је озон ска ру па све ве ћа, као и
услед по ве ћа ног бро ја љу ди ко ји су
обо ле ли од ра ка ко же. Ипак, сун це
ни је са мо штет но. Пре ма са ве ти ма
ле ка ра и дер ма то ло га, ако се при др -
жа ва мо упут ста ва, сун це мо же би ти
ве о ма ле ко ви то.

Оно што је ве о ма бит но по ме ну ти,
а о то ме се не при ча до вољ но, је сте
да сун че ва све тлост по вољ но ути че
на на ста нак ак тив ног об ли ка Де-ви -
та ми на у на шој ко жи. Тај ви та мин је
ва жан у спре ча ва њу на стан ка ра хи -
ти са и осте о по ро зе. По твр ђен је и ње -
гов до бар ути цај на наш иму но си -
стем. Не тре ба за не ма ри ти ни ути цај
Де-ви та ми на на мен тал но здра вље.
Ка да га има мо у до вољ ним ко ли чи -
на ма, рас по ло же ње је бо ље, пу ни смо
енер ги је и ме та бо ли зам функ ци о ни -
ше ка ко тре ба.

Оно што сви ле ка ри са ве ту ју, је сте
да се из бе га ва ју нај ве ће вру ћи не, да
се аде кват но обла чи мо, хра ни мо и

по на ша мо на сун цу. Из ву ци те из сун -
ца нај бо ље што мо же те и бри ни те о
свом здра вљу. 

С об зи ром на то да је 18. ју на био
Свет ски дан сун ца, пи та ли смо на ше
су гра ђа не ко ли ко вре ме на про во де
на сун цу.

ВЕ РА ШКО ДРИЋ, пен зи о нер ка:
– Из бе га вам сун це за то што сам

алер гич на и сме та ми. Знам да је сун -
це ве о ма здра во због ко сти ју, али је
мо ја пиг мен та ци ја та ква да од мах
по цр ве ним. Мо рам да из бе га вам део
да на ка да је сун це нај ја че.

ЗО РАН РА ДО ЈЕ ВИЋ, књи го во ђа:
– Обо жа вам сун це. Је сте да је зра -

че ње ве ли ко, али уз фак то ре за шти те
то мо же да се убла жи. Не бо јим се
сун ца, ужи вам у ње му. Нај че шће ле -
ти сло бод но вре ме про во дим на ку -
па њу и по ред во де уоп ште.

МЛА ДЕН СТО ЈА НО ВИЋ, чу вар:
– Искре но, из бе га вам сун це. Ни је

да ми то ли ко сме та, не го ми не при -
ја ју вру ћи не. Во лим да сам на по љу
пред ве че, ка да је хла до ви на. Не ка да
због по сла мо рам да бу дем на по љу
ка да је сун це нај ја че, то је је ди но вре -
ме ка да се на не ки на чин осун чам
ма ло.

ДРА ГАН ФИ ЛИ ПО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– У прин ци пу из бе га вам сун це, јер
чо век ка да је у го ди на ма, гле да да
бу де што ви ше у хла до ви ни, због при -
ти ска и оста лих про бле ма. Углав ном
но сим ше шир ка да идем на ку па ње
да ми сун це не иде ди рект но у гла ву
и увек гле дам да сам у не ком хла ду.
У су шти ни ми не сме та сун це то ли -
ко, са мо се тру дим да по шту јем пре -
по ру ке ле ка ра.

АЛЕК САН ДРА ДО ЛО ВАЧ КИ, 
при ват ни пред у зет ник:

– Тру дим се да из бе га вам сун це
због штет но сти, а тре нут но и због
труд но ће, а и ина че ми сме та ју ве ли -
ке вру ћи не. Из ла зим ују тру и вра тим
се до де сет са ти. И уве че из ла зим тек
по сле се дам.

СВЕ ТЛА НА ЦВЕТ КО ВИЋ, 
еко но ми ста:

– Ко ри стим не ке за штит не фак то -
ре са мо ка да идем на пла жу и ба зен,
ина че не. Из бе га вам да се из ла жем
сун цу ка да је на по љу ја ко то пло и ка -
да је зра че ње ве ли ко, али због оба ве -
за то ни је увек из во дљи во.

Ан ке ти ра ла Мир ја на 

Ма рић Ве лич ко вић

Д. ФИЛИПОВИЋМ. СТОЈАНОВИЋ А. ДОЛОВАЧКИ С. ЦВЕТКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО ВРЕ МЕ НА ПРО ВО ДИ ТЕ НА СУН ЦУ?

Па жљи во и уме ре но из ла га ње

З. РАДОЈЕВИЋВ. ШКОДРИЋ

ХРОНИКА

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ЛО ГАР СКА ДО ЛИ НА” ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО ДАН ДР ЖАВ НО СТИ СЛО ВЕ НИ ЈЕ

И ПАН ЧЕВ ЦИ ПРО СЛА ВИ ЛИ 
НА ЦИ О НАЛ НИ ПРА ЗНИК

„Ло гар ска до ли на”, ма ни фе ста ци ја
је про шла у пре див ној ат мос фе ри у
ко јој је нај бит ни ја ствар би ла дру -
же ње чла но ва и го сти ју уз упо зна -
ва ње сло ве нач ке тра ди ци је. Ор га -
ни за ци ју до га ђа ја по мо гли су Оп -
шти на Ко вин, На ци о нал ни са вет
сло ве нач ке на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји, Ми ни стар ство за обра зо ва -
ње, на у ку и спо рт Ре пу бли ке Сло ве -
ни је и Кан це ла ри ја за сло ве нач ку
ди ја спо ру из Љу бља не.

Иа ко ће уско ро на сту пи ти крат ка
лет ња па у за, пан че вач ко удру же ње
Сло ве на ца не ће у пот пу но сти пре ста -
ти да ра ди. За по че так ав гу ста пла ни -
ра на је по се та Сло ве ни ји и уче шће на
ма ни фе ста ци ји „Лет њи одер” у Ру ша -
ма, где ће чла но ви пред ста ви ти ку хи -
њу ба нат ског под не бља у ко ме жи ве
Сло вен ци.

С. Трај ко вић

Пр ва ми са на 
сло ве нач ком и 
про мо тив ни фил мо ви

У Ко ви ну спре ма на 
тра ди ци о нал на је ла

Све том ми сом, ко ја је 18. ју на пр ви
пут слу же на на сло ве нач ком је зи ку у
Цр кви Св. Кар ла Бо ро меј ског, као и
при год ним про гра мом у На род ном му -
зе ју, пан че вач ко Удру же ње Сло ве на ца
„Ло гар ска до ли на” обе ле жи ло је Дан
др жав но сти Ре пу бли ке Сло ве ни је.

Овим све ча но сти ма, по ред чла но -
ва Удру же ња, при су ство ва ли су и мно -
ги дру ги Пан чев ци.

Отва ра ње но ве стра ни це
Лој зе Ле то ња, жуп ник Цр кве Св. Ћи -
ри ла и Ме то ди ја у Бе о гра ду, и Ро берт
Па шћик, жуп ник Цр кве Св. Кар ла Бо -
ро меј ског, та ко су пр ви пут у три ста -
го ди шњој исто ри ји цр кве у на шем
гра ду слу жи ли ми су на сло ве нач ком,
иа ко је у ду гој тра ди ци ји де ло ва ња
Ка то лич ке цр кве у Пан че ву би ло и
не ко ли ко сло ве нач ких све ште ни ка.
Али та да су ми се слу же не на ла тин -
ском, па је 18. јун да тум ко ји ће отво -
ри ти јед ну но ву стра ни цу у жи во ту
пан че вач ких ка то ли ка, на ро чи то оних
сло ве нач ког по ре кла.

У про гра му у На род ном му зе ју, по -
ред до ма ћи на, уче ство ва ли су и го сти
из Бе о гра да. Том при ли ком при сут не
је по здра вио Са ша Вер бич, пред сед -
ник На ци о нал ног са ве та сло ве нач ке
ма њи не у Ср би ји и Дру штва Сло ве -

да шњу СФР Ју го сла ви ју на „Пе сми
Евро ви зи је”.

Тра ди ци о нал на ку хи ња
Два да на пре про сла ве, 16. ју на, у
Сред њој струч ној шко ли „Ва са Пе ла -
гић” у Ко ви ну одр жан је пр ви га стро -
ном ски до га ђај „На ши сло ве нач ки
спе ци ја ли те ти”, по све ћен тра ди ци о -
нал ној ку хи њи. Вред ни уче ни ци из
сред њих шко ла уго сти тељ ских сме -
ро ва из Ко ви на и Пан че ва, уз мен -
тор ство про фе со ра, има ли су зах те -
ван за да так да спре ме је ла по сло ве -
нач ким ре цеп ту ра ма.

Рад ни за да так је био при пре ма ње
ме ни ја на ко ме су се на ла зи ли пи ле ћа
су па с це ле сти на ма на прек мур ски на -
чин, ју не ћи гу лаш на шта јер ски на -
чин с па лен том и ме ша на са ла та на
го рењ ски на чин. За сло ве нач ке по сла -
сти це био је за ду жен ак тив же на при
удру же њу „Ло гар ска до ли на” из Пан -
че ва, чи ја је по дру жни ца у Ко ви ну би -
ла су ор га ни за тор овог за ни мљи вог до -
га ђа ја. У спре ма њу ме ни ја уче ство ва -
ло је два де се так уче ни ка и про фе со -
ра, а је дан број уче ни ка био је ан га -
жо ван при ли ком услу жи ва ња.

Би ло је сто ти нак го сти ју из ко вин -
ске оп штин ске упра ве, та мо шњих
основ них и сред њих шко ла и из јав -
ног и кул тур ног жи во та тог ме ста, као
и пред став ни ка сло ве нач ких удру же -
ња из Пан че ва, Бе о гра да, Зре ња ни на
и Вр шца. Ве сна Ко вач, ди рек тор ка
по ме ну те шко ле, при сут ни ма је го во -
ри ла о уста но ви ко ју во ди. Спе ци ја -
лан гост на до га ђа ју би ла је др Ми ле -
на Спре мо из Ми ни стар ства за обра -
зо ва ње, на у ку и спо рт Ре пу бли ке Сло -

ДОМ ЗДРА ВЉА ЗА ТВО РЕН ЗА ЈАВ НОСТ?

Пи та ња без од го во ра 
ди рек то ра

Др Сто јан Ви ше кру на не
сти же да ко му ни ци ра с
но ви на ри ма и 
ко ри сни ци ма услу га 
уста но ве ко ју во ди

У по след ње вре ме те шко је сту пи ти
у кон такт с ди рек то ром До ма здра -
вља Пан че во др Сто ја ном Ви ше кру -
ном и с ње го вим са рад ни ци ма ко ји
су за ду же ни за од но се с јав но шћу, а
ка да се то и де си, стиг ну нам нео -
бич ни од го во ри.

Та ко је ре дак ци ја на шег ли ста 13.
апри ла ди рек то ру те уста но ве по -
сла ла мејл у ко ме су при ло зи би ли
на ма упу ће на пи сма чи та ла ца Вељ ка
Са мар џи је и Жа кли не Пан тић, ко ји
су нам пре не ли сво ја из у зет но ло ша
ис ку ства у ве зи с функ ци о ни са њем
До ма здра вља. На рав но, има још оних
што су нам пи са ли у не га тив ном кон -
тек сту о уста но ви ко ју во ди др Сто -
јан Ви ше кру на, али ода бра ли смо ова
два јер су има ла по себ ну спе ци фич -

ну те жи ну и сма тра ли смо за сход но
да, про ве ра ва ју ћи њи хо ву ве ро до стој -
ност, од ди рек то ра уста но ве до би је -
мо ко мен тар.

Че ка ли смо две не де ље, до 27. апри -
ла, ка да је др Сто јан Ви ше кру на од го -
во рио. Али сти гла нам је јед на вр ста
ве о ма ду гог пи-ар тек ста о то ме чи ме
се све Дом здра вља ба ви, што „Пан че -
вац”, ина че, ре дов но пра ти. Ни реч о
пи сми ма не за до вољ них гра ђа на! Је -
ди но што је ли чи ло на не ка кав од го -

вор, је сте ре че ни ца у ко јој ди рек тор
ка же: „И по ред све же ље и ан га жо ва -
ња, као и у свим фир ма ма с ве ћим
бро јем за по сле них сва ко днев но се сре -
ће мо с по те шко ћа ма и ри зи ци ма у
функ ци о ни са њу ко ји су не ми нов ни у
са мом про це су ра да, не ка да пред ви -
дљи ви, а не ка да не”. Ин те ре сант но.

По том смо 12. ју на Ви ше кру ни
на пи са ли да по сто ји ин те рес јав но -
сти да нам од го во ри на сле де ћа пи -
та ња и мол бе: „1. Шта Ива на Ма та -
ру га ра ди у До му здра вља?; 2. Да ли
је тач на ин фор ма ци ја ко ју смо до -
би ли да се ба ви јав ним на бав ка ма
без по ло же ног струч ног ис пи та и да
је фа кул тет за вр ши ла у де цем бру
2017. го ди не – што зна чи да не ма
рад ног ис ку ства?; 3. Мо ли мо Вас да
нам да те увид у јав не на бав ке ко је
се ти чу одр жа ва ња во зи ла из во зног
пар ка До ма здра вља и на бав ке ре -
зер вних де ло ва за во зи ла”.

За мо ли ли смо га да нам од го во ри
у што кра ћем ро ку, као и да, за по -
че так, по твр ди при јем меј ла. Ипак,

до за кљу че ња овог бро ја но ви на ни -
шта ни смо до би ли, иа ко је ди рек тор
у те ле фон ском раз го во ру ре као да
ће ње го ви по моћ ни ци и он сам од -
го во ри ти на пи та ња.

Ка ко не ма дру гог рас по ло жи вог по -
те за, од лу чи ли смо да на овај на чин,
јав но, за мо ли мо др Сто ја на Ви ше кру -
ну да поч не да ко му ни ци ра с на ма и
са мим тим и с ко ри сни ци ма услу га
здрав стве не уста но ве ко ју во ди.

С. Т.

на ца „Са ва” из глав ног гра да. Он је
ис та као зна чај обе ле жа ва ња не са мо
овог већ и оста лих кул тур них пра -
зни ка, ко ји за Сло вен це из ових кра -
је ва има ју ве о ма ве ли ку спе ци фич ну
те жи ну.

При ка за но је не ко ли ко про мо тив -
них ту ри стич ких фил мо ва о Сло ве -
ни ји, Ло гар ској доли ни и Пту ју. По -
том су слу ша не ну ме ре „Сло ве ни ја”
по зна тог сло ве нач ког ан сам бла „Бра -
ће Ав се ни ки” и „Дан љу бе зни” поп гру -
пе „Пе пел ин кри”, ко јом је она 1975.
го ди не у Швед ској пред ста вља ла та -

ве ни је. Она је ујед но би ла и пре да вач
на те ча ју за сло ве нач ки је зик са еле -
мен ти ма кул ту ре, ко ји се то ком про -
шле школ ске го ди не одр жа вао у Ко -
ви ну. За хва ли ла је на то плом при је -
му и го сто прим ству, при том по тен -
ци ра ју ћи зна чај ор га ни зо ва ња ова -
квих ма ни фе ста ци ја за пре зен то ва ње
сло ве нач ке кул ту ре и тра ди ци је. Ис -
та кла је да ће, по ред „Пре шер но вог
да на”, ово би ти још јед на тра ди ци о -
нал на ма ни фе ста ци ја у Ко ви ну.

Пре ма ре чи ма Јо си па Ве бе ра,
пред сед ни ка Удру же ња Сло ве на ца

Саша Вебер пред званицама



За хва љу ју ћи сим би о зи с
квр жич ним бак те ри ја ма ко -
је вр ше азо то фик са ци ју ат -
мос фер ског азо та и обо га -
ћу ју зе мљи ште тим еле мен -
том, лу пи не пред ста вља ју
јед ну од вр ста ко ја успе ва
да усво ји нај ви ше азо та. Лу -
пи не су још је дан од пред -
став ни ка фа ми ли је леп тир -
ња ча (Fabaceae) и при па да -
ју ро ду лу пи нус, ко ји ши -
ром све та има пре ко две сто -
ти не јед но го ди шњих и ви -
ше го ди шњих, пре те жно са -
мо ни клих вр ста.

Рад на опле ме њи ва њу и
уво ђе њу са мо ни клих вр ста
у про из вод њу је вр ло ин тен -
зи ван у Евро пи и у Аме ри ци.
У да на шње вре ме у про из -
вод њи је за сту пље но пет-шест
јед но го ди шњих и јед на-две
ви ше го ди шње вр сте. Од јед -
но го ди шњих вр ста, ве ћи
при вред ни зна чај има ју бе -
ла, пла ва, жу та, шпан ска и
ка ли фор ниј ска, а од ви ше -
го ди шњих – ка над ска и де -
ко ра тив на лу пи на.

Од јед но го ди шњих вр ста
нај ра но ста сни ја је пла ва
(ус ко ли сна) лу пи на, а бе ла

лу пи на има нај ду жи ве ге -
та ци о ни пе ри од. Ви ше го -
ди шња (ка над ска) лу пина
у по вољ ним усло ви ма га је -
ња жи ви око де сет го ди на.
Лу пи не има ју сна жан ко ре -
нов си стем вре те на стог ти -
па и ве ли ке уси сне мо ћи.
Нај ра зви је ни ји је код жу те
лу пи не, где по је ди не жи ле
про ди ру у зе мљи ште на ду -
би ну до два ме тра. Укуп на
ма са ко ре но ва лу пи на мо -
же би ти од три до де вет то -
на по хек та ру. На ко ре но -
ви ма жи ве квр жич не бак те -
ри је – азо то фик са то ри.

Ста бло јед но го ди шњих вр -
ста лу пи на је чвр сто, сна -
жно раз ви је но и раз гра на -
то, раз ли чи те ви си не. Код
ви ше го ди шњих лу пи на у пр -
вој го ди ни фор ми ра ју се са -
мо ве ге та тив на ста бла, ску -
пље на у бо кор (бу сен) из ко -
га се у на ред ним го ди на ма
раз ви ја ју ге не ра тив на ста -
бла ко ја се по сле ко сид бе
или ис па ше од лич но ре ге -
не ри шу. Ова лу пи на је по -
год на за ко ри шће ње ис па -
шом или ко сид бом.

Ли сто ви су сло же не гра -
ђе и са сто је се из ли сне др -
шке на ко јој се на ла зе ли -
ске рас по ре ђе не у пр ста сту
цваст. Об лик, као и број ли -
ски у ли сту спе ци фи чан је
за сва ку вр сту. Лист бе ле

лу пи не има пет до се дам
обр ну то ја јо ли ких си во зе -
ле них ли ски. Лист жу те лу -
пи не има пет до де вет ра -
ди јал но рас по ре ђе них лан -
це та стих и на вр ху за ши ље -
них сив ка стих, де ли мич но
ма ља вих ли ски. Пла ва лу -
пи на има пет до је да на ест
сит них лан це та стих там но -
зе ле них ли ски, а ви ше го ди -
шња пет до де вет там но зе -
ле них ли ски ја јо ли ког об -
ли ка.

Цве то ви су пе то дел ни,
леп ти ра сте гра ђе, ску пље ни
у цва сти на цвет ним гран -
чи ца ма. Ве ћи на вр ста до -
би ла је на зив по бо ји кру -
нич них ли сти ћа. Лу пи не су
пре те жно стра но о плод не
биљ ке, а опра ши ва ње се од -
ви ја по мо ћу пче ла.

Плод је ма ху на ко ја има
ве ћи број се ме на (три до
шест). Она је чвр ста, круп -
на, сег мен ти ра на, по по вр -
ши ни ма ља ва и гру бог тки -
ва. Код ве ћи не вр ста у зре -
лом ста њу ма ху на ла ко пу ца
и про си па се ме, по себ но ако
је из ло же на на из ме нич ном
вла же њу и су ше њу. Се ме је,

у за ви сно сти од вр сте, раз -
ли чи то по об ли ку, круп но ћи
и бо ји. Слич не је гра ђе као и
у оста лих ма ху нар ки – са -
сто ји се из се ме ња че и кли -
це са два ко ти ле до на. Се ме
лу пи не са др жи 38–52% бе -
лан че ви на, 26–39% угље них
хи дра та, 5–20% ма сти и око
3,5% ми не рал них ма те ри ја.
У зе ле ној ма си има око 18%
бе лан че ви на. По ред ве ли ке
хран љи ве вред но сти, се ме
има и од ре ђе не ко ли чи не ал -
ка ло и да ко ји ума њу ју ње го -
ву упо треб ну вред ност. Се -
лек ци јом су ство ре не сор те
ко је се пре ма са др жа ју ал ка -
ло и да у се ме ну (зр ну) де ле
на слат ке (ма ње од 0,2% ал -
ка ло и да), сред ње гор ке (0,1–
0,25%) и гор ке (из над 0,3%).

Пред но сти га је ња лу пи на
су раз ли чи те: има ју до бар и
ду бо ко раз ви јен ко рен, ства -
ра ју огром ну над зем ну би о -
ма су (45–60 то на по хек та -
ру), бр зо ра сту, де лу ју сте ри -
ли шу ће на по је ди не бак те ри -
је зе мљи шта, от пор не су на
су шне усло ве и ни ске тем пе -
ра ту ре (за ви сно од сор те) и
др. Је ди на ви дљи ви ја ма на
(код не ких) је сте при су ство
ток сич них ал ка ло и да, што по -
гор ша ва укус хра не. Ина че,
жу та и бе ла лу пи на су ма ње
ал ка ло ид не, а пла ва се прак -
тич но не ко ри сти за хра ну.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 22. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Лу пи не – при род не
фа бри ке азо та

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ОДР ЖАН СТРУЧ НИ СКУП О БЕЗ БЕД НО СТИ

ОД ГО ВОР НОСТ СВИХ 
СУ БЈЕ КА ТА ДРУ ШТВА

Упо зна ва ње са 
оба ве за ма ко је 
про ис ти чу из про пи са

У Ре ги о нал ној при вред ној ко -
мо ри Ју жно ба нат ског управ ног
окру га у че твр так, 14. ју на, у
са рад њи с Цен тром за ана ли зу
ри зи ка и упра вља ње кри за ма,
одр жан је струч ни скуп на те -
му „Без бед ност при вред них су -
бје ка та и ло кал не за јед ни це”.

Скуп је отво рио ди рек тор Ре -
ги о нал не при вред не ко мо ре Ју -
жно ба нат ског управ ног окру га
др Мар ко Ћу ли брк, ко ји је ис -
та као да иа ко де лу је да има
пре ви ше за кон ских и под за -
кон ских ака та у овој обла сти, у
си ту а ци ја ма ка да је на ру ше на
без бед ност, увек је до бро има -
ти про пи са не про це ду ре и си -
сте ме по на ша ња ка ко би се
убла жи ле по сле ди це. Он је на -
гла сио да је ипак нај бо ље де -
ло ва ти пре вен тив но ка ко до то -
га не би ни до шло.

Уче сни ци ма струч ног ску па
обра ти ла се Да ни је ла Лон чар,
на чел ни ца Ју жно ба нат ског
управ ног окру га, ко ја је из не ла
ути сак да пу на са ла мо же да
по све до чи ко ли ко су сви све -
сни од го вор но сти ко ја је на су -
бјек ти ма овог дру штва ка да су
у пи та њу ван ред не си ту а ци је.

О ути ца ју при ме не про пи са
из обла сти ван ред них си ту а ци -
ја и при ват ног обез бе ђе ња на
по ве ћа ње без бед но сти при вред -
них су бје ка та и ло кал не за јед -
ни це го во рио је др Зо ран Ке -
ко вић, пред сед ник Цен тра за
ана ли зу ри зи ка и упра вља ње
кри за ма у Бе о гра ду.

У окви ру про гра ма све ча ног
отва ра ња фо ру ма „Кре а тив на
Евро па 2018”, у сре ду, 20. ју -
на, у 19.30, у За ду жби ни Или је
М. Ко лар ца отво ре на је из ло -
жба по све ће на нај зна чај ни јој
умет нич кој ма ни фе ста ци ји у
Пан че ву – Би је на лу умет но сти.
На из ло жби су пред ста вље ни
пла ка ти осам на ест до са да ре -
а ли зо ва них ма ни фе ста ци ја
(1981–2018), као и ви део-ра -
до ви пер фор ман са са упра во

за вр ше ног осам на е стог Би је -
на ла умет но сти, под на зи вом
„Про стор ни агенс”.

Ово је тра ди ци о на лан до га ђај
де ска „Кре а тив на Евро па – Ср -
би ја”, ко ји се одр жа ва од 20. до
22. ју на на ви ше ло ка ци ја у Бе о -
гра ду. Део про гра ма фо ру ма би -
ће по све ћен пи та њу ме ђу на род -
них кул тур них од но са и са рад ње
за пад ног Бал ка на и Европ ске
уни је, а ре зул та ти фо ру ма по др -
жа ва ће бу ду ће освр те на им пле -
мен та ци ју кул тур не стра те ги је
Европ ске уни је у ре ги о ну.

Би је на ле умет но сти је то ком
ви ше де це ни ја свог по сто ја ња
успе шно ус по ста вљао ја сну ар -
ти ку ла ци ју из ме ђу са вре ме них

умет нич ких тен ден ци ја, пу -
бли ке и струч не јав но сти. На -
ци о нал ни, али и ме ђу на род ни
зна чај ове ма ни фе ста ци је, ко -
ја пред ста вља кон такт са са -
вре ме ним из ра зом, ква ли тет -
но је до ку мен то ван и ар хив -
ски об ра ђен, до сту пан ис тра -
жи ва чи ма, па ти ме чи ни зна -
ча јан део на уч не гра ђе са вре -
ме не умет но сти у по след ње
три де це ни је.

У са гле да ва њу ви ше де це ниј -
ског успе ха и зна ча ја Би је на ла
са чу ва на је ве ли ка ар хи ва у ко -
јој се на ла зе: до ку мен ти, фо -
то гра фи је, ау дио-
-ви зу ел ни ма те ри јал – бо га та
ар хив ска гра ђа, као и со лид на

ко лек ци ја умет нич ких ра до ва,
ко ја се да нас чу ва де лом у де -
поу Га ле ри је са вре ме не умет -
но сти.

Ви зу ел ни иден ти тет исто ри -
ја та Би је на ла умет но сти би ће
ове го ди не при ка зан у окви ру
про гра ма де ска „Кре а тив на
Евро па – Ср би ја 2018” у про -
сто ри ма Ко лар че вог на род ног
уни вер зи те та у Бе о гра ду. Овим
ће би ти омо гу ћен ви зу ел ни пре -
глед Би је на ла умет ни ци ма, као
и по што ва о ци ма са вре ме не
умет но сти ко ји до са да ни су
има ли при ли ку да ви де ову ма -
ни фе ста ци ју и да фраг мен тар -
но ис пра те исто риј ско кре та -
ње Би је на ла.

ФОРУМ „КРЕАТИВНА ЕВРОПА 2018”

Изложба радова с бијенала уметности
у Панчеву (1981–2018)

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

– Иде ја ова квих еду ка ци ја
је сте да се про бу ди свест љу ди
на од го вор ним ме сти ма у при -
вред ним су бјек ти ма и ло кал -
ној са мо у пра ви, као и да се јав -
ност ин фор ми ше о то ме ка ко
се мо гу убла жи ти евен ту ал не
по сле ди це. Ван ред не си ту а ци -
је се де ша ва ју хте ли ми то или
не и глав на бри га је ка ко ће
си стем од го во ри ти на њих, јер
су јед на ко угро же ни и гра ђа ни
и при вре да – ре као је Ке ко вић.

У скла ду са За ко ном о ван -
ред ним си ту а ци ја ма, сви су бјек -
ти си сте ма за шти те и спа са ва -
ња ду жни су да спро во де пре -
вен тив не ме ре за шти те и спа са -

ва ња на те ри то ри ји Ре пу бли ке
Ср би је. У скло пу пре вен тив них
ме ра, оба ве за ор га на ло кал не
са мо у пра ве и свих при вред них
дру шта ва је сте и из ра да про це -
не угро же но сти од еле мен тар -
них не по го да и дру гих не сре -
ћа, као и пла но ва за шти те и
спа са ва ња. Исто вре ме но, на
осно ву За ко на о при ват ном обез -
бе ђе њу, про пи са на је оба ве за
из ра де ак та о про це ни ри зи ка
и за шти ти ли ца, имо ви не и по -
сло ва ња. Шти ће ни објек ти за
ко је је про пи са на оба ве за да из -
вр ше ка те го ри за ци ју и из ра де
акт о про це ни ри зи ка у за шти -
ти ли ца, имо ви не и по сло ва ња

бли же су де фи ни са ни за кон -
ским про пи си ма.

Циљ струч ног ску па био је
да се уче сни ци упо зна ју са оба -
ве за ма ко је про ис ти чу из на -
ве де них про пи са, као с тим на
ко ји на чин њи хо ва при ме на
до при но си без бед но сти при -
вред них су бје ка та, гра ђа на и
ор га на ло кал не са мо у пра ве ка -
да су у пи та њу раз не вр сте опа -
сно сти.

На ску пу је го во рио и Дра -
ган Су ха нек, ди рек тор фир ме
„Cards Print”, ко ја се ба ви си -
сте ми ма за кљу ча ва ња, упра -
вља ња кљу че ви ма и кон тро лом
при сту па.

Уче ни ци и на став ни ци ОШ
„Ми ро слав Ми ка Ан тић” у су -
бо ту, 16. ју на, очи сти ли су цен -
трал ни град ски парк у окви ру
дру штве но од го вор не кам па ње
„Не пр љај. Не маш из го вор!”,
ко ју је ор га ни зо ва ла ком па ни -
ја СББ. Основ ци и њи хо ви на -
став ни ци по мо гли су ЈКП „Хи -
ги је ни” да уре ди про стор цен -
трал них град ских ули ца по
окон ча њу пан че вач ког ин тер -
на ци о нал ног кар не ва ла и у не -
де љу, 17. ју на. Циљ кам па ње
„Не пр љај. Не маш из го вор!” је -
сте да кон крет ном ак ци јом
укла ња ња сме ћа ути че на раз -
вој све сти гра ђан ства о по тре -
би очу ва ња жи вот ног про сто -
ра. По зна то је да су ули це и
пар ко ви, на кон одр жа ва ња ве -
ли ких ма ни фе ста ци ја, у ве ћој
ме ри за тр па ни от па дом због

ве ће фре квен ци је љу ди и да је
по треб но до дат но ан га жо ва ње
у уре ђе њу ло ка ци ја у што кра -
ћем ро ку.

Пре ма ре чи ма Дра га не Кр -
стић, ди рек тор ке Основ не шко -
ле „Ми ро слав Ми ка Ан тић”, уче -
шће у овој ак ци ји за уче ни ке

ове шко ле би ло је при ли ка да
про ши ре сво је еко ло шке ви ди -
ке и про ду бе свест о зна ча ју
при ро де.

– То је у исто вре ме на чин да се
укљу че у ак тив но сти дру штве но
од го во рих ком па ни ја у окру же -
њу. За на став ни ке то је би ла мо -
гућ ност да еко ло шке са др жа је
при бли же де ци на прак ти чан на -
чин, због че га смо се ра до ода зва -
ли по зи ву СББ фон да ци је и да ли
свој до при нос уче шћем у овој ак -
ци ји – из ја ви ла је Дра га на Кр -
стић за „Пан че вац”.

До са да је за хва љу ју ћи овој
кам па њи очи шће на по вр ши на
ве ли чи не око се дам де сет фуд -
бал ских те ре на и по ста вље но је
два де сет јед но игра ли ште за ма -
ли ша не у де вет на ест гра до ва у
Ср би ји. По ред то га, по де ље но је
40.000 би о ра згра ди вих тор би.

СПРО ВЕ ДЕ НА АК ЦИ ЈА ЧИ ШЋЕ ЊА

Да цен тар гра да бли ста
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Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику 

magyar nyelven / на мађарском језику 

A NŐ, MINT A
HAGYOMÁNYŐRZÉS
SZILÁRD OSZLOPA
» II oldal

KÜLÖNDÍJ A 
PANCSOVAIAKNAK
» II oldal

NÉPTÁNCOSOK ÉS
NÉPZENÉSZEK,
ÉNEKESEK ÉVI 
TALÁLKOZÁSA A
TEKINTÉLYES
SZEMLÉN
» VII oldal 

DÉL-BÁNÁTI 
SIKEREK
» VIII oldal 

Sok évvel ezelőtt a Tamási Áron Székely-
Magyar Művelődési Egyesület vezetőségének
körében szüle tett egy ötlet, hogy jó len ne
kibővíteni az egyesület székházát és te -
rem te ni egy olyan kis zu got, ahol össze le -
het ne gyűjte ni a tárgyi hagyatékot, népvi -
se le ti da ra bo kat és ira to kat, amelyeket még
őriznek a bu ko vi nai székely–magyar csa-
ládokban. Te kin tet tel ar ra, hogy egyre ke -
ve sebb olyan la kos van, aki min de ze ket a
házában sze retné me gvigyázni, eljött az
idő, hogy  ten ni kel lett va la mit en nek ér-
dekében.  

Közel tizenöt évvel ezelőtt, ami kor meg-
nyílt a lehetőség magyarországi alapítvá-
nyoknál pályázni nagyobb beruházásokra,
mint amilyen egy ház megvéte le lett vol -
na, az ak ko ri vezetőség ta gjai meg kezdték
a tárgyalást az ódon ház tulajdonosával
az egyesület székháza mel let ti tel ken, mi -
vel az omladozó házat egyre ke ve seb bet
használták lakóházként. Miután a tu laj -
do nos észre vet te, hogy őszinte a szándék,
a saját hasznára sze ret te vol na fordítani a
vásárt és nagyon ma gas árat sza bott meg,
amely nem volt reális, így az egyesüle ti
ta gok elálltak az ötlettől. 

Telt – múlt az idő, évek ro han tak el, de
a házzal nem történt sem mi, azonkívül,
hogy a tatarozások el lenére  is egyre ro mlott
az állapota. Ezt végül belátták a tu laj do -
no sok is és be je len tették szándéku kat,
hogy mégiscsak eladnák az in ga tlant. 

2013-ban új remény je lent meg 
A Tamási Áron SZMME-ben 2013-ban
egy nagyszabású ünnepségre készülődtek.
Szep tem ber ben, a kirvájjal egyidőben
ünne pelték meg a bu ko vi nai székely-ma-
gyarok idetelepítésének 130. évfordulóját.
Ma ga srangú vendégek vol tak hi va ta lo -
sak a városi önkormányzatból, a vajdasági
művelődési intézményekből, Magyaror-
szágról és Erdélyből. A meghívásnak leg -
nagyobb  számban a külföldi ma ga srangú
vendégek tet tek ele get, mint Ve ress László,
a Magyar Országház elnökének kabinet-
főnöke, és Potápi Árpád János, az ak ko ri
Magyar Miniszterelnökség  Nem ze ti össze-
tartozás Bizottságának elnöke a bizottság
ta gja i nak többségével, és so kan mások,
összesen min tegy har min can. Az egyesüle ti

dezésében nagyon sok helyi la kos vet te
ki részét, erkölcsi kötelességnek ére zve
egyéni munkával ten ni  a közös jóért.
Nem kevésbé értékes a Ze le ni lo Közmű-
vesítési Vállalattal való együttműködés
sem, amelynek munkásai az üres te ret
két – három na pon belül valódi udvarrá
varázsolták, te le zöld bo kor ral és virággal. 

A jóakarók ki tar tot tak a 
her te lendyfal vi ak mel lett
A támogatás si ke res le bonyolításáról be -
a dott elszámolás és beszámoló után  érte-
sítés érke zett, hogy a továbbiakban is pá-
lyázni kell a munkálatok ki vi te lezéséhe z.
Ez is megtörtént és így, a her te lendyfal vi
magyarok tájházának ala pja it 2017. szep -
tem ber elején lerakták. A kivitelező meg-
választása a Si mak Építkezési Vállalatot
il let te meg, amelynek munkásai a mun-
kavezetőikkel együtt szaks zerűen, nagy
igyelem mel és odaadással dol go znak a
pro jek tu mon. 

A 2017. év végéig befejeződtek a föld-
munkák és elkészült az első ala ple mez,
majd ez év tavaszán folytatódtak a mun-
kálatok. A művelődési  egyesület vezető-
sége és a kivitelező közötti jó együttmű-
ködésnek köszönhetően a munkálatok
nagyon szépen ha lad tak, úgy hogy az el-
múlt na pok ban a tájházat pi ros tetőcse-
réppel fedték be, amely messziről is látható.
A ház nem túl nagy, a helyiségek pe dig
úgy helyez ked nek el, akárcsak az első há-
zakban, amelyeket földből – sárból ké-
szítettek. Még a régi es ke men ce is helyet
ka pott az ut cai szobában.    

Az év végéig még nagyon sok mun ka
ma radt, de ma rad még mun ka ta vas zra
is, ami kor a mellékhelyiségek kialakításán
dol go znak majd, hogy az udvart is kellő-
képpen ren de zni le hes sen a ház ren del -
tetésével összhangban. 

A her te lendyfal vi székely-magyarok a
jövő év folyamán megünne pel he tik a
tájház megnyitását, és azután lesz majd
számukra egy olyan tér, ahol bemutathatják
min dazt, ami az elődöktől emlékként ma -
radt fenn az ak ko ri életmódra, művelő-
désre és szokásokra utal va, melyek nyomai
még min dig fellelhetőek a mai em be rek
emléke zetébe n és  ot tho na ik ban. 

Lőcsei Ilo na
Nagy Mónika

FOLYAMAT BAN VAN A TÁJHÁZ KIALAKÍTÁSA HER TE LENDYFALVÁN

AZ ELŐDÖK ÁLMÁNAK MEGVALÓSULÁSA

vezetőséggel folyta tott beszélgetések ben
ismét fel merült a házvásárlás kérdése és
ak kor célzot tan fel ve tették a ko moly le-
hetőséget, hogy az álom és vágy megva-
lósuljon. 

Megkezdődött a hosszú és kínos 
megvalósítási út
A 2014. év folyamán megérke zett az érte-
sítés, hogy a Magyar kormány és a Nem zet -
po li ti kai Államtitkárság jóváhagyta a támo-
gatást a ter vek megvalósítására a Bet hlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által. A pályázati
ira tok benyújtása után néhány hónapra a
kör bezárult. A ház adásvéte li szerződését
véle tlenül 2015. au gus ztus 20-án, a Magyar
nem zet ünnepének napján írták alá. 

Ek kor kezdődött meg a kínos utánjárás,
a küldözgetések, járkálások az intézmények
között  megs ze re zni a szükséges ira to kat,
en gedélyeket, jóváhagyásokat, ter ve ket és

végzése ket. Nagyon sok türe lem mel, ki-
tartással és a jóakaratú em be rek nek nek
köszönhetően, akik min dig jó és járható
útra térítették az ügyintézést a megvalósítás
felé. 2016. február végéig elhárult min -
den akadály, te ljesültek a támogatási szer-
ződésben fo glalt követelmények: a régi
ház megvásárlása és lebontása, Magyar-
országon a székelyka pu kidolgoztatása és
hazaszállítása, amely arról tanúsko dik,
hogy már 135 éve élnek eb ben a térségben
bu ko vi nai székely-magyarok. Ömböli Zol-
tán as zta los és fafaragó sok sze re tet tel
véste fába a jelképe ket amelyek erről ta-
núskod nak. Végéhez ért a tájház kialakí-
tásához szükséges ter vrajz kidolgoztatása
is, akárcsak az összes szükséges en gedély
jóváhagyása. 

A házbontás körüli munkákban, a szé-
kelyka pu felállításán és az udvar ren -
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A rendezvényt 
anyagilag támogatta a
magyarországi Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt 

Május ídusán tartották meg a ha-
todik Vajdasági Vágtát a zobnati-
cai lóversenypályán Topolyán. Hi-
vatalosan meghírdették, hogy az
idei győztesek jogot nyernek a Nem-
zeti Vágtán való részvételre ez év
szeptemberében Magyarországon,
Budapesten a Hősök Terén.

Ez a rendezvény nagyon köz-
kedvelt 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 akro-
baták is bemutatkoztak mutatvá-
nyaikkal és a kísérő rendezvényeken
részt vehettek a bejelentkező mű-
velődési 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 ha-
gyományos tokányfőző versenyt
is rendeztek. A tokány húsos étel,
amelyet bográcsban főznek. Három
fajta szárított húst használnak hozzá
csíkokra vágva amelyet – a legen-
da szerint – a magyar lovasok a
nyeregben hordoztak. Tekintettel
arra, hogy a paprika Európába Ko-

lumbusz Kristóf által jutott, mi-
közben a hiedelem szerint a Magyar
lovasok sokkal előbb főzték a to-
kányt, az elsődleges megőrzött re-
cept nem tartalmazhatta e fűszert.
Habár a zsűri nem vette rossz né-
ven, ha valaki a versenyzők közül
mégis használt paprikát, úgy vélik,
hogy a lovasok a táborhelyen ta-
lálható zöld fűszernövényekkel íze-
sítették 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 részvé-
telért. Rancz Károly, a Petői Sándor
MME elnöke szerint a csapattal
nem ismertették kellőképpen a ver-
seny szabályait, így nem öltöztek
népviseletbe, mint a többi ver-
senyző, de helyi jellegzetességként
kézimunkákkal  díszítették ki sát-
rukat. Tüzet is a földön raktak, ami
ökológiai okokból tilos volt. Tájé-
kozatlanságuk következményeként
a magyarországi és hazai tagokból
álló zsűri megvont tőlük néhány
pontot. Ez azért nem volt akadálya
annak, hogy szórakozzanak, jól
érezzék magukat, lássanak-hallja-
nak, megtanuljanak egyet-mást,
hogy jövőre jobban felkészülve meg-
nyerjék 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 Ope-
rettszínház művészeinek fellépés-
ével zárult.

Biszak Karolina

Egy hölgy, aki
mindennel elér

A Tamási Áron SZMME
kézimunkázóinak 
legifjabb tagjaként lett
a csoport vezetője

Mosolyával és szilárd
magatartásával
magasabb színtre
emelte a munkát

Jó példája annak, mennyire szük-
séges hogy a nők támogassák egy-
mást és hogy örüljenek mind a sa-
ját-, mind a mások sikereinek, tel-
jes mértékben rávall polgártárs-
nőnkre, Varga Erzsébetre Herte-
lendyfalváról.

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 foglalkoz-
tak, életük elmaradhatatlan része

volt a népdaléneklés, és híven őriz-
ték a hagyományos, régi ételek re-
ceptjeit, amelyeket Bukovinából
hoztak magukkal 135 évvel ezelőtt. 

Amióta visszaemlékszik életére,
szabad idejét mindig az idősebb
asszonyok mellett töltötte guzsalyas-
ban. Abban az időben alakult a
Tamási Áron SZMME, és így, mi-
vel az asszonyoknak nem volt he-
lyiségük, ahol összeülnének, a tár-
salgások házaknál folytak. Ezekre
az összejövetelekre mindig eljárt

ta be őket a házába, amelyet utánna
megörököltek.  Az udvart bené-
pesítették különféle állatokkal és
növényekkel és Erzsike azt állítja,
hogy ő itt, a nagyanyjával, férjével
és gyerekeivel tanult meg élni. Min-
dig jelen voltak a hertelendyfalvi
rendezvényeken a lovakkal és hin-
tóval. 

Amikor eljött a nehéz időszak
és a család szűkös jövedelme nem
engedte meg, hogy “csak” anya,
feleség és háziasszony legyen, mun-
kaviszonyba lépett a pancsovai
Dečja radost Óvodai intézményben.
Ugyanakkor egy nagyon nehéz be-
tegséget küzdött le az orvosok és a
hite segítségével. 

Abban az időszakban Kemény
Anna vezette a kézimunkacsopor-
tot, aki súlyosan megsérült és több
mint két évig nem tudta végezni
ezt a munkát, így a gyűlésen a je-
lenlevők általános csodálkozására,
Erzsike vette át a csoport vezetését.
Attól a 2013-as évtől kezdve aktívan
foglalkozik ezzel a munkával is,
amelyet nem lehet szabadidőtöl-
tésnek nevezni, mert valóban sok
időt, türelmet és bizonyos te-
hetséget igényel, akárcsak bárme-
lyik más munkahely. A gyűléseket
és társalgásokat ritkán mulasztja
el és kimondottan aktív a tevé-
kenységek szervezésében és az egye-
sület további munkájáról szóló
döntések meghozatalában. 

A kezdet nem volt könnyű, mert
habár a többség támogatta a dön-
téseit és segítséget nyújtott a mun-

GYEREKKORTÓL NŐ A SZERELEM A SAJÁT TÖRTÉNELME IRÁNT

A NŐ, MINT A HAGYOMÁNYŐRZÉS SZILÁRD OSZLOPA

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

szerű volt az elkészítése és vékonyan
meghíntve porcukorral vagy házi
lekvárral megkenve valódi cseme-
ge volt mindenkinek. Felragyogó
arccal állítja, hogy attól jobbat so-
ha nem evett. 

Hatodik, vagy hetedik osztályos
tanuló volt a hertelendyfalvi Test-
vériség – Egység Általános Isko-
lában, amikor az Arató napokat
kezdték megrendezni. Azt meséli,
hogy az akkoriak sokban külön-
böztek a mai aratóünnepségtől.

Induláskor mintegy tizenöt em-
ber 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. Min-
den útkereszteződésben emberek
álltak a kútból merített hideg vízzel
a kancsókban, kilivel vagy zsíros-
kenyérrel 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 gyer-
meke, de apai ágon van még egy-
egy élő ivére és nővére, és volt
egy ivére, aki pórul járt. Azt mon-
dja, hogy gazdagság volt a nagy-
család, ahol a gyerekek együtt nőt-
tek fel. Az anyák arra törekedtek,
hogy mindent megosszanak, ami-
jük volt, hogy egy gyermek se érez-
ze a nincstelenséget. Abban külö-
nösen ügyesek voltak, hogy aka-
ratlanul se sértsenek meg egy csa-
ládtagot sem. 

Mostohaapa mellett nevelkedett,
aki nagyon jó ember volt és az
egész család szépen fogadta édes-
anyját 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 csa-
ládalapítás. Férjével, Lajossal és
két kislányával a nagyanyja fogad-

A VAJDASÁGI VÁGTA ÉS A TOKÁNYFŐZÉS

Különdíj a pancsovaiaknak

TEMPLOMBÚCSÚ HERTELENDYFALVÁN

Szentháromság 
Vasárnapja

A pünkösd utáni vasárnap
Szentháromság vasárnapja. A
hertelendyfalvi kis katolikus kö-
zösség ünnepre gyűlt össze, hiszen
a templomként használt imahá-
zukat a Szentháromság tiszte-
letére szentelték fel. 

A szentmisét Ft. Pastyik Róbert
atya, pancsovai plébános tartotta.

A szentmise végén a kis minist-
ránsok énekkel is szolgáltak.

Az alkalom különlegessége az
volt, hogy a keresztyén egység ne-
vében meghívták a helyi református

testvéreket. Halász Béla püspök,
Szilágyi Zoltán lelkipásztor és az
éppen hertelendyfalván tartozkodó
Kiss Balázs és Csilla, erdélyi lel-
készházaspár is szívesen tett ele-
get a meghívásnak, a gyülekezeti
tagokkal közösen. A református
testvérek ajándékokkal kedvesked-
tek az ünneplő közösségnek. 

A szentmise után vendégek
és vendégfogadók közös szere-
tetvendégségben vettek részt, kel-
lemes társalgás közepette.

Halász Zsuzsanna

Pünkösd első napján, május 20-
án kilenc torontálvásárhelyi ijú tett
önálló fogadalmat hitéről az Úr

színe előtt a falu református temp-
lomában. Felkészítésüket nt. Be-
szédes Mária lelkésznő gondozta.

Vizsgaalkalom is volt e nap további
tizenhét református felekezetű di-
áknak, akik konirmációjára a

2018/19-es tanév végén kerül majd
sor.

Martinek Imre

FOGADALOMTÉTEL

Konfirmálódás 
Torontálvásárhelyen

kában, mint mindenhol, meg-
történt, hogy egyéneknek nem
tetszettek a döntések és a leg-
nagyobb feladat az volt, hogy
megőrizze a békességet az idősebb
tagok és a vezetőség között. Erzsi-
ke e feladathoz teljes mértékű tis-
ztelettel állt hozzá, tekintettel ar-
ra, hogy a csoport tagjai sokkal
idősebbek nála. Mint legijabb,
mindig ügyelnie kellett hogy ne
sértsen meg valakit, ne emeljen
hangot senkire, de ugyanakkor meg-
követelte a megbecsülésüket is. 

A legnagyobb segítsége a szer-
vezet irányításában és a kiállítások
szervezésében Homonnai Júlia volt.
Emlékszik, hogy Homonnai asszony
milyen sokat segített neki az első
kézimunka kiállítás megszer-
vezésében, amikor útbaigazítást
adott hogyan kell felállítani a pan-
nókat és hogyan kell kirakni a ké-
zimunkákat. Attól a pillanattól min-
den jobbra fordult. Megerősítette
kapcsolatait a más településen mű-
ködő kézimunkacsoportok tagjai-

val, amelyekkel ma is kapcsolat-
ban van és amelyekkel közösen lá-
togatni kezdte a különböző ren-
dezvényeket. Rendszeresen kiállítja
és árusítja a kézimunkákat és ka-
lácsokat, amelyeket a csport tagjai
készítenek. 

Ezek az “ő asszonyai”, ahogy
szeretetből szólítja őket, bevonták
a kóruséneklésbe is. Mosolyogva
mondja el, hogy senki nem kér-
dezte szeretne-e, vagy tud-e éne-
kelni, csak értesítették, hogy mi-
kor lesz próba  és jelenjen meg. 

A kézimunkáknak, a hazai ha-
gyományos süteményeknek és a
kórusnak köszönhetően, valamint
a Magyar Kormánynak, amely tá-
mogatja 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)



У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  22 .  ЈУНА 2018.  /  PANCSOVÁN,  2018.  JÚNIUS 22.

Пре много година у кругу руководила-
ца МКУД-а „Тамаши Арон” родила се
идеја да би било добро проширити се-
диште Друштва и створити један ма-
ли кутак где би се скупили стари пред-
мети, делови ношње и документаци-
ја, који се још налазе у кућама буко-
винских Секељ-Мађара. Пошто је све
мање житеља који све то желе да чу-
вају у својим домовима, дошло је време
да се нешто предузме.

Пре око петнаест година, када се ука-
зала прилика да се конкурише код ра-
зних фондација у Мађарској за веће
инвестиције, као што би била купови-
на куће, чланови тадашњег председ-
ништва су започели преговоре с вла-
сницом старе куће која се налазила по-
ред седишта Друштва, а која се све ма-
ње користила за становање, јер је по-
чела да пропада. Пошто је власница
приметила да су намере озбиљне, по-
кушала је да преокрене причу у своју
корист и одредила је веома високу це-
ну, која је била нереална, па су члано-
ви Друштва одустали од те идеје.

Време је одмицало, године су про-
лазиле, али се с кућом ништа није де-
шавало, осим што је све више пропа-
дала. То су напокон увидели и власни-
ци, 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 сеп-
тембру је, заједно с кирвајем, просла-
вљено и 130 година од досељења буко-
винских Секељ-Мађара на ове просто-
ре. Позвани су високи званичници из
града, из војвођанских установа кул-
туре, као и из Мађарске и Трансилва-
није. Позиву су се у највећем броју
одазвали еминентни гости из иностран-
ства, као што су били шеф кабинета
председника Скупштине Мађарске Ла-
сло Вереш и тадашњи председник Од-
бора за национално јединство при вла-
ди Мађарске Арпад Јанош Потапи, с
већином чланова Одбора, и многи дру-
ги, њих око тридесет укупно. У разго-
ворима руководства Друштва с њима

учествовали су многи мештани, који
су сматрали својом моралном обаве-
зом да уложе свој рад за опште добро.
Није мање вредна ни сарадња с Јав-
ним комуналним предузећем „Зеле-
нило”, чији су радници за два-три да-
на преуредили празан простор у пра-
во двориште, пуно зеленила и цвећа.

Доброчинитељи остали уз Војловчане
Након поднетог извештаја о успешној
реализацији донације стигло је обаве-
штење да треба конкурисати и надаље
за извођење радова. То је и учињено,
тако да су темељи етно-куће војловач-
ких Мађара постављени почетком сеп-
тембра 2017. године. Избор за извођа-
ча радова пао је на Грађевинско преду-
зеће „Шимак”, чији радници заједно с
руководиоцима раде на пројекту про-
фесионално, с великом пажњом и за-
лагањем.

До краја 2017. године завршени су
земљани радови и урађена је прва пло-
ча, да би се у пролеће ове године на-
ставило са изградњом. Уз добру са-
радњу 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  просто-
рије су распоређене као што су биле у
првим кућама, које су се некада гра-
диле од земље и блата. Чак је и старо-
модна 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 проле-
ће, када ће бити обављени радови на
помоћним просторијама, како би се
уредило и двориште у складу с наме-
ном куће.

Војловачки Секељ-Мађари ће сле-
деће године моћи да прославе отвара-
ње своје етно-куће и имаће простор у
којем ће приказати све оно што је од
предака сачувано као успомена на на-
чин живљења, културу и обичаје, чији
се трагови још увек могу пронаћи у
људима и њиховим домовима.

Илона Лечеи

Моника Нађ

У ТОКУ ИЗГРАДЊА ЕТНО-КУЋЕ У ВОЈЛОВИЦИ

ОСТВАРЕЊЕ СНА ПРЕТХОДНИКА

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 обаве-
штење да су мађарска влада и Држав-
ни секретаријат за националну поли-
тику Мађарске одобрили средства за
реализацију планова преко фондације
„Бетлен Габор”. Поднета је конкурсна
документација и након неколико ме-
сеци круг је затворен. Уговор о купо-
продаји куће игром случаја потписан
је 20. августа 2015. године, на дан на-
ционалног празника Мађарске.

Тада су почеле „путешествије” по ин-
ституцијама за добијање свих потреб-
них докумената, дозвола, одобрења, пла-

нова и решења. Уз много стрпљења, ис-
трајности и захваљујући добронамер-
ним сарадницима, који су нас упућива-
ли на прави, проходан пут до реализа-
ције, до краја фебруара 2016. године оба-
вљени 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 се-
кељ-капија, симбол који означава да на
овим просторима већ 135 година живе
буковински Секељ-Мађари. Золтан Ем-
бели, 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 ра-
дови могли да буду започети.

На рушењу куће, подизању секељ-
капије и уређењу дворишног простора

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven
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Ма ни фе ста ци ју 
фи нан сиј ски 
по др жа ва ма ђар ска
фон да ци ја „Бе тлен
Га бор”

Сре ди ном ма ја одр жан је ше -
сти „Вој во ђан ски га лоп” на хи -
по дро му у Зоб на ти ци у Бач кој
То по ли. Зва нич но је об ја вље но
да ће по бед ни ци ове го ди не сте -
ћи пра во на уче шће у „На ци о -
нал ном га ло пу” у Ма ђар ској, на
Тр гу хе ро ја у Бу дим пе шти, у сеп -
тем бру ове го ди не.

Ова ма ни фе ста ци ја је по ста -
ла по пу лар на и уго шћа ва из у -
зет но ве ли ки број по се ти ла ца
из це ле Вој во ди не. Ди рек тор
Фон да ци је за вој во ђан ски раз -
вој „Мре жа” Ти ва дар Бун форд
ре као је да ће, по ред так ми чар -
ског де ла, ове го ди не би ти одр -
жа ни и на сту пи фол клор них
гру па и акро ба та на ко њи ма.

Глав ни по кро ви тељ „Вој во -
ђан ског га ло па” и ове го ди не је
био пред сед ник Скуп шти не Вој -
во ди не и Са ве за вој во ђан ских
Ма ђа ра Иштван Па стор. Глав -
ни ор га ни за то ри су Са вез вој -
во ђан ских Ма ђа ра, „Lovas Show”

из Бу дим пе ште и фон да ци ја
„Мре жа”. Ма ни фе ста ци ју фи -
нан сиј ски по др жа ва ма ђар ска
фон да ци ја „Бе тлен Га бор”.

У окви ру ове ма ни фе ста ци је
одр жа но је и так ми че ње у ку -
ва њу тра ди ци о нал ног то ка ња.
То кањ је је ло од ме са ко је се
ку ва у ко тли ћу, при че му се ко -
ри сте три вр сте су ше ног ме са,
исе че ног на тра ке, ко је су по
ле ген ди ма ђар ски ко ња ни ци
но си ли у се дли ма. С об зи ром

на то да је па при ка сти гла у
Евро пу уз по моћ Кри сти фо ра
Ко лум ба, а ве ру је се да су ма -
ђар ски ко ња ни ци мно го пре
то га ку ва ли то кањ, пр во бит ни
са чу ва ни ре цеп ти не са др же
овај за чин, ма да жи ри ни је за -
ме рао ако је не ко од так ми ча -
ра ко ри стио ово за чин ско по -
вр ће. Сма тра се да су ко ња ни -
ци ко ри сти ли зе ле но за чин ско
би ље ко је би на шли на ме сту
ло го ри шта.

Бо је Пан че ва бра ни ла је еки -
па од 18 чла но ва МКУД-а „Пе те -
фи Шан дор”. Они су би ли јед на
од 75 при ја вље них еки па на так -
ми че њу и осво ји ли су по себ ну
на гра ду за уче шће. Пре ма ре чи -
ма пред сед ни ка „Пе те фи ја Шан -
до ра” Ка ро ља Ран ца, еки па ни је
би ла нај бо ље упо зна та с пра ви -
ли ма так ми че ња, та ко да чла но -
ви ни су по не ли на род не но шње,
у ко ји ма су оста ли так ми ча ри
би ли, ни су има ли укра ше не ша -
то ре с руч ним ра до ви ма же на из
Дру штва и ло жи ли су ва тру на
зе мљи, што ни је би ло до зво ље -
но из еко ло шких раз ло га. Због
то га им је ма ђар ски и до ма ћи
жи ри од у зео не ке по е не. Али то
их ни је оме ло да се див но про ве -
ду, на у че и ви де мно го то га, као
и да се при пре ме да осво је пр ву
на гра ду сле де ће го ди не.

Оста ће им у се ћа њу сце на у
ко јој је је дан од ко ња ни ка, уче -
сни ка тр ке, на ро ман ти чан на -
чин за про сио сво ју де вој ку, ко -
ја је, на рав но, при ста ла да му
бу де су пру га.

Ма ни фе ста ци ја је при ве де на
кра ју на сту пом Опе рет ског по -
зо ри шта из Бу дим пе ште.

Ка ро ли на Би сак

Го спо ђа ко ја све 
по сти же

Као нај мла ђи члан
гру пе ве зи ља МКУД-а
„Та ма ши Арон” 
по ста ла је њи хо ва 
во ди ља

Осме хом и чвр стим
др жа њем по ди гла
рад на ви ши ни во

При мер то га да же не мо ра ју јед -
на дру гу да по др жа ва ју и да се
ра ду ју ка ко свом, та ко и ту ђем
успе ху у ис тој ме ри, је сте на ша
су гра ђан ка Ер же бет Вар га из
Вој ло ви це.

Се де ћи у ње ном бес пре кор -
ном дво ри шту по крај ма лог је -
зе ра где пли ва ла буд ко ји зах те -
ва ње ну пу ну па жњу и пи јуц ка -
ју ћи до ма ћу ли му на ду, раз го ва -
ра ле смо о ње ном не сва ки да -
шњем жи во ту.

Ње на це ло куп на по ро ди ца
спа да ме ђу чу ва ре тра ди ци је Се -
кељ-Ма ђа ра у Вој ло ви ци. Же не
су се од у век ба ви ле ве зом, уз
ко ји је не из о став но пе ва ње на -

род них пе са ма, и чу ва ле ре цеп -
те за ста ра тра ди ци о нал на је ла
из Бу ко ви не ко ја су до не та ова -
мо пре 135 го ди на.

Од ка да мо же да се се ти свог
жи во та, сло бод но вре ме је про -
во ди ла на се дељ ка ма са ста ри -

ва ла их, па је за хва љу ју ћи ње го -
вом раз у ме ва њу за ње ну тра ди -
ци ју ни је би ло пре ки да у очу ва -
њу ма ђар ске за о став шти не.

Школ ски да ни су јој оста ли у
ле пом се ћа њу, на кон че га је до -
шла уда ја за су пру га Ла јо ша и
ро ђе ње две ју ћер ки. Ба ка их је
при хва ти ла у сво ју ку ћу, ко ју су
ка сни је на сле ди ли. Дво ри ште су
на пу ни ли ра зним жи во ти ња ма
и биљ ка ма и Ер жи ка твр ди да
је ту, с ба ком, су пру гом и де -
цом, на у чи ла да жи ви. Увек су
би ли при сут ни на вој ло вач ким
ма ни фе ста ци ја ма с фи ја ке ри ма
и ко њи ма.

Ка да су до шла те шка вре ме -
на и ка да ви ше ни је мо гла да
бу де „са мо” мај ка, су пру га и до -
ма ћи ца, сту пи ла је у рад ни од -
нос у ПУ „Деч ја ра дост” у Пан -
че ву. Та ко ђе, из бо ри ла се с те -
шком бо ле шћу, уз по моћ ле ка -
ра и ве ре.

У то вре ме је Ана Ке мењ, ко ја
је во ди ла же не ве зи ље, за до би -
ла озбиљ ни ју по вре ду, те ви ше
од две го ди не ни је мо гла да упра -
вља по сло ви ма ор га ни за ци је, па
је, на оп ште из не на ђе ње, вођ -
ство пре у зе ла Ер жи ка. Од те
2013. го ди не ак тив но се ба ви и
овим до дат ним по слом, ко ји се
не мо же на зва ти хо би јем, јер за -
и ста зах те ва вре ме, стр пље ње и
од ре ђе не спо соб но сти, као би -
ло ко је рад но ме сто. Са стан ке и
дру же ња рет ко про пу шта и из -
у зет но је ак тив на у ор га ни зо ва -

ОД ДЕ ТИЊ СТВА СЕ ГА ЈИ ЉУ БАВ ПРЕ МА СВО ЈОЈ ИСТО РИ ЈИ

ЖЕ НА КАО ЧВРСТ СТУБ ЧУ ВА ЊА ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

јим же на ма. Та да је по че ло фор -
ми ра ње Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Та ма ши Арон”, а ка ко
ве зи ље ни су има ле про сто ри је
у ко ји ма би се оку пља ле, дру -
же ња су се од ви ја ла по ку ћа ма.

Увек је од ла зи ла с ба ком или
тет ком и та ко се раз ви ла љу бав
пре ма ве зу, ку ва њу и пе че њу ко -
ла ча. Же не су ме си ле до ма ће ко -
ла че, пр вен стве но кроф не, јер
су би ле ве о ма јед но став не за
спре ма ње, с тан ким сло јем ше -

ће ра у пра ху или до ма ћег пек -
ме за, ко је су би ле пра ва по сла -
сти ца за сва ко га. Оза ре ног ли -
ца, твр ди да бо ље од то га ни ка -
да ни је је ла.

Ка да је би ла у ше стом-сед мом
раз ред Основ не шко ле „Брат -
ство –је дин ство” у Вој ло ви ци,
по че ли су да се одр жа ва ју „Же -
те лач ки да ни”. Она ка же да су
би ли мно го дру га чи ји од да на -
шњег пра зни ка же тве. Око пет -
на е сто ро љу ди је кре та ло у по -
вор ку по се лу, а док оби ђу круг,
ску пи ло би и сто ти нак љу ди, јер
је био оби чај да, ка да по вор ка
про ђе ис пред ку ће, сви ко ји же -
ле, мо гу да јој се при дру же. На
сва ком ћо шку је би ло жи те ља с
бо ка ли ма хлад не во де с бу на ра
и ки фла ма или хле бом на ма за -
ним ма шћу. Де ци и омла ди ни је
то био оми ље ни део лет њег рас -
пу ста.

Има ла је ве о ма ле по де тињ -
ство, уз ве ли ку и сло жну по ро -
ди цу. Мај ци је је ди ни ца, а по
оцу има бра та и се стру ко ји су
жи ви и бра та ко ји је на стра дао.
Ка же да су би ли бо га ти де цом,
ко ја су за јед но од ра ста ла. Мај -
ке су се увек тру ди ле да по де ле
све што су има ле јед не с дру ги -
ма, ка ко ни јед но де те не би осе -
ти ло не ста ши цу, у че му су би ле
по себ но спрет не.

Од ра ста ла је уз очу ха ко ји је
био ве о ма до бар чо век и це ла
ње го ва по ро ди ца је ње ну мај ку
и њу ле по при хва ти ла и по што -

„ВОЈ ВО ЂАН СКИ ГА ЛОП” И КУ ВА ЊЕ ТО КА ЊА

Спе ци јал на на гра да за Пан чев це

ЦРКВЕНА СЛАВА У ВОЈЛОВИЦИ

Недеља Пресветог
Тројства

Недељу дана после недеље Ду-
хова је недеља Пресветог Трој-
ства. Мала католичка заједни-
ца у Војловици се окупила на
слављу, пошто је њихов моли-
твени дом, који користе као цр-
кву, освештан у част Пресветог
Тројства.

Свету мису је служио велеча-
сни отац Роберт Пашћик, пан-
чевачки жупник. На крају све-

те мисе мали министранти су
отпевали једну песму.

Посебност ове прославе би-
ла је у томе што је, у име хри-
шћанског јединства, у госте по-

звана реформатска заједница
Војловице. Бела Халас, бискуп,
Золтан Силађи, свештеник, и
брачни пар свештеника из Тран-
силваније Балаж и Чила Киш,
који су тада управо боравили у
Војловици, радо су се одазвали
позиву заједно са члановима цр-
квене заједнице. У име рефор-
мата је предат и прикладан по-
клон слављеничкој заједници.

Након свете мисе гости и до-
маћини су заједно остали на све-
чаном послужењу, где су време
провели у пријатном дружењу.

Жужана Халас

Пр вог да на Ду хо ва, 20. ма ја, у
Де бе ља чи је де ве то ро мла дих
по ло жи ло са мо стал но за кле тву

о сво јој ве ри пред Бо гом у се о -
ској ре фор мат ској цр кви. О њи -
хо вој при пре ми во ди ла је ра чу -
на све ште ни ца Ма ри ја Бе се деш.

Тог да на је би ла и при ли ка за
по ла га ње ис пи та за још се дам -
на ест ре фор мат ских уче ни ка,

чи ја ће кон фир ма ци ја усле ди -
ти на кра ју 2018/19. школ ске го -
ди не. 

Имре Мар ти нек

ПО ЛА ГА ЊЕ ЗА КЛЕ ТВЕ

Кон фир ма ци ја 
у Де бе ља чи

њу из ло жби и до но ше њу од лу -
ка о да љем ра ду Дру штва.

По че так ни је био лак. Иа ко ју
је ве ли ка ве ћи на по др жа ла и
пру жи ла јој по др шку у ра ду, као
и сву да, де ша ва ло се да се по је -
дин ци ма не до па да ју ње не од -
лу ке и нај ве ћи за да так је био да
се из гла де од но си из ме ђу ста -
ри јих чла ни ца и ру ко вод ства.
Ер жи ка је том по слу при сту пи -
ла с мно го по што ва ња, с об зи -
ром на то да су чла ни це по при -
лич но ста ри је од ње са ме. Као
нај мла ђа, увек је мо ра ла да па зи
да не ко га не увре ди, да не по -
диг не глас, али је у исто вре ме
зах те ва ла и њи хо во по што ва ње.

Нај ве ћу по моћ у ве зи са свим
по сло ви ма удру же ња и ор га ни -
зо ва њем и из во ђе њем из ло жби
до би ла је од Ју ли је Хо мо наи.
При се ћа се да јој је го спо ђа Хо -
мо наи из у зет но по мо гла при пр -
вој из ло жби руч них ра до ва, јер
јој је об ја сни ла ка ко се по ста -
вља ју па нои и из ла жу руч ни ра -

до ви и од тог тре нут ка је све
кре ну ло на бо ље. Том при ли ком
је учвр сти ла по знан ства са же -
на ма ве зи ља ма из дру гих ме ста,
с ко ји ма је и да нас у кон так ту и
с ко ји ма је по че ла да оби ла зи
ра зна де ша ва ња, из ла же и про -
да је руч не ра до ве и ко ла че сво -
јих же на.

Те „ње не же не”, ка ко их зо ве
из љу ба ви, по ву кле су је и да
пе ва у хо ру Дру штва. Са осме -
хом на ли цу твр ди да је ни ко
ни је пи тао да ли же ли или уме
да пе ва, већ су је са мо оба ве -
сти ли ка да је про ба.

За хва љу ју ћи руч ним ра до ви -
ма, до ма ћим тра ди ци о нал ним
ко ла чи ма и хо ру, као и ма ђар -
ској вла ди, ко ја фи нан си ра очу -
ва ње ма ђар ске тра ди ци је у Вој -
во ди ни, Ер жи ка и ње не же не су
из ла га ле на мно гим ме сти ма за
ко ја ни су ни са ња ле да ће им се
пру жи ти при ли ка.

Ка ро ли на Би сак
(На ста вак у сле де ћем до дат ку)
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Већ 55 од но сно 42 го ди не ма ђар -
ска кул тур но-умет нич ка дру -
штва из Вој во ди не оку пља ју се
на фе сти ва ли ма „Ђен ђеш бо кре -
та” и „Ду рин до”. Пр ви фе сти -
вал је на ме њен фол кло ра шким
гру па ма, а дру ги пе вач ким. Фе -
сти вал је нај ве ћа смо тра на -
род них ор ке ста ра, фол клор них
ан сам ба ла и со ли ста, омла дин -
ских и се ни ор ских гру па, као и
дру гих не го ва ла ца тра ди ци је ма -
ђар ског на род ног ства ра ла штва
у Вој во ди ни.

Пр вог ви кен да ју на ове го ди не
до ма ћин ве ли ком бро ју кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва био је
Но ви Кне же вац. Овај се вер ни
гра дић од око 7.000 ста нов ни ка
уго стио је ви ше од 150 играч -
ких и пе вач ких тру па из це ле
Вој во ди не. Не ма ста ро сних огра -
ни че ња уче сни ка, та ко да на би -
ну из ла зе уче сни ци свих ге не -
ра ци ја. Та ко ђе, он ни је так ми -
чар ског ка рак те ра, али на сту пе
над гле да жи ри ко ји на кра ју да -
је свој суд, кри ти ку и по хва лу о
на сту пи ма.

За пра во, све ча но сти су по че -
ле у сре ду, 30. ма ја, све ча ним
отва ра њем, и до пет ка су се одр -
жа ва ли ра зни до га ђа ји: три би -
не, пре да ва ња, из ло жбе и дру -
же ња при сут них фол кло ра ша и
ста нов ни ка. Жи те љи тог гра да
по ка за ли су се као из у зет но до -
бри до ма ћи ни. Бес пре кор на ор -
га ни за ци ја, ве ли ки број во лон -
те ра, ја сно озна че на ме ста ва -
жна за уче сни ке и до бро рас по -
ло же ње ка ко до ма ћи на, та ко и
го сти ју, оста ће сви ма у при јат -
ном се ћа њу, јер нео ме тан ток у
тра ја њу смо тре са ова ко ве ли -
ким бро јем уче сни ка од кључ не
је ва жно сти.

На сам се вер Вој во ди не, 3. ју -
на, из ју жног Ба на та су се упу -
ти ле пе вач ке гру пе МКУД-а „Та -
ма ши Арон” из Вој ло ви це,

СЛУ ЧА ЈАН СУ СРЕТ, ЗА ЈЕД НИЧ КА ПРО СЛА ВА

Се ћа ње на Аро на 
Та ма ши ја

ВЕ ЛИ КИ ФЕ СТИ ВАЛ У НО ВОМ КНЕ ЖЕВ ЦУ

ГО ДИ ШЊЕ ОКУ ПЉА ЊЕ ИГРА ЧА И ПЕ ВА ЧА 
НА ПРЕ СТИ ЖНОЈ СМО ТРИ

Чла но ви МКУД-а „Та ма ши
Арон” из Вој ло ви це су на кра ју
свог го сто ва ња у Тран сил ва ни -
ји, при по врат ку ку ћи, по се ти -
ли ме сто Фар ка шла ка, род но се -
ло по зна тог пи сца Аро на Та ма -
ши ја. Циљ по се те био је да мла -
ди чла но ви, ко ји су пр ви пут
би ли у Тран сил ва ни ји, упо зна -
ју род но ме сто пи сца чи је име
но си то дру штво. На ра дост свих,
на тај на чин су по ста ли уче сни -
ци јед не ле пе про сла ве. На и ме,
ме шта ни и чла но ви КУД-а „Та -

ма ши Арон” из Фар ка шла ке
упра во су 27. ма ја ор га ни зо ва -
ли при се ћа ње на пи сца по во -
дом 52. го ди шњи це од ње го ве
смр ти.

Пред сед ни ца дру штва Јо лан
Хад нађ у свом све ча ном го во ру
по себ но је по здра ви ла Вој лов -
ча не, ис та кав ши да слу чај них
до га ђа ја не ма, те да је ово ле по
оку пља ње сла вље нич ке за јед ни -
це во ља Све ви шњег.

У крат ком али са др жај ном
про гра му при се ти ли су се оми -
ље ног се ке љан ског пи сца Аро -
на Та ма ши ја, ко ји по чи ва у сен -
ци два ве ли ка це ра, али и по -
зна тих ва ја ра Је неа и Ти бо ра
Сер ва ци ју са, оца и си на, ко ји
су из ра ди ли спо мен-скулп ту ру
Аро ну Та ма ши ју, украс спо мен-

-пар ка. При сут ни су мо гли да
чу ју за ни мљи ве до га ђа је из жи -
во та пи сца, а за тим су уче ни ци
основ не шко ле, ко ја та ко ђе но -
си име Аро на Та ма ши ја, од ре -
ци то ва ли две пе сме Та ма ши је -
вих са вре ме ни ка.

Ме сни ка то лич ки све ште ник
Вилмош Леринц дао је бла го слов
и осве штао над гроб ни спо ме ник
и спо мен-скулп ту ру, на кон че га
су пред став ни ци ме шта на по ло -
жи ли вен це на спо мен-обе леж ја.
Се ћа ње се за вр ши ло за јед нич -

ком пе смом при сут них, ори ла се
ста ра се ке љан ска хим на: „Ох, мој
дра ги бо же…”

Ма ла гру па МКУД-а „Та ма ши
Арон” из Вој ло ви це по се ти ла ја
и род ну ку ћу пи сца и не дав но
об но вље ну спо мен-ку ћу, где је
не ка да пи шче ва се стра Аг неш
жи ве ла и где је он обич но бо ра -
вио ка да се вра ћао ку ћи, јер се
ту осе ћао до бро. Та мо је на ста -
ло и ње го во де ло под на зи вом
„За ви чај”. Ту је ср цем и ду шом
са гра ђен пре не ко ли ко го ди на
и „Кул тур ни ам бар”, где по се -
ти о ци мо гу по гле да ти стал ну
из ло жбу фо то гра фи ја и, у од ре -
ђе ним при ли ка ма, кул тур не до -
га ђа је.

Мо ни ка Нађ

Ило на Ле чеи

МКУД-а „Пе те фи Шан дор” из
Пан че ва, МКУД-а „Бо наз Шан -
дор” из Ива но ва, МКУД-а „Сал -
ма сал” из Ско ре нов ца и МКУД-а
„Пе те фи Шан дор из Вр шца, ко -
ји су на сту пи ли и у окви ру играч -
ког де ла про гра ма, ко ји је одр -
жан дан ра ни је.

Вр шча ни су би ли ти ко ји су
„про би ли лед” ка да су у пи та њу
уче сни ци из ју жног Ба на та, на сту -
пом 2. ју на на „Ђен ђеш бо кре ти”,
са сво јим рав ни чар ским игра ма,
под вођ ством ко ре о гра фа Кла ре
Ви раг и Зол та на Се ке ре ша. Пра -
тио их је ор ке стар Фе рен ца Чон ке.

Ове го ди не је пу бли ка мо гла
да се ра ду је на сту пу још две фол -
клор не гру пе из ју жног Ба на та:
ма ла че та МКУД-а „Пе те фи Шан -
дор“ из До бри че ва пред ста ви ла
се ко ре о гра фи јом Жељ ка Ки ша:
„Игре из Шар ке за“, умет нич ки
ру ко во ди лац је Ги зе ла Хор ват, а
пра тио их је ор ке стар „Ча ло ка“
ко ји пред во ди Ти бор Ро жа.

слав Ну шић”, јер се на по зив
пред сед ни штва ор га ни за ци је „Ду -
рин до” ода зва ло 119 пе вач ких
гру па од Су бо ти це до Пан че ва.

И овом при ли ком пр ви су на -
сту пи ли чла но ви МКУД-а „Пе -
те фи Шан дор” из Вр шца. Хор
„Ар ва лањ хај”, под умет нич ким
вођ ством Гер геа Ту ри ја, из вео
је сплет пе са ма из ју жних рав -
ни ца Вој во ди не, пред пу ном ве -
ли ком са лом но вок не же вач ког
по зо ри шта.

На кон њих, у по по днев ним
ча со ви ма, на би ну је сту пио ме -
шо ви ти хор МКУД-а „Пе те фи
Шан дор” из Пан че ва, ко ји је из -
вео сплет на род них пе са ма из
Бу ко ви не, до мо ви не Се кељ-Ма -
ђа ра, под вођ ством Ша муа Ки -
ша. Вид но до бро рас по ло же ни
чла но ви хо ра су сво је рас по ло -
же ње про ши ри ли на це ло куп -
ну пу бли ку.

У ме ђу вре ме ну, у све ча ној са -
ли Би бли о те ке, на сту пио је ско -

Тре ћи уче сник Фе сти ва ла „Ђен -
ђеш бо кре та“ би ла је фол клор на
гру па „Ар ва лањ хај“ КУД-а „Ади
Ен дре“ из Шу ша ре. Они су на -
сту пи ли ко ре о гра фи јом ко ју су
са ста ви ли Чи ла Ва жо њи и Ро -
ланд Ре шоц ки. Умет нич ки ру -
ко во ди лац је Ан драш Ал фел ди,
а пра тио их је ор ке стар „Че рем -
пе ле“ са Шан до ром Ђер фи јем
на че лу. 

„Ду рин до” је у не де љу по чео
све ча ном це ре мо ни јом и бла го -
сло вом за ста ве фе сти ва ла у Ри -
мо ка то лич кој цр кви Све тог Ју -
ра ја у Но вом Кне жев цу. На кон
ми се уче сни ци це ре мо ни је су
про де фи ло ва ли ули ца ма пе ва -
ју ћи и игра ју ћи. Ус пут се ни су
оба зи ра ли на пљу сак ко ји се не -
у мо љи во спу стио уз гла сну гр -
мља ви ну.

Про грам је мо рао би ти по де -
љен на две по себ не ло ка ци је, у
ве ли кој са ли по зо ри шта и у све -
ча ној са ли би бли о те ке „Бра ни -

ре но вач ки хор чу ва ра тра ди ци -
је и на род не пе сме „Сал ма сал”,
са спле том се кељ ских пе са ма,
та ко ђе из Бу ко ви не. Во ђа овог
хо ра је Ма ри ја на Њи траи.

Жен ски хор МКУД „Бо наз
Шан дор” из Ива но ва, под вођ -
ством Ју ли је Ал ма ши и Ма ри -
ја не Њи траи, на сту пио је од мах
на кон Пан че ва ца. Оне су, та ко -
ђе на сме ја не, из ве ле се кељ ске
на род не пе сме са чу ва не из бу -
ко вин ских пре де ла.

Ју жно ба нат ски опус се кељ ских
пе са ма за о кру жио је ме шо ви ти
хор МКУД-а „Та ма ши Арон” из
Вој ло ви це. Они су под вођ ством
и у прат њи кла ри не ти сте Ча бе
Би са ка из ве ли ста ре на род не пе -
сме из ју жног По ду на вља Вој во -
ди не. У бес пре кор но са чу ва ним

се кељ ским но шња ма зра чи ли су
с би не и би ли су је ди ни хор из
ју жног Ба на та ко ји је у но вок не -
же вач ком по зо ри шту на сту пио
у прат њи му зи ча ра.

Свим ма ђар ским хо ро ви ма из
ју жног Ба на та ко ји су на сту пи -
ли на смо три ове го ди не би ла је
част да то учи не. „Ду рин до” по -
сто ји већ 42 го ди не и сва ки пут
се одр жа ва у не ком дру гом гра -
ду. Уче сни ка је из го ди не у го -
ди ну све ви ше, што је див на
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:

– „Ду рин до” чу ва вред но сти.
Ста ри и се ди љу ди зна ју са чу -
ва ти сво је на сле ђе, а мла ди да
ово на род но бо гат ство да ље
пре но се. На да мо се да ће још
ду ги низ го ди на пе ва ти, пре -
да ва ти да ље, да ју ћи на ду и по -
ве ре ње.

Сле де ће го ди не до ма ћин ове
пре сти жне ма ни фе ста ци је би -
ће КУД „Бар ток Бе ла” из Хор -
го ша.

Ка ро ли на Би сак

Ме ђу на род ни су срет
у Тран сил ва ни ји

Са др жа јан про грам

У апри лу ове го ди не МКУД-у
„Та ма ши Арон” сти гао је по зив
из кан це ла ри је гра до на чел ни ка
ме ста Ђер ђо ал фа лу да де ле га -
ци ја Дру штва и Гра да Пан че ва,
за јед но с пред став ни ци ма оста -
лих де вет на се ља и ор га ни за -
ци ја из пет др жа ва, уче ству је на
су сре ту (од 24. до 27. ма ја) у
окви ру про јек та ко ји је до ма -
ћи ни ма одо брен на кон кур су
Европ ске уни је „Ло кал не вред -
но сти – европ ске вред но сти”.
Циљ тро днев не ма ни фе ста ци је
био је ме ђу соб но упо зна ва ње.
Та ко ђе, би ло је ва жно ис ку ство
о то ме ка ко су при хва та ње за -
јед нич ких и раз ли чи тих вред -
но сти, као и ме ђу соб на са рад -
ња за лог бу дућ но сти Евро пе.

Чла но ви МКУД-а „Та ма ши
Арон” из Вој ло ви це удо во љи ли
су по зи ву и по се ти ли су ме сто
Ђер ђо ал фа лу у Тран сил ва ни ји.
Са мо у пра ва гра да Пан че ва ни -
је по себ но де ле ги ра ла пред став -
ни ка, та ко да су чла но ви Дру -
штва са мо као ци вил но удру -
же ње уче ство ва ли у про јек ту.
Гру пу је то ком три да на пред -
во ди ла и „дво ри ла” Ве ро ни ка
Гал, бив ши сти пен ди ста про -
гра ма „Пе те фи Шан дор”.

По ред ме шта на и Вој лов ча -
на, би ли су при сут ни де ле га ти
из још шест парт нер ских на се -
ља: из ве ли ких оп шти на Хај ду -
бе сер мењ, Фад и Сањ у Ма ђар -
ској; из Ма ђар бе ла у Сло вач кој
Ре пу бли ци; из Кра шни ка у Пољ -

ској и из на се ља Бре знич ки Хум
у Хр ват ској.

Пр вог да на про гра ма, ко ји је
увр штен у ма ни фе ста ци ју „Да -
ни се ла”, уче сни ци су се пред -
ста ви ли у окви ру кон фе рен ци -
је. Сва ко је по ку шао сли ко ви -
тим при ка зом у јед ној крат кој,
пет на е сто ми нут ној пре зен та ци -
ји да пред ста ви зна ме ни то сти
на се ља, гра ђа не, кул тур не и при -
вред не де лат но сти. Та ко су при -
сут ни мо гли да стек ну са зна ња
и о то ме где се на ла зи Пан че во,
те да чу ју не што ви ше о Вој ло -
ви ци и МКУД-у „Та ма ши Арон”.

По сле за јед нич ког руч ка усле -
дио је по по днев ни из лет, то ком
ко јег су го сти ор га ни зо ва но по -
се ти ли ка њон Бе каш и је зе ро
Ђил кош, где су има ли при ли ку
да се упо зна ју с ле ген дом о је зе -
ру. Не ве ро ват но леп при зор пре -
де ла је не за бо ра ван до жи вљај и

за оне ко ји су већ би ли у овом
кра ју, а ка мо ли за оне ко ји се
пр ви пут су сре ћу с њим. У ве -
чер њим са ти ма је ви ше сто ти на
го сти ју и по се ти ла ца ужи ва ло у
за ба ви на отво ре ном про сто ру
и це ло ве чер њем кон цер ту.

Дру гог да на већ од ра них ју -
тар њих ча со ва по че ле су да се
оку пља ју гру пе ку ва ра у за то
пред ви ђе ној ули ци с на ме ром
и до бром во љом да мно штву
уче сни ка – го сти ју по ну де свој -
стве на, за њи хов крај ка рак те -
ри стич на је ла за ру чак. Основ -
не на мир ни це су обез бе ди ли
ор га ни за то ри, али је за чи не сва -
ко по нео са со бом од ку ће, да
би се са чу ва ле ма ле ку ли нар -
ске тај не. Би ло је ри бље чор бе,
сар ме, гу ла ша, те сте ни не с
кром пи ром, по сла сти ца и ра -
ки ја из да ле ких кра је ва, што је
све до при не ло то ме да се дру -

штво збли жи и на кон не ко ли -
ко са ти већ за јед но за и гра. Ку -
вар ска еки па Вој лов ча на, с глав -
ним ку ва ри ма Ер жи ком Вар -
гом и Ђу ри јем На ђем на че лу,
при пре ми ла је пи ле ћи па при -
каш с кне дла ма.

Је ло је при пре мље но уз ко -
ри шће ње се ке љан ске сна ла жљи -
во сти: мом ци су уме сто вар ја че
ко ри сти ли очи шће ну гра ну. За
крат ко вре ме ша тор је по стао
је дан од нај по се ће ни јих, а је ло
је бр зо не ста ло, за јед но с кра -
став ци ма ки се ље ним на сун цу
и ки фли ца ма са са лом, ко је су
по не ли од ку ће.

По под не су се еки пе пред -
ста ви ле у окви ру кул тур ног про -
гра ма. Вој ло вач ка ме шо ви та пе -
вач ка гру па пе ва ла је се ке љан -
ске на род не пе сме из До њег По -
ду на вља, уз прат њу Ча бе Би са -
ка на кла ри не ту. У уве жба ва њу
гру пе пре по ла ска по ма га ла је и
Ма ри ја на Њи траи, са да шњи сти -
пен ди ста про гра ма „Пе те фи
Шан дор”.

При сут ни су по том мо гли да
ужи ва ју у про гра ми ма на отво -
ре ном, а то ком ве че ри усле ди ла
је за јед нич ка све ча на ве че ра, ко -
јом се ма ни фе ста ци ја и за вр -
ши ла. Оку пље ни су се та мо већ
дру жи ли као ста ри по зна ни ци,
ме ђу соб но раз ме нив ши и по -
кло не.

Тре ћег да на пре под не сви
су се опро сти ли од го сто при -
мљи вих до ма ћи на и от пу то ва -
ли ку ћа ма. Пот пи са на је из ја -
ва о на ме ра ма за са рад њу, па
пред став ни ци свих на се ља оче -
ку ју је дан но ви су срет на дру -
гој ло ка ци ји.

Ило на Ле чеи

ФОР МИ РА ЊЕ НО ВИХ ПАРТ НЕР СКИХ ОД НО СА

Ло кал не вред но сти – европ ске вред но сти
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У Основ ној шко ли „Брат -
ство –је дин ство” у Вој ло ви ци
на ча су ма ђар ског је зи ка уче -
ни ци ше стог раз ре да ана ли -
зи ра ли су текст Ла јо ша На ђа
под на сло вом „Му ва”.

По во дом тог тек ста на став -
ни ца Ли ди ја Бор бан ди Вар га
по ве ла је раз го вор с де цом о
људ ској под му кло сти, о сар ка -
зму и иро ни ји, и по ста вље но је
пи та ње да ли се и ин сек ти мо гу
на тај на чин ана ли зи ра ти, да
ли у њи ма има људ ских осо би -
на. Сва ки уче ник је за те му иза -
брао раз ли чи тог ин сек та, а ми
об ја вљу је мо на ко ји на чин је
јед на од уче сни ца так ми че ња
из ма ђар ског је зи ка и гра ма ти -
ке опи са ла осо би не ко мар ца.

Ко ма рац
Не ма гну сни јег и под му кли -
јег ство ре ња од ко мар ца. Ра -

ди пре ци зно и тач но. При -
лич но је лу кав ин сект. При ђе
ти бли зу и тра жи јед но та кво
ме сто где ће нај ви ше да те бо -
ли убод и, на рав но, где ће би -

ти ви дљи во сва ко ме. На кон
то га ће у те бе убри зга ти ане -
сте тик, да ни слу чај но не осе -
тиш опа сност и ми слиш да
си у си гур но сти. А он да ће

са мо умет ну ти сво ју жа о ку и
већ мо же да се го сти. Учи ње -
ну ште ту обич но са мо ка сни -
је при ме тиш, али ако и за тек -
неш на де лу тог ма лог, про -
кле тог ин сек та, већ је су ви -
ше ка сно. Да ли је спо соб на
јед на та ко, на пр ви по глед
без о па сна бу ба да про у зро -
ку је та ко ве ли ку гла во бо љу?
На и ме, на кон што се већ до -
го дио про блем, уза луд че шеш,
чуп каш, ди раш, на тај на чин
не ћеш да убла жиш и са кри -
јеш ра ну. Та да сле ди тач ка,
ка да је нај бо ље ре ше ње – ал -
ко хол. На по кон, шта још да
ка жем о њи ма?

Но јед но је си гур но: ови ко -
мар ци су стра шна ство ре ња!
Чуд но, као да ме под се ћа ју на
не ко га!

Ла у ра Ки раљ VI3

У име Спо мен-од бо ра „Хер -
цег Фе ренц” при КУД-у „Пе -
те фи Шан дор” у Вр шцу пред -
сед ни ца Хај нал ка Кри збаи упу -
ти ла је по зив збра ти мље ним
гра до ви ма гра да Вр шца и пред -
став ни ци ма ју жно ба нат ских
КУД-ова да од ре де гру пе сред -
њо шко ла ца или сту де на та од
по три чла на ко ји ће сво ја на -
се ља пред ста вља ти на „Да ни -
ма Хер це га Фе рен ца”, ко ји се
одр жа ва ју тре ће не де ље сеп -
тем бра, на так ми че њу под на -
зи вом „Упо знај род ни град
Хер це га Фе рен ца”.

Так ми ча ре би тре ба ло при -
пре ма ти по мо ћу ин тер не та, из
књи жев ног ма те ри ја ла ко ји ће
би ти об ја вљен на сај ту Дру -
штва. Рок за при ја вљи ва ње је
15. ав густ, на адре су КУД-а
„Пе те фи Шан дор”: Двор ска 15,
26300 Вр шац.

Исто вре ме но је Спо мен-од бор
Хер це га Фе рен ца об ја вио и

ли те рар ни кон курс под на зи -
вом „Не ка бу де ма ло ре чи, а
ши ро ка ми сао”.

На кон курс се мо же ја ви ти
сва ко ко је на пу нио се дам на -
ест го ди на, а ли те рар но де ло
мо же би ти про за, бај ка или
пе сма. Обим са ста ва мо же би -
ти мак си мал но 5 А/4 стра не,

с ве ли чи ном сло ва 12. Рад се
мо же пре да ти по штом у три
при мер ка. По треб но је да бу -
де на зна че но име под но си о -
ца кон курс ног ра да (адре са,
имејл, те ле фон), ста ро сно до -
ба, ме сто ста но ва ња и шко -
ла, уко ли ко је до тич на осо ба
уче ник.

За да те те ме су: Гра дић на
оба ли по то ка Ерд, под пла -
ни ном Со мљо; Мој су срет са
Хер це гом Фе рен цом, зна ме -
ни тим пи сцем; При ча ста рог
то рањ ског са та; Ми сте ри је
ту не ла вр шач ког зам ка; Је зик
и ве ра су ми из гу бље ни, ко -

ме да се мо лим; Тра жим нај -
леп шу реч на шег је зи ка; Слат -
ки за ви ча ју, ку да лу та твој
на род? Дру гим је зи ком го во -
риш, на дру гом је зи ку пи -
шеш… али на ком са њаш, ка -
ко пла чеш?

Ра до ве тре ба сла ти на већ
по ме ну ту адре су КУД-а „Пе -
те фи Шан дор”. Рок за сла ње је
15. ав густ. Ре зул та ти кон кур -
са ће би ти об ја вље ни у тре ћој
не де љи сеп тем бра, у окви ру
„Да на Хер це га Фе рен ца”.

Ор га ни за то ри оче ку ју но ва
де ла!

Ило на Ле чеи

Збир ка при по ве да ка Зре ња нин -
ке Јо лан ке Ко вач об ја вље на је у
Сен ти, у штам па ри ји „Зет на – Ба -
си ли скус”, уз по моћ На ци о нал не

кул тур не фон да ци је и др Ти бо ра
Ва ра ди ја. Књи га под на сло вом
„При че из др жа ве Штру дле” са -
др жи де вет при по ве да ка. Књи гу
је илу стро вао Ла сло Пе тер, гра -
фи чар ро ђен у Ско ре нов цу, а об -
ја вље на је у мар ту 2018. На кон
то га су усле ди ла пред ста вља ња
по на се љи ма.

Уче ни ци ма ни жих раз ре да
Основ не шко ле „Мо ша Пи ја де” у
Де бе ља чи, ко ји на ста ву слу ша ју
на ма ђар ском је зи ку, ука за ла се
при ли ка да 11. ју на уче ству ју на
нео бич ној про мо ци ји књи ге у
про сто ри ја ма До ма кул ту ре „Јо -
жеф Ати ла”. На рав но, ни ста ри ји
ни су из о ста ли; на и ме, при по вет -
ке ни ка да не про ве ра ва ју ко ме је

ко ли ко по жу те ла кр ште ни ца. Уло -
гу мо де ра то ра при хва ти ла је но -
ви нар ка Оти ли ја Ко ња Ко вач, али
се убр зо и са ма пу бли ка охра бри -

ла. С ве ли ким ин те ре со ва њем и
деч јом раз дра га но шћу за пит ки -
ва ли су Јо лан ку Ко вач да им ода
тај ну: на ко ји на чин на ста ју при -
по вет ке?

– Где је би ло, где ни је би ло, би -
ла не ка да јед на жа ба... – сти гао је
њен од го вор, али се већ и раз ви -
ло клуп ко при че.

Де ца и ау тор ка су се на до ве за -
ли и та ко учи ни ли су срет ди на -
мич ни јим. Глав ни ју нак у том мо -
мен ту из ми шље не при че био је
краљ жа ба Ја нош, ко ји је јед ног
да на с вер ним слу га ма кре нуо у
шу ме свог кра љев ства да ло ви
му ве и ко мар це... На рав но, по -
ми ња не су и при че из збир ке.

Имре Мар ти нек

У Ско ре нов цу и Ива но ву је то -
ком ма ја би ло ве ли ких пра зни ка
у цр кве ним за јед ни ца ма. У ка то -
лич кој цр кви Све тог Иштва на у
Ско ре нов цу, 19. ма ја, др Ла сло

Не мет СВД, би скуп Зре ња нин ске
би ску пи је, оба вио је чин кри зма -
ња и ви ше од три де се то ро мла -
дих љу ди по ста ло је пу но лет но у
сво јој ве ри.

Не де љу да на ка сни је, 27. ма ја,
пет на е сто ро ма ле де це узе ло је

пр ву при чест. У ива но вач кој ка -
то лич кој цр кви Све тог Вен де ла
сла вље по во дом пр ве при че сти
одр жа но је у не де љи Све тог Трој -
ства, 27. ма ја. Том при ли ком су

је дан де чак и три де вој чи це узе -
ли сво ју пр ву при чест, а при пре -
мао их је жуп ник Ча ба Чи пак.

Сва ки од на ве де них до га ђа ја
био је ле па при ли ка да се чла но -
ви за јед ни це оку пе у цр кви.

Мо ни ка Нађ

До ма ћин ОШ „Мо ша 
Пи ја де” у Де бе ља чи

У Су бо ти ци ре пу блич ко 
над ме та ње

Так ми че ње из ма ђар ског је зи ка и гра ма -
ти ке је нај пре сти жни је так ми че ње у Вој -
во ди ни за уче ни ке ко ји по ха ђа ју на ста ву
на ма ђар ском је зи ку, а са сто ји се из три
кру га: оп штин ско, ре ги о нал но и ре пу -
блич ко так ми че ње. На свим ни во и ма так -
ми че ња су ор га ни зо ва на уз пот по ру Ка -
те дре за ма ђар ски је зик и књи жев ност
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду,
као и Ми ни стар ства про све те.

Ове го ди не, 24. мар та, и у Основ ној
шко ли „Брат ство –је дин ство” у Вој ло ви -
ци одр жа но је оп штин ско так ми че ње, на -
кон че га су се Ла у ра Ки раљ и Ан дреа
Киш, уче ни це ше стог раз ре да, и Ле он ти -
на Ка то, уче ни ца сед мог раз ре да, пла си -
ра ле на ре ги о нал но так ми че ње.

Основ на шко ла „Мо ша Пи ја де” у Де -
бе ља чи би ла је ове го ди не, 28. апри ла,
до ма ћин ју жно ба нат ског ре ги о нал ног
так ми че ња из ма ђар ског је зи ка и гра ма -
ти ке. На ово го ди шњем над ме та њу је пет -
на ест уче ни ка ви ших раз ре да пред ста -
вља ло че ти ри на се ља. Из Основ не шко ле
„До си теј Об ра до вић” из План ди шта –
ис ту ре ног оде ље ња у Јер ме нов ци ма – сти -
гло је шест уче ни ка, ко је је при пре ма ла
на став ни ца Ил ди ко Кеч кеш. Три так ми -
чар ке из Основ не шко ле „Брат ство –је -
дин ство” из Вој ло ви це пред во ди ла је на -
став ни ца Ли ди ја Бор бан ди Вар га, а две
пред став ни це Основ не шко ле „Жар ко
Зре ња нин” из Ско ре нов ца на став ни ца
Мар гит Би нец. Че тво ро чла ној еки пи из
Де бе ља че при прем ни пе да гог би ла је на -
став ни ца Ђер ђи ка За и ри.

На осно ву бро ја бо до ва у фи на лу над -
ме та ња, тј. на ре пу блич ком так ми че њу у
Су бо ти ци, 26. ма ја, ре ги ју су пред ста вља -
ла че ти ри уче ни ка из Јер ме нов ца (Ви о ла
Мо риц из пе тог, Ен дре Ту ри Бар на из

ше стог, Чи ла Бар на из сед мог и До ми ник
Ра кић Де ме из осмог раз ре да), две уче -
ни це из Вој ло ви це (Ла у ра Ки раљ из ше -
стог и Ле он ти на Ка то из сед мог раз ре да),
од но сно јед на уче ни ца из Ско ре нов ца
(Ле о на Би ро из сед мог раз ре да). Нај вред -
ни ја ме ђу њи ма би ла је уче ни ца Ви о ла
Мо риц, ко ја је од мак си мал них два де сет
осво ји ла 18,35 бо до ва.

Нај пре сти жни је так ми че ње из ма тер -
њег је зи ка одр жа но је у Основ ној шко ли

„Се че њи Иштван”. Так ми че ње је пра тио
жи ри, ко ји је на кра ју про гла сио ре зул -
та те. Пред став ни ци ју жног Ба на та су до -
би ли при зна ња у ви ду ди пло ма, али је за
њих био вре дан и сам до жи вљај уче ство -
ва ња на јед ном та ко пре сти жном так ми -
че њу. Ис ко ри стив ши при ли ку, об и шли
су цен тар гра да Су бо ти це, што је за њих
исто та ко био леп при зор.

Имре Мар ти нек

Мо ни ка Нађ

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ КЊИ ГЕ У ДЕ БЕ ЉА ЧИ

Чуд но ва те при че за
школ ску де цу
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ПРИ ПРЕ МЕ ЗА „ДА НЕ ХЕР ЦЕ ГА ФЕ РЕН ЦА” У ВР ШЦУ

Про грам се до пу њу је но вим са др жа ји ма

КРИ ЗМА ЊЕ И ПР ВЕ ПРИ ЧЕ СТИ

Мај је пра зник за де цу

АУ ТОР КИ НА БИ О ГРА ФИ ЈА

Јо лан ка Ко вач је ро ђе на у Зре ња ни ну 1958. Ди пло му је сте -

кла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, на катедри за

ма ђар ски је зик и књи жев ност. Жи ви у Му жљи, би бли о те кар је

у та мо шњој Основ ној шко ли „Сер во Ми хаљ”. Пи ше но ве ле, при -

по вет ке и пе сме за де цу. Ба ви се и пре во ђе њем књи жев них

де ла: пе са ма и про зе, ка ко с ма ђар ског на срп ски, та ко и обр -

ну то. До са да су јој об ја вље не две збир ке но ве ла и јед на збир -

ка при по ве да ка.

Ау тор ка је са уче ни ци ма основ не шко ле у Де бе ља чи по след -

њи пут ор га ни зо ва ла су срет по во дом „Да на ма ђар ске по е зи је

2014”, ка да им је го во ри ла и о иде ја ма у ве зи са за шти том жи -

вот не сре ди не. Де ца оче ку ју но во дру же ње с њом.
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A vajdasági magyar művelődési
egyesületek népi együttesei már 42,
illetve 55,  éve  találkoznak a Du-
rindó és Gyöngyösbokréta Feszti-
válon. A Gyöngyösbokréta a nép-
tánccsoportok-, a Durindó a nép-
dalénekesek és népzenészek se-
regszemléje.  

Ez a vajdasági magyar népi
együttesek,  néptánccsoportok és
szólisták hagyományápoló és ha-
gyományőrző, ijúsági és felnőtt ka-
tegóriájú szemléje.

Ez év június első hétvégéjén a nagy-
számú művelődési egyesület házi-
gazdája Törökkanizsa volt. Ez a kö-
zel hétezer lakosú bánáti tisza-
menti kisváros vendégül látott több
mint 150 tánc- és énekcsoportot
egész Vajdaság területéről. A fellé-
pőknek nincs meghatározott kor-
határ, így tehát színpadra léphet
minden korosztály. A Fesztivál nem
versenyjellegű, de a fellépéseket
szakzsűri kíséri igyelemmel, amely
a rendezvény végén mondja ki vé-
leményét, a fellépésről megalko-
tott bírálatot vagy dícséretet. 

Az ünnepség ugyan már május
30-án, szerdán megkezdődött az
ünnepi megnyitóval, és a fő ren-
dezvények kezdetéig különféle ke-
rekasztalmegbeszélések, előadások,
kiállítások zajlottak a jelenlevő
néptáncosok és a lakosság részvé-
telével. E város lakosai  jó házigaz-
dáknak bizonyultak. A kifogástalan
szervezés, az önkéntesek hada, az
értelmesen kijelzett helyek sokat
jelentettek a résztvevőknek és a
házigazdáknak egyaránt. A zök-
kenőmentes folyamat ilyen nagy
számú résztvevővel kulcsfontosságú
ahhoz, hogy a rendezvény kedves
élményként maradjon meg mind
a vendégek mind a házigazdák em-
lékezetében. 

Bánát északi részére Dél-Bán-
ságból vasárnap, június 3-án in-
dultak útnak a hertelendyfalvi Ta-

VÉLETLEN TALÁLKOZÁS, KÖZÖS ÜNNEPSÉG

Tamási Áronra 
emlékeztünk

NAGY FESZTIVÁL TÖRÖKKANIZSÁN

NÉPTÁNCO SO K ÉS NÉPZENÉSZEK, ÉNEKESEK ÉVI 
TALÁLKOZÓJA A TEKINTÉLYES SZEMLÉN

A hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sület 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 Szé-
kelyföldön, megismerjék az egye-
sület névadójának szülőhelyét. Min-
dannyiuk örömére egy szép ün-
nepségnek lettek ezáltal résztvevői,
ugyanis, a helyi Tamási Áron Mű-

velődési Egyesület és Farkaslaka
lakossága az író halálának 52. év-
fordulója alkalmából éppen vasár-
nap, május 27-én  tartott meg-
emlékezést.

Az egyesület elnöknője, Had-
nagy Jolán, köszöntőbeszédében
külön üdvözölte a hertelendyfal-
viakat kiemelve, hogy véletlen eset
nincs, ez a Gondviselés akarata,
hogy ilyen szépen összejött az ün-
neplő közösség. 

A rövid, de tartalmas műsor-
ban a két cserefa árnyékában pi-
henő Tamási Áron közkedvelt szé-
kely író mellett a két neves szob-
rászművészre  is megemlékeztek,
Szervátiusz Jenőre és Tiborra, apára
és iúra, akik Tamási Áron emlék-

szobrát alkották meg, amely ott
díszeleg az emlékparkban. A jelen-
levők érdekes történeteket hallhat-
tak az író életéből, majd a Tamási
Áron nevét viselő általános iskola
tanulói két verset mondtak el, ame-
lyet a nagy író kortársai Tamásiról
írtak. 

Laczkó Vilmos, a helyi katoli-
kus plébános áldást mondott és
megszentelte a síremléket és em-
lékszobrot, miután a helyi képvi-
selők koszorúkat helyeztek el az
elhunytak tiszteletére. A meg-

emlékezés a jelenlevők közös éne-
kével ért véget, a régi székely him-
nusz csendült fel: Ó, én édes jó Is-
tenem….

A hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sület kis csapata ellátogatott az író
szülőházához és a nemrégen felújított
emlékházhoz, Ágnes nővére házá-
hoz, ahova írónk hazajárt, hiszen
abban a házban érezte magát ott-
hon. Ott született meg a Szülőföldem
című műve is. Itt épült fel néhány
évvel ezelőtt szívvel-lélekkel a Kul-
túrcsűr is, ahol az odalátogatók ál-
landó fényképkiállítást tekinthet-
nek meg és alkalmi művelődési ese-
mények részesei lehetnek. 

Nagy Mónika

mási Áron SZMME, a pancsovai
Petői Sándor MME, a sándoregy-
házi Bonnaz Sándor MME, a szé-
kelykevei Szalmaszál IME és a ver-
seci 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 tán-
cokkal mutatkoztak be Csonka Fe-
renc zenekara kíséretében. 

Idén kivételesen még két Dél-
bánáti tánccsoportnak örülhetett
a közönség: az udvarszállási Petői
Sándor Magyar Művelődési Egye-
sület kicsiny csapata 

plomban, ahol megáldották a fesz-
tivál résztvevőit és lobogóját. Azt
követően a rendezvényen fellépők
csapata felvonult az utcákon ének-
szóval, 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 Nu-
šić könyvtár dísztermében folyt a
fellépés, mert a Durindó Szerve-
zőbizottságának felhívására 119
énekcsoport, zenekar és szólista je-
lentkezett Szabadkától Pancsováig. 

Ez alkalommal is elsőként a ver-
seci Petői Sándor Kultúregyesület
Árvalányhaj énekcsoportja lépett
fel Túri Gergő művészeti vezetővel

Sárközi táncokkal mutatkozott be
Kiss Zselykó koreográiájában,
Horváth Gizella művészeti veze-
tővel, a  Csalóka zenekar kíséreté-
ben Rózsa Tibor vezetésével. 

A Gyöngyösbokrétán a harma-
dik Dél-bánsági fellépő a fejérte-
lepi  Ady Endre Művelődési Egye-
sület Árvalányhaj néptáncegyüt-
tese volt. Ők az Istenem, országom
című koreográiával léptek fel,
nagyecsedi táncokkal, amelyet Vá-
zsonyi Csilla és Resócki Rolland
koreográiája alapján Alföldi And-
rás 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-

az élen. Dél-alföldi dalcsokorral
mutatkoztak be telt ház előtt a tö-
rökkanizsai színház nagytermében. 

Őket követően a délutáni órák-
ban a pancsovai Petői Sándor
MME vegyeskara lépett  színpadra
bukovinai dépdalokkal, Kiss Sa-
mu művészeti vezetésével. A lát-
hatóan jókedélyű énekesek átvitték
saját hangulatukat a közönségre is. 

Időközben a könyvtár díszter-
mében fellépett a székelykevei Szal-
maszál ME Székelykeve  hagyo-
mányőrző népdalköre. Műsoruk-
ban Bukovinai székely keserves és
táncdallamok szerepeltek, művésze-
ti vezetőjük Nyitrai Marianna volt. 

A sándoregyházi Bonnaz Sándor
MME asszonykórusa Almási Júlia
és Nyitrai Marianna vezetésével

közvetlenül a pancsovaiak után lé-
pett fel. Látható jókedvvel   Buko-
vinai székely táncdalokat adott elő.

A délbánátiak székely népdala-
inak sorozatát a hertelendyfalvi
Tamási Áron SZMME vegyes ka-
ra zárta. Biszak Csaba vezetésével
és klarinét-kíséretében régi al-du-
nai székely népdalokat adott elő.

A gondosan megőrzött székely
népviseletben jókedvet sugároztak
a színpadról.   A törökkanizsai
színházban a Dél-bánáti népdal-
körök közül egyedül ők énekeltek
zenekísérettel. 

Az összes Dél-bánáti Magyar
népdalkörnek, amely idén megje-
lent e szemlén, nagy megtisztel-
tetés volt ez a részvétel. A Durindó
már 42 éve létezik és minden al-
kalommal 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

iatalok pedig ezt a népi kincset to-
vább tudják vinni. Reméljük még
hosszú éveken át énekelnek,  re-
ményt és bizalmat keltve.

Jövőre e tekintélyes rendezvény
házigazdája a horgosi Bartók Béla
Magyar Művelődési Egyesület lesz. 

Biszak Karolina

Nemzetközi találkozó
Erdélyben

Tartalmas műsor

Ez év április folyamán érkezett a
meghívás a Gyergyóalfalu Polgár-
mesteri Hivatalától a Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sületnek, amelyben 5 országból
másik kilenc helység, szervezet
képviselői mellett felkértek, hogy
az egyesület és Pancsova város
képviselete is vegyen részt egy Úni-
ós pályázaton megnyert projek-
tum keretében megrendezett ta-
lálkozón (május 24. és 27-e között),
amelynek a Helyi értékek – Európai
értékek címet adták. A háromnapos
rendezvény célja volt  kölcsönösen
megismerkedni, és megtapasztal-
ni azt, hogy a közös és különböző
értékek elfogadása, az együttmű-
ködés, az értékcsere mind együtt-
véve Európa jövőjének záloga. 

A hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sület tagjai a meghívásnak eleget
téve Erdélybe, Gyergyóalfaluba lá-
togattak. Pancsova városi önkor-
mányzata nem küldött külön kép-
viselőt, 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 hertelendyfal-
viakon kívűl még 6 partnerte-
lepülés képviselői voltak jelen: Ma-
gyarországról Hajdúböszörmény,
Fadd és Szany Nagyközség Ön-
kormányzatából, Szlovákiából Ma-
gyarbél településről, Lengyelor-
szágból Krasnik településről, Hor-

vátországból pedig Breznicski Hum
településről. 

A Falunapok rendezvény ke-
retébe foglalt program első napján
a résztvevők egy konferencián mu-
tatkoztak be. Képes kivetítéssel
próbálta meg mindenki egy rövid,
15 perces bemutatkozással ismer-
tetni települése jellegzetességét, la-
kosait, kulturális és gazdasági te-
vékenységét. Így szerezhettek tu-
domást arról is, hogy hol van Pan-
csova és valamivel többet hallhat-
tak Hertelendyfalváról meg a Ta-
mási Áron Székely-Magyar Mű-
velődési Egyesületről. 

A közös ebédet egy délutáni ki-
rándulás követte, a vendégek szer-

vezetten látogattak el a Békás-szo-
rosig és a Gyilkos-tóig, ahol meg-
ismerhették a tó legendáját. A le-
nyűgöző táj látványa felejthetetlen
élmény azok számára is, akik már
jártak e vidéken, hát még azok-
nak, akik első alkalommal talál-
koznak vele. Az esti órákban sza-
badtéri szórakozás, egész estét be-
töltő koncert várta a több száz
vendéget és  faluba látogatót.

A második napon már a kora
reggeli óráktól főzőcsapatok sora-
koztak 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 fűszere-
ket mindenki otthonról vitte, hogy
az apró főzési titkok megmaradja-
nak. Volt ott halászlé, töltött ká-
poszta, pörkölt, krumplistészta…
és még sok minden más, csemege
és távolról érkezett pálinka, ami
sokban hozzásegített, hogy a tár-
saság összemelegedjen és néhány
óra múlva már táncra is perdüljön.
A hertelendyfalviak főzőcsapata
Varga Erzsébet és Nagy György
főszakácsokkal az élen “csürke-
paprikást” készített “galuskával”. 
A székely leleményességet bőven
kihasználva készült el az étel: a fa-
kanalat egy megtisztított faág he-
lyettesítette. Rövid időn belül egyike
a leglátogatottabb sátornak bi-
zonyult, az étel pedig mind el-
fogyott, az itthonról vitt “kovászos
uborkával” és hájaskilivel együtt. 
Délután a csoportok művelődési
műsor keretében mutatkoztak be.
A hertelendyfalvi vegyes dalkör Al-
dunai székely népdalokat énekelt,
Biszak Csaba klarinétos kíséretében.
A csoport felkészülését Nyitrai Ma-
rianna, a jelenlegi Petői Sándor
Program ösztöndíjasa segítette. 

Műsor után a jelenlevők sza-
badtéri programokat élvezhettek,
majd az est folyamán a rendezvény
közös, ünnepi vacsorával zárult. Az
egybegyűltek ott már mint közeli
ismerősök társalogtak és kölcsö-
nösen meg is ajándékozták egymást. 

Harmadnapon a délelőtt folya-
mán búcsút véve a szívélyes házi-
gazdáktól, mindenki hazautazott.
Az aláírt közös együttműködési
szándéknyilatkozat értelmében
minden település képviselői szá-
mítanak egy újabb találkozásra,
változó helyszínnel.

Lőcsei Ilona

PARTNERKAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA

Helyi értékek – európai értékek



A verseci Petői Sándor Kul-
túregyesület Herczeg Ferenc Em-
lékbizottsága nevében Krizbai
Hajnalka elnökasszony intézett
felhívást Versec város  testvér-
városai és a Dél-bánáti művelő-
dési egyesületek képviselői felé,
hogy a szeptember harmadik he-
tében tartandó Herczeg Ferenc
Emléknapokra jelöljenek ki egy
helységüket képviselő, 3 tagú kö-
zépiskolás vagy egyetemista cso-
portot, amely részt venne az IS-
MERD MEG HERCZEG FE-
RENC SZÜLŐVÁROSÁT elne-
vezésű vetélkedőn. 

A versenyzőket az internet se-
gítségével kellene felkészíteni az
egyesület honlapján megadott
irodalmi anyagból.  Jelentkezési
határidő: 2018. augusztus 15-e,
a Petői Sándor Kultúregyesület
címére: Dvorska 15, 26300 Vr-
šac. 

Ezzel egyidőben a Herczeg Fe-
renc Emlékbizottság irodalmi

pályázatot is meghirdetett "SZŰK
LEGYEN A SZÓ ÉS TÁGAS A
GONDOLAT" címmel. 

A pályázatra jelentkezhet min-
denki, aki elmúlt 17 éves, iro-
dalmi munkája pedig lehet próza,

mese vagy vers. Az írás terjedel-
me maximum 5 A/4-es oldal,
12-es betűméret. A pályázatot
postai úton kérik  beadni 3 gépelt
példányban. Szükséges, hogy 
legyen feltüntetve a pályázó ne-
ve, elérhetősége (cím, email, te-
lefon), életkora, lakhelye és is-
kolája, amennyiben tanuló az il-
lető személy.

A témák, amik közül választani
lehet: - Városka az Érd patak
mentén, a Somlyó hegy lábánál;
Találkozásom Herczeg Ferenccel
az írófejedelemmel; A vén to-
ronyóra meséje;  A verseci vár
alagútjának rejtelmei;  Nyelvem,

hitem elveszett, kihez fohászkod-
jak; Keresem nyelvünk legszebb
szavát;  Édes hazám,merre bo-
lyong néped?;  Más nyelven be-
szélsz, más nyelven írsz...de ho-
gyan álmodsz, hogyan sírsz?
A pályázatokat is a Petői Sándor
Kultúregyesület már előbb fel-
tűntetett postacímére kell be-
küldeni. A beküldés határideje:
2018. augusztus 15. Az ered-
ményhírdetésre szeptember har-
madik hetében kerül sor, a Her-
czeg Ferenc Emléknapok ke-
retében. 

Várják az alkotásokat! 
Lőcsei Ilona

Péntek  2018. június 22.

pancevac@pancevac-online.rs
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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 embe-
ri alattomosságról, a gúnyról és
iróniáról beszélgetett és felvető-
dött a kérdés, hogy vajon más
rovarokat lehet-e ilyen szem-
pontból elemezni,  van-e em-
beri tulajdonság bennük? Min-
den tanuló más-más rovart vá-
lasztott, mi pedig közzétesszük
az egyik anyanyelv- és nyelvis-
mereti verseny résztvevőjének a
fogalmazását a szúnyog tulaj-
donságairól: 
A szú n yo g
Nincs útálatosabb és alattomo-
sabb 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 min-
denki 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, bán-
tod 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 szú-

nyogok! Furcsa, mintha emlékez-
tetnének valakikre!

Király Laura VI3

A n ag yb ecskereki születésű Ko-
vács Jolánka mesegyűjteményének
kötetben való megjelenését a zentai
zEtna – Basiliscus gondozásában a

Nemzeti Kulturális Alap és dr. Várady
Tibor támogatta. A Rétesország me-
séi címmmel megjelent kötet kilenc
meséből áll, amely  Pétër László szé-
kelykevei származású graikus il-
lusztrációival teljessé téve 2018 már-
ciusában látott napvilágot. Jöhetett
a kiadvány bemutatása, majd szép
sorjában a tájolások is.

A torontálvásárhelyi általános is-
kola alsós tagozatainak magyar ta-
nyelvű diákjai június 11-én rend-
hagyó író-olvasó találkozó élmé-

nyében részesülhettek, a helyi József
Attila Művelődési Otthon berkei-
ben. Persze, azért az idősebbek sem
maradtak távol, elvégre a mesék so-
hasem irtatják, kinek mennyire sár-
gult már el az eredeti születési anya-

könyvi kivonata. A moderátori sze-
repet eredetileg Kónya-Kovács Otília
újságíró vállalta, de csakhamar ma-
ga a publikum is nekibátorodott.

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 me-
se 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

szolgáival együtt bevette magát bi-
rodalmának erdejébe legyekre és
szúnyogokra vadászni...

Természetesen, a kötetbe foglalt
történetekből is érkezett ízelítő. 

Martinek Imre

Székelykevén  és Sándoregyházán
május folyamán nagy ünnepségek
voltak az egyházközösségekben.

Székelykevén a Szent István ka-
tolikus templomban  május 19-én
Dr. Német László SVD nagybecske-

reki megyéspüspök bérmálási szer-
tartást tartott, több mint harminc
ijú vált nagykorúvá hitvallásában.

Egy héttel később, május 27-én,
szintén Székelykevén, tizenöt gyer-
mek járult először szentáldozáshoz.

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

akiket e szép alkalomra Ft. Csipak
Csaba plébános készített fel. 

Minden említett esemény szép
alkalom volt, hogy a templom falai
között egybehozza a közösségek ta-
gjait.  Nagy Mónika

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, vala-
mint az oktatási minisztérium támogatásával
szervezték meg. 

Idén március 24-én a hertelendyfalvi Test-
vériség – Egység Általános Iskolában is tartot-
tak 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 to-
rontálvásárhelyi Moša Pijade Általános Is-
kolában tartották meg április 28-án. Az
idei megmérettetésen résztvevő tizenöt
felsős négy település színeit képviselte. A
zichyfalvi Dositej Obradović Általános Is-
kola ürményházi kihelyezett tagozatáról
hat diák érkezett Kecskés Ildikó tanárnő
felkészítésében. A pancsova – herte-
lendyfalvi Testvériség-Egység Általános Is-
kola három versenyzőjét Borbandi Varga
Lídia tanárnő vezette, a székelykevei Žar-
ko Zrenjanin Általános Iskola két képvise-
lőjét pedig Binecz Margit tanárnő kísérte.
A négytagú torontálvásárhelyi különítmény
felkészítő pedagógusa Zairi Györgyike ta-
nárnő volt. 

Az elért pontszámok alapján a verseny i-
náléjában, 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 nyol-
cadikos tanuló Ürményházáról, a hatodikos
Király Laura és a hetedikes Kató Leontina
Herteldyfalváról, és a székelykevei hetedi-
kes 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 dön-
tőjének a szabadkai Széchenyi István Általános
Iskola adott helyet, május 26-án. A versenyt
zsűri értékelte, végül pedig kihirdette az
eredményeket. Részvételükért elismerő okle-
velet kaptak a Dél-bánáti képviselők is, de
számukra értékes volt maga az élmény is,
hogy részt vehettek e rangos megméret-
tetésen. Kihasználva az alkalmat bejárták
Szabadka város központját, ami szintén szép
látvány volt számukra. 

Martinek Imre
Nagy Mónika

KÖNYVBEMUTATÓ TORONTÁLVÁSÁRHELYEN

Csodás mesék iskolás 
gyerekeknek

MAGYAR NYELVI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY

DÉL-BÁNÁTI SIKEREK

MAGYAR NYELVÓRÁN

Emberi tulajdonságok a rovarokban

ELŐKÉSZÜLETEK A HERCZEG FERENC EMLÉKNAPOKRA VERSECEN

Újabb tartalmakkal bővül a program

BÉRMÁLKOZÁS ÉS ELSŐÁLDOZÁS

Május, a gyerekek 
ünnepe

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 gondolatok-
kal is egybekötött találkozón vegyült el, 2014-ben. A gyerekek
visszavárják újabb találkozásra.



По кра јин ски 
се кре та ри јат 
обез бе дио сред ства
за пут

Пред став ни ци Ба лет ске шко ле
„Ди ми три је Пар лић” бо ра ви ће
од 1. до 10. ју ла у Лет њем ба -
лет ском кам пу у Вра њу ко ји ор -
га ни зу ју Удру же ње про фе си о -
нал них ба лет ских игра ча, ко -
ре о гра фа и ба лет ских пе да го га
и Ин сти тут за умет нич ку игру.
По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
на ци о нал не ма њи не – на ци о -
нал не за јед ни це по др жао је уче -
шће пан че вач ких уче ни ка на
овом ску пу и до де лио 80.000
ди на ра ка ко би Пан чев ци мо -
гли да от пу ту ју на ову ма ни фе -
ста ци ју. Пре ма ре чи ма Та тја не
Кр ге, ди рек тор ке ове углед не
обра зов не уста но ве, по ла зни ци
кам па би ће сме ште ни у До му
уче ни ка сред њих шко ла у Вра -
њу и то ком де сет да на има ће

ор га ни зо ва не ча со ве кла сич ног
ба ле та, ду ет не игре, ре пер то а -
ра кла сич ног ба ле та, са вре ме -
не игре, мо дер не игре, афро-
-пле са, јо ге и ко ре о гра фи је. Пре -
да ва чи су Ба храм М. Јул да шев
(област кла сич ног ба ле та), Ју -
сти на Кал бар чик (са вре ме на
игра и ко ре о гра фи ја), Мбу е ло
Хда бе ни (мо дер на игра и афро-
-плес) и Бо јан Ми кић. По за вр -

шет ку на ста ве по ла зни ци ће би -
ти у при ли ци да при ка жу ре -
зул та те де се то днев ног ра да на
га ла кон цер ту 10. ју ла у До му
вој ске у Вра њу.

– На ша шко ла тре ћи пут
уче ству је на овој зна чај ној ба -
лет ској ма ни фе ста ци ји, уз ве -
ли ку по др шку По кра јин ског
се кре та ри јат за обра зо ва ње,
про пи се, упра ву и на ци о нал не

ма њи не – на ци о нал не за јед -
ни це. Ин сти тут за умет нич ку
игру и ове го ди не сти пен ди ра
уче шће на ше уче ни це Уне Ба -
лаж, ко ја ће на ред не го ди не
би ти ма ту рант сред ње ба лет -
ске шко ле на сме ру са вре ме -
не игре – ре кла је Та тја на Кр -
га за „Пан че вац” и до да ла да
ће, по ред Уне, пут Вра ња из
Пан че ва кре ну ти и уче ни ци
сред ње ба лет ске шко ле Са ра
Па влов ски, Ана Си мо вић, Ања
Стан кић, Ми ља на Гар че вић и
Иван Ћо сић.

То ком одр жа ва ња кам па Ин -
сти тут за умет нич ку игру пре -
зен то ва ће де ша ва ња на свом
офи ци јел ном сај ту, а по за вр -
шет ку кам па ау тор про јек та,
проф. Та тја на Кр га, пре зен то -
ва ће јав но сти сте пен ње го ве
успе шно сти. На кра ју вре ди ис -
та ћи да ће уче сни ци, по ред
рад ног де ла, има ти при ли ку и
да оби ђу кул тур не зна ме ни то -
сти Вра ња, али и да се ре кре и -
ра ју на град ском ба зе ну.

Уве рен сам да не ке ма ни фе -
ста ци је ко је од ли ку ју град Пан -
че во нај ве ро ват ни је не би би ле
ор га ни зо ва не на та ко ви со ком
ни воу да ни је би ло по др шке
ко ју је пру жио НИС кроз про -
грам „За јед ни ци за јед но”. Реч
је о про јек ти ма из свих обла -
сти дру штве ног жи во та гра да
– обра зо ва ња, кул ту ре, на у ке,
спо р та, еко ло ги је, што је по -
себ но зна чај но за на шу за јед -
ни цу. Уве ра вам вас да ком па -
ни ја НИС има по у зда ног парт -
не ра у ло кал ној са мо у пра ви и
си гу ран сам да ће и у на ред -
ним го ди на ма са рад ња НИС-а
и Гра да Пан че ва би ти још ја -
ча, на ко рист свих на ших су -
гра ђа на – ре као је Па влов.

Пр ви за ме ник ге не рал ног ди -
рек то ра НИС-а Ан дреј Туч нин
овим по во дом је из ја вио да
НИС и Град Пан че во са ра ђу ју
већ це лу де це ни ју у окви ру
НИС-овог про гра ма дру штве -
но од го вор ног по сло ва ња.

– У про те клих де сет го ди на
за јед но с Гра дом Пан че вом ре -
а ли зо ва ли смо 132 дру штве но
од го вор на про јек та во ђе ни за -
јед нич ким ци љем – да уна пре -
ди мо ква ли тет жи во та та мо где

Ми ли јар ду ди на ра за
ре а ли за ци ју 900 
про гра ма

Ви ше го ди шње 
парт нер ство Пан че ва
и нафт ног ги ган та

Нафт на ин ду стри ја Ср би је обе -
ле жи ла је у че твр так, 14. ју на,
у Пан че ву, де це ни ју успе шне
са рад ње те ком па ни је и ло кал -
не за јед ни це кроз дру штве но
од го во ран про грам „За јед ни ци
за јед но”. У на шем гра ду су ре -
а ли зо ва на 132 про јек та ко ји су
зна чај но до при не ли кул тур ном,
со ци јал ном и еко ло шком бо -
љит ку Пан че ва и око ли не и у
ту свр ху НИС је за њи хо ву ре а -
ли за ци ју из дво јио 152 ми ли о -
на ди на ра. Ви ше го ди шње парт -
нер ство НИС-а и Панчевa кру -
ни са но је све ча ним до га ђа јем
у На род ном му зе ју, чи ју је ре -
кон струк ци ју, с ци љем про мо -
ци је и одр жа ва ња кул тур ног
на сле ђа, ком па ни ја НИС по др -
жа ла у окви ру свог про гра ма
дру штве не од го вор но сти „За -
јед ни ци за јед но”.

Све ча но сти су при су ство ва -
ли гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов, пр ви за ме ник ге -
не рал ног ди рек то ра ком па ни -
је НИС Ан дреј Туч нин, пред -
став ни ци НИС-а, као и мно го -
број ни но си о ци про је ка та ре а -
ли зо ва них то ком де се то го ди -
шње са рад ње. Нафт ни ги гант
је то ком јед но ча сов ног дру же -
ња у зна ме ни том пан че вач ком
зда њу при пре мио бо гат кул -
тур но-умет нич ки про грам у ко -
ме су уче ство ва ли су чла но ви
КУД-а „Стан ко Па у но вић” и
Ба лет ске шко ле „Ди ми три је
Пар лић”.

За јед нич ки циљ
У свом по здрав ном го во ру гра -
до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов ис та као је да је НИС пер -
ја ни ца раз во ја гра да Пан че ва
и из ра зио  за до вољ ство са рад -
њом НИС-а и ло кал не са мо у -
пра ве.

– Же лео бих да за хва лим
ком па ни ји НИС и љу ди ма ко -
ји ра де у Ра фи не ри ји наф те
Пан че во као са став ном де лу
НИС-а на из у зет ној са рад њи
ка ко у при вред ном сег мен ту,
та ко и на по љу дру штве но од -
го вор ног по сло ва ња, ко је не
раз ви ја мо са мо кроз про грам
ком па ни је „За јед ни ци за јед но”,
већ и кроз дру ге про јек те дру -
штве не од го вор но сти НИС-а.

Пан чев ци су два на е сти пут
обе ле жи ли ме ђу на род ни пра -
зник Дан Ду на ва, под сло га -
ном „Ак тив ни за ре ке”. Цен -
трал на ма ни фе ста ци ја је одр -

жа на у су бо ту, 16. ју на, на та -
ми шком ке ју, у ор га ни за ци ји
ло кал не са мо у пра ве. Гра ђа ни

и во лон те ри ве ли ког бро ја
удру же ња и ор га ни за ци ја с
те ри то ри је на шег гра да очи -
сти ли су од от па да ле ву и де -
сну оба лу, од ушћа Та ми ша у
Ду нав до град ске пла же, а за
нај мла ђе су гра ђа не ор га ни -
зо ва на је те мат ска ли ков на
ра ди о ни ци.

Ви ше од два де сет ча ма ца
чла но ва удру же ња „Мар ко Ку -
лић” и Удру же ња спорт ских
ри бо ло ва ца и на у ти ча ра „Та -
миш” уче ство ва ло је у овој

еко ло шкој ак ци ји и, пре ма ре -
чи ма Ми ло ра да Тим чен ка, јед -
ног од ор га ни за то ра ове ма -
ни фе ста ци је, свест о зна ча ју
очу ва ња ре ка је сва ке го ди не
све ве ћа и на ши су гра ђа ни ви -
ше во де ра чу на о очу ва њу пан -
че вач ких во до то ко ва. Ка ко је
он ре као, из го ди не у го ди ну
ко ли чи на от па да ко ја се са ку -
пи то ком ак ци је „Ак тив ни за
ре ке” све је ма ња, што ја сно
по ка зу је да Пан чев ци во де ра -

чу на и има ју по тре бу да по -
мог ну да Та миш и ње го ве оба -
ле бу ду чи сти и уред ни.

У ово го ди шњој ма ни фе ста -
ци ји у част нај зна чај ни је европ -

ске ре ке уче ство ва ли су и чла -
но ви Удру же ња ли ков них умет -
ни ка „Све ти о ник”, Удру же ња

обо ле лих од мул ти пле скле ро -
зе, Удру же ња ин ва ли да ра да,
Клу ба за ста ра и од ра сла ли ца,
удру же ња „Пре по знај у се би” и
„На по ла пу та”, као и по ла зни -
ци Деч јег ате љеа „Ма ли ге ни -
је”. Ор га ни за то ри су за крај ово -
го ди шњег обе ле жа ва ња Да на Ду -
на ва обез бе ди ли ру чак на те ра -

си Удру же ња спорт ских ри бо -
ло ва ца и на у ти ча ра „Мар ко Ку -
лић” за све ак те ре ове ак ци је.

На кра ју тре ба ис та ћи да је
про сла ва Да на Ду на ва до би -

ла ста тус град ске ма ни фе ста -
ци је и да Пан че во од 2009.
по се ду је цер ти фи кат Ме ђу -
на род ног ко ми те та за за шти -
ту ре ке Ду нав за ор га ни за ци -
ју ове ме ђу на род не кам па ње.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 22. јун 2018.
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ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НЕ КАМ ПА ЊЕ „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

НИС-ова ПО ДР ШКА ЛО КАЛ НИМ 
ЗА ЈЕД НИ ЦА МА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

жи ви мо и ра ди мо. Уве ра вам
вас да ће НИС на ста ви ти да
до при но си раз во ју и уна пре ђе -
њу ло кал не за јед ни це на до -
бро бит свих гра ђа на Пан че ва
и око ли не – ре као је Туч нин
на кра ју свог из ла га ња.

Ху ма ни је дру штво
Раз вој парт нер ских и при ја тељ -
ских од но са с ло кал ним са мо -
у пра ва ма, као и уна пре ђе ње
усло ва жи во та и ра да  гра ђа на
и ин сти ту ци ја у ло кал ној за -
јед ни ци пред ста вља те мељ ну
прак су ко ју ком па ни ја НИС
раз ви ја од 2009. го ди не, а у
про те клој де це ни ји НИС је у
уна пре ђе ње ква ли те та жи во та
у је да на ест гра до ва и оп шти на
ши ром Ср би је уло жио ви ше од
ми ли јар ду ди на ра и ре а ли зо -
вао пре ко 900 про је ка та. НИС
на овај на чин же ли да мо ти ви -
ше и по др жи кре а тив ност и од -
го вор ност ор га ни за ци ја и по -
је ди на ца и да у за јед нич кој ак -
ци ји до при не се ства ра њу бо ље
бу дућ но сти и ху ма ни јег дру -
штва. Од ове го ди не про гра му
„За јед ни ци за јед но” при кљу чу -
је се и Град По жа ре вац, као
два на е ста ло кал на за јед ни ца,
чи ме НИС по твр ђу је сво ју по -

све ће ност уна пре ђе њу ква ли -
те та жи во та у ло кал ним за јед -
ни ца ма у ко ји ма ком па ни ја по -
слу је.

Ка да је реч о на шем гра ду,
ме ђу мно го број ним про јек ти -
ма из обла сти спо р та, кул ту ре,
за шти те жи вот не сре ди не, на -
у ке и со ци јал не за шти те, НИС
је из ме ђу оста лог по мо гао мо -
дер ни за ци ју Кул тур ног цен тра
у Пан че ву, по др жао по ди за ње
функ ци о нал но сти згра де До ма
омла ди не у Пан че ву и ам би -
ци о зан про је кат „Ве тро сол” Ма -
шин ске шко ле Пан че во, a зна -
чај на сред ства су уло же на у
опре ма ње и оса вре ме њи ва ње
школ ске ла бо ра то ри је пан че -
вач ке Тех нич ке шко ле „23. мај”,
ко ја је у са рад њи с НИС-ом од
ове го ди не кре и ра ла и но ви
обра зов ни про фил – тех ни чар
за пре ра ду наф те и га са.

С дру ге стра не, НИС по кла -
ња мно го па жње про мо ци ји
пра вих вред но сти и уна пре ђи -
ва њу сре ди не у ко јој по слу је.
По др шка обра зо ва њу оства ру -
је се кроз про грам „Енер ги ја
зна ња”. Пре ко про гра ма „НИС
шан са” до са да је за по сле но
ви ше од 670 мла дих.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ДУ НА ВА

Сви на ре ке

ЛЕТ ЊИ БА ЛЕТ СКИ КАМП

Пан че вач ки ђа ци у Вра њу

Ан дреј Туч нин, за ме ник ге не рал ног ди рек то ра НИС-а 
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

С до ла ском ле пих сун ча них
да на по же ли мо да има мо пре -
пла ну ли тен. Та да, не раз ми -
шља ју ћи о по сле ди ца ма, по -
се же мо за пре те ра ним ко ри -
шће њем со ла ри ју ма. Aко ипак
од лу чи те да оде те у сту дио
за сун ча ње, ва жно је да га ко -
ри сти те уме ре но и опре зно,
као и да се при др жа ва те од -
ре ђе них пра ви ла.

Со ла ри јум је за бра њен осо -
ба ма мла ђим од осам на ест го -
ди на, као и они ма вр ло све -
тле пу ти. Kлијент тре ба да пот -
пи ше обра зац да се сун ча на
сво ју од го вор ност, a раз мак
из ме ђу сун ча ња мо ра би ти бар
48 са ти. У со ла ри јум не тре ба
ићи ви ше од три пу та не дељ -
но, а ко ри шће ње за штит них
на о ча ра је оба ве зно. Осо бље у
са ло ну мо ра про ћи обу ке о
пра вил ном до зи ра њу УВ зра -
че ња, вр ста ма лам пи, ме ра ма
одр жа ва ња и сер ви си ра ња уре -
ђа ја и о пра вил ном сте ри ли -
са њу рад них по вр ши на.

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Брон за ни тен

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци за ко ру: че ти ри ја је та, 100 г ше -

ће ра, 80 г бра шна, 20 г гу сти на (скроб ног

бра шна), 2,5 ка ши ке ка као пра ха и ке си ца

пра шка за пе ци во.

Пр ви фил: два де ци ли тра слат ке па вла -

ке и ке си ца шлаг фик са.

Дру ги фил: 300 г ви ша ња, две ка ши ке

ше ће ра, јед на ке си ца пу дин га од ва ни ле,

је дан де ци ли тар со ка од ви ша ња или во де.

Де ко ра ци ја: три де ци ли тра слат ке па -

вла ке и 100 г чо ко лад них спи ра ли ца.

При пре ма: Уму ти ти бе лан ца у чвр сту пе ну, до да ти ше ћер и јед но

по јед но жу ман це. Из ме ша ти бра шно, гу стин и ка као с пра шком за

пе ци во, па па жљи во сје ди ни ти са уму ће ним ја ји ма. Сме су си па ти у

ве ли ки плех од рер не пре ко ма сног па пи ра, па пе ћи на 200 сте пе -

ни око пет на ест ми ну та. Го то ву ко ру пре ба ци ти на вла жну ку хињ ску

кр пу и оста ви ти да се охла ди.

Кад се ко ра охла ди ла, из ме ри ти ко ли ко је по треб но да би се об -

ло жио овал ни ка луп за ср не ћа ле ђа и ис кро ји ти ко ру. Ка луп прет -

ход но об ло жи ти фо ли јом, па ста ви ти исе че ни део ко ре, а пре о ста ли

део ће мо са чу ва ти за „по кло пац”.

Уму ти ти слат ку па вла ку и до да ти је дан шлаг фикс, па пре ма за ти

пре ко ко ре у ка лу пу. Све ста ви ти у за мр зи вач и оста ви ти да се до -

бро рас хла ди, бар је дан сат.

У ме ђу вре ме ну при пре ми ти фил с ви шња ма: раз му ти ти пу динг у

ма ло хлад не во де, па из ме ша ти с ви шња ма и ше ће ром. Све крат ко

про ку ва ти и охла ди ти. Кад је фил млак, рас по ре ди ти пре ко про хла -

ђе ног шла га у ка лу пу.

Од пре о ста ле ко ре исе ћи „по кло пац” по ме ри и ста ви ти пре ко фи -

ла од ви ша ња, па све вра ти ти у за мр зи вач да се још ма ло рас хла -

ди. На кра ју ро лат па жљи во пре о кре ну ти на та њир за сер ви ра ње,

пре ма за ти уму ће ном слат ком па вла ком и по су ти чо ко лад ним спи ра -

ли ца ма.

За чо ко лад не „спи ра ли це” по треб но је рас то пи ти чо ко ла ду на ти -

хој ва три и пре ма за ти у тан ком сло ју пре ко не ке рав не по вр ши не,

као што је, на при мер, мер мер на пло ча, ко ју ће те прет ход но на ма -

за ти с ма ло уља. Кад се чо ко ла да охла ди, спа ту лом или ши ро ким

но жем јед но став но са стру жи те чо ко ла ду и до би ће те ове за ни мљи ве

об ли ке.

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Ро лат с ви шња ма

Иа ко смо ка лен дар ски тек
за ко ра чи ли у ле то, чи ни нам
се да оно уве ли ко тра је, а
бор ба са екс трем ним вру ћи -
на ма тек нам пред сто ји. Ова -
кве окол но сти нас под се ћа ју
на то да пре вен ци ји то плот -
ног уда ра мо ра мо увек да по -
све ти мо па жњу ка ко би смрт -
ност би ла све де на на нај ма -
њу мо гу ћу ме ру.

Ин тен зив на фи зич ка ак -
тив ност мо же и до де сет пу -
та да по ве ћа про из вод њу то -
пло те у те лу. Сли чан ефе -
кат мо гу има ти не ке бо ле -
сти по ве за не с ви со ком те -
ле сном тем пе ра ту ром и по -
ја ча ним ме та бо ли змом. Део
мо зга ко ји се зо ве хи по та -
ла мус има функ ци ју тер мо -
ста та и он на ре ђу је ср цу да
ја че пум па крв, крв ним су -
до ви ма да се ши ре, а зној -
ним жле зда ма да лу че зној
ка ко би те ло ода ва ло то пло -
ту. Ка да ови ме ха ни зми ни -
су до вољ ни, до ла зи до пре -
гре ва ња ор га ни зма, што
угро жа ва ње го во функ ци о -
ни са ње. У окол но сти ма ка -
да је спољ на тем пе ра ту ра
ви ша од тем пе ра ту ре те ла,
то пло та не би мо гла да пре -
ла зи с те ла на око ли ну да
не ма ме ха ни зма зно је ња.
Про блем по ста је ве ћи ако
је вла жност ва зду ха из над
75 про це на та, јер та да ни

зно је ње ни је та ко ефи ка сно
због не мо гућ но сти ис па ра -
ва ња зно ја с ко же. Ко ли ко
је акли ма ти за ци ја бит на, го -
во ри по да так да се ода ва ње
то пло те по ве ћа ва три пу та
ме ха ни змом зно је ња у ор -
га ни зму ко ји је при ла го ђен
ви со ким тем пе ра ту ра ма око -
ли не. За акли ма ти за ци ју је
по треб но нај ма ње се дам до
де сет да на.

Све на ве де но упу ћу је нас
на мо гу ће ме ха ни зме и окол -
но сти ко ји до во де до то плот -
ног уда ра. Ја сно је за што су
ма ла де ца, ста ри је осо бе и
оне ве за не за кре вет у нај ве -
ћој опа сно сти од то плот ног
уда ра. Они не мо гу аде кват -
но да при ме не ме ре ко је ће
ума њи ти ути цај спољ не тем -
пе ра ту ре. Њи хо ви фи зи о ло -
шки ме ха ни зми ни су до вољ -
но раз ви је ни или су па то ло -
шки из ме ње ни да би би ли
ефи ка сни у бор би про тив пре -
гре ва ња. Усло ви ин тен зив не
фи зич ке ак тив но сти, ви со ке
спољ не тем пе ра ту ре и вла ге,
не до вољ не акли ма ти за ци је,
бо ле сти и те ра пи је од ре ђе -
ним ле ко ви ма до при но се,
сва ки на свој на чин, угро жа -
ва њу здра вља.

Ме ре пре вен ци је од но се се
на рад ни ке ко ји оба вља ју ак -
тив но сти на отво ре ном. Че -
сте па у зе, узи ма ње до вољ но
теч но сти и ма кар крат ки бо -
рав ци у акли ма ти зо ва ним
про сто ри ја ма ума њу ју ри зик
од то плот ног уда ра. Јед на ку
па жњу тре ба по све ти ти спор -
ти сти ма и њи хо вој еду ка ци -
ји о фак то ри ма ри зи ка. Ро -
ди те љи ни ка ко не тре ба да
ис пу шта ју из ви да ма ли ша -
не ко ји бо ра ве на по љу. Бри -
га о ста ри ма и бо ле сни ма јед -
на ко би тре ба ло да бу де оба -
ве за ка ко бли жњих, та ко и
ши ре дру штве не за јед ни це.

О ме ра ма пр ве по мо ћи и
ле че њу то плот ног уда ра го -
во ри ће мо за две не де ље.

То плот ни удар

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Имај те у ви ду то да су, ка -
да је реч о ме ла но му ко же,
ста ти стич ки по да ци по ра жа -
ва ју ћи. У Ср би ји се сва ке го -
ди не за бе ле жи око 650 слу -
ча је ва но во о бо ле лих, а њи -
хо ва про сеч на ста рост је 55
го ди на. Глав ни узрок ме ла -
но ма је упра во УВ ра ди ја ци -
ја. Ако ипак не мо же те одо -
ле ти пре пла ну лом те ну, без -
бед но ре ше ње по сто ји. Реч је
о апа ра ту ер-браш на ме ње -
ном за по там њи ва ње. Апли -
ко ван на ко жу, хе миј ски ре -
а гу је с про те и ни ма, а про -
дук ти ре ак ци је ме ња ју бо ју
ко же. На ста ла бо ја не мо же
се од стра ни ти пра њем и чи -
шће њем ко же, већ по сте пе -
но не ста је при род ним про -
це сом де сква ма ци је (љу ште -
њем). За овај вид по там њи -
ва ња по треб но је при пре ми -
ти ко жу та ко што ће те код
ку ће ура ди ти пи линг и на -
кон сат-два оти ћи у спе ци ја -
ли зо ва ни са лон на трет ман.
На рав но – без шмин ке и мле -
ка за те ло.

Про цес бо је ња тра је де се -
так ми ну та. На кон то га се
ко жа осу ши и не сме се ква -
си ти то ком на ред на че ти ри
са та. По том се тре ба ис ту -
ши ра ти и на не ти мле ко за
те ло, ка ко би бо ја што ду же
тра ја ла. Пра ви мор ски тен
за др жа ће те у про се ку од се -
дам до де сет да на. Пред ност
овог по ступ ка је у то ме што
ни је ток си чан и што је то -
ли ко без бе дан да га мо гу ко -
ри сти ти и ти неј џе ри и труд -
ни це.

Уче ство ва ло
осам на ест еки па из
Ср би је и Ре пу бли ке
Срп ске

Но во са ђа ни и 
Пан чев ци 
нај у спе шни ји

Мом чи ло Вр цељ 
нај бо љи играч на 
так ми че њу

Пан че вач ки Ге рон то ло шки цен -
тар био је у пе так, 15. ју на, до -
ма ћин два де сет дру гог ре пу -
блич ког так ми че ња „Срп ска ли -
га тре ћег до ба у ша ху”, ко је је
оку пи ло осам на ест еки па са
пре ко сто так ми ча ра. Они су у
Пан че во сти гли из Бе о гра да,
Вр шца, Но вог Са да, Зре ња ни -
на, Ко ва чи це, Па ра ћи на, Ле -
сков ца, Су бо ти це, Ја го ди не и
Но вог Бе че ја, а јед на еки па је
до шла чак из Ре пу бли ке Срп -
ске – из Би је љи не.

Пре ма ре чи ма Та ње Лу кић,
в. д. ди рек то ра Ге рон то ло шког
цен тра, ко ја је и отво ри ла ма -
ни фе ста ци ју, сви так ми ча ри су
ду го го ди шњи при ја те љи уста -
но ве, с ко ји ма се и ко ри сни ци
и ме наџ мент ра до са ста ју и
дру же. Лу ки ће ва је до да ла и то
да је циљ ор га ни за ци је ова квих
так ми че ња очу ва ње ак тив не
ста ро сти.

– Јед на од де вет сек ци ја Клу -
ба за од ра сла и ста ра ли ца, ко ји
је у са ста ву Ге рон то ло шког цен -
тра Пан че во, је сте ова ко ја оку -
пља ша хи сте. Она успе шно ра -
ди већ де се так го ди на и бро ји

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ

ШАХ – ИГРА КО ЈА БУ ДИ ПО НОС

три де сет чла но ва, од ко јих је
де сет ак тив но на так ми че њи -
ма. Ре зул та ти ове сек ци је су
по нос на шег клу ба. Го ди на ма
на ши ша хи сти осва ја ју ме да -
ље, пе ха ре и ди пло ме, а по себ -
но су им дра ги ус пе си на ре пу -
блич ким так ми че њи ма, као и
на над ме та њи ма „Тре ће до ба
Вој во ди не”, „Су сре ти ју жног
Ба на та” и на олим пи ја ди „Тре -
ће до ба”. Олим пи ја да се ор га -
ни зу је сва ке го ди не у Вр њач -
кој Ба њи, а на том ве ли ком
так ми че њу су на ши ша хи сти
про шле го ди не осво ји ли пр во
ме сто ме ђу чак две сто ти не

еки па. Си гур ни смо да ће ша -
хов ска сек ци ја и да ље би ти бар -
јак тар успе ха чи та ве на ше уста -
но ве – ис та кла је Ве сна Јо ва -
но вић, ру ко во ди лац Клу ба за
од ра сла и ста ра ли ца Ге рон то -
ло шког цен тра.

Нај у спе шни ји на ово го ди -
шњем так ми че њу би ли су ша -
хи сти из Но вог Са да, ко ји су за -
у зе ли и пр во и дру го ме сто, док
су тре ће пла си ра ни так ми ча ри
из Пан че ва. За нај бо љег игра ча
на так ми че њу про гла шен је
Мом чи ло Вр цељ, члан ша хов -
ске сек ци је Клу ба за од ра сла и
ста ра ли ца из Пан че ва. По ред
при ли ке да ужи ва ју у игри ко ја
им при чи ња ва нај ве ће за до вољ -
ство, го сти су то ком ма ни фе -
ста ци је мо гли и да по слу ша ју
при го дан го вор о ша ху у Пан -
че ву ко ји је одр жао по зна ти глу -
мац Ми ро слав Жу жић Жу ле.

Ко ри сни ци Ге рон то ло шког
цен тра су и то ком ју на би ли
ве о ма вред ни. По ред то га што
су на при год ној ма ни фе ста -
ци ји пред ста ви ли хим ну сво -
је уста но ве под на зи вом „Жи -
вот је леп”, из вев ши пред број -
ним го сти ма бо гат кул тур но-
умет нич ки про грам, они су
има ли и за па же не на сту пе на
„Да ни ма Вај фер та” и на пан -
че вач ком кар не ва лу. Ге рон -
то ло шки цен тар је имао и сво -
је пред став ни ке на „Са бо ру
чо ве ко љу бља”, ко ји је у Бе о -
гра ду ор га ни зо вао Цр ве ни
крст Ср би је. До кра ја ме се ца
ко ри сни ци мо гу оче ки ва ти и
за јед нич ку про сла ву ро ђен -
да на за све оне ко ји су ро ђе -
ни у ма ју и ју ну, а по том и
ве ли ку игран ку у ор га ни за -
ци ји Клу ба за од ра сла и ста -
ра ли ца.

У при јат ном ам би јен ту пра ви по тез се лак ше по вла чи

КАКО ТЕЧЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНОГ

Постављају се сетови, 
а стиже и трећи лифт

Радови на реконструкцији ин-
тернистичког блока Опште бол-
нице Панчево започети у ок-
тобру прошле године, и поред
низа проблема који су се јави-
ли током протеклих месеци,
напредују одлично – кажу у тој
установи.

Груби радови су завршени,
замењени су кров и комплетна
инсталација, као и звучна изо-
лација, озидани су зидови. Сада

ће свака соба имати своје ку-
патило, а радови на овим про-
сторијама приводе се крају.
Следи постављање сетова у сва-
кој соби, а наредног месеца и
уградња трећег лифта.

„Дајемо све од себе да радо-
ве што пре приведемо крају,
али тако да не направимо ни-
један пропуст, да сваки рад про-
ђе административну процеду-
ру, као и да све буде квалитет-
но урађено”, наводи се у саоп-
штењу менаџмента болнице.

Као што смо већ писали, ре-
конструкција обухвата све ин-
сталатерске, термомашинске и
грађевинске радове на прибли-
жно 8.000 квадратних метара
простора. Мајстори раде на

свих шест етажа зграде – од
подрума, преко Пријемно-ур-
гентне службе, па све до че-
твртог спрата. Ипак, иако се
радови од октобра до данас оба-
вљају планираном динамиком,
непредвиђене околности ути-
цале су на то да рок за њихов
завршетак, који износи осам
месеци, ипак неће моћи да бу-
де испоштован. Као прва пре-
прека јавила се немогућност

измештања Одељења хемоди-
јализе из интернистичког бло-
ка, а потом је ствар пролонги-
рана јер се испоставило да пр-
вобитним пројектом није била
предвиђена набавка болничких
сетова, вредних око 50 милио-
на динара. Тај проблем је у ме-
ђувремену решен, па се Интер-
но сада несметано преоблачи
у ново рухо.

Реконструкцију овог дела
зграде болнице финансира
Управа за капитална улагања
АП Војводине, а вредност ра-
дова, које изводи предузеће
„Модулор” из Београда, изно-
си 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 отежа-
но, али упркос томе, тврде у
овој установи, ниједан паци-
јент није ускраћен за одгова-
рајућу здравствену заштиту.



Пред крај Пр вог свет ског ра -
та, ме ђу ма сли ња ци ма и ви -
но гра ди ма за ба че ног се о це -
та на ју гу Ита ли је, две же не
су од лу чи ле да про ме не суд -
би ну тек ро ђе ног Ви тан то -
ни ја Пал ми за на, на да ју ћи се
да ће га та ко за шти ти ти од
по ро дич ног про клет ства. Као
два де сет пр вог у ни зу му -
шка ра ца по ро ди це Пал ми -
за но, Ви тан то ни ја су за ме -
ни ли по ро ђе њу и од га ја ли
као бра та бли зан ца Ђо ва не
Кон вер ти ни, ро ђе не истог да -
на у јед ној од нај и мућ ни јих
по ро ди ца у Апу ли ји.

Ви тан то нио и Ђо ва на за -
јед но од ра ста ју, ве за ни тај -
ном, а рат из гле да као не ки
да ле ки, дав но за бо ра вље ни

ко шмар. Али обла ци но вог
су ко ба по ма ља ју се на хо ри -
зон ту и пре те да уни ште све
што је јед на хра бра и по жр -
тво ва на мај ка по ку ша ла да
са чу ва.

ДРУШТВО
Петак, 22. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ме сте
пи са ли љу бав на пи сма. „Пан -
че вац” и из да вач ка ку ћа „Вул -
кан из да ва штво” при пре ми -
ли су по је дан при ме рак књи -
ге „Љу бав на пи сма” Де би Ма -
ком бер за два на ша чи та о ца
или чи та тељ ке ко ји су нај -
кре а тив ни је од го во ри ли на
то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Љу бав на пи сма су се пи -
са ла у вре ме мо је ма ме и ба -
ке, ми ша ље мо по ру ке и ср -
ца пре ко ме син џе ра.”
060/5483...

„Бо ље ме не под се ћај те!
По сла ла сам са мо јед но јед -
ном осма ку, на 16 стра на иш -
чу па них из ве ли ке све ске.
Сме јао ми се он и це ло ње -
го во дру штво. Блам ме је и
два де сет го ди на ка сни је!”
063/2831...

На гра де се мо гу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај -
кре а тив ни јих од го во ра на
пи та ње ко ли ко че сто чи та ју
љу бав не ро ма не. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Вик то ри ја” Деј зи Гу -
двин.

То из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Се ку лић”
у „Авив пар ку”, од на ред ног
уто р ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„То ми је оми ље ни жа нр,
а ле то је са вр ше но го ди шње
до ба за та кво шти во.”
064/1596...

„Љу бав не ро ма не обо жа -
вам, а ’Вик то ри ја’ би мо гла
са мном на мо ре ове го ди -
не.” 064/3656...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на, ка -
ко би смо њи хо ве по дат ке про -
сле ди ли спон зо ри ма. Но ва
на град на пи та ња по тра жи те
на стра ни ца ма овог бро ја
„Пан чев ца”.

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 27. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Да ли сте ика да ико ме би ли му за?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Га ла – Да ли” Кар мен До мин го. Нај -
бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”,
а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша -
љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи  и
38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

Га ла Да ли је у Евро пу сти -
гла из цар ске Ру си је, а био ју
је глас да је ди но она уме да
из ву че оно нај бо ље из му -
шка ра ца с ко ји ма је у ве зи.
Та же на је од у век има ла му -
шкар це – мно го њих, у исто
вре ме, ра зних го ди на и по -
ре кла, при ја те ље сво јих при -
ја те ља, као и не при ја те ља,
сли ка ре, пи сце, му шкар це
ко ји су хте ли да по ста ну
глум ци, пле ми ће и пу ча не,
бо га те и си ро ма шне – пред
сво јим но га ма, а пре све га у
свом кре ве ту.

„Га ла – Да ли” је ро ман о
же ни ко ја је нај пре би ла му -
за и су пру га По ла Ели ја ра,
из у зет но на да ре ног и чу ве -
ног над ре а ли стич ког пе сни -
ка, нео бич но сен зу ал ног, пе -
сни ка ко ји је обо жа вао Га -
ли ну на го ту. С њим је до би -
ла ћер ку Се сил, пре ма ко јој
го то во ни кад ни је га ји ла мај -

чин ска осе ћа ња. За тим је по -
ста ла нај ве ћа љу бав Сал ва -
до ра Да ли ја, де це ни ју мла -
ђег од ње, је ди на же на ко ја
је ге ни ја свет ске умет но сти
спа сла лу ди ла и пре ра не смр -
ти. Њи хо ву ве зу обе ле жа ва -
ли су уза јам но на дах ну ће и
сло бод на љу бав.

„Га ла – Да ли” 
Кар мен До мин го

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Про клет ство 
по ро ди це Пал ми за но

Два чи та о ца ко ји до сре де, 27. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Шта је
за вас нај ве ће про клет ство?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Про клет ство по ро ди це Пал ми за но” Рафелa Надалa
Фарерасa. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -

ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор

мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

СТО ГОДИНА ЈАЈАСТЕ ЛОПТЕ У СРБИЈИ

СТОЈАДИНОВИЋ НАЈБОЉИ 
РАГБИ-РАДНИК

„Динаму” враћен
стари сјај

Бројне појединачне
награде 

На манифестацији на којој је
свечано обележено сто година
српског рагбија, спортском ди-
ректору РК-а „Динамо 1954”
Игору Стојадиновићу додеље-
но је признање као најуспе-
шнијем раднику у рагбију.

После успешне играчке и тре-
нерске каријере Игор је својим
радом и залагањем, заједно са
играчима и члановима струч-
ног тима, за само неколико го-
дина успео да поврати стари
сјај „Динаму” и врати игру с
јајастом лоптом у наш град.
Стојадиновић је популарним
„дивљим вепровима” током два-
десет година, колико је провео

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Лет ње шти во

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

бодан Радић, Мирослав Закић,
Велимир Злоколица, Миомир
Калабић, Никола Тепић (пост-
хумно) и Драган Лазић. 

А. Живковић

у клубу, донео че-
трнаест титула у
различитим кате-
горијама (као
играч, тренер и
спортски радник).

– Захваљујем
играчима, струч-
ном штабу и упра-
ви клуба, јер без
њих ова награда
не би била могу-
ћа. Прошли смо
трновит пут, сви
заједно, па смо од
посрнулог клуба
створили спорт-
ски колектив за
понос свих Пан-
чеваца – рекао је
Игор Стојадино-
вић.

Уручене су и
бројне појединач-
не награде за раз-

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

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

ША ХИ СТИ „АЉЕ ХИ НА” ПО НО ВО УСПЕ ШНИ

Тро фе ји се зо ну укра си ли
Чла но ви Шах клу ба „Аље хин”
из на шег гра да про шлог ви -
кен да су уче ство ва ли на ме ђу -
на род ном ка дет ском тур ни ру
у Кра гу јев цу, где су би ли ве о -
ма за па же ни.

Иа ко је кон ку рен ци ја би ла
из у зет но ја ка, је дан тро феј с
тог пре сти жног над ме та ња сти -
гао је и у Пан че во. Ма те ја Ми -
ју шко вић је осво јио брон за но
од лич је. Нај бо ље пла си ра на де -

вој чи ца из на шег гра да би ла је
Ања Рад ма но вић.

Пр во ме сто на том тур ни ру
осво јио је де чак из Санкт Пе -
тер бур га, члан јед не од нај ја -
чих ша хов ских шко ла на све -
ту. На тур ни ру у Кра гу јев цу
тре не ри ШК-а „Аље хин” до го -
во ри ли су са рад њу са ша хов -
ским клу бом из Ру си је.

Мла ди ша хи сти из Пан че ва
би ли су уче сни ци ма ни фе ста -

ци је „Ви кенд спо р та” ко ја је
одр жа на у Но вом Бе че ју. Уче -
ство ва ло је не ко ли ко сто ти на
ма ли ша на, ко ји су се над ме та -
ли у ра зним спор то ви ма, у пре -
див ном ам би јен ту на оба ли ре -
ке Ти се.

Ша хи сти „Аље хи на” су и на
том так ми че њу по твр ди ли свој
ква ли тет. Мар ко Фор ђа ри ни је

осво јио сре бр но од лич је, а Ма -
те ја Ми ју шко вић се оки тио
брон за ном ме да љом.

На кра ју ве о ма успе шне се -
зо не сви чла но ви ШК-а „Аље -
хин” за хва ли ли су чел ним љу -
ди ма гра да, Спорт ском са ве зу
Пан че ва и сви ма ко ји су раз у -
ме ли зна чај ша ха у вас пи та ва -
њу де це. А. Ж.



Бе о град ска по ли ци ја је про -
шле не де ље про на шла 16-
-го ди шњег И. П. из Пан че -
ва, на кон што су ње го ви уку -
ћа ни при ја ви ли да је не стао.
По след њи пут је ви ђен на
глав ној ау то бу ској ста ни ци
у Пан че ву, по сле че га је по -
че ла ин тен зив на по тра га у
ко ју су би ли укљу че ни чла -
но ви ње го ве по ро ди це, при -
ја те љи и при пад ни ци по ли -
ци је.

На кон што је И. П. при -
ме ћен у јед ном пар ку у глав -
ном гра ду, о то ме су од мах
оба ве ште ни ње го ва по ро ди -
ца и Цен тар за со ци јал ни рад
у Пан че ву.

На вод но, по бе гао је од ку -
ће јер се упла шио ре ак ци је
нај бли жих због ло ших оце -
на у шко ли.

ОДР ЖА НА ЗА НИ МЉИ ВА ТРИ БИ НА

Ка ко по ли ци ја ко му ни ци ра с гра ђа ни ма
„Ра ди до дат ног про мо ви са -
ња сво јих ак тив но сти Ми ни -
стар ство уну тра шњих по сло -
ва Ср би је је пре шест ме се ци
по че ло да се огла ша ва и на
’Феј сбу ку’. Та од лу ка је до бра
јер МУП на јед ној од нај ма -
сов ни јих дру штве них мре жа на
све ту ну ди ра зно вр стан са др -
жај, по пут фо то гра фи ја из по -
ли циј ских ак ци ја, ви део-спо -
то ва, оба ве ште ња о пре вен тив -
ним ак тив но сти ма и при ча о
при пад ни ци ма МУП-а ко ји до -
брим по стиг ну тим ре зул та ти -
ма афир ми шу по ли ци ју. Ипак,
’Феј сбук’ стра на Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва при ву кла
је ма ње од 6.000 по се ти ла ца
на тој дру штве ној мре жи, од -
но сно све га 0,6 од сто ње них
ко ри сни ка у Ср би ји, што је ма -
ли број. Про сто ра за по бољ ша -
ње има”, ис так ну то је на про -
шло не дељ ној три би ни одр жа -
ној у Бе о гра ду у ор га ни за ци ји
НВО Бе о град ски цен тар за без -
бед но сну по ли ти ку.

Ње ни уче сни ци су об ја сни -
ли пу бли ци да је раз лог за из -
бор та кве те ме за три би ну то
што су јав ност и отво ре ност у
ра ду по ли ци је пре ма гра ђа ни -
ма ва жни у про це су отва ра ња
по гла вља о без бед но сти и пра -
во су ђу у пре го во ри ма Ср би је и
Европ ске уни је.

Уче сни ци три би не су из ме -
ђу оста лог на бро ја ли шта су
сла бо сти по ли ци је у од но су
пре ма јав но сти и ко му ни ка ци -
ји с јав но шћу на дру штве ним
мре жа ма. Ре кли су да је је дан

од раз ло га за не до во љан број
ин те ре се на та за „Феј сбук” стра -
ни цу МУП-а то што по ли ци ја
јед но смер но ко му ни ци ра с гра -
ђа ни ма, од но сно не од го ва ра
на пи та ња и ко мен та ре ко ри -
сни ка дру штве них мре жа, што
ни је до бра прак са.

На овој три би ни се чу ло и
да би срп ска по ли ци ја мно го
че шће мо ра ла да ко му ни ци ра
с јав но шћу, без об зи ра на то
што у ње ном ра ду по сто је број -
не ин фор ма ци је ко је мо ра ју да
оста ну тај не. Уче сни ци три би -
не су пред ло жи ли да би  до бар

на чин за то мо гао да бу де че -
шће ор га ни зо ва ње кон фе рен -
ци ја за но ви на ре. Ти до га ђа ји
се са да рет ко одр жа ва ју, а ор -
га ни зу ју се углав ном по во дом
ју би ле ја и он да ка да по ли ци ја
хо ће да се по хва ли по стиг ну -
тим ре зул та ти ма.

Уче сни ци три би не су ис та -
кли и да има про бле ма из ме ђу
по ли ци је и од ре ђе них, пре те -
жно та бло ид них ме ди ја. Об ја -
шња ва ју ћи о че му је реч, ре -
кли су да се у од ре ђе ним бе о -
град ским ме ди ји ма че сто об -
ја вљу ју ин фор ма ци је из ис тра -
ге иа ко не би тре ба ло да их по -
ли цај ци да ју но ви на ри ма јер
се ти ме угро жа ва ју ис тра жни
по ступ ци и кр ши прет по став -
ка не ви но сти осум њи че них.

На три би ни је као по зи тив -
но оце ње но то што по ли ци ја
на сво јој „Феј сбук” стра ни ци у
по след ње вре ме све че шће об -
ја вљу је упут ства и са ве те ко ји
мо гу по мо ћи гра ђа ни ма. Та ко
су, на при мер, у по след ње вре -
ме об ја вље ни са ве ти о то ме
шта тре ба учи ни ти пре пу то -
ва ња у ино стран ство, ка ко за -
шти ти ти ства ри у ста ну од ло -
по ва, на ко ји на чин спре чи ти
кра ђу би ци ка ла, на шта тре ба
да обра те па жњу во за чи ко је
на пу ту за у ста ви по ли ца јац итд.

ХРОНИКА
Петак, 22. јун 2018.
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Тра жен три де сет 
са ти, у по тра зи за
њим уче ство ва ли
жан дар ме ри ја и 
по ли ци ја, ро ни о ци,
пси тра га чи, 
хе ли коп те ри

Ми ни стар 
уну тра шњих по сло ва
по хва лио По ли циј ску
упра ву Пан че во и 
ње не при пад ни ке
због ве ли ког 
ан га жо ва ња у тој 
по тра зи на те ри то ри ји
Бе ле Цр кве

Ви ше јав но ту жи ла штво у Пан че -
ву и Основ но ту жи ла штво у Вршцу
об ја ви ли су 19. ју на за јед нич ко
са оп ште ње у ко ме су оба ве сти ли
јав ност да ће по кре ну ти ис тра гу
про тив Сте фа на Цвет ко ви ћа, са -
мо стал ног но ви на ра о чи јем на -
вод ном не стан ку је кра јем про -
шле не де ље бру ја ла це ла Ср би ја.
Он ће се те ре ти ти за кри вич но
де ло ла жно при ја вљи ва ње.

„Утвр ђе ни ма те ри јал ни до ка зи
и из ја ве све до ка, укљу чу ју ћи и из -
ја ву са мог Цвет ко ви ћа, не по твр -
ђу ју кључ не на во де из из ја ве ко ју је
дао по ли ци ји на кон што је про на -
ђен. Иа ко је том при ли ком ре као
да је био жр тва от ми це по чи ње не
на ње го ву ште ту, на во ди ко је је из -
нео ни су до ка за ни”, пи ше из ме ђу
оста лог у за јед нич ком са оп ште њу
пан че вач ког Вишег тужилаштва и
вршачког Основног ту жи ла штва.

У том до ку мен ту се као кључ -
но на во ди то да на кон ана ли зе
оти са ка и ДНК тра го ва узе тих с
Цвет ко ви ће вог ау то мо би ла и ње -
го вог са та, ко ји су му, ка ко је
ре као, „не по зна ти љу ди от ки ну -
ли с ру ке”, ни су про на ђе ни оти -
сци и ДНК тра го ви дру гих осо -
ба сем оних ко ји при па да ју са -
мом Цвет ко ви ћу. То је пр ва кон -
тра дик ци ја у из ја ви ко ју је дао
по ли цај ци ма, с об зи ром на то
да им је ре као да га је не ко ли ко
осо ба из ву кло из ау то мо би ла.

ПРИ ЧА КАО ИЗ АК ЦИ О НИХ ТРИ ЛЕ РА

ПРО НА ЂЕН „НЕ СТА ЛИ” НО ВИ НАР

Утвр ђе но је и да је у ње го -
вом об ја шње њу тог до га ђа ја би -
ло спо р но и то што је по ли цај -
ци ма ре као да је пре на вод не
от ми це ишао ка бен зин ској
пум пи, као и да га је том при -
ли ком пра ти ло јед но не по зна -
то во зи ло. Ме ђу тим, по ли ци ја
је пре гле да ла сним ке с ка ме ре
на тој пум пи и ни је при ме ће -
но ни Цвет ко ви ће во ни би ло
ко је дру го во зи ло.

По ли ци ји је би ло сум њи во и
то што је овај са мо стал ни но -
ви нар из ја вио да се про шлог
пет ка у 01.36 по сле по но ћи ја -
вио те ле фо ном мај ци и ре као
да не бри не и да је све у ре ду.
То се де си ло у вре ме док још
ни је био про на ђен!?

Под се ћа мо, Цвет ко вић је не -
стао про шле сре де уве че у Бе -
лој Цр кви, у ве чер њим са ти ма.
Ње гов „фол ксва ген по ло” при -
ме ћен је на сред Бе о град ске ули -
це у том ме сту, са отво ре ним
во за че вим вра ти ма и упа ље ним
све тли ма, и то је при ја вље но
бе ло цр кван ској по ли ци ји.

Ње ни при пад ни ци су од мах
иза шли на ли це ме ста и утвр -
ди ли да је реч о ау то мо би лу
ко ји во зи Цвет ко вић. О том до -

га ђа ју од мах је оба ве ште но над -
ле жно ту жи ла штво, а по ли ци -
ја је рас пи са ла по тра гу за Цвет -
ко ви ћем. Ин фор ма ци ја о то ме
је об ја вље на и на „Тви те ру”, а
на ту дру штве ну мре жу ју је
по ста вио Не над Ча нак.

О овом до га ђа ју су оба ве ште -
ни и пред сед ник др жа ве Алек -
сан дар Ву чић, као и Не бој ша
Сте фа но вић и Бра ти слав Га -
шић, ми ни стар по ли ци је и ди -
рек тор БИА. Они су на ре ди ли
да се за Цвет ко ви ћем спро ве де
по тра га нај ши рих раз ме ра, па
је у Бе лу Цр кву упу ћен ве ли ки
број при пад ни ка жан дар ме ри -
је, као и ро ни лач ка је ди ни ца
те фор ма ци је по ли ци је. По ред
њих, на ли це ме ста су по сла ти
и број ни пси тра га чи, као и
при пад ни ци кри ми на ли стич -
ке и са о бра ћај не по ли ци је.

У на ред них три де сет са ти
око 300 при пад ни ка жан дар -
ме ри је и по ли ци је те мељ но
је пре тра жи ло огро ман те рен
у око ли ни Бе ле Цр кве, а ро -
ни о ци су ис пи та ли сва ки пе -
даљ на дну бе ло цр кван ских
је зе ра. У тра га њу су уче ство -
ва ла и два хе ли коп те ра по -
ли ци је.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

По сле оп се жне по тра ге Цвет -
ко вић је про на ђен жив и здрав
про шлог пет ка, у ра ним по -
днев ним са ти ма, у бли зи ни ку -
ће у ко јој ста ну је. Не ко ли ко са -
ти ка сни је вест о то ме су об ја -
ви ли Ву чић, Сте фа но вић и Га -
шић на ван ред ној кон фе рен -
ци ји за но ви на ре. Ми ни стар
уну тра шњих по сло ва Не бој ша
Сте фа но вић је том при ли ком
по хва лио По ли циј ску упра ву
Пан че во и ње не при пад ни ке,
јер су, пре ма ње го вим ре чи ма,
под не ли ве ли ки те рет у ра све -
тља ва њу овог до га ђа ја.

У уто рак, 19. ју на, Цвет ко -
вић је одр жао кон фе рен ци ју за
но ви на ре на ко јој је по но вио
при чу у ве зи с ње го вом на вод -
ном от ми цом.

Ина че, Цвет ко вић je по чет ком
го ди не у Бе о гра ду одр жао кон фе -
рен ци ју за но ви на ре на ко јој је са -
оп штио да је за јед но с гру пом но -
ви на ра с Ко со ва уче ство вао у ис -
тра зи по во дом уби ства Оли ве ра
Ива но ви ћа. По знат је и по то ме
што је ра дио ви ше ис тра жи вач -
ких при ча о на вод ним ма хи на ци -
ја ма у не ким при ват ним и дру -
штве ним фир ма ма, због че га је,
ка ко је из ја вио, пре ће но и ње му и
чла но ви ма ње го ве по ро ди це.

С об зи ром на то да су у то ку
же тве ни ра до ви, због че га
по сто ји по ве ћа на опа сност
од из би ја ња по жа ра, упо зо -
ра ва ју се сви они ко ји уче -
ству ју у њи ма на оба ве зу да
пред у зи ма ју пре вен тив не ме -
ре да би спре чи ли по ја ву ва -
тре на по љо при вред ним усе -
ви ма.

Док тра ју же тве ни ра до ви,
за бра ње но је па ље ње отво ре -
не ва тре у бли зи ни усе ва.
Же тва и тран спорт стр њи ке
и сла ме мо гу се оба вља ти са -
мо тех нич ки ис прав ним по -
љо при вред ним ма ши на ма и
тран спорт ним сред стви ма, уз
услов да су снаб де ве ни од го -

ва ра ју ћим хва та чи ма, раз би -
ја чи ма и при гу ши ва чи ма вар -
ни ца. Ком бај ни ко ји ма се
оба вља же тва мо ра ју би ти
снаб де ве ни ис прав ним апа -
ра том за га ше ње по жа ра,
ашо вом и ло па том.

При оба вља њу же тве, пре -
во зу стр них усе ва и ка ма ри -
са њу сла ме за бра ње но је пу -
ше ње и ко ри шће ње ма ши на
са отво ре ним пла ме ном. То
је до зво ље но са мо у из у зет -
ним слу ча је ви ма, на ме сти -
ма ко ја су озна че на и уда ље -
на нај ма ње три де сет ме та ра
од ме ста ра да и снаб де ве на
по су дом с во дом за га ше ње
опу ша ка.

УПО ЗО РЕ ЊЕ ГРАД СКОГ ШТА БА ЗА

ЗА ШТИ ТУ ОД ПО ЖА РА

Не па ли те ва тру на
отво ре ном

МИ СТЕ РИ ЈА КО ЈА СЕ ДО БРО ЗА ВР ШИ ЛА

Дечак враћен кући

У ТОКУ ИЗБОР ЗА ЗАМЕНИКЕ ТУЖИОЦА

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Гордана Чолић међу
најбољим кандидатима
На списку пет најбоље пла-
сираних кандидата који има-
ју максималан број бодова
за избор два заменика тужи-
оца за ратне злочине је и
Гордана Чолић, један од за-

меника вишег јавног тужио-
ца у Панчеву.

Ову информацију је про-
шле недеље објавило Држав-
но веће тужилаца након што
су завршени разговори с кан-
дидатима, вредновање њихо-
ве стручности и оспособље-

ности и полагање усмених и
писмених испита.

Гордана Чолић била је на
челу панчевачког Вишег јав-
ног тужилаштва од 2010. годи-
не, када је заменила Милана

Нишкановића. Остала је на тој
функцији до 2016. године, ка-
да је, уместо ње, за новог ви-
шег јавног тужиоца у Панчеву
именован Бојан Бојић. Горда-
на Чолић је тада изабрана за
његовог заменика и још увек
је на тој функцији.
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ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара 

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара,  fPSA - цена: 800 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 

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

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 
Цена: 100 динара

Петак, 22. јун 2018.
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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

АКЦИЈE У ЈУНУ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

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 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



Пан чев ци су у не де љу, 17. ју -
на, има ли при ли ку да на сце -
ни Кул тур ног цен тра чу ју не -
сва ки да шњи кон церт ин стру -
мен тал ног са ста ва „Clair de
Jazz”, ко ји је упри ли чен у окви -
ру се дам на е стог Ме ђу на род ног
фе сти ва ла хар фе. Ова ма ни -
фе ста ци ја одр жа на је од 12. до
26. ју на у Бе о гра ду у ор га ни за -
ци ји Удру же ња хар фи ста и при -
ја те ља хар фе Ср би је, под сло -
га ном „Double Temps” („Дво -
стру ко вре ме”).

Је дин стве ну при ли ку да чу -
ју из у зе тан спој хар фе, кла ви -
ра, бас-ги та ре и пер ку си ја има -
ли су пре на ших су гра ђа на и

по се ти о ци бе о град ског фе сти -
ва ла.

– На дам да ће мо ус пе ти да
на пра ви мо још не ки ан га жман,
јер би би ла ве ли ка ште та да
ова ко је дан ино ва ти ван и дру -
га чи ји кон цепт кон цер та про ђе
са мо са два на сту па. У Бе о гра -
ду смо на сту пи ли пред пу ном

са лом СКЦ-а у окви ру са мог
отва ра ња се дам на е стог Ме ђу -
на род ног фе сти ва ла хар фе и
пу бли ка је би ла оду ше вље на
оним што је чу ла. У Пан че ву је
увек фан та стич на ат мос фе ра
и за и ста увек бес пре кор на ор -
га ни за ци ја, та ко да су му зи ча -
ри би ли ве о ма ин спи ри са ни за

сви ра ње и та до бра енер ги ја
да ла је сјај не ре зул та те. Ве ру -
јем да је ова кав про грам пра во
осве же ње за љу би те ље но вог
зву ка, аран жма на и до бре и
ква ли тет не му зи ке – ре кла је
хар фист ки ња Ива на Пе јо ска.

На сту пи ли су Ива на Пе јо ска
(хар фа), Вла ди мир Ни ко лов
(кла вир), Ни ко ла Кне же вић
(бас) и Го ран Ми ло ше вић (пер -
ку си је). Спе ци ја лан гост би ла
је хар фист ки ња Ири на Пе јо -
ска.

Ме ђу на род ни фе сти вал хар -
фе од ви ја се под по кро ви тељ -
ством Ми ни стар ства кул ту ре и
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср -
би је, уз по др шку Се кре та ри ја -
та за кул ту ру Скуп шти не гра -
да Бе о гра да, „Со ко ја”, Ау стриј -
ског кул тур ног фо ру ма, Ита -
ли јан ског ин сти ту та за кул ту -
ру и Фа кул те та му зич ке умет -
но сти.

У га ле ри ји Град ске би бли о те -
ке Пан че во у по не де љак, 18.
ју на, одр жа на је све ча на до де -
ла диплома, на гра да и за хвал -
ни ца уче сни ци ма пр вог ли ков -
ног и по ет ског кон кур са „Ово
је мо ја Ср би ја”, ко ји је ор га ни -
зо ва ло удру же ње „Лас хен тес”.

Кон курс је ре а ли зо ван с ци -
љем да се ан га жу ју де ца ко ја
има ју та ле нат за цр та ње и пи -
са ње, а овом при ли ком ба ви ла
су се сво јом зе мљом – ње ном
исто ри јом, кул ту ром и зна ме -
ни тим лич но сти ма.

За ка те го ри ју ли ков них ра -
до ва при сти гло је две ста три -
де сет шест цр те жа. Нај бо љи су
би ли Ми ња Ко вач, Ми ња Ве -
лич ко вић, Мар тин Ан ђел ко -
вић, Ни ко ла Де ми ја нен ко и Ја -
на Сто шић. Њи ма су уру че не
за хвал ни це, књи ге и сли ке
Еми ла Сфе ре на ко ји ма су срп -
ски мо ти ви.

У ли те рар ној ка те го ри ји би -
ло је знат но ма ње ра до ва, али

су сви уче ни ци ко ји су по сла -
ли ра до ве на гра ђе ни за хвал -
ни ца ма и књи га ма. Сво је про -
зне ра до ве и по е зи ју по сла ли
су Би се ра Сто ја но вић, Ан дри -
ја Стој ко вић, Урош Жи ва нов,
Са ра Ни ко лић и Сан дра Илић.

Удру же ње „Лас хен тес” уру -
чи ло је за хвал ни це шко ла ма ко -
је су се ода зва ле на кон курс, а то
су ОШ „До си теј Об ра до вић” Омо -
љи ца, ОШ „Бран ко Ра ди че вић”
(ко ја је по сла ла нај ве ћи број ра -
до ва за хва љу ју ћи на став ни ку

Де ја ну Рат ко ви ћу), ОШ „Ђу ра
Јак шић” (ода кле су сти гли ли -
те рар ни ра до ви за хва љу ју ћи на -
став ни ци Љу би ци Ра дој чић Ме -
са рош), ОШ „Иси до ра Се ку лић”,
ОШ „Ми ро слав Ми ка Ан тић”,
ОШ „Ва са Жив ко вић”, СО ШО
„Ма ра Ман дић” и Шко ла ка ри -
ка ту ре До ма омла ди не ко ју во -
ди Ни ко ла Дра гаш. Он је до био
и по клон као на став ник ко ји је
нај ви ше до при нео ово го ди шњој
ма ни фе ста ци ји, а то ће би ти
прак са и убу ду ће.

У га ле ри ји Град ске би бли о те -
ке из ло же но је че тр де се так ра -
до ва с ли ков ног кон кур са, а нај -
бо љи ли те рар ни ра до ви би ће об -
ја вље ни у књи зи „Сти хо ва ње”,
ко ја ће на ста ти као ре зул тат пр -
вог Фе сти ва ла за ре ци то ва ње по -
е зи је на срп ском је зи ку, одр жа -
ног у ма ју ове го ди не.

За за бав ни део про гра ма по -
бри ну ли су се по ла зни ци Шко -
ле ги та ре „Ги тар та”, ко ју во ди
му зи чар Зо ран Илић.

Ива на Вла јо вић, 

но ви нар ка

МУ ЗИ КА: Ал бум „One Brew
Over The Cuckoo’s Nest” од
пр вог слу ша ња по стао је мо -
ја сва ко дне ви ца. Овај де би -
тант ски ал бум бе о град ског
сел тик панк са ста ва „Cassidy’s
Brewery” са др жи де сет ну ме -
ра, а по ред об ра да тра ди ци -
о нал них пе са ма, ту је и пет
ау тор ских ну ме ра, ме ђу ко -
ји ма је и њи хов пр ви сингл
„Heroes”, за ко ји је об ја вљен
и спот. Ал бум је све тло да на
угле дао кра јем про шле го -
ди не и од та да је по брао сјај -
не кри ти ке. Свим љу би те љи -
ма ир ског пан ка овај ше сто -
чла ни са став до бро је по знат,
а ја ве ру јем да би ле по рас -
по ло же ње до нео и они ма ко -
ји ма овај жа нр ни је то ли ко
бли зак. Ал бум „One Brew
Over The Cuckoo’s Nest” у
мом ау то мо би лу се вр ти већ
ме се ци ма, а та по зи тив на
енер ги ја „за ра зи ће” и вас.

КЊИ ГА: По сто је књи ге ко -
је, кад их про чи таш, оста ну
уре за не у пам ће њу то ли ко
ја сно да ти се увек чи ни као
да си њи хо во чи та ње за вр -
шио ју че. Јед на од та квих
књи га за ме не је „За мак у
Пи ри не ји ма” нор ве шког пи -
сца Ју стеј на Гор де ра. Ро ман
пред ста вља елек трон ско до -

пи си ва ње глав них ли ко ва,
Стеј на и Сул рун, на кон њи -
хо вог су сре та по сле три де -
це ни је раз дво је но сти. Пи сма
ко ја раз ме њу ју от кри ва ју до -
га ђа је и тај не из њи хо ве мла -
до сти, а кроз раз ли чи та ту -
ма че ња ко ја има ју о њи ма
Гор дер осли ка ва два су прот -
на по гле да на свет и чо ве ка
у ње му. С јед не стра не, за
Стеј на, ко ји ве ру је у на уч ну
сли ку све та, њи хов по нов ни
су срет је са мо не ве ро ват на
слу чај ност, док с дру ге стра -
не, Сул рун у то ме ви ди не -
што над ре ал но и суд бин ски
пред о дре ђе но. У Ју стеј на Гор -
де ра сам се „за љу би ла” на -
кон чи та ња ро ма на „Со фи -
јин свет – Ро ман о исто ри ји
фи ло зо фи је” и са сва ком но -
вом про чи та ном ње го вом
књи гом та љу бав је са мо ра -
сла. Ве ру јем да ће те и ви до -
жи ве ти не што слич но.

КУЛТУРА
Петак, 22. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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РА ДО ВИ ИЗ ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТЕ ЛИ КОВ НЕ КО ЛО НИ ЈЕ

ПО ЧИ ЊЕ ГО ДИ НА ЈУ БИ ЛЕ ЈА
За пе де сет го ди на
на ста ло пре ко 
хи ља ду три ста де ла

У Све ча ној са ли На род ног му -
зе ја Пан че во у уто рак, 19. ју на,
пред ста вље ни су ра до ви пан че -
вач ких умет ни ка и умет ни ка из
ино стран ства на ста ли у 49. ли -
ков ној ко ло ни ји „Де ли блат ски
пе сак”, ко ја се тра ди ци о нал но
одр жа ва већ по ла ве ка.

Ве ле леп ни кул тур ни про стор
до дат но су укра си ли ра до ви се -
дам на ест умет ни ка ко ји су уче -
ство ва ли у про шло го ди шњој
ко ло ни ји.

– Ово је син те за раз ли чи тих
умет нич ких по е ти ка, схва та ња
умет но сти и умет нич ке прак се
– ре као је Сто јан Бо шков, пред -
сед ник Кул тур но-про свет не за -
јед ни це Пан че во.

Он је ис та као да је ова из ло -
жба спе ци фич на јер је по слу -
жи ла и као се ћа ње на Ми ли во -
ја Ђор ђе ви ћа, ко ји је осно вао
Ли ков ну ко ло ни ју „Де ли блат -
ски пе сак” дав не 1969. го ди не.
Ђор ђе вић је био за по слен у
Кул тур но-про свет ној за јед ни -
ци на ме сту са рад ни ка за ли -
ков ну умет ност од 1978. до
2004. го ди не. Од осни ва ња Ли -
ков не ко ло ни је био је њен умет -
нич ки ру ко во ди лац, све до 2010.
У пр вом са зи ву су уче ство ва ли
Че до мир Ке сић, Ти хо мир Би -
реш, Ди ми три је Ћо сић, Фи лип
Ан дрић, Бо го љуб Јо ва нов, Ду -
ши ца Же га рац, Ве ра Вла јић и
Ми ли во је Ђор ђе вић.

– Ли ков на ко ло ни ја је умет -
нич ка спе ци фич ност ли ков не

За мак у Пи ри не ји ма

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

је Сто јан Бо шков на гла сио, овом
при ли ком ће би ти из ло же но
сто нај вред ни јих и нај спе ци -
фич ни јих ра до ва ко ји ће на
нај бо љи на чин пре зен то ва ти
бо га ту зби р ку са вре ме не умет -
но сти ко ја је на ста ла за хва љу -
ју ћи Ли ков ној ко ло ни ји „Де -
ли блат ски пе сак”.

По се ти о ци ће до 7. ју ла у На -
род ном му зе ју мо ћи да по гле -
да ју ра до ве ко је су на сли ка ли
умет ни ци Ан то ни ја Ка ра и ва -
но ва (Бу гар ска), Игор Ан дре ић
(Ку ма но во, Ма ке до ни ја), Ми -
ли ца Је ре мић (Тре би ње, Ре пу -
бли ка Срп ска), Ми љан Ти хо је -

вић (Ни ца, Фран цу ска), Је ли -
ца Аша нин (Ниш), Ма ри ја
Алек сић (Жа гу би ца), Зо ран То -
до ро вић То дор (Сме де рев ска
Па лан ка), Ми ле на Бо шко вић
Бад њар (Бе о град), Ма ри ја Јев -
тић (Но ви Сад), Ми љан Ми -
лен ко вић (Свр љиг), Ми ло сав
Уро ше вић (Пан че во), Дра ган
Ђор ђе вић (Пан че во), Зо ран Де -
ра нић (Пан че во), Је ле на Бад -
ње вац Ри стић (Пан че во), Иван
Ве лич ко вић (Пан че во) и Алек -
сан дар Ста но јев (Пан че во), Де -
јан Рат ко вић (Пан че во), Ива на
Мар кез (Пан че во), као и скулп -
ту ру Ива не Што пуљ (Пан че во).

сце не, за и ста јед на по себ ност.
Она је нај ста ри ја град ска ма ни -
фе ста ци ја и јед на од нај ду го -
трај ни јих ко ло ни ја у Ср би ји. За
пе де сет го ди на на ста ло је око
хи ља ду три ста де ла, ко ја све до -
че о јед ном вре ме ну и умет нич -
кој прак си – ре као је Бо шков.

Он је при ли ком све ча ног
отва ра ња на ја вио да ће се од
21. ју ла ре а ли зо ва ти 50. ли ков -
на ко ло ни ја, с ко јом ће по че ти
обе ле жа ва ње го ди не ју би ле ја,
а да ће на кон ње усле ди ти при -
пре ме за ве ли ку ре тро спек ти -
ву ра до ва ко ја ће би ти пред -
ста вље на кра јем го ди не. Ка ко

Културни телекс
Те мат ски про грам
Пе так, 22. јун, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа: пред ста вља ње књи ге по е зи је Пе тра Ма то ви ћа „Из срећ -
не ре пу бли ке”.

Му зи ка
Че твр так, 21. јун, 21.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
„На ран Џе мо ва ње”.

Не де ља, 24. јун, 22 са та, „Авив парк”: кон церт „Тро пи ко
бен да”.

Уто рак, 26. јун, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: со ли стич -
ки кон церт ви о ли ни сте Ми ла на Бер гин ца.

ЛИ КОВ НИ И ЛИ ТЕ РАР НИ КОН КУРС „ОВО ЈЕ МО ЈА СР БИ ЈА”

На гра ђе ни нај бо љи уче сни ци

ПРО МО ЦИ ЈА АЛ БУ МА „FLOW VERTICAL”

Ис тра жи ва ње звуч них
ви бра ци ја

На сце ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у че твр так, 21. ју на,
у 20 са ти, би ће пре ми јер но
про мо ви сан но ви ал бум нај -
по зна ти је срп ске џез сак со -
фо нист ки ње Ја сне Јо ви ће вић,
под на зи вом „Flow Vertical”.

У пи та њу је но ви ал бум
сек сте та Ја сне Јо ви ће вић, ко -
ји је из дао ен гле ски „FMR
Records” 2018. го ди не. Но ви
ма те ри јал је кон цеп ту ал на
про грам ска са вре ме на му зи -
ка чи ји је циљ ис тра жи ва ње
звуч них ви бра ци ја и ди рек -
тан ути цај му зи ке на на ше
те ло, енер ги ју и кре а тив ност.

Ком по зи тор ка и им про ви -
за тор ка Ја сна Јо ви ће вић ис -
тра жу је кре а тив ни про цес
ком по но ва ња и из во ђе ња кроз
про дук ци ју звуч них фре квен -

ци ја ко је на од ре ђе ни на чин
ути чу на наш ум, енер ги ју и
те ло у од но су на се дам глав -
них пси хич ких цен та ра (ча -
кри). Пи са на је за гу дач ки
трио, фа гот, пер ку си је, сак -
со фо не, бас-кла ри нет, спеј -
сдрам и глас. Ин тер ак ци ја и
ко ла бо ра тив но из во ђе ње спо -
је ни с ван жан ров ским са вре -
ме ним при сту пом у ка мер -
ном џе зу пру жа ју по тен ци -
јал ни но ви из раз.

Сек стет чи не Ја сна Јо ви -
ће вић (ком по зи ци ја, сак со -
фо ни, бас-кла ри нет, спеј -
сдрам, во кал), Га бри е ла Ко -
со (фа гот), Фи лип Кру мес
(ви о ли на), Раст ко По по вић
(ви о ла), Де јан Бо жић (ви о -
лон че ло) и Урош Ше ће ров
(пер ку си је).

ОДР ЖАН КОН ЦЕРТ НА СЦЕ НИ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

Екс клу зив ни на ступ са ста ва „Clair de Jazz”



Про грам на ма ке дон ском је зи -
ку под на зи вом „Ли те рар ни сред -
би на род но крај ни ав то ри” одр -
жан је у пе так, 15. ју на, у ка ча -
ре вач ком До му омла ди не, а ор -
га ни зо ва ле су га ло кал не ин -
сти ту ци је – Удру же ње Ма ке до -
на ца „Вар дар” и Дом кул ту ре.

Том при ли ком су сво ју по е -
зи ју и са ти ру на ма ке дон ском
је зи ку пред ста ви ли Хри сти на
Де ол ска, Да ни је ла Та ке ва и Ми -
ле Гор ги јо ски из ма ке дон ског
Дел че ва, пе сме су чи та ли и Еми -
на Ра де ва из Ка ча ре ва, као и де -
ца из удру же ња „Вар дар”, а афо -
ри зме су ка зи ва ли На да Ка ра -
џић и Ми ћа Лу кић из Бе о гра да.

У на став ку про гра ма пе ва ли
су ма ли ша ни из пе вач ке гру пе

„То ше Про е ски”, а отво ре не су
и из ло жбе илу стро ва них афо -
ри за ма и ен ка у сти ке – ста ре
тех ни ке сли ка ња.

Тре ба ис та ћи да је го сто ва -
ње ма ке дон ских умет ни ка про -
је кат би бли о те ке „Илин ден” из
Дел че ва, ко ји је по др жа ло Ми -
ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке
Ма ке до ни је, с ци љем да про -
мо ви ше ау то ре из зе мље и ди -
ја спо ре и раз ме ну ак тив но сти
из ме ђу срод них ин сти ту ци ја.

С дру ге стра не, ди рек тор ка
ка ча ре вач ког До ма кул ту ре Не -
ве на Спре мо ис та кла је да је
овај до га ђај ве о ма ва жан за ту
уста но ву и ме сто с ме шо ви том
струк ту ром ста нов ни штва, јер
про мо ви ше мул ти кул ту рал ност.

Два де се то ро де це по ха ђа бес -
пла тан курс ру мун ског је зи -
ка у гло гоњ ском Кул тур ном
цен тру „Ин фи ни тум”. У пи -
та њу је по чет ни и сред њи ни -
во, а ча со ве су бо том у про -
сто ри ја ма До ма кул ту ре во -
ди про фе сор ка Ро ди ка Мар -
ја ну. У на ста ви се ко ри сте
књи ге, флип-чарт та бла, про -
јек тор, ви део-би м... На кра ју
кур са по ла зни ци уз ра ста од
де сет до че тр на ест го ди на по -
ла жу тест, на осно ву ко јег ће
до би ти ди пло ме о по зна ва њу
ру мун ског је зи ка од ре ђе ног
ни воа зна ња.

– По ла зни ци се та да мо гу
упо зна ти са сва ко днев ним из -
ра зи ма, гра ма ти ком и лек -
си ком, као и са зна ме ни тим
лич но сти ма из обла сти умет -
но сти. По ред то га, ор га ни -
зу је мо ак тив но сти не ко ли ко
сек ци ја, ко је ће мо пред ста -

ви ти на на ред ним ма ни фе -
ста ци ја ма – ис та кла је Ро ди -
ка Мар ја ну.

Кул тур ни цен тар из Гло го -
ња је до сад иза се бе оста вио
број не про дук те, по пут оних
из обла сти фо то гра фи је; фор -
ми ра на је во кал на гру па, при -
ре ђе не су пред ста ве „Цр вен -
ка па” и „Че твр ти краљ”, а
мно ги уче ни ци оства ри ва ли
су ви со ке пла сма не на „Сти -
хо ви зи ји”.

Још јед на од вред но сти „Ин -
фи ни ту ма” је то што уче ни -
ци ко ји ни су ру мун ског по -
ре кла упо зна ју је зик и кул ту -
ру сво јих при ја те ља и ком -
ши ја.

Ба нат ски Бре сто вац: У окви -
ру пре ко гра нич не раз ме не,
го сти из Сло ве ни је до пу то ва -
ли су у по се ту шко ли и се лу у
сре ду, 13. ју на, и у Бре стов цу
и Пан че ву су про ве ли че ти ри
да на. Су срет ве те ра на Ру ко -
мет ног клу ба „Бу дућ ност”
упри ли чен је у су бо ту, 16. ју -
на, на школ ском те ре ну. При -
ку пља ње пра зне ам ба ла же од
пе сти ци да спро ве де но је у по -
не де љак, 18. ју на.

Ба нат ско Но во Се ло: Кон церт
кла вир ског квар те та „Ани ма -
то” би ће одр жан у че твр так,
21. ју на, од 20 са ти, у ма лој
са ли До ма кул ту ре. Мла ди
со ли ста на хар мо ни ци Ле о -
нид Ар де љан на сту пи ће на
фе сти ва лу „Злат на дир ка” у
не де љу, 24. ју на, у Ива но ву,
где ће бра ни ти про шло го ди -
шњу ти ту лу пр ве хар мо ни ке
Вој во ди не.

До ло во: Еле мен ти за деч ја
игра ли шта сти гли су у су бо -
ту, 16. ју на, а уско ро ће их
до ба вљач по ста ви ти у че ти ри
де ла се ла. Ко му нал но пред у -
зе ће је за по че ло уре ђе ње
спорт ског цен тра и про сто ра
око шко ле.

Гло гоњ: Зон ско над ме та ње до -
бро вољ них ва тро га сних дру -
шта ва одр жа но је у су бо ту,
16. ју на, на фуд бал ском игра -
ли шту, а три еки пе гло гоњ -
ског ДВД-а из бо ри ле су пла -
сман на др жав но так ми че ње.
Рад ни ци ко му нал ног пред у -
зе ћа по ко си ли су по вр ши не
око не пре глед них рас кр сни -
ца у се лу. По че так ра до ва на
пла тоу око ка пе ла оче ку је се
то ком сле де ће не де ље.

Ива но во: Шко ла је до би ла
бли зу ми ли он и по ди на ра од
По кра јин ског се кре та ри ја та
за спо рт и омла ди ну за са на -
ци ју ко шар ка шког те ре на, то
јест за по ста вља ње тар тан-
-под ло ге. Ме ђу на род ни фе -

сти вал „Злат на дир ка” – Пр -
ва хар мо ни ка Вој во ди не би -
ће одр жан дру ги пут у не де -
љу и по не де љак, 24. и 25. ју -
на; у оба да на так ми чар ски
део по чи ња ће у 12 са ти, а ре -
ви јал ни у 19 са ти.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је за -
по че ла сре ђи ва ње из ле ти шта
„ске ла”, а Шум ско га здин ство
„Ба нат” је по мо гло са два та -
ру па ра за чи шће ње ба грем ца.

Пред став ни ци ме сне скуп -
шти не одр жа ће у че твр так,
21. ју на, са ста нак с ди рек то -
ри ма ја буч ких уста но ва и
удру же ња ра ди до го во ра о да -
љим ра до ви ма у се лу.

Ка ча ре во: Про грам на ма ке -
дон ском је зи ку под на зи вом
„Ли те рар ни сред би на род но -
крај ни ав то ри” одр жан је у
пе так, 15. ју на, од 20 са ти, у
До му омла ди не, у ор га ни за -
ци ји удру же ња „Вар дар” и До -
ма кул ту ре.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца је
по сла ла на дво днев ни из лет
на Чар дак уче ни ке тре ћег раз -
ре да ко ји су осво ји ли пр во
ме сто на Ма лим олим пиј ским
игра ма. У шко ли је у то ку из -
бор за ђа ке ге не ра ци је, за ко -
је ће уско ро би ти упри ли че -
на све ча на до де ла на гра да с
при год ним про гра мом.

Стар че во: Дом кул ту ре је за -
по чео сре ђи ва ње би бли о те ке.
Из ви ђа чи су пр ви пут уче -
ство ва ли на кар не ва лу.

Петак, 22. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Ка ча ре во 
нај по пу лар ни је

Пар ко ви – „пр ва 
по моћ”

Уско ро кре ће и ка лен дар ско
ле то, а с об зи ром на вре лу
„пред и гру” и на ја ве, би ће при -
лич но вру ће. Сто га ће то ком
нај то пли јег го ди шњег до ба би -
ти ве о ма ва жно на ћи згод но
ме сто за рас хла ђи ва ње.

А ту има ра зних ва ри јан ти –
не ки ће оти ћи на мо ре, не ки
на пла ни ну, а би ће и оних ко ји
ће се за тво ри ти у ку ћу и кли му
„на га ри ти до да ске”, док вре -
ли на не уми не.

Све то ва жи и за жи те ље пан -
че вач ких се ла. О то ме ка кве су
мо гућ но сти ка да је реч о ме -
сти ма по год ним за од ла зак на
ку па ње или, ма кар, у де бе ли
при род ни ’лад, би ће ре чи у на -
ред ним ре до ви ма.

На спорт ском цен тру во да
увек ис прав на
С тим у ве зи, гра ђа ни го то во
свих де вет на се ља као „пр ву по -
моћ” за „бе жа ни ју” од ја ре има -
ју пар ко ве, и то, мо же се ре ћи,
со лид но уре ђе не. У пре во ду, то
зна чи да су ове по вр ши не ре -
дов но ко ше не, ра све та је одр -
жа ва на и др во ре ди су рав но -
мер но об на вља ни, а гра не на
ста бли ма оре зи ва не. По ред то -
га, сву где има и до дат них са др -
жа ја у ви ду деч јих игра ли шта,
док се у ноћ ним са ти ма та мо
не рет ко мо гу ви де ти и чу ти ра -
зно ли ки кул тур но-умет нич ки
про гра ми.

На рав но, жи те ље ових ме -
ста у је ку лет ње же ге нај ви ше
за ни ма ју ку па ли шта, пре све -
га на обли жњим ре ка ма или

СЕЛО

ШТА РА ДИ ТИ У СЕ ЛИ МА ТО КОМ ЛЕТ ЊИХ ВРУ ЋИ НА

ЈЕД НО ЈЕ ЗЕ РО И ПО НЕ КА РЕ КА

СЛО ВЕН ЦИ ПО СЕ ТИ ЛИ БРЕ СТО ВАЦ И ПАН ЧЕ ВО

Пу ту ју ћа ср ца

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

„ИН ФИ НИ ТУМ”

Гло гоњ ци ра до уче 
ру мун ски је зик

је зе ри ма. Овог дру гог за пра во
и не ма, бар не у при род ном
об ли ку, а је ди но, и то ве штач -
ко, је сте оно ка ча ре вач ко.

За ма ло број не не у пу ће не, реч
је о ушу шка ном ме сту, тач ни је
спорт ском цен тру, на до мак дру -
гог нај мно го људ ни јег пан че -
вач ког се ла, ко је из го ди не у
го ди ну, при вла чи све ви ше па -
жње. То ве штач ко је зе ро, на -
ста ло у при род ном уду бље њу,
већ де се так го ди на слу жи за
ку па ње. Иа ко ни је та ко из гле -
да ло, уз во лон тер ско за ла га ње
мно гих љу ди ова ло ка ци ја по -
ста ла је јед но од нај по пу лар -
ни јих лет њих оку пља ли шта, не
са мо ка да је реч о се ли ма. О
ње му се ста ра ло кал но ко му -
нал но пред у зе ће, што је ви дљи -
во и у ви зу ел ном (пра ва зе ле -
на оа за, по пло ча не оба ле, пра -
те ћи са др жа ји...), али и хи ги -
јен ско-без бед но сном по гле ду,
јер пре ма ре ле вант ним ис тра -
жи ва њи ма, што се ис прав но -

сти ти че, во да за до во ља ва кри -
те ри ју ме. Све то огле да се у
хи ља да ма љу ди ко ји та мо про -
во де ле та.

Осве же ње и уз Ду нав и Та миш
Што се дру гих се ла ти че, она у
соп стве ном окру же њу ни бли -
зу не ма ју та кав ком фор. Ипак,
и та мо има (ре кло би се ал тер -
на тив них) на чи на за спас од
вру ћи на.

Та ко жи те љи не ко ли ко ме -
ста по се ћу ју обли жње ре ке,
ре чи це или дру ге во до то ко ве.
Пре свих Ива нов ча ни, ко ји
ра до од ла зе на Ду нав, то јест
на ки ло ме тар и по уда ље ну
по лу ди вљу пла жу у бли зи ни
из ве сног кам па. Као што је
по зна то, ово се ло је опа са но
мно гих во да ма – ру кав цем
под на зи вом Зи мов ник, ре чи -
цом На дел и ра зним ка на ли -
ма. Све су то по год на ме ста
за осве же ње у ви ду пе ца ња
или пик ни ка, а у те во де се

тек по вре ме но бућ ну са мо нај -
о два жни ји.

Слич но је и с при о ба љем Та -
ми ша, у овом слу ча ју оног на
ко је се на сла ња ју Ја бу ка и Гло -
гоњ. Ле по је за око и за ба ци ва -
ње уди це, али у овој, нај ве ћој
ба нат ској ре ци брч ка се ре ла -
тив но ма ло љу ди. Упр кос то ме
што се та мо шње ме сне за јед -
ни це и удру же ња тру де да уре -
де ме ста за ку па ње. У Ја бу ци су
то пла же „пе сак” и „код Гу ли -
ја”, а у Гло го њу чу ве на „ске ла”,
чу ве на нај ви ше по то ме што су
та мо пре че тр де се так го ди на
сни ма не ан то ло гиј ске сце не на -
шег нај бо љег фил ма свих вре -
ме на „Ко то та мо пе ва”.

Исто ва жи и за жи во пи сни
во до ток Поњавицa. До ду ше, не -
што бо ља си ту а ци ја је у бре -
сто вач ком де лу, чи ји пред став -
ни ци гра ђа на ду же вре ме бри -
ну о та мо шњој пла жи та ко што
je ре дов но одр жа ва ју и обо га -
ћу ју ра зним са др жа ји ма по пут
„пе чу ра ка”, то бо га на, клу па,
кан ти за сме ће...

И Омољ ча ни има ју сво ју пла -
жу, иа ко не тих га ба ри та, ни ти
та квог из гле да, јер су, при ме -
ра ра ди, „пе чур ке” ко је је не -
дав но по ста ви ло ЈКП „Зе ле ни -
ло” већ де ва сти ра не. Уте хе ра -
ди, у том ме сту већ не ко ли ко
го ди на функ ци о ни ше са свим
при сто јан при ват ни ба зен.

И то би, углав ном, би ло све
што се ти че при че о ме сти ма
за осве же ње то ком нај то пли јег
го ди шњег до ба. Уз на по ме ну
да ква ли тет во де на свим ме -
сти ма, са из у зет ком ка ча ре вач -
ког је зе ра, пре ма зва нич ним
ис тра жи ва њи ма ве о ма че сто
ни је баш за ку па ње.

Но увек има и оних ко ји за
то не ха ју...

НА СТУ ПИ ОВ ДА ШЊИХ И МА КЕ ДОН СКИХ УМЕТ НИ КА

„Ли те рар ни сред би” у Ка ча ре ву

Ка да су у фе бру а ру уче ни ци и
на став ни ци ОШ „Ол га Пе тр ов”
из Бре стов ца по се ти ли Основ ну
шко лу „Ви дем” у исто и ме ном
сло ве нач ком ме сту, у вре ме чу -
ве ног птуј ског кар не ва ла, те две
уста но ве су се по бра ти ми ле и
до го во ри ле да љу са рад њу, чи ји
је део не дав но и ре а ли зо ван.

На и ме, Бре стов ча ни су но -
во пе че ним при ја те љи ма из не -
кад нај се вер ни је ју го сло вен ске
ре пу бли ке уз вра ти ли го сто -
прим ство из ме ђу 13. и 17. ју -
на. При том је ово по знан ство
ини ци ра ло и по ве зи ва ње шко -
ла „Све ти Са ва” из Пан че ва и
из још јед ног сло ве нач ког ме -
ста – Мај нше ка, па су се и њи -
хо ви уче ни ци и на став ни ци
дру жи ли у истом пе ри о ду.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке
бре сто вач ке обра зов не уста но -
ве Да ли бор ке Бој ко вић Бре ти,
го сти су би ли сме ште ни у ку -
ћа ма по ро ди ца до ма ћи на, а у

ор га ни за ци ји њи хо вог бо рав ка
уче ство ва ли су сви на став ни -
ци и уче ни ци те шко ле, као и
ро ди те љи и мно ге ин сти ту ци -
је у се лу и гра ду Пан че ву.

– На кон кур су Ми ни стар ства
прав де одо брен нам је про је кат
са рад ње са шко лом из Сло ве -
ни је под на зи вом „Пу ту ју ћа ср -
ца – од Ср би је до Сло ве ни је”,

на осно ву че га је ре а ли зо ва но
ме ђу на род но струч но уса вр ша -
ва ње у ОШ „Ол га Пе тр ов”, ту -
ри стич ко упо зна ва ње са зна -
ме ни то сти ма гра да и ор га ни -
за ци ја уче шћа све че ти ри шко -
ле на пан че вач ком кар не ва лу.
Том при ли ком го сти су се упо -
зна ли с на шом тра ди ци јом,
кул ту ром и оби ча ји ма кроз на -

род ни фол клор, до ма ћу ку хи -
њу, ет но-ра ди о ни це... – на ве ла
је ди рек тор ка.

На кон при је ма код гра до на -
чел ни ка Пан че ва при до шли це
из Сло ве ни је по се ти ле су му зе -
је же ле зни це, ста ро вре мен ских
мо то ра и ста ре пи ва ре „Вај -
ферт”, као и На род ну ба шту и
цен тар гра да, а во зи ли су се и
ка та ма ра ном, да би им на по -
слет ку уче ни ци сред ње шко ле
„23. мај” пра ви ли фри зу ре. Усле -
дио је и оби ла зак Бре стов ца, од
се о ске цр кве, Ме сне за јед ни це,
Удру же ња же на „Со са”, до из -
ло жбе „Бре сто вац кроз вре ме”,
а у шко ли „Ол га Пе тр ов” упри -
ли че на је при год на при ред ба,
у окви ру ко је и квиз зна ња, Фе -
сти вал на у ке и пре да ва ње о ди -
ги тал ном на си љу.

Вр ху нац овог дру же ња био
је за јед нич ки на ступ гру пе под
на зи вом „Пу ту ју ћа ср ца” на
пан че вач ком кар не ва лу.
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ПРО ДА ЈЕ СЕ мер це дес ви то,
те рет ни, ре ги стро ван.
060/034-75-64, (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 4 ГТ, 1991.
го ди ште. Тел. 063/866-44-07.
(261305)

ПО ЛО 1.4, I, 2000. го ди ште,
1.400 ку би ка, без о лов ни, 44,
од лич но ста ње. 063/837-48-
34. (261804)

КОР СА Ц 1.200, 55 м2, 2002.
го ди ште, ре ги стро ван, до бар,
вла сник. 061/301-49-58.
(261828)

ГОЛФ 6, пре шао 50.000 км.
063/892-08-35. (261834)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор са, 12.4,
64.000, бен зин, 2010, пр ви
вла сник, зе дер. 064/134-64-64.
(261837)

ПРО ДА ЈЕМ адриа камп-при -
ко ли цу са тен дом, пр ви вла -
сник. Зва ти по сле 14 са ти. Тел.
066/408-426. (261454)

ПРО ДА ЈЕМ ре но ме ган 1.5
ДЦИ, 2010, вла сник. 069/151-
80-28. (261851)

ТО ЈО ТА ко ро ла, 2005, вла -
сник, у од лич ном ста њу.
060/304-54-50. (261854)

ДА ЧИ ЈА пр ва но ва, 2002. го -
ди ште, бен зин, плин, тек ре ги -
стро ван. 062/320-739.
(261863)

ЛАНД РО ВЕР 45, 2004, тур бо
ди зел, мо же за ме на за ве ћи.
062/185-86-73. (261924)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти по ве
во зи ла сер ви си ра мо и пу ни мо
га сом. Пу ње ње са за ме ном
уља и УВ бо јом 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (261930)

СИ ТРО ЕН ZX 1.9 Д, на про да -
ју. 064357-81-50. (261954)

РЕ НО ла гу на 1.9 ДЦИ, ре стај -
линг, 2006. го ди ште, сва опре -
ма, по лу-ко жа, 2.700 евра.
061/139-58-39. (261955)

РЕ НО клио 2004, 1.5 ди зел, на
име, мо же за ме на. 064/158-
15-90. (261961)

ПУН ТО 1.2, 2002, ме та лик сив,
кли ма, га ра жи ран, вла сник.
064/142-55-93. (261993)

МЕР ЦЕ ДЕС Ц 180, 2002, ку пе,
фул опре ма, мо же за ме на.
064/587-50-24. (262030)

СЕ И ЋЕН ТО 1,1, 2002, те рет ни,
очу ван. 064/587-50-24.
(262030)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс 1.2, 2005,
102.000 км, вла сник. 064/130-
36-02. (262030)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2009, пе то -
ра вра та, ате сти ран плин.
064/587-50-24. 
(262030)

ХОН ДА ци вик, 1997. го ди ште,
са пли ном, вла сник. 
063/702-78-50. 
(262032)

ОПЕЛ за фи ра 2003, фа брич ки
ме тан, до бар, вла сник.
063/320-670. (262032)

РЕ НО ме ган 2002, 1.6, бен зин,
плин, тек ре ги стро ван, кли ма,
про да јем. 061/200-73-09.
(262033)

ПЕ ЖО 206, 2002. го ди ште, 1.4,
ре ги стро ван, 4/5 вра та, кли ма,
црн. 061/191-93-01. (262044)

ОК ТА ВИ ЈА, 2008, 1.9 ТД, вла -
сник, не ре ги стро ван. 065/610-
45-67. (262409)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до ла зим на
адре су. 069/203-00-44,
066/409-991. (260599)

ОТ КУП во зи ла, ала та, гво жђа,
оста ло, про да ја де ло ва, до ла -
зим на адре су. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (260599)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу, 90 до 1.000 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(261829)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05. (262004)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста ње
не бит но, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (262004)

ЗИ ДА НА га ра жа са ро ло вра -
ти ма, стру ја, укњи же на, 14 м2,
Све тог Са ве 59. 063/449-798. 

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га ра жу
на Ко те жу 2, на углу, код Пи -
ва ре. 064/134-64-64. (261837)

ЗА МР ЗИ ВАЧ 250 л, веш-ма -
ши на и по лов ни де ло ви од
веш-ма ши на. Тел. 013/252-05-
10, 063/703-76-07. (261954)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги тал -
них при јем ни ка, мо ни то ра,
да љин ских. „Плус”, Д. Ту цо ви -
ћа 28. 013/353-463. (262067)

ПРО ДА ЈЕМ веш ма ши ну Miele
и ула зна алу-вра та 
063/351-749. (СМС)

ОГРЕВ НО др во, бу ква, ба грем,
храст, бес пла тан пре воз, ме -
ре ње ку ћи. 065/501-56-51.
(259779)

ПРЕ О СТА ЛО огрев но др во пр -
ве кла се, пре воз бес пла тан,
це на до го вор. 
064/528-86-42. 
(259780)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви, но ви
од 12.900. Из бор ме бла по же -
љи. 060/600-14-52. 
(260823)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме шта -
ја. Сто ли це од 1.900, сто ло ви
од 4.500. 060/600-14-52.
(260823)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не те ле ви зо -
ре, по вољ но. 064/564-14-14.
(261295)

КРУ ЊАЧ/ПРЕ КРУ ПАЧ, елек -
тро мо тор тро фа зни, ме тал ни
кре вет, сто ло ви ра зни, алат и
још мно го то га, бру си ли ца, бу -
ши ли ца. 064/139-04-48. 

ПРО ДА ЈЕМ ко зме тич ки сто и
ве ли ку то пи ли цу за то пли во -
сак. По вољ но. 060/087-84-75.
(261475)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не са ло нит
пло че. 066/633-66-71.
(261403)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет на др ва.
013/258-09-86. (261797)

ПРО ДА ЈЕМ јаг њад и пра си ће.
064/380-56-30, 013/632-151.
(261810)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и оста ле
ку хињ ске еле мен те, су до пе ра,
3.000, но ва. 371-568, 063/773-
45-97. (261819)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за одва ја -
ње ко шти ца из во ћа. 064/201-
72-16. (261849)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач 210 л.
064/153-32-78. (261862)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на де те ли на
на про да ју. Ми ћа. 064/303-28-
68. (261902)

ВЕШ-МА ШИ НА ма ња-ве ћа,
су до-ма ши на, нов гар де роб ни
тро крил ни ор ман, уга о на гар -
ни ту ра, дво сед, гроф лел жај,
соб ни сто чи ћи, ТВ сто чи ћи,
ду ше ци. Тел. 063/861-82-66.
(261891)

ЛЕ КО ВИ ТА ја ја ја пан ске пре -
пе ли це. 063/868-04-51.
(261892)

„МЕ ТА ЛИ ИВАН”: от куп се -
кун дар них сир ро ви на. Пе те фи
Шан до ра 29, Вој ло ви ца.
061/271-26-70, 064/194-83-22.
(261905)

ПЕ ШКИ РЕ, ве зе не – свад бе не,
књи ге за ар хи тек ту ру, ка ду,
вра та, ком пју тер ски сто.
062/965-95-07. (261922)

БА ШТА 13 ари, 49 м2, са зи да -
ном ку ћи цом, са по дру мом.
060/080-37-57. (261923)

ПВЦ ке се свих вр ста, џа ко ви,
пла сти ка. Вој ло ви ца. Гро бљан -
ска 5. (261924)

ПРО ДА ЈЕМ ту ча не ра ди ја то ре.
Тел. 062/512-475. (261942)

ПРО ДА ЈЕМ но ви је: уга о ну
гар ни ту ру са фо те љом, дво -
сед, те пих, јед но крил на вра та
пу но др во, про зор ска кри ла.
062/424-128. 261944)

ПРО ДА ЈЕМ ма ло ко ри шћен
ан ти де ку бит ду шек са ком пре -
со ром, 7.000 ди на ра.,
060/551-64-50. (261970)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ску ме -
ша ли цу и ко ли ца, две кварц не
пе ћи. 064/324-11-16. (261995)

КО ЗЕ про да јем, 50 евра ко -
мад, фик сно. 063/787-13-33.
(262006)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку че би -
шон (10 ме се ци), из лог са вра -
ти ма, алу ми ни јум ски – 2,5 х
3.00 м. 062/867-11-67.
(262024)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за про из -
вод њу па пир них џа ко ва, обу ка
и куп ци обез бе ђе ни. 064/424-
95-10. (262060)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за пра ње,
су ше ње, по лов не де ло ве , за -
мр зи вач вер ти кал ни. 064/129-
73-60. (262062)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, фри -
жи де ре, за мр зи ва че, веш-ма -
ши не и оста ли от пад. 063/101-
11-47, 064/158-44-10.
(261590)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, веш-
ма ши не, фри жи де ре и оста ло.
061/627-07-31. (261910)

КУ ПУ ЈЕ МО алу ми ни јум, гво -
жђе, веш-ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре и све ме та ле.
061/(322-04-94. (262053)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та ле,
аку му ла то ре, оло во, алу ми ни -
јум, за мр зи ва че, веш-ма ши не,
шпо ре те, те ле ви зо ре. 061/206-
26-24. (262053)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба кар, ме -
синг, алу ми ни јум, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, те ле ви зор, до -
ла зим. 061/321-77-93.
(262053)

КУ ЋА, Ми са, Срем ска 3.5 ара,
100 м2, 30.000 евра, во да,
стру ја, ка на ли за ци ја. 063/831-
47-76. (260396)

КУ ЋА, но ва, цен тар, ле па и
функ ци о нал на, 180 м2,
125.000 евра, уре ђе но дво ри -
ште, до го вор. 063/156-44-20.
(261677)

НА ПРО ДА ЈУ дво спрат на ку ћа
у Ка ча ре ву, 250 м2, од лич на
ло ка ци ја., 062/865-20-39.
(260736)

КУ ЋА, но ва Ми са, код вр ти ћа
„Пе тар Пан”, 210 м2, на 2.3
ара пла ца, укњи же на, вла сник,
56.000 евра.  063/826-97-09.
(260582)

КУ ЋА, Те сла, за жи вот и би -
знис, три ула за, 170 м2, укњи -
же на. 063/743-03-71.
(260579)

КУ ЋА на про да ју, це на по вољ -
на, Омо љи ца. Тел. 617-331.
(260604) 

ПО ВОЉ НО, ку ћа од 100 м2,
стро ги цен тар Пан че ва, Жи во -
ји на Ми ши ћа 6. 064/575-57-
04, 023/857-315, 023/857-069.
(260649)

ТЕ СЛА, ку ћа 160 м2, плац 3
ара, 80.000, до го вор. (238),
„Те сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (261234)

КА ЧА РЕ ВО, ку ћа 170 м2, 8
ари, ПВЦ алу, гре ја ње, гас,
нор ве шки ра ди ја то ри, ал фа
плам на пе лет, два ко ма да,
два ку па ти ла, две га ра же. Тел.
062/826-14-42. (261119)

ХИТ НО про да јем плац на Ку -
де љар цу или ме њам за ку ћу-
стан. 062/976-85-76. (261741)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при вред но
зе мљи ште, 30 ари, до зво ље на
град ња, Брат ства је дин ства,
дру ги про сек. 366-234.
(261530)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку ћу на
ста рој Ми си. 069/223-24-25.
(261577)

МРА МО РАК, ком фор на ку ћа,
хит но на про да ју, до го вор.
069/255-87-86. (2616710)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Стар че ву,
Пе тра Драп ши на, 17 ари пла -
ца, вла сник, 1/1. 064/370-79-
47. (261403)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Омо љи ци, 6
ари пла ца, ЕГ гре ја ње.
013/618-652, 064/168-84-32.
(261488)

КУ ЋА на про да ју у Ива но ву.
062/415-359. (261184)

КУ ЋА, Б. Ра ди че ви ћа 54-а, 6.9
ари, стру ја, во да, ка на ли за ци -
ја, плин, 1/1, укњи же но, мо -
гућ ност стам бе не из град ње.
063/852-43-19. 
(261774)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу у
Омо љи ци за дво со бан стан  у
Пан че ву. 064/970-01-75. 

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара 17 х 24 и
ра ди о ни ца на 5 ари. 069/213-
97-37. (261778)

КА ЧА РЕ ВО, ку ћа 100 м2, 11
ари плац, услов на за жи вот на
се лу. Тел. 601-499. 
(261806)

НА ПРО ДА ЈУ гра ђе вин ски
плац 7 ари, Ми са. 064/169-02-
56. (261808)

ОМО ЉИ ЦВА, 65 ари, 65 м2,
по моћ ни објек ти, 18.000 евра.
064/961-00-70. (261817)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци, 60 м2, 6
ари, про да јем/ме њам.
064/955-51-85. (261827)

ПЛАЦ, ста ра Ми са, 8 + 25
ари. Тел. 063/168-64-47.
(261832)

КУ ЋА, цен тар, 140 м2, 5 ари,
80.000, 170 м2, 8 ари, 75.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(261840)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа, све ло ка -
ци је. „Го ца”, 063/899-77-00.
(261840)

СТАР ЧЕ ВО, 50 м2, 5 ари,
13.000; 100 м2 – 4 ара, 19.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(261840)

УЖИ ЦЕН ТАР, 130 м2, 5 ари,
ле па, не тре ба ула га ња,
65.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (8261855)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, но ва
ку ћа, укњи же на, усе љи ва,
26.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (261855)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 95 м2, по -
друм, га ра жа, шу па (огрев), 3
ара. 064/407-73-77. (и)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по сред -
ни ка, Пан че во, Но во се љан ски
пут, 80 м2. 063/153-37-70.
(261864)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ја буч ком
пу ту, 17,5 ари. 063/719-42-71.
(261868)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље, дво -
со бан, 61 м2 или га ра жа по -
друм, ЦГ, гас. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (261865)

КУ ЋА, цен тар, 152 м2, на 4
ара, 31 м2, за ре но ви ра ње
60.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (261865)

НО ВИ ЈА ку ћа, Ка ча ре во, две
одво је не ета же 240 м2, 6 ари,
60.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (261865)

КУ ЋА, по вољ но, спрат на 120
м2 + по моћ ни објек ти, 78 м2,
ета жно гре ја ње, ле га ли зо ва на
на пла цу 5,5 ари + два гра ђе -
вин ска пла ца по 5 ари огра ђе -
на. 064/421-02-71. (261874)

ВИ КЕН ДИ ЦА на Ба ва ни штан -
ском пу ту на пла цу 4.5 ара,
ле га ли зо ва но. Тел. 061/697-
38-07. (261877)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са 5 ари пла -
ца у Ул. Сте ва на Шу пљик ца.
063/317-938. (261878)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа, 86 м2,
енер гет ски па сош, укњи же на,
45.000 евра. 065/258-87-77.
(261883)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и но ву ку ћу,
Осло бо ђе ња 38-а. 320-144,
063/116-77-76. (261886)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа 16 ари пла -
ца, по моћ ни објек ти, Пе тра
Драп ши на 95. Тел. 065/262-
40-30. (261898)

НА ПРО ДА ЈУ укњи же ни гра ђе -
вин ски пла це ви, Стре ли ште.
Тел. 064/119-04-31. 
(261901)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Ба ва ни шта нац,
30 ари, до ас фал та, тро фа зна,
бу нар, во ће. 064/493-00-47.
(261920)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу 85 м2

са 9 ари пла ца на Де во јач ком
бу на ру. 064/267-72-17.
(261918)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа, 8 ари пла -
ца, 120 + 65 м2. 062/185-86-
73. (261924)

КУ ЋА, 200 м2 + та ван, два
ока ла + та ван 150 м2, 5 ра ди о -
ни ца – 150 м2. Ба ва ни штан ски
пут 111, за ме на за два ста на,
110.000. 063/823-10-13.
(261928)

КОД На род не ба ште, 61 м2,
1.5 ар, ЕГ, до бра, 36.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(261938)

БА ВА НИ ШТАН СКИ до пу та,
но ви ја,д во соб на, 60 м2, 13,5
ари, 22.5000.  (49), „Му станг”,
062/226-901. (261938)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа на Стре ли -
шту. 064/357-81-50. (261954)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу,
Мак си ма Гор ког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (261968)

КУ ЋА, две  стам бе не је ди ни це,
Вој ло ви ца, плац 7 ари.
013/348-137, 062/348-137.
(261985)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2, тро соб -
на на 4.85 ари пла ца, два по -
моћ на објек та, 33.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(261990)

КУ ЋА, спрат на 10 х 10 и по -
слов ни про стор 120 м2, при -
ступ са Но во се љан ског пу та и
из Ко па о нич ке, на се ље Мла -
дост. 064/120-65-33. (261991)

ПЛАЦ 11 ари + 3 ара пу та,
Пан че во, Иве Кур јач ког 149.
064/110-12-80. (262015)

СТАР ЧЕ ВО, плац 7 ари, вла -
сник, 1/1, чист, при кључ ци по -
ред. 065/340-13-41. (262018)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу и ло кал, Син -
ђе ли ће ва 41. 061/651-76-45.
(262019)

СТА РА МИ СА, ста ри ја ку ћа,
50 м2, 4,3 ара, 17.000. (353),
„Пре ми ер”, 063/800-44-30.
(261973)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу у Пе -
ску. Тел. 063/754-13-26.
(261999)

ОМО ЉИ ЦА плац, 11.5 ари, га -
ра жа, за по чет обје кат, стру ја,
во да, вла сник. 064/260-05-34.
(262041)

ПРО ДА ЈА пла це ва, Пе ли стер -
ска и Кај мак ча лан ска, укњи -
же ни. 063/894-88-11,
065/894-88-11. (262047)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Кни ћа ни но -
вој, мо же за ме на за стан.
062/826-12-55. (262070)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка ци ја
за при ва тан би знис, ин ве сти -
то ре и ста но ва ње. 066/001-
050. (4769)

ТЕ СЛА, 55 м2, 1,84 ара, 36.000
евра. (242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (262081)

ШИ РИ цен тар, ку ћа но ва, са -
мо 27.500, под но гре ја ње,
ПВЦ, фул. (67), 063/744-28-
66. (4769)

СТА РА МИ СА, ПР + СП, 95, 2
одво је не је ди ни це, пре ле по.
063/744-28-66. (4769)

ДУ БО КА БА РА, 5 ари, ви кен -
ди ца, стру ја, во да; Стар че во,
глав ни пут, од лич на ку ћа,
10,86 ари. 063/744-28-
66.(4769)

ЦЕН ТАР, ку ћа при зем на, пре -
ле па, ком плет, 2,25 ари, 103
м2, ре но ви ра на, 75.000. (67),
063/744-28-66. (4769)

ТЕ СЛА, I, лукс, 36 м2, те ра са,
од ли чан, укра сни ка мен; тро -
со бан, ПР, ши ри цен тар,
27.000. (67), 
063/744-28-66. 
(4769)
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ПР ВО МАЈ СКА, јед но и по со бан,
48 м2, ТА, ВП, ре но ви ран,
25.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (261938)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, VII,
ни је по след њи, ЦГ, 65 м2,
30.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (261938)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи дво и по со -
бан, 49 м2, ЦГ, ВП, хит но,
28.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (261938)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва, дво и по со -
бан, 70 м2, III, но ва стру ја, ре -
но ви ран, 53.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(261938)

СТАН, 56 м2, цен тар, пре ко пу -
та Су да, 12. спрат, пр ви вла -
сник, 32.000 евра. 062/353-
688. (и)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2, VII,
ЦГ, 29.000, до го вор. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (261938)

ЦЕН ТАР, јед но и по со бан, ЦГ,
ВП, 42 м2, 34.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (261938)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 20 м2,
ТА, III, ПВЦ, 15.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (261938)

НО ВА МИ СА, тро со бан, 85 м2,
I, сре ђен, ПВЦ, 36.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(261938)

ЛУК СУ ЗАН ду плекс, топ ло ка -
ци ја! Но во! Те сла код Мак си -
ја, 115 м2, I, ЦГ, са мо 69.900.
Гра тис: ком плет опре ма, га ра -
жа, пар кинг, укњи же ње, уред -
на до ку мен та ци ја. Вла сник.
060/332-05-92. (261933)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 60 м2, ЦГ,
III спрат, без лиф та, 39.000.
065/636-65-70. (261959)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни стан,
61 м2, га ра жа, ба шта, укњи -
жен, 16.500. 061/147-82-23.
(261960)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ дво со бан
стан за тро со бан, у цен тру.
065/882-24-14. (261967)

КО ТЕЖ 2, нај леп ши тро со бан
са ку хи њом, 79 м2, II, 54.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(261970)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро со -
бан, 80 м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (261972)

ЦЕН ТАР,  63 м2, дру ги спрат,
но ви ја град ња, 39.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74.(261972)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 62 м2,
тре ћи спрат, сре ђен, усе љив,
41.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (261972)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45 м2, ТА,
IV од V, сре ђен, усе љив,
27.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (261972)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2, дру ги
спрат, ТА гре ја ње, 36.000, до -
го вор. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (261972)

ЦЕН ТАР, 2.0, 74, ЕГ, 33.000;
гар со ње ра, 24, ЦГ, до го вор.
(338) „Јан ко вић”, 348-025.
(261981)

КО ТЕЖ 1, 2.0, V, 33.000;
Осло бо ђе ња, улич но, 33,
12.000; Осло бо ђе ња, улич но,
50, 24.000. (338) „Јан ко вић”,
348-025. (261981)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан у цен тру Пан че ва.
060/505-54-25, 
060/505-54-25. 
(261975)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 43 м2 + те -
ра са, по друм, ЦГ. 
063/845-85-80. 
(261981)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 62 м2, ЦГ,
VII, два лиф та, 39.000.
063/185-26-95. (261984)

МИ СА, 2.0, ЕГ, 70.000; Те сла
180, ЕГ, 80.000. (3388, „Јан ко -
вић”, 348-025. (261988)

НО ВО ГРАД ЊА, Л. Тол сто ја,
тро со бан, 75 м2, I, ЦГ, дво -
стран, усе љив, 880 евра/ква -
драт. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (261989)

МИ СА, тро со бан, 78 м2, ТА,
42.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (261989)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по со бан,
38 м2, IV, сре ђен, усе љив,
23.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (261989)

КО ТЕЖ 1, тро со бан, 71 м2,
42.500; дво и по со бан, 69 м2,
39.000. „Пер фект”, 064/348-
05-68. (261990)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 54 м2,
26.000; тро со бан, 88 м2,
22.000. „Пер фект”, 064/348-
05-68. (261990)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра, 30 м2,
16.000; дво и по со бан, 42 м2,
22.500. „Пер фект”, 064/348-
05-68. 

СО ДА РА, дво со бан, 26.500;
дво и по со бан, 57 м2, 32.500.
„Пер фект”, 064/348-05-
68.(261990)

НА ПРО ДА ЈУ гар со ње ра 18 м2,
цен тар, сре ђе на, 19.000 евра.
064/247-76-64. (262026)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у цен тру,
152, 104, 45 м2, мо же за ме на.
064/143-52-98. (262027)

НО ВА МИ СА, јед но и по со бан,
II, 46 м2, ТА, те ра се, 20.000.
(353), „Пре ми ер”, 063/800-44-
30. (261973)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III, 57 м2,
ЦГ, 31.500. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (261973)

СО ДА РА, јед но и по со бан, II,
45 м2, ЦГ, 27.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(261973)

СО ДА РА, дво со бан, VI, 56 м2,
ЦГ, 30.500. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (261973)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра, при зе -
мље, 22 м2, ТА, 16.000. (353),
„Пре ми ер”, 063/800-44-30.
(261973)

ТИП СТАН КО, јед но со бан, I,
32 м2, ТА, 20.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(261973)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 56 м2,
ЦГ, II, те ра са, 27.000. (238),
„Те сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (262035)

ТЕ СЛА, дво со бан, 66 м2, те ра -
са 7 м2, ЦГ, ВПР, 34.000. (238),
„Те сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (262035)

СТАН 55 м2, I спрат, ТА, леп,
три те ра се, мир на ули ца,
30.000 евра. 063/253-593.
(262037)

СТАН на Те сли, 64 м2.
064/866-24-48. 
(262048)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, Јо ва на По по ви -
ћа, 5.0, 171 м2 + 70 м2, I спрат,
ЕГ, ре пре зен та ти ван, сре ђен,
са до ста по тен ци ја ла, 90.000.
060/535-94-49. (262065)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 3.0, 88 м2, ТА,
пра зан, укњи жен, 23.000.
060/535-94-49. (262065)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 1.5, 39 м2, ТА,
пра зан, укњи жен, хит но,
14.000. 060/535-94-49.
(262065)

ГАР СО ЊЕ РА ,но во град ња, 27
м2, при зе мље, цен тар, усе љи -
ва, те ра са, 24.000. 060/559-
47-94. (262068)

ПРО ДА ЈЕМ стан, дво и по со бан
на Со да ри, укњи же но, 67 м2,
плус две ло ђе, по вољ но.
060/077-78-20. (262072)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2, ЦГ,
28.500, до го вор. (242),
„Кварт”, 346-392, 064/125-62-
67. (262081)

ТЕ СЛА, 50 м2, I, TA, renoviran,
33.000 евра, до го вор. (242),
„Кварт”, 346-392, 064/125-62-
67. (262081)

КУ ПУ ЈЕМ стан до 21.000; да -
јем ау то (2.500), оста ло кеш.
064/134-06-30. (261796)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка М” по треб -
не не крет ни не, све ло ка ци је,
бр за ре а ли за ци ја. (67),
063/744-28-66. (4769)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан стан, без
по сред ни ка, цен тар или Со да -
ра, до IV спра та, оба ве зан
лифт. 063/637-673. (261815)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан стан на
Со да ри, го то вин ски ку пац.
062/207-004. (261867)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће на
свим ло ка ци ја ма. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (261855)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан/дво со -
бан стан за ре но ви ра ње, ис -
пла та од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. (261972)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра. Бр за и си гур на
ис пла та. „Пер фект”, 064/348-
05-68. (261990)

КУ ПУ ЈЕМ стан без по сред ни ка,
од 40 до 50 м2, Те сла, Стре ли -
ште. 063/233-762. (262002)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, на ду же,
пот пун ком фор. 006/631-16-
47 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си, ма њи на -
ме штен стан са гре ја њем, сам -
цу. Тел. 063/154-94-11.
(261547)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме штен за се бан
стан на Ми си, у Топ чи дер ској
ули ци. Тел. 066/631-31-80. 

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан по лу на ме -
штен стан на Те сли. 069/443-
86-36. (261772)

ИЗ ДА ЈЕМ два ма ња ста на, 45
м2, са по себ ним ула зом и стру -
јом, не на ме ште ни. Но во се љан -
ски пут. 064/137-48-67.
(261777)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан на
Ми си. 064/234-15-21. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен дво со -
бан стан на Со да ри, 56 м2, ЦГ,
III спрат. 065/536-47-85.
(261820)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу са ба штом и
по моћ ним објек ти ма. Ја буч ки
пут. 065/219-14-22, 060/348-
19-88. (261822)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, Стре ли ште.
060/152-88-55. (261831)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но вој Ми си.,
062/896-22-26. (261847)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,
Стре ли ште, 46 м2, мо гу и уче -
ни це. 064/231-58-96. (261868)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу ста ра Ми са.
060/011-96-66. (261850)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво со бан
стан, цен тар Стре ли шта, ЦГ.
Тел. 060/372-03-02. (261859)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан, ТА,
ре но ви ран, дво ри ште, те ра са,
70 евра, код Хо те ла „Та миш”.
064122-48-07. (261860)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан, по лу -
на ме штен, 75 м2, дво ри шни,
ку ћа Ко теж 2, И. Кур јач ког 
72-е. Тел., 063/261-843.
(261871)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан, брач ном па ру, Те сла,
згра да, ТА пе ћи. 
062/149-16-36. 
(261869)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме штен
стан на Те сли. 063249-94-07.
(261894)

ИЗ ДА ЈЕМ са ми ца ма ку ћу, за -
себ ну, на ме ште ну, или две ма
уче ни ца ма. 064/986-21-74.
(261893)

БЕС ПЛАТ НО, со бу, ку хи њу,
ку па ти ло, из да јем ста нар ки у
Ива но ву. 064/372-94-71.
(261913)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Стре ли шту. Тел. 063/199-24-
05.  (261371)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан на Стре ли шту. 069/443-
86-36. (261929)

ИЗ ДА ЈЕМ стан са гре ја њем на
Ми си. 063/784-22-70.
(261933)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан на Те сли. Тел. 251-
25-58, 064/231-25-22. 261952)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, Со да ра, ЦГ, II
спрат, 100 евра. 
063/808-68-15. 
(261964)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар соњ -
ње ру у цен тру. 
065/608-25-80. 
(261978)

ИЗ ДА ЈЕМ ле по опре мљен јед -
но со банс тан, Стре ли ште код
Мак си ја, на ду же. 
069/334-17-03. 
(261980)

ГАР СО ЊЕ РА, 36 м2, Ко теж,
по лу на ме ште на, ЦГ, ка блов -
ска, ин тер нет. 
064/189-50-99. 
(261987)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу по слов не на ме -
не, мо гу ћа адап та ци ја, ши ри
цен тар. 062/347-667. 
(261982)

СТАН за сам ца, но ва Ми са,
на ме штен, по се бан улаз, „бе о -
воз”. 013/370-033, 064/270-
19-88. (261994)

НА МЕ ШТЕН ма њи стан, из да -
јем, ка блов ска, ин тер нет, бли -
зу цен тра. 060/555-85-62.
(262010)

ИЗ ДА ЈЕМ у но ви јој ку ћи, пра -
зан, дво со бан стан. 064/130-
36-02. (262030)

СТАН 30 м2, мо гу ће и за ло -
кал, Ца ра Ду ша на 38.
062/886-56-02, 013/430-431.
(262031)

СТАН  44 м2, ЦГ, Ко теж 1, на -
ме штен, ре но ви ран, пред ност
сред њо школ ци, сту ден ти.
064/014-81-24. 
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ЈЕД НО И ПО СО БАН, 45 м2, Ко -
теж 1, пот пу но ре но ви ран, од -
мах усе љив, 30.000 евра. 301-
165. (261400)

СТАН, пр ви спрат, 55 м2,
31.500 евра, Мак си ма Гор ког,
ТА, мир на ули ца. 063/253-593.
(261552)

ЈЕД НО СО БАН стан, 32 м2, без
ЦГ, дво ри ште нај лон, 21.500
евра. Мо ше Пи ја де 118/21, иза
згра де. (261776)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II спрат, лифт,
но ва град ња, гас, укњи жен,
вла сник, усе љив од мах.
063/449-798. 

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру у стро -
гом цен тру. 064/490-79-47.
(261807)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре но ви -
ран стан у цен тру, 54 м2.
063/354-429, 065/933-33-24.
(261816)

ЦЕН ТАР, дво ри шни 50 м2,
22.000; 43 м2, 21.000; 38 м2,
20.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(261840)

ЦЕН ТАР ши ри, 25 м2, 17.500;
57 м2, дво со бан, 40.000; 64 м2,
45.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(261840)

СО ДА РА, 57 м2; дво со бан,
32.000; 74 м2, тро со бан, 37.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(261840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 52 м2, дво со бан,
но ва сто ла ри ја, I, ЦГ, 29.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(261840)

КО ТЕЖ, 74 м2, тро со бан,
42.000, 115 м2, 55.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (261840)

СО ДА РА, дво со бан, 56 м2, ЦГ,
I, До си те је ва. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (261855)

КО ТЕЖ 1, 62 м2, дво со бан, ЦГ,
IV, дво со бан, ЦГ, IV, Ра до ва
згра да, 36.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (261855)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ, I,  Ра до ва
згра да, 35.000, 35.000, усе љив.
(679), „Трем 01”, 063/836-23-
83. (261855)

СО ДА РА, 61 м2, ЦГ, V, сре ђен,
лифт, 40.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. 
(261855)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 49  м2,
ВП, ЦГ, те ра са, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(261865)

ТЕ СЛА, но ви ја град ња че тво ро -
со бан, 100 м2, I, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(261865)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан, 44
м2, V, 26.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (261865)

ДВО СО БАН стан, I спрат, Со -
да ра, без по сред ни ка. 063/176-
24-96. (261873)

НО ВА МИ СА, од лич на гар со -
ње ра, 21 м2, ПР, ТА, 12.500.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (261908)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 62 м2,
III, ЦГ, те ра са, 31.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-55-
74. (261908)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 34
м2, III, ЦГ, 22.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-55-74.
(261908)

ТЕ СЛА, дво со бан, 47 м2, II, ТА,
сре ђен, 30.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(261908)

ТЕ СЛА, дво со бан, I, ре но ви ран,
ТА, 33.000; ма њи дво со бан, све
ра ђе но, II, TA, 26.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (261927)

СО ДА РА, тро со бан, III, ТА,
40.000; дво со бан, ЦГ, 31.000;
тро со бан, ЦГ, 43.000.  „Лајф”,
061/662-91-48. (261927)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, I, ЦГ,
28.500; јед но со бан, ЦГ, ВП,
25.500. „Лајф”, 061/662-91-48.
(261927)

КОД ВОД НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ, дво -
со бан, ТА, III, 29.500; Ко теж 1,
дво со бан, I, ЦГ, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (261927)

КО ТЕЖ 2, 69 м2, пре пи ја це,
40.000; дво со бан, V, 33.500;
дво и по со бан, сре ђен, 38.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(261927)

ЈА БУЧ КИ пут, две ку ће до пу та,
од мах усе љи ва, хит но. (67),
063/744-28-66. (4769)

БА ВАН ШТАН СКИ пут, плац до
пу та, 20 ари, 18,5 огра ђен, од -
ли чан. (67), 063/744-28-66.
(4769)

ГОР ЊИ ГРАД, 2,69 ари, 112
м2, 42.000 евра. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-62-67.
(262081)

ТРИ хек та ра зе мље са са ла -
шем, уз асвалт, се вер на зо на.
066/354-791. (262074)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, II спрат, 34
м2 + оста ва, 32.000 евра, вла -
сник, по глед на Та миш.
063/338-332 (СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, нов, тро и по -
со бан, III спрат, 72 м2 + оста -
ва, 66.000 евра, вла сник, по -
глед на Та миш. 063/338-332
(СМС)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА по вољ но
про да јем стан на Те сли, 73 м2.
Тел 064/175-63-14 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве а и ку ћу у
ши рем цен тру, по вољ но. „Ве -
сна Два”, 066/937-00-13 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве на Ко те зу
1 и 2,Те сли, Стре ли шту и ку ћу
у ши рем цен тру. „Ве сна два”,
066/937-00-13. (СМС)

ТЕ СЛА, 55 м2, дво со бан,
32.000; Ко теж, 28.000, То по ла
12.000. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20. (261906)

СТАН, ку ћа, ком плет но ре но -
ви ра на, ета жно гре ја ње, 7. ју -
ла. 064/424-71-26. (260968)

ЈЕД НО СО БАН, ми са, I, 35, пре -
леп, 20.000; цен тар, I, 32,
26.500. (67), 063/744-28-66.
(4769)

ДВО И ПО СО БАН, нов, лукс, 71,
вре ди, III, ЕГ, гипс, пре леп.
(67), 063/744-28-66. (4769)

ТИП СТАН КО, I, 32, 19.000,
гар со ње ра, Ко теж 2, ПР, од ли -
чан, 27 м2. (67), 063/744-28-66.
(4769)

У СА МАЧ КОМ про да јем на ме -
ште ну гар со ње ру, IV спрат,
13.500 евра. 062/361-676. 

МИ СА, 66 м2 + дво ри ште
24.000; 34 м2, 14.400. 063/377-
835. (261326)

ТЕ СЛА: тро со бан, ЦГ, IV спрат,
80 м2, те ра се, усе љив, вла сник.
013/331-079, 063/770-45-55.
(260945)

ПРО ДА ЈЕМ нов усе љив тро со -
бан стан, 57 м2, пре ко пу та
„Ави ва”. 065/800-90-04.
(261734)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ста ром Та -
ми шу, 38 м2. Тел. 062/815-76-
31. (261484)

ЦЕН ТАР, 68 м2, но во град ња,
тро со бан, ЕГ, стру ја, гас, пр ви
спрат, 43.000. 064/276-04-08.
(261454)

НА ПРО ДА ЈУ стан на Мар ги ти,
77 м2, но ви ја град ња. Тел.
064/245-89-83, 062/620-825.
(261584)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни стан до
ули це, Жар ка Зре ња ни на, вла -
сник. 061/382-88-88. (261612)
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РЕ НО ВИ РАН јед но со бан, цен -
трал но, кли ма, ка блов ска,
обез бе ђен пар кинг, ши ри цен -
тар. 069/545-51-00. (262058)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ
ло кал, Ње го ше ва бр. 1-а, I
спрат, 20 м2. 063/250-971. 

ИЗ ДА ЈЕМ про стор за ма га цин
или ма њу про из вод њу. Ба ва -
ни штан ски пут. 064/207-19-78.
(261404)

ИЗ ДА ЈЕМ но ву плу сну хлад ња -
чу, 620 м³, при лаз ка ми о на,
Пан че во. 065/800-90-04. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 28 м2, улаз у
Пе пе ља ре. 063/837-48-34.
(261809)

ЗА КУ ПИО бих по слов ни про -
стор (ло кал или стан) по вр ши -
не око 100 м2 у ши рем цен тру.
064/168-23-39. (261838)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме ште на кан це -
ла ри ја 30 м2, у Ге не ра ла Пе тра
Ара чи ћа 4-6, Пан че во. Зва ти
од 9 до 14.30. 013/353-504.
(261914)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 24 м2, у цен -
тру гра да. 064/267-72-17.
(261918)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код Ау -
то бу ске ста ни це., 352-105.
(261937)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у це нр тру,
21 м2, 14.,000 евра. 066/235-
752., л(261948)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то бу ске
ста ни це., 063/725-71-70.
(261965)

40 КВМ, ло кал сре ђен, из да -
јем, Ко чи на 1-а, код Зе ле не
пи ја це. Тел. 069/266-98-20. 

ПРО ДА ЈЕМ ло кал, ни ва Ми са,
39 м2, ре но ви ран, укњи жен,
мо же кан це ла ри је, ор ди на ци -
ја, ма ло про да ја, стан це на до -
го вор. 063/727-76-29. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Стре ли ште,
16 м2, ме тал не ро лет не, В.
Вла хо ви ћа.
064/474-99-11.
(262020)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла 18 м2 и
12 м2, у цен тру. 066/866-49-
00. (261001)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про стор у
цен тру, 100, 150, 250, 300 м2.
064/143-52-98. (262027)

ПРО ДА ЈЕМ или из да јем по -
слов ну згра ду, 1.650 м2, по год -
на за ста рач ки дом. 064/143-
52-98. (262027)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Ње го ше вој
30, бив ша оп ти ка „Ати на”.
Тел. 063/815-44-48. (267053)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле. 066/110-
870. (262057)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка ле
од 81 и 39 м2, цен тар Стре ли -
шта. Тел. 064/267-71-74. 

ХИТ НО по тре бан рад ник обез -
бе ђе ња. 063/105-05-60. (ф)

ДОО „Ме со про мет” Пан че во
тра жи рад ни ке на по сло ви ма у
про из вод њи и па ко ва њу го то -
вих про из во да – ви ше из вр ши -
ла ца оба по ла. Тел. 062/365-
414. (СМС)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци на жи ви -
нар ској фар ми. Кон такт те ле -
фон 063/401-869. (ф)

УТВИ „Ми лан Пре ма су нац”
Ка ча ре во по треб ни: рад ник у
ра чу но вод ству, бро ве ри сти,
стру га ри и гло да чи. Би о гра фи -
ју по сла ти на office@utva-mp-
.com или кон такт на тел.
013/601-650. 

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” 
по тре бан во зач.
063/820-87-61. 
(260689)

ПО ТРЕ БАН во зач Б ка те го ри је
за ди стри бу ци ју штам пе. Зва ти
од 9 до 15 са ти. 069/867-72-
07. (260992)

ПО ТРЕБ НИ во за чи, фи зич ки
рад ни ци, са Б или Ц ка те го ри -
јом у ди стри бу ци ји пи ћа wei-
fert. 063/494-512. (261329)
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PIZZA SHOP по тра жу је рад ни -
цу за рад у про да ји и pizza
мај сто ра. 064/555-33-34.
(261495)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за при -
пре му и про да ју сен дви ча. По -
чет на пла та 30.000 ди на ра.
064/474-46-97. (261445)

КА ФИ ЋУ по треб не ко но ба ри -
це. 060/319-05-77, 061/236-
32-87. 

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за ис то -
вар у пред у зе ћу за ре ци кла жу
елек трон ског и елек три ног от -
па да. При ја ве сла ти на offi-
ce@setreciklaza.rs или на
адре су: SET RECIKLAŽA, d. o.
o., Сла нач ки пут 26, 11060.
(ф)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
ка фи ћу. 063/800-07-94.
(261861)

KAFFE „Cruiser” тра жи ко но -
ба ре и ко но ба ри це за стал ни
рад ни од нос. 064/136-00-27.
(261844)

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ за ле га лан
по сао у Сло вач кој - рад ни ци,
ва ри о ци и во за чи ау то бу са.
(261911)

ПРО ДАВ НИ ЦИ во ћа и по вр ћа
по треб на рад ни ца са ис ку -
ством у тр го ви ни и ра дом на
фи скал ној ка си. Тел. 063/755-
35-20. (261919)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за пе ка -
ру. 063/130-75-40. (2620039

ПО ТРЕ БАН мај стор за про из -
вод њу пе ци ва. 064/973-60-66,
065/533-44-13. (261931)

ПО ТРЕБ НО осо бље за рад у
пе ка ри (са ис ку ством), CV pe-
karasmiljanic@mts.rs Иве Кур -
јач ког 87. (261947)

ПО ТРЕ БАН ко но бар, ко но ба -
ри ца Ка феу Пан че во,  Кни ћа -
ни но ва 37, до бри усло ви.
062/227-771. (261940)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад на
ви си ни. Тел. 060/571-55-22.
(261956)

РЕ СТО РА НУ „Ста ра Вај фер то -
ва пи ва ра” по треб но осо бље.
Кон такт 063/391-824.
(261957)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри/по моћ ни
ку ва ри са ис ку ством. „Magno-
lija lux”, 064/393-56-90. (ф)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у ку хи њи
и про да ји за ре сто ра ну „Авив
пар ку”. Тел. 013/377-230,
064/643-41-22. (261974)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са или
без ис ку ства, за рад у пре хра -
бе ној рад њи. Pro trade
069/303-20-09. (261997)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пе ка ри.
062/404-144. (262003)

ПО ТРЕБ НА же на за бри гу о
ста ри јој по крет ној же ни, че ти -
ри са та днев но, но ва Ми са.
063/870-73-51. (262013)

ПО ТРЕ БАН озби љан рад ник-
рад ни ца за про да ју во ћа у
Пан че ву. 063/777-45-24.
(262029)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са ис ку -
ством за рад у пре храм бе ној
про дав ни ци. 062/493-580.
(262031)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ „Car spa”.
По тре бан озби љан рад ник, ко -
рект на за ра да. Зва ти  по сле 15
са ти. 061/600-97-00. (262036)

ПО ТРЕБ НЕ мла ђе осо бе за
рад у игра о ни ци „Остр во са
бла гом” у Авив пар ку.
062/333-502. (262042)

РАД НИ ЦА по треб на за рад у
ку хи њи. 060/861-83-17.
(262050)

POCO LOCO ре сто ра ну по тре -
бан ку вар са ис ку ством, де вој -
ка за рад у шан ку и де вој ка за
про да ју. 064/874-03-01.
(262051)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца Ка феу
„Пе ти ца” код ау то бу ске ста ни -
це, пла та по до го во ру.
064/997-79-09. (262052)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
пре храм бе ној про дав ни ци.
064/221-42-03. (262059)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну „Де ја”,
по треб ни про фе си о нал ни му -
шки и жен ски фри зер са ис ку -
ством. 069/185-19-81.
(262061)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца на ин ду -
стриј ским ши ва ћим ма ши на -
ма. 060/052-40-05. 
(262061)

ПО ТРЕ БАН рад ник на тех ни -
ком пре гле ду, са о бра ћај ни
тех ни чар, ма шин ски тех ни чар,
ау то ме ха ни чар. 
065/201-02-05. 

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца за
рад у пе ка ри. 064/324-14-92.
(262069)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би бац”,
по тре бан рад ник са ис ку -
ством. 066/001-050. 
(261652)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја нац од -
воз шу та ма лим ки пе ром, до
два ку би ка. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

МО ЛЕ РАЈ, ке ра ми ка, ла ми нат,
шпа ту лат, де мит фа са де, ква -
ли тет но и по вољ но. 063/286-
930 (СМС)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград ња,
одр жа ва ње во де, ка на ли за ци -
је, ка би не, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-84-76. 

ПАР КЕ ТАР, по став ка но вог, хо -
бло ва ње, фу го ва ње, ла ки ра ње
ста рог пар ке та. 060/625-80-61. 

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, кре че ње, гле то ва ње, сто -
ла ри ја, ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја не ри,
тра ка сте за ве се, ра дим, угра -
ђу јем, по пра вљам. 063/882-
25-09. (260665)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар ни -
ци, ро лет не, ве не ци ја не ри,
угра ђу јем, по пра вљам, за ме на
гурт ни. 064/181-25-00.
(258060)

ПАР КЕ ТАР, по став ка но вог,
хо бло ва ње, фу го ва ње, ла ки ра -
ње ста рог пар ке та, брод ског
по да. 060/476-81-55,.
(261775)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви. 065/842-84-29, 063/842-
84-29. (4769)

СТО ЛАР СКЕ услу ге, ку хи ње и
пла ка ри по ме ри, по прав ке,
пре прав ке. 064/176-88-52,
371-274. (261787)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле, ме -
тал не под у пи ра че, ме ша ли це
за бе тон. 064/351-11-73.
(261794)

ТВ и са те лит ске ан те не, мон та -
жа, ди ги та ли за ци ја ва шег ТВ-
а, ИПТВ и ан те на плус.
064/866-20-70. (261781)

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



КЕ РА МИ ЧАР с ду го го ди шњим
ис ку ством ква ли тет но, пе дант -
но, по вољ но. 064/252-51-75,
062/153-37-06.

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре че -
ње, фар ба ње сто ла ри је, пен зи -
о не ри ма по пуст. 013/235-78-
82, 062/564-494. (261800)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње, ре -
но ви ра ње кро во ва, сти ро пор,
ба ва лит фа са де, бе то ни ра ње,
по вољ но. 063/865-80-49.
(261802) 

МЕ ЊАМ пе ле не ста рим и бо -
ле сним ли ци ма. 063/234-857,
013/377-321. (261826)

РА ДО ВИ, по прав ке, сто ла ри ја,
на ме штај, бра вар ске, сто лар -
ске услу ге, оста ли до рад ни по -
сло ви. 061/301-49-58.
(261828)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја, уто вар,
ис то вар, се лид бе, ко па ње, чи -
шће ње, ру ше ње, ко ше ње тра -
ве, оба ра ње ста ба ла и сви
слич ни по сло ви. Де јан,
061/626-14-50. (261845)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, ку па ти ла,
пре прав ке, по прав ке, вен ти ли,
сла ви не, од гу ше ње ка на ли за -
ци је од мах. 061/193-46-42.
(261866)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, чи сто и бр зо. Тел.
061/286-51-20. (261876)

СПРЕ МАМ ста но ве, ло ка ле,
ре сто ра не, по вољ но и ква ли -
тет но. Хит но. 063/179-87-77.
(261879)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и ин ва -
лид них ли ца. 063/868-04-51.
(261892)

ПО ПРА ВЉА МО ПВЦ, АЛУ и
др ве ну сто ла ри ју, си гур но сна
вра та, ко мар ни ке, ста кло ре -
зач ке услу ге. 060/545-34-04.,
(261895)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста гра ђе -
вин ских ра до ва. 064/866-25-
76. (261912)

РУ ШИМ ста ре објек те, чи стим
дво ри шта, та ва не, по дру ме и
оста ло. 061/627-07-31.
(261910)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз бе ле тех ни -
ке, от куп се кун дар них си ро ви -
на. Јо ван, 061/616-27-87.
(261909)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске услу -
ге. Алек сан дар. 351-073,
064/157-20-03. (261909)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ње су до пе ре, ку па ти ла, адап -
та ци је, по прав ке, за ме не, од -
мах. 013/331-657, 
064/495-77-59.
(261916)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше -
ње ка на ли за ци је, адап та ци је
ку па ти ла, сер вис. 063/115-71-
67. (261917)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим ња -
ка, ко тло ва и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. (2661932)

РА ДИМ све физчке по сло ве,
чи стим та ва не, по дру ме, итд.
064/144-37-65. (261945)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, гипс, ла ми нат, ке ра -
ми ка, по вољ но. Про ве ри те.
061/141-38-02. (261946)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа ња, про -
фе сор. Цен тар. 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(261936)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње ста но -
ва, пе гла ње ве ша. 061/412-44-
50. (261953)

МА СА ЖА це лог те ла. За ка зи -
ва ње уна пред. Ни на, 062/851-
01-49. (261962)

ОЗБИЉ НА, од го вор на же на
чу ва ла би и не го ва ла ста ри ју
осо бу. 065/624-76-23.
(261977)

МО ЛЕР СКИ ра до ви, фар ба ње
сто ла ри је и ра ди ја то ра. Па вел.
063/809-66-61. (261992)

МА ШИН СКО од гу ше ње /су до -
пе ра, ве-це шо ља, ка да, ла ва -
боа, слив ни ка/, глав них ве рит -
кал них и хо ри зон тал них це ви.
Бр зо, по вољ но, 00 – 24 ста.
064/552-41-46. (262023)

ЧИ СТИ МО та ва не, по дру ме,
шут, ра ди мо све. 061/321-77-
93. (262053)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро бу,
ства ри, се лид бе и све оста ло.
Нај по вољ ни је. 
065/361-13-13. 
(262043)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, од -
воз шу та ма лим ки пе ром до
два ку би ка. 065/334-23-38.
(262063)

КЛИ МА, уград ња, сер вис, до -
пу на, по вољ но. 064/520-48-80.
(262073)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо блу -
јем, мај стор с ду го го ди шњим
ис ку ством из Де бе ља че, с ма -
те ри ја лом или без ње га. Но ле
(имам и пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким ка -
ми о ном (шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут). 064/648-24-
50. (260420)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о на са
кор пом за рад на ви си ни до 20
ме та ра. 064/648-24-50.
(260420)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе мер це -
дес ка ми о ном, рад ни ци, по -
вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (260695)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар и од воз
свих вр ста шу та, раз би ја ње и
се че ње бе то на, ис коп ба ге ри -
ма. 064/648-24-50. (260420)

НА ЈАМ ви љу шка ра за уто вар и
ис то вар ро бе. 064/648-24-50.
(260420)

KIZZA – пре воз шљун ка, пе -
ска, се јан ца и ри зле. Услу ге
ви љу шка ра  и ве ли ких ви љу -
шка ра, но си во сти до 10 то на.
013/366-888, 063/218-894. 

KIZZA – ру ше ње ста рих ку ћа и
дру гих обје ка та, уто вар и од -
воз шу та, ис коп ба ге ри ма по -
дру ма, те ме ља, ка на ла, сеп -
тич ких ја ма. 013/366-888,
063/218-894. 
(260420)

KIZZA – се че ње бе то на и ас -
фал та, раз би ја ње бе то на, на -
си па ње и са би ја ње те ре на
ваљ ци ма и ви бро пло ча ма.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)

KIZZA – оре зи ва ње и се ча др -
ве ћа из ка ми о на са кор пом за
рад на ви си ни до 23 ме тра,
пра ње про зо ра, чи шће ње олу -
ка, за ме на цре па...
013/366-888, 063/218-894. 
(260420)

KIZZA – на јам ма ка за стих
елек тро плат фор ми ви си не до
12 ме та ра. 063/218-894.
(260420)

KIZZA – про да ја ква ли тет них
бе ха тон коц ки и при пре ма те -
ре на са по ста вља њем.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва гла -
зу ре, пла сти фи ци ра ње, 28 го -
ди на с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs. 
065/347-55-02, 
011/288-30-18. (и)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе мер це -
дес ка ми о ном, рад ни ци, по -
вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. 
(260695)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро бе,
Пан че во-да ље, це на до го вор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(258828)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким ки -
пе ром: шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут. 063/246-368.
(260696)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац од 1
до 5 м³, од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње. 063/771-55-44.
(261469)

ПРЕ ВО ЗИМ по вољ но ки пе ром
шљу нак, пе са ка, се ја нац, од во -
зим шут, пе лет.
064/735469-94. (261805)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, ла ми нат, сто ла ри ја.
063/806-00-64. (261935)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме на
цре па, ле тви, ста рог цре па и
по став ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње, изо ла ци је,
нај јеф ти ни ји у гра ду, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-26.
(261798) 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу ше -
ње ку па ти ла, ка на ли за ци је, во -
до вод не адап та ци је, за ме на
вир бли, вен ти ла, ба те ри је, са -
ни та ри је, при кључ ка во де и
ка на ли за ци је. Од 0 - 24 са та,
пен зи о не ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (261798) 

РА ДИ МО: зи да ње, бе то ни ра -
ње, оправ ке ста рих, но вих
кро во ва, раз не изо ла ци је.
013/664-491,
063/162-53-89. (261813)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше -
ње ку па ти ла, ка на ли за ци је, во -
до вод не адап та ци је, за ме на
ври бли, вен ти ла, ба те ри ја, са -
ни та ри је,с ве за во ду, 0-24 са -
та. Пен зи о не ри ма екс тра по -
пуст. До ла зим од мах. 013/348-
139, 064/493-44-63, 063/811-
74-89. (261880)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по прав ка;
ро лет не, ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен де, хар -
мо-вра та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98, 013/351-498.
(261178)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва гла -
зу ре, пла сти фи ци ра ње, 28 го -
ди на с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

КЛИ МЕ свих ти по ва и про из -
во ђа ча се р ви си ра мо, по пра -
вљао и угра ђу је мо са ове ре -
ном га ран ци јом. „Фри го тех -
ник”, 361-361, 064/122-68-05.
(261930)

ТЕ ПИ СИ, ква ли тет но пра ње,
ак циј ска це на у Ау то пе ри о ни -
ци „Би бац”,  бес пла тан пре воз.
066/001-050. 
(261253)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ре,
за мр зи ва че, кли ме, по пра вља -
мо ква ли тет но с га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. 
(261930)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, про да ја
по лов них, ко рек ци ја ки ло ме -
тра же, по прав ка аку ба те ри ја,
ЦО 2 апа ра та, ра зних елек тро-
уре ђа ја. 063/800-01-96.
(261926)

МО ЛЕР СКИ ра до ви, фа са де,
ла ми нат, гре ја ње, во до вод.
061/141-63-59, 065/883-58-
58., (261935)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на ме -
шта ја, па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не по треб -
них ства ри са рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та. 064/047-55-
55. (262077)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”  Бо -
рис, све ре ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес пла тан
до ла зак и про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви ма и пре -
ко ра чу на. Бо рис. 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-66-
74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(261899)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” – Бо -
рис, ком би јем и ка ми о ном,
Вој во ди на, Ср би ја, са или без
рад ни ка.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74.(261899)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по Ср би ји, от -
куп на ме шта ја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(261899)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе „Бом -
бон чић” – Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па рад ни ка,
мон та жа, де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за па ко ва ње,
фо ли ја за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!! Бо рис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
bomboncic.com (261899)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја, са или
без рад ни ка. Нај по вољ ни је.
Иван. 063/107-78-66. 
(261899)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри ком -
би јем и ка ми о ном, про фе си о -
нал но, еки па рад ни ка, све ре -
ла ци је по Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван. 
063/107-78-66. 
(261899)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО
и дез ин фек ци но пра ње
на ме шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050. 
(261652)

УПО ЗНАО бих озбиљ ну же ну,
имам 55 го ди на. Кон такт
065/677-80-05. (261842)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом пен -
зи о нер ску кар ту АТП-а на име
Ма ти ја Ка ла пиш. (261884)

АКО си уса мље на, же лиш
брак, ја ви се. 064/437-63-59.
(261979)

ОГЛА ШВАМ не ва же ћим све -
до чан ство V раз ре да  ОШ „Јо -
ван Јо ва но вић Змај” на име
Уна Ку жет. (262025)

БА О ШИЋ, Хер цег Но ви, леп
јед но со бан стан, 100 ме та ра
мо ре, кли ма ти зо ван. 060/321-
60-07. (260979)

СО КО БА ЊА, апарт ма ни и со -
бе, бли зу цен тра и Со ко тер ме,
но во. 061/636-08-57, 
063/768-32-68. 
www.soko-banja.org. Зо ри ца
(259468)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из да јем ма -
њи дво со бан апарт ман са те -
ра сом, нов и ле по опре мљен, у
апарт ман ском на се љу, 200 ме -
та ра пре из во ра Сне жник.
066/624-04-00. (и)

ЗЛА ТИ БОР, из да јем апарт ман,
КТВ, ин тер нет, цен тар, пар -
кинг. Тел. 063/759-98-77.
(261671)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у ба њи
Вруј ци. Тел. 064/368-86-19.
(262017)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе, 700 ди на ра
ле жај и апарт ман за две осо -
бе, 2.000 ди на ра, ба ња Врд -
ник. Тел. 022/465-156,
060/402-48-84. (261427)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на Зла ти -
бо ру, ка блов ска, wi/fi, ба зен,
СПА, деч ја игра о ни ца.
063/719-98-30. (261570)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не на мо ру,
Ко тор – До бро та. 069/172-75-
43, + 382 69 889-861.
(261528)

СО КО БА ЊА, по вољ но из најм -
љу јем апарт ман, цен тар, КТВ,
макс. 4 осо бе. 065/205-45-48,
062/974-24-77. (261562)

У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ из да јем
апарт ман. Тел. 069/781-605.
(262021)
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РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

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 

„ВЕ ТРО СИ СТЕМ” д. о. о. 

Утве Зла то кри ле 9

Пан че во

        рас пи су је кон курс за сле де ћа
рад на ме ста

– во зач те рет ног мо тор ног во зи ла – 1 из вр ши лац

– ко мер ци ја ли ста– 1 из вр ши лац

      Ва шу рад ну би о гра фи ју мо же те по сла ти на mail:

dragan@vetrosistem.co.rs или до не ти лич но на адре су

се ди шта фир ме – Утве Зла то кри ле 9 (ста ра „Утва”,

улаз из Ра ди во ја Ко ра ћа)

                 Рок за под но ше ње при ја ве 8 да на од да на 

огла ша ва ња.

OBA VEŠ TE NJE
O POD NE TOM ZAH TE VU ZA OD LU ČI VA NJE 

O PO TRE BI PRO CE NE UTI CA JA 
NA ŽI VOT NU SRE DI NU

Oba veš ta va se jav nost da je pod net zah tev za od lu či va nje

o po tre bi pro ce ne uti ca ja na ži vot nu sre di nu Pro jek ta di -
stri bu tiv ni ga so vod od če lič nih ce vi MOP 16 bar u
opšti ni Ko va či ca- fa za l i MRS ŠP „Idvor” na ži vot nu
sre di nu. Pro jek to va na tra sa ga so vo da DGM „Uzdin”

pre la zi pre ko sle de ćih ka ta star skih par ce la: 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. Ko va či ca; 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. Pa di na; 3522, 2260, 1525/1 u

K.O. Sa moš. Pro jek to va na mer no re gu la ci o na sta ni ca

„Idvor” se lo ci ra na de lu par ce le broj 719/1 u K.O. Idvor,

na te ri to ri ji Opšti ne Ko va či ca, no si o ca pro jek ta Pred u ze -

će za tran sport, skla diš te nje, di stri bu ci ju i tr go vi nu pri -

rod nog ga sa JP „SR BI JA GAS” iz No vog Sa da, Na rod nog

fron ta br. 12.

Uvid u po dat ke i do ku men ta ci ju uz zah tev no si o ca pro -

jek ta, mo že se iz vr ši ti u pro sto ri ja ma in spek ci je, SO Ko -

va či ca Ul. M.Ti ta br.50, u pe ri o du od 22. 06. 2018. do 02.

07. 2018. go di ne, u vre me nu od 10 do 14 sa ti.

U ro ku od 10 da na od da na ob ja vlji va nja ovog oba veš te -

nja, za in te re so va na jav nost mo že do sta vi ti miš lje nje o

zah te vu za od lu či va nje o po tre bi pro ce ne uti ca ja pred -

met nog pro jek ta na  ži vot nu sre di nu ovom or ga nu.

Ovaj or gan će u ro ku od 10 da na od is te ka ro ka iz sta va

3. ovog oba veš te nja do ne ti od lu ku o to me da li je za

pred lo že ni pro je kat po treb na pro ce na uti ca ja na ži vot nu

sre di nu, o če mu će bla go vre me no oba ve sti ti jav nost.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о проце-

ни утицаја на животну средину („Службени гласник

РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
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 Сту-

дију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕК-

ТА Реконструкција објекта складиште готових произ-

вода у фабрици ПЕВГ „ХИП Петрохемија”‘ Панчево,

на к.п бр. 15936 КО Панчево, носиоца пројекта „ХИП

Петрохемија” а.д. Панчево, (Улица Спољностарчевач-

ка бр. 82 из Панчева.

      Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја Тех-

ничке комисије као и увидом у достављену докумен-

тацију, 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 проце-

ни 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.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      По зи ва ју се сви за куп ци гроб них ме ста и њи хо ви

евен ту ал ни за кон ски на след ни ци, да у ро ку од три де -

сет да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња упла те

Јав но ко му нал ном пред у зе ћу „Зе ле ни ло” Пан че во, за -

о ста лу а не пла ће ну на кна ду – за куп за гроб на ме ста и

до при но се за гроб на ме ста ко ја се на ла зе на Но вом

гро бљу, Пра во слав ном гро бљу, Ка то лич ком гро бљу,

Је вреј ском гро бљу, Еван ге ли стич ком гро бљу, Ре фор -

ма тор ском гро бљу, вој ло вач ком гро бљу, на под руч ју

на се ље ног ме ста Пан че во.

      Уко ли ко у ро ку од три де сет да на од да на об ја вљи -

ва ња овог оба ве ште ња за куп ци гроб них ме ста и њи хо -

ви евен ту ал ни за кон ски на след ни ци, не ис пла те ду го -

ва ња на име на кна де  -за ку па за гроб на ме ста и до при -

но се за гроб на ме ста и не про ду жи те рок по чи ва ња по -

кој ни ка, Јав но ко му нал но пред у зе ће „Зе ле ни ло” Пан -

че во ће по сту пи ти у скла ду са Од лу ком о са хра њи ва -

њу и гро бљи ма („Сл. Лист Гра да Пан че ва” бр. 14/2015.

и 22/2016. 

По след њи по здрав дра -
гој бра та ни ци

СНЕ ЖА НИ
ЛО БОР

од стри ца МИР КА 
и стри не БО СИЉ КЕ

СТИ ЈА КО ВИЋ
(2/4769)

12. ју на, у 78. го ди ни пре ми нуо је наш

ОБРЕН КНЕ ЖЕ ВИЋ
1941–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ ЛЕ НА, си но ви ИВАН 
и ВУ ЛЕ, сна ја БО ЈА НА, унук ЛУ КА и оста ла род би на 

и при ја те љи
(11/261181)

ВЛА ДИ МИР АН ТО НОВ
1975–2018.

Био си на ше Сун це и Ме сец,
наш Млеч ни пут,
наш се вер, за пад, ис ток и југ.

Тво ји ро ди те љи ЈО ВАН КА и СО ТИР АН ТО НОВ
(25/261857)

ВЛА ДИ МИР АН ТО НОВ
1975–2018.

За хвал на сам жи во ту

што се на ги њао на да мном.

Што је ду вао у ка ши чи цу са сун цем

ка да сам гу та ла ле то (…)

Ка да сам уми ра ла жи вео је за ме не.

Ка да сам жи ве ла уми рао је за ме не.

За хвал на сам жи во ту

што ме је во ле ла љу бав.

(Е. Л.)

Твој син АДАМ и су пру га МИР ЈА НА
(26/261857)

15. ју на 2018. на пу стио
нас је наш дра ги син, су -
пруг, отац, све кар и де -
да

ПЕ ТАР 
СИ МИ ЧИЋ 

ПЕ ЦА
1952–2018. 

тр го вац
Жи вот ни је ве чан, се ћа -
ња и успо ме не је су.

Мај ка НА ДА, су пру га
ЉИ ЉА НА, си но ви

ДУ ШАН и ВЛА ДАН,
сна је МА РИ ЈА 

и ЈА СМИ НА, уну ци 
МИ ЛОШ и ДА НИ ЛО 

и уну ка ЈЕ ЛЕ НА
(28/281870)

По след њи по здрав ко ле -
ги

др ЖИ ВО РА ДУ
МИ ЛУ НО ВУ

Опра штам се од ње га с
ту гом.

Др ЗО РАН ПА РО ВИЋ 
с по ро ди цом

(30/261875)

По след њи по здрав

АН ТО НУ

од ЂУ РА ЂА, ИВИ ЦЕ, МА РИ ЈЕ, ЧАН ЧЕ,

ВЕЉ КА, МИР КА, НИ КО ЛЕ и ЈЕ ЛЕ НЕ,

ПИ ЛЕ ТА и СВЕ ТЛА НЕ

(52/261971)

ВЛА ДИ МИР АН ТО НОВ

Пло ви спо кој но по мо ру мо је љу ба ви.

Тво ја се стра с по ро ди цом
(57/261999)

ЉИ ЉА НА 
ТРАЈ КО ВИЋ

1936–2018.
По след њи по здрав од

си на ЈУ ГЕ, сна је 
ЗО РИ ЦЕ, уну ка СА ШЕ,

уну ке МА ЈЕ 
с по ро ди ца ма 
и бра та ЈО ВЕ

(58/262000)

19. ју на пре ми нуо је наш
во ље ни

ИВАН 
МЛА ДЕ НОВ СКИ

Ожа ло шће ни: су пру га
ДО БРИН КА, син 

СА ША, сна ја НА ДА  и
уну ци НИ НА и АЛЕК СА

(59/262008)

По след њи по здрав дра -

гом оцу, та сту и де ди

ИВА НУ 

МЛА ДЕ НОВ СКОМ
Ожа ло шће ни: ћер ка

СИЛ ВИ ЈА, зет ЗО РАН,

уну ци КРИ СТИ ЈАН и

ДА НИ ЈЕЛ с по ро ди цом

(60/262009)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ИВА НУ 

МЛА ДЕ НОВ СКОМ

од САН ДЕ с по ро ди цом

(74/262066)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на
це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим

рад ним да ни ма осим сре дом.

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на
це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим

рад ним да ни ма осим сре дом.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

и петком 
од 8 до 13 сати

23. XII 2017 – 23. VI 2018.

МИ ЛОШ КРА ЧУ НОВ
Та та, ни си ти ниг де оти шао...

Ту си... наш ва здух, ми сао,

емо ци ја, су за, енер ги ја...!

С љу ба вљу, по што ва њем, за хвал но шћу и

ту гом.

ТВО ЈА ПО РО ДИ ЦА

(10/261803)

23. ју на 2018. го ди не на вр ша ва се шест го -

ди на от кад ни је с на ма на ша дра га ма ма и

ба ка

РОК САН ДА МИ ШИЋ РО СА

Мно го нам не до ста јеш!

Тво ји нај ми ли ји: син ЖИ ВО РАД, 

ћер ка БОЈ КА, уну ци ДУ ШАН,  МИ ЛАН 

и МИ ЛУ ТИН и оста ла род би на

(48/261957)

22. ју на се на вр ша ва ту жна го ди на от ка да ни је с

на ма

ГО РАН КР СМА НО ВИЋ
1966–2017.

Не по сто је ре чи ко је ода ју не моћ и ту гу за то бом.
Не по сто је ни ми сли ко је при хва та ју да си се
пре се лио у веч ност. Сва ког тре на и да ха с љу ба -
вљу, по што ва њем и по но сом из го ва ра мо тво је
име и но си мо те у ср цу. Хва ла ти за све.

За у век тво је не у те шне: АРАН КА, АНА и НИ НА
(49/261966)

Про шла је го ди на отк -

адa ни је с на ма

ГО РАН 
КР СМА НО ВИЋ

1966–2017.
Ни јед но вре ме не ће из -
бри са ти се ћа ње на те бе и
ле пе тре нут ке про ве де не
с то бом.

Та шта ТЕ РЕ ЗА и шу рак
ЕР НЕ с по ро ди цом

(50/261966)

СЕ ЋА ЊЕ

МИР КО 

БАЦ КО ВИЋ

БАЦ КО
2008–2018.

Се ћа ње на те бе је део на -

шег жи во та, а љу бав и

бол су веч ни.

Тво ји нај ми ли ји

(55/261987)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да
ће мо 24. ју на 2018, у 10 са ти, на Но вом
гро бљу у Пан че ву,  да ти го ди шњи по мен
на шој во ље ној

БРАН КИ ГРУ БОР
рођ. Де ле тић

1953–2017.

Да ни про ла зе, а го ди на до ђе. Ту га и бол су
све ве ћи и ве ћи. Пу но нам не до ста јеш
сви ма. Ве чи то ћеш би ти у на шим ср ци ма
и ми сли ма.

Ожа ло шће ни: су пруг МИР КО, си но ви
МИ ЛОШ и МАР КО, брат БРА НИ МИР, 

се стре МИ ЛУН КА, БРА НИ МИР КА 
и БОР КА с по ро ди ца ма

(56/261086)

У су бо ту, 23. ју на 2018, у

13 са ти, на Но вом гро бљу

у Пан че ву да је мо че тр де -

се то днев ни по мен на шој

дра гој су пру зи и мај ци

СВЕ ТЛА НИ

ЋИР КО ВИЋ

Ње ни нај ми ли ји

(62/261012)

СЕ ЋА ЊЕ

МАЉ КО ВИЋ

МАР КО                           МИ ЛИ ЦА
21. VI 1993 – 21. VI 2018. 8. XI 1985.

Успо ме ну на вас чу ва ју ва ши нај ми ли ји
(65/262034)

Се ћа ње и за хвал ност по што ва ним ро ди те љи ма

МАР КО ВИЋ

МИ О ДРАГ                   КО СА НА
1938–2011. 1933–2016.

Увек сте у ср ци ма и ми сли ма ва ших си но ва МИ ЛА НА
и МИ ЛО ЈА и њи хо вих по ро ди ца

(5/261791)

У не де љу, 17. ју на 2018. го ди не на пу стио нас је наш дра ги

ДУ ШАН ХО ЛО ШЕ ВИЋ

1941–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га МА РИ ЈА, кћер ка ЈА СМИ НА, 

си но ви ЗОЛ ТАН и СЛО БО ДАН, зет ЈО ВАН, сна је ЛИ ДИ ЈА 

и АН ДРЕА и уну ке МИ ЛИ ЦА, МИ ЛА НА, ДА ША, ЛА НА и ЗО ЈА

(15/261823)

По след њи по здрав су -

пру гу, оцу, де ди и та сту

ДУ ША НУ 
ХО ЛО ШЕ ВИ ЋУ

1941–2018.
За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Су пру га МА РИ ЈА, 
кћер ка ЈА СМИ НА, 

уну ке МИ ЛИ ЦА 
и МИ ЛА НА и зет ЈО ВАН

(16/261825)

По след њи по здрав дра -

гом та ти

ДУ ША НУ 

ХО ЛО ШЕ ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син ЗОЛ ТАН и сна ја

ЛИ ДИ ЈА

(17/261824)

Мом ћа ле ту

ДУ ША НУ ХО ЛО ШЕ ВИ ЋУ

1941–2018.

по след њи по здрав од си на СЛО БО ДА НА с по ро ди цом

(41/261929)

По след њи по здрав дру гу и при ја те љу

СА ШИ БУ КУ РУ

и искре но са у че шће по ро ди ци 

од ње го вих школ ских дру га ри ца 

и дру го ва оде ље ња VIII-1, ОШ „Бо ри сав

Пе тр ов Бра ца” са учи те љи цом Би ља ном

Га ђан ски и раз ред ним ста ре ши ном 

Ми ли цом Ол ћан

(27/261865)

По след њи по здрав при ја те љу

СА ЛЕ ТУ БУ КУ РУ
Хва ла ти за ових че тр де сет го ди на дру же ња.

ВО ЈА

(45/261949)

По след њи по здрав на шој мај ци

СТОЈ КИ СТА ЈИ ЧИЋ

од си но ва ЖИВ КА и РА ДЕ ТА с по ро ди ца ма

(33/261887()

По след њи по здрав дра гој

тет ки

СЛА ВИ ЦИ

од ње них нај дра жих:

ТО МЕ и НИ КО ЛЕ

(64/262022)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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На Ви дов дан, у четвртак, 28. ју на 2018, у 11.30, на гро -

бљу Ко теж, да ва ће мо па ра стос на шем си ну и бра ту

МАР КУ ПЕ ТА КО ВИ ЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Ро ди те љи и се стра
(7/ф-803)
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Де вет го ди на ни си с на ма

НЕ НАД Ђ. КОН ЧАР
2009–2018.

Мно го нам сви ма не до ста јеш. Во ли мо те.
Тво ја ВЕ РА с де цом

(8/261799)

23. ју на 2018. го ди не, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу

одр жа ће се го ди шњи по мен

СТО ЈАН ПИ ПЕР СКИ
1931–2017.

Ћер ка с по ро ди цом
(12/261811)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РА ПА ВЛО ВИЋ
1. V 1962 – 22. VI 2017.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту -

га ко ју вре ме не ле чи.

Во ле те: МИ ЛАН, МИ РА и МИ ЛИ ЦА

(34/261889)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РА ПА ВЛО ВИЋ
1. V 1962 – 22. VI 2017.

У Пан че ву гроб до гро ба, тра жи мај ка си -

на сво га.

На шла га је, на гроб кле кла и си ну сво ме

ре кла: 

о мој си не, ра дост мо ја, где по чи ва мла -

дост тво ја.

Ожа ло шће на мај ка НА ДА

(35/261889)

Сво јим ро ди те љи ма

АМ БРУШ
ПО МЕН                            СЕ ЋА ЊЕ

ДА НИ ЦА             ЛА СЛО
24. VI 2016 – 24. VI 2018. 1985–2018.

Про шле су ту жне две го ди не од смр ти на -
ше мај ке Да ни це и три де сет три го ди не од
смр ти на шег оца Ла сла. По мен за на шу
мај ку Да ни цу и се ћа ње на оца Ла сла оба -
ви ће се у не де љу, 24. ју на 2018. го ди не, у
11.30, на вој ло вач ком гро бљу. С по што ва -
њем и љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на вас.

Ва ша де ца: ћер ке ВЕ РО НА и КЛА РА и 
си но ви ЛА СЛО и ШАН ДОР с по ро ди ца ма

(36/261890)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГИ ЊА СТО ИЛ КОВ СКИ
рођ. Кр ко ба бић

23. XII 1931 – 24. VI 2010.

Про шло је ту жних осам го ди на.

Жи виш у на шим ср ци ма.

С љу ба вљу тво ја по ро ди ца

(37/261896)

У су бо ту, 23. ју на, у 10 са ти, на Но вом гро бљу, одр жа ће -

мо го ди шњи по мен во ље ној мај ци

РАД МИ ЛИ ПР СТО ЈЕ ВИЋ
По ро ди ца

(38/2619087)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО МИР СТО ШИЋ
адво кат

25. VI 2013 – 25. VI 2018.

Су пру га ЉИ ЉА НА, по ро ди ца

(39/261914)

25. ју на 2018. да ва ће мо јед но го ди шњи по мен на шој ми лој

АУ РЕ ЛИ ЈИ ЖУ ЈО ВИЋ

Тво ји: ЈО ЦА, КА ЋА и ВЛА ДА

(46/261950)

Го ди ну да на от ка ко ни је с на ма

АУ РЕ ЛИ ЈА ЖУ ЈО ВИЋ
Се стра ВОЈ КИ ЦА и се стри чи на МА РИ НЕ ЛА 

с по ро ди цом

(47/261950)

СЕЋА ЊЕ
СА БОВ

СА ВА                        ДА НИ ЦА 
2005–2015. 2010–2015.

Вре ме про ла зи, а љу бав и се ћа ње ни ка да.
Ва ши нај ми ли ји

(54/198925)

22. ју на на вр ша ва се че тр де сет ту жних да -

на от ка ко ни је с на ма на ша во ље на ма ма и

ба ка

МИР ЈА НА ИЛИЋ
учи те љи ца

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: ДА ЦА, МИ ЛИ ЦА и ЖИ ЖА

Хва ла сви ма ко ји су, на би ло ко ји на чин,

из ра зи ли са у че шће у на шем бо лу.

(71/262045)

ЖАР КО 

КО СТА ДИ НО ВИЋ

2013–2018.

Си не, те шко је жи ве ти

без те бе...

Твој отац БЛА ГО ЈЕ 

и мај ка ВЕ РА

(19/261836)

ЖАР КО 

КО СТА ДИ НО ВИЋ

2013–2018.
Бра те мој, дан за да ном,

го ди на за го ди ном про ла -

зе, а бол и ту га за то бом

су све ве ћи и ве ћи.

Се стра ЦА ЦА 

с по ро ди цом

(20/161836)

ЖАР КО 

КО СТА ДИ НО ВИЋ

Пет ту жних и бол них го -

ди на је про шло от ка ко те

не ма мој во ље ни бра те.

Се стра ОЛ ГИ ЦА 

с де цом

(21/261830)

24. ју на 2018. на вр ша ва

се го ди на од смр ти на шег

во ље ног

МИ ЛА НА 
ЋИР КЕ

У су бо ту, 23. ју на 2018, у
11 са ти, да ва ће мо јед но -
го ди шњи по мен.

Си но ви БО БАН 
и БО ЈАН с по ро ди ца ма

(72/262054)

Про шла је го ди на от ка да

ни је с на ма наш во ље ни

МИ ЛАН 

ЋИР КА

Се стра СВЕ ТЛА НА

с де цом

(73/262055)

Ми ли на ши

ТУР НИЋ

МИ ША                    ВЕ РА
1993–2018.                          2016–2018.

У на шим ср ци ма во ље ни и не за бо ра вље ни.

Ћер ке НА ДА и ОЉА с по ро ди цом
(66/262038)

Се ћа ње на

МИ ЛА НА 

КНЕ ЖЕ ВИ ЋА
МИ ШУ
1957–2017.

Веч но ћеш жи ве ти у на -
шим ми сли ма и ср ци ма.

Се стра МИ РА, се стрић
МАР КО и се стри чи на

САН ДРА

(68/262040)

Се ћа ње на

МИ ЛА НА 

КНЕ ЖЕ ВИ ЋА

МИ ШУ
1957–2017.

Чу ва ће мо успо ме ну на

те бе за у век.

Се стра ЉИ ЉА 

и зет ДУ ШАН

(69/262040)

Про ђе го ди на от ка ко смо

оста ли без на шег си на

МИ ЛА НА 
КНЕ ЖЕ ВИ ЋА

МИ ШЕ
1957–2017.

Оста ће бол и ту га за то -
бом у на шим ср ци ма за -
у век.

Не у те шни ро ди те љи:
мај ка ДУ ШАН КА и отац

СТЕ ВО
(70/262040)

Се ћа ње на

МИ ЛА НА 

КНЕ ЖЕ ВИ ЋА

МИ ШУ
1957–2017.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ја прин це за 

НИ КО ЛИ НА с ма мом

(67/262040)
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Се ћа ње на 

ЂУР ЂИ НУ    КА ТИ ЦУ       ЛА ЗУ

ЕР ДЕ ЉАН    ВОЈ НОВ     ВОЈ НО ВА

1995–2018.         2002–2018. 2003–2018.

СА ВА ВОЈ НОВ с по ро ди цом
(1/242619)

21. ју на на вр ша ва ју се две ту жне го ди не от ка ко не ма на -

шег си на

ВИ ДО СА ВА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА
1975–2016.

Не у те шни: ма ма ВИ ДО СА ВА, та та ТО МИ СЛАВ 
и се стра ИВА НА с по ро ди цом

(3/261784)

Дво го ди шњи по мен

ЗО РИ ЦА ЈО ВА НОВ
24. VI 2016 – 24. VI 2018.

Бол и ту га не ме ре се ре чи ма ни вре ме ном

ко је про ла зи, већ пра зни ном ко ја је оста -

ла по сле те бе.

Не до ста јеш нам, мно го нам не до ста јеш.

Во ле те ТИ ЈА НА, ЗВОН КО и ма ма

(4/261788)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА СТА НО ЕВ СКИ

КО ЛЕ
25. VI 2008 – 25. VI 2018.

С по но сом, љу ба вљу и по што ва њем чу ва -

мо успо ме ну на те бе.

По ро ди ца

(6/261793)

23. ју на 2018, у 12 са ти, на Вој ло вач ком гро бљу

да ва ће мо јед но го ди шњи по мен на шем дра гом

МИ ЛИ ВО ЈУ КР СМА НО ВИ ЋУ

Оста ћеш увек у на шим ср ци ма.

Су пру га СРЕ ТЕ НА, кће р ка ЉУ БИН КА, зет ЂУ РО

и уну ци ЈЕ ЛЕ НА и ВЛА ДИ МИР
(9/261801)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂО КА МАР КОВ

2014–2018.

Вре ме од но си го ди не, ту га и се ћа ња оста ју.

Тво је тет ке ЗО РА и ВЕ РА
(13/2618149)

ЗО РАН ПРО ЛЕ
23. VI 2015 – 23. VI 2018.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша љу бав, ја ча
од вре ме на и за бо ра ва. Не до ста јеш...

ДИ ЈА НА, ЗО КА и АЦА

(14/261821)

У су бо ту, 23. ју на, у 10.30, да ва ће мо по мен на шим во ље ни ма

ФИ ЗЕ ШАН

ВЕ РА                        ТО ДОР
4. X 1953 – 28. VI 2007. 7. X 1943 – 2. VII 2013.

Син АЛЕК САН ДАР, сна ја МА РИ ЈА, унук ФИ ЛИП и сви
ко ји их во ле и ко ји ма не до ста ју

(18/261830)

ТЕ О ФИЛ 

АН ТО НИ А ДИС
1987–2018.

Сад су сви са то бом, ма -

ма, тет ка Ел пи да, стриц

Те о до ро, а ми без нај во -

ље ни јих.

ЕЛЕ НИ, МА РИ НЕ ЛА,

ДО НА ТЕ ЛА 

и АФРО ДИ ТА

(22/261846)

У су бо ту, 23. ју на 2018. го ди не да је мо го ди шњи по мен на -

шем во ље ном

ЉУ БИ СУ ВА ЧА РУ
Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма. Веч но ће мо те во ле ти.

Тво ји нај ми ли ји

(24/261856)

22. ју на 2018. на вр ша ва

се шест го ди на от кад ни -

је с на ма

ЧЕ ДА РЕ ГО ЈЕ
2012–2018.

Го ди не про ла зе, ту ге не
од но се, ал’ ми с љу ба -
вљу у ср ци ма и не из мер -
ном ту гом чу ва мо успо -
ме ну на те бе.

Тво ја по ро ди ца

(29/281872)

У су бо ту, 23. ју на 2018, у 10.30, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу би ће одр жан по лу го ди шњи па -

ра стос на шој во ље ној ма ми и ба ки

МА РИ КИ СТО ЈА НО ВИЋ

Као што ду ша не уми ре, љу бав ни кад не пре -

ста је...

Тво је ЈЕ ЛЕ НА и СЛА ЂА НА с по ро ди ца ма
(31/261882)

23. ју на 2018, у 12 са ти,

на гро бљу Ко теж, одр -

жа ће се по ла го ди не

БОР КО 
АВРА МО ВИЋ

1943–2018.
Мно го је ле пих успо ме на
да те веч но с љу ба вљу и
по но сом пам ти мо.

Су пру га РАЈ НА и син
ЖЕЉ КО
(32/261885)

На вр ша ва се го ди на от ка ко нас је на пу сти ла и

мир свој веч ни на шла

НЕ ВЕН КА РИ СО ВИЋ
25. VI 2017 – 25. VI 2018.

Ма ма... не до ста јеш нам. Ја ко...

По мен ће се одр жа ти у су бо ту, 23. ју на, у 9 са ти,

на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ћер ке ЈА СМИ НА и ЂУР ЂИ ЦА с по ро ди ца ма
(40/261921)

СЕ ЋА ЊЕ

СНЕ ЖА НА ЗА ВИ ШИЋ
2013–2018.

25. ју на на вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни си с на -
ма, али то не ума њу је ту гу, бол и се ћа ње на те бе.
У ср цу је ту га, на гро бу ти ши на, а у до му ве ли ка
пра зни на. Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма и чу -
ва ће мо успо ме ну на те бе. Не ка те чу ва ју ан ђе ли.

Ћер ка ТА МА РА, та та СЛАВ ЧО 
и ма ма ПА ВЛИН КА

(42/261934)

СТЕ ВАН 
ЖЕ БЕ ЉАН

22. VI 2011 – 22. VI 2018.
Не до ста је нам твој смех,
твој глас, тво је очи… И
да ље не ве ру је мо да си
нас за у век на пу стио и
оче ку је мо да се по ја виш
на сме јан, са ша лом. Го -
ди не про ђу, дан ни кад.

Су пру га БРАН КА 
и ћер ка БЕ БА

(43/

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО ВИЋ

РА ДЕН КА  СВЕ ТО ЗАР    ДРА ГАН

1929–2007. 1927–2011. 1957–2012.

Жи ве ће те веч но у на шим ср ци ма.

БРАН КА и БЕ БА
(44/261940)

Го ди ну да на от ка ко ни је

с на ма

ЈО СИФ 

ЛЕ О ПОЛД 

БУ ЦА

По мен је у у су бо ту, 23.

ју на 2018, у 11 са ти, на

Ка то лич ком гро бљу.

С љу ба вљу и 

за хвал но шћу ње го ви:

син МИ РО СЛАВ, сна ја

ВЕ СНА и уну ке 

ТЕ О ДО РА и ДУ ЊА

(51/261969)

Дра гом та ти

ЗО РА НУ 

СТО ШИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји си но ви СТЕ ФАН 

и НЕ МА ЊА са ма мом

(61/262011)

Три на ест го ди на от ка ко

ни је с на ма наш во ље ни

ЗО РАН 

СТО ШИЋ

2005–2018.

Не у те шни: отац, мај ка,

брат и се стра

(63/262014)

14. ју на 2018. пре ми нуо

је наш дра ги

ПА УН
МИР ЧЕ ТИЋ

1934–2018.
Ожа ло шће ни: син 

ЈО ВАН, сна ја 
ЉИ ЉА НА, унук ОГ ЊЕН
и уну ке АЛЕК САН ДРА,

СЛА ЂА НА и КА ТА РИ НА
с по ро ди ца ма

(53/261974)

Про шло је че тр де сет да на

РАЈ КА
Пу но нам не до ста јеш.

Ко ле ги ни це 
са ги не ко ло ги је

(23/261852)
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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

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Усме ре ни сте на сво је тре нут не
же ље и тре ба ло би да их оста ли
по шту ју, али не мој те би ти пре ви -
ше се бич ни и ис кљу чи ви. Ми сли -
те на дру ге. До бра ко му ни ка ци ја
с парт не ром мо ти ви са ће вас у
по слу.

Парт нер ће вас не пре ста но из -
не на ђи ва ти, во ди ти на нај не о -
бич ни ја ме ста и ку по ва ти ша љи -
ве по кло не. Мо гу ће је да ће те,
по ред кра ћих пу то ва ња, пред
крај сед ми це оти ћи и на не ки ду -
жи пут. Не мој те про пу сти ти при -
ли ку да се од мо ри те.

Вра ћа ју се бив ше љу ба ви, љу ди
ко је ду го ни сте ви де ли ни чу ли,
при ја те љи из мла до сти. Мо жда
ће се не ке Шкор пи је сре сти с
бив шим љу ба ви ма. Ма ко ли ка
ва тра да бук не, не ће те се огре ја -
ти на њој – не ко ли ко сла ду ња вих
ре чи и го то во.

Раз ја сни те све ста ре про бле ме
и ста ре ве зе и на пра ви те за о -
крет. Ми сли те о то ме шта је до -
бро за вас. Не за но си те се пре -
ви ше и све ће кре ну ти сво јим то -
ком. Не жи ви те у про шло сти.

Бли ста те. Ко нач но сте на пра -
вом пу ту да оста ви те бре ме иза
се бе и кре не те да ље. По не кад
вам је те шко, али зна те да при -
кри је те сво ју ту гу и про бле ме.
Окре ни те се при ја те љи ма, парт -
не ру и по ро ди ци.

Но ви по зи ви, но ве при че, но ви
иза зо ви, али не по на вљај те ста -
ре гре шке. Ма ло опре зно сти ни -
је на од мет. Има ће те и мно го
при јат них и ле пих тре ну та ка, по -
го то во ако сте у ве зи или бра ку.
Пре пу сти те се свом ин стинк ту.

Бу ди те са ми, не мо ра те стал но
ићи у по тра гу за љу ба вљу. То се
јед но став но до го ди. Ако сте у ве -
зи, при ти сак се по ве ћа ва парт не -
ро вим зах те ви ма да се ства ри
ис те ра ју на чи сти ну. Ра ди те, на -
ђи те не ки хо би, до дат ни по сао...

Увек по сто је ле пи тре ну ци и
чвр ста под ло га за ве зу. По ла ко,
без жур бе, иди те сте пе ни цу по
сте пе ни цу. Ако сте за у зе ти, са мо
одр жа вај те по сто је ћу бли скост и
ста бил ност. Са ми Јар че ви тре ба
да гле да ју да удва ра ња не бу ду
са мо пу ка при ча.

Окре ну ти ка по слу и дру гим
љу ди ма, мо же те за по ста ви ти ве -
зу и до да ти се би пун џак не во ља.
Они у ду гим ве за ма не ће има ти
пре ви ше про бле ма, али ће флер -
то ва ти, па се ства ри мо гу оте ти
кон тро ли.

Мла ђа осо ба мо же ући у ваш
жи вот. Уко ли ко ни сте са ми, про -
ве шће те не за бо рав не тре нут ке с
во ље ном осо бом. Осмех на ли цу
је по ла пре ђе ног пу та до не чи јег
ср ца.

Стре сне си ту а ци је у парт нер -
стви ма свих вр ста су из ве сне, па
про бај те да оста не те хлад не гла -
ве. За у зе те Ри бе ма ло ће лу та ти
на ви ше стра на и ства ра ти на пе те
си ту а ци је. Пу сти те парт не ра да
вам по мог не и пру жи вам ру ку.

Мо гу ће је да ће те упо зна ти не -
ко га пре ко по сла, на јав ном ме -
сту или не ко га ко ни је из ва шег
ме ста. Осе ћа ће те се по но во као
де ца, по же ле ће те да се удва ра те
не ко ме на нај не о бич ни ји на чин.
Јед но став но ужи вај те.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – ћер ке
7. ју на: Са ру и Искру – Сла ђа на и Не ма ња Бр кић.

До би ли бли зан це – си но ве
9. ју на: Фи ли па и Алек су  – Ма ри на и Алек сан дар Хра ну е ли.

До би ли ћер ку
12. ма ја: Леу – Сан дра и Ма рин ко Ми ло ва но вић; 24. ма ја: Еве ли ну – Љу би ца Пау

и Са ва Јон; 2. ју на: Ми ли цу – Ма ри ја на Ива ни ше вић и Пре драг Јан ко вић; 3. ју на:

Лен ку – Је ле на и Ми лош Вје шти ца; 4. ју на: На та ли ју – Еми ли ја и Вла да Бо жић; 5.

ју на: Иву – Са ња и Иван Ма тић, Искру – Ма ри ја и Пре драг Да мја нац, Ла ну – Су -

за на Да ни лов и Ел вис Јо ван чић, Ле ну – Ми ле на и Иван Бо гут; 6. ју на: Со фи ју – Та -

ња и Го ран Гру ји ца, Ми лу – Је ле на Ком не но вић и Ми лош Ко стић; 7. ју на: Лен ку –

Мир ја на и Го ран Бр кић, Ла ну – Сла ђа на и Фи лип Јо јић;  9. ју на: Хри сти ну – На та -

ша Чи кош Ман дреш и Ла зар Чи кош; 11. ју на: Ка ли ну – Јо ва на и Ми ро слав Ми тро -

вић; 12. ју на: Бо ја ну – Ми ли ца и Бо јан Лу кић.

До би ли си на
31. ма ја: Ми ло ша – Зо ри ца Ла за ре вић; 2. ју на: Сте фа на – Сне жа на Миљ ков и Да -

ли бор Ви лу шић; 4. ју на: Јо ва на – Је ле на Па вло вић и Алек сан дар Ивач ко вић, Не ма -

њу – Алек сан дра Пан ду ров и Сте фан Ши мон, Ми ло ша – Дра га на и Мар јан Ђор ђи -

ев ски; 5. ју на: Ни ко лу – Ра до сла ва По зна но вић и Да ни ел Сто ја, Алек сан дра – Мил -

ка Клин цов и Игор Пре дић; 6. ју на: Ђор ђа – Ми ли ца и Дра ган По по вић, Лу ку – Ми -

ли ца и Ми лош Пе тро вић; 7. ју на: Ми ли ју – Би ља на и Ми љан Му нић; 8. ју на: Јо ва -

на – Ива на и Ми ро слав Ћук; 9. ју на: Алек су – Бран ка и Ми лан Мла де но вић;  11.

ју на: Ан ге ла – Ви то риа Ге ор ге виц и Ми ро љуб Ду ка но вић. 

ВЕН ЧА НИ

9. ју на: Ја сми на Др мић и Слав ко Ша ћи ро вић, Ма ри на Мом чи ло вић и Ђор ђе Ре ге -

љац, Ива на Та не лов и Дар ко Те ли шман; 10. ју на: Алек сан дра Ву ко вић и Сте фан

Мра тин ко вић, Ма ри ја на Ра дак и Сте фан Са вић, Јо ва на Ро шу и Дра ган Мак си мо -

вић, Ли ди ја Бре зи на и Мар ко Пе тро вић.

УМР ЛИ

7. ју на: Пер си да Бу дак (1946), Ка та ри на Бе ла (1928); 8. ју на: Дра ган Јо вић (1964),

Ка та ри на Ни ко дин (1946), Фи лип Ди нић (1959); 9. ју на: Љу би ца Ми ла но вић (1926),

Пе тар Ско пљак (1942), Ра де То мић (1952), Је ли ца Глу шац (1928), Је ца Ко ле дин

(1927); 10. ју на: Ђу ра Ца рић (1943), Зла тин ка Ни ко лић (1954); 11. ју на: Сне жа на

Ло бор (1964), Алек сан дар То шев (1982); 12. ју на: Обрен Кне же вић (1941), Алек сан -

дар Бу кур (1969), Стан ка Алек сић (1948); 13. ју на: Пе тар Хоф ман (1958).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ко њи ћев скок:Ако хо ћеш да учи ниш, на ћи ћеш на чин,
а ако не ћеш, на ћи ћеш оправ да ње. Ша ра да: Мај – дан – Пек = Мај -
дан пек. Ма гич ни штит 7 х 7: Шти та ри ца, ми но ри тет, што по ва ње,
ва ро ша нин, При ва ло ва, Ви та но вац, оце њи ва ње. Сти хов ни ана гра -
ми: (1) Де нис Род ман, (2) Асте рикс. Су до ку: 572693481, 149785632,
863124795, 486351927, 927846153, 351972846, 614538279,
738269514, 295417368.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

СУДОКУ

2 8

1 4 6 2

8 4 9 5

6 3 1 9

7 4 1

9 2

6 1 5 9

7 8 1 4

9 3

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те му дру

ми сао чу ве ног шпан ског сли ка ра Па бла Пи ка са.

ЋЕШ У- ЋЕШ -КО -ПРАВ-

НА- НЕ- О- ДА -ЋИ

-ЧИ- -ЋИ А- -ДА- А-

-КО -ЧИН, -ЋЕШ, НА- -ЋЕШ

НА- -НИШ, ХО- А -ЊЕ.

ШАРАДА

ГРА ДИЋ У ХО МО ЉУ

Пе ти ме сец
ча ри пру жа,

об да ни ца
тад је ду жа.

На ре чи ци
пе цам та да

крај хо мољ ског

ма лог гра да.

(НА ПО МЕ НА: Сти хо ви упу ћу ју

на три ре чи, ко је по ве за не да ју

на зив гра да у Хо мо љу.)

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

МА ГИЧ НИ ШТИТ 7 х 9
Сло го ви: 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.
ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ме сто у Цр ној Го ри код Ко ла ши на, 2.
ма њи на, ма њи број гла со ва (лат.), 3. у фуд ба лу: за у ста вља ње, сми ри ва -

ње лоп те, 4. ста нов ник ва ро ши, 5. бив ша ру ска сприн тер ка (Ири на), 6.
ме сто у Ср би ји код Кра ље ва, 7. кри тич ки суд о не че му.

Чи нио си чу да,

та кав ти је код,

мо гло би се ре ћи

да СИ НАД МЕН РОД.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) СТРИП-ЈУ НАК

(1) АМЕ РИЧ КИ КО ШАР КАШ

Сва шта ћу СКРЕ СА ТИ

оном ко из стри па

за во лео ни је

сме шног гал ског ти па.
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Чла но ви Пли вач ког клу ба Спа -
р та из на шег гра да би ли су ве -
о ма ак тив ни про шлог ви кен да.

На Пр вен ству Ср би је за ве -
те ра не Гор да на Кр стић је три -
јум фо ва ла на 50 м леђ но, док
је у тр ци на 50 м кра ул за слу -
жи ла сре бр но од лич је.

Ми тинг „Тро феј Бе о гра да”
оку пио је пре ко 300 пли ва ча
из 43 клу ба из: Бе ло ру си је, Хр -
ват ске, Грч ке, Ма ке до ни је, Ру -
си је, Сло ве ни је, Тур ске, Ау -
стри је, Сло вач ке и Ср би је. Јо -
ва на Бог да но вић је у ап со лут -
ној ка те го ри ји осво ји ла две сре -
бр не ме да ље – на 100 и 200
ме та ра пр сно.

На ми тин гу „Кар не вал Пан -
че ва 2018” ПК Спар ту је пред -
ста вља ла Ања Ја ки мов ски, ко -
ју је та ко ђе пред во дио тре нер
Не над Јо вић.

Она се над ме та ла у гру пи
де вој чи ца од че тр на ест го ди на
и осво ји ла је че ти ри тро фе ја. 

По бе ди ла је на 50 м дел фин,
а сре бр не ме да ље је за слу жи ла
по сле тр ка на 50 м леђ но и 50
и 100 м кра ул.

У Гла зго ву је про шлог ви кен -
да одр жа но Пр вен ство Евро пе
у џу ду за ве те ра не. Над ме та ло
се пре ко 1.000 бо ра ца из 35 зе -
ма ља, а наш град и зе мљу пред -
ста вљао је члан ЏК-а Ди на мо
Слав ко Ста ни шић.

Он је у ка те го ри ји 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.

Ле па тра ди ци ја, ко ја тра је већ
де вет го ди на, на ста вље на је
про шлог ви кен да. У го сти ма
год сво јих при ја те ља у Вој ло -
ви ци би ли су фуд ба ле ри НК-а
Ма леч ник из Ма ри бо ра, чла -
но ви Че твр те сло ве нач ке ли ге.
До го ди не, ка да еки па Мла до -
сти бу де го сто ва ла у Сло ве ни -
ји, на ре ду ће би ти де се ти, ју -
би ла ран су срет са да већ ве ли -
ких спорт ских при ја те ља.

Го сти из Ма ри бо ра су то ком
су бот њег пре по дне ва по се ти ли
два бе о град ска су пер ли га ша, а
по том су, по сле кра ћег од мо ра
и руч ка у про сто ри ја ма ФК-а
Мла дост у Вој ло ви ци, од и гра -
не две при ја тељ ске, ме ђу на -
род не утак ми це. По сле ин то -
ни ра ња хим ни две ју зе ма ља,

Ср би је и Сло ве ни је, на те рен
су нај пре ис тр ча ли ве те ра ни.
Иа ко је ре зул тат био у дру гом
пла ну, не ка оста не за бе ле же но
да ни је би ло по бед ни ка у овом
ду е лу (2:2), а по том су се ни о -
ри Мла до сти, ко је пред во ди
тре нер Де јан Жар ков, са вла да -
ли НК Ма леч ник с 3:1.

Као по оби ча ју, „тре ће по -
лу вре ме” је у ова квим су сре -
ти ма увек у цен тру па жње. Уз
бо га ту тр пе зу, спорт ски при -
ја те љи су се при се ти ли не ких
про шлих, леп ших вре ме на, па
су на му зич ком ре пер то а ру
углав ном би ле пе сме из бив -
ше Ју го сла ви је.

Го сте из Сло ве ни је по здра -
вио је и гра до на чел ник Пан -
че ва Са ша Па влов.

Од лич ни до ма ћи ни из Вој -
ло ви це по тру ди ли су се да сво -
је го сте из Ма ри бо ра од ве ду и
на кар не вал, где су се ови су -
сре ли са сво јим зе мља ци ма из
Пту ја. „Екс пе ди ци ја” НК-а Ма -
леч ник је у не де љу, по сле оби -
ла ска „Авив пар ка” и бу вља ка,
кре ну ла пут Сло ве ни је, а на -
ред ни су срет ста рих спорт ских
при ја те ља већ је за ка зан – у
исто вре ме, али у Ма ри бо ру.

Не тре ба сум ња ти да ће ју -
би лар но, де се то дру же ње, ко је
су ина че по кре ну ли пред став -
ни ци фир ми „Тои-тои” из Бе о -
гра да и „Дик си” из Ма ри бо ра,
пре ва зи ћи сва до са да шња.

Страну припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Шам пи о ни Вој во ди не

На ре ду Цр ве на 
зве зда, Пар ти зан...

Мла ди фуд ба ле ри Ди на ма
1945, мом ци ро ђе ни 1999. и
2000. го ди не, пред во ђе ни сво -
јим тре не ром Кри сти ја ном Сто -
ја но вим, оства ри ли су ве ли ки
успех и злат ним сло ви ма су се
упи са ли у исто ри ју нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у на -
шем гра ду. Ди на мо 1945 нај -
бо љи је омла дин ски тим у Вој -
во ди ни, па ће се од 18. ав гу ста,
за ка да је за ка зан по че так но ве
се зо не, над ме та ти с Цр ве ном
зве здом, Пар ти за ном, Чу ка рич -
ким, Вој во ди ном, Спар та ком,
Ра дом, ОФК Бе о гра дом, Бро -
дар цем и дру гим еки па ма ко је
се так ми че у Омла дин ској ли -
ги Ср би је, у так ми че њу из ко га
пр вак иде у Ли гу шам пи о на...
Баш као што су омла дин ци
Бро дар ца не дав но игра ли про -
тив вр шња ка из слав ног Ман -
че стер ју нај те да.

Од по чет ка се зо не, пре ко је -
се њег де ла шам пи о на та, тур -
ни ра у Жар ко ву и Са ра је ву, све
до про лећ ног де ла пр вен ства и
плеј-офа, омла дин ци Ди на ма
1945 од и гра ли су 50 утак ми ца
и пре тр пе ли све га пет по ра за,
од ко јих су че ти ри про тив ис -
ку сни јих и ја чих ти мо ва, у при -
ја тељ ским утак ми ца ма. У са -
мој Ли ги Вој во ди не Пан чев ци
су од и гра ли осам на ест ме че ва
и оства ри ли скор од ше сна ест
по бе да, јед ном је њи хов су срет
окон чан без по бед ни ка, а из гу -
би ли су са мо од Вој во ди не, уз
гол-раз ли ку 85:21.

– До бро је то што ће ви ше од
осам де сет по сто са да шње еки -

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ МЛА ДИХ ФУД БА ЛЕ РА ДИ НА МА 1945

ОМЛА ДИН ЦИ „БР ЗОГ ВО ЗА” МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА

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 Го ра ну Ко ла ри ћу, ко ји
ме је успе шно од ме њи вао док
сам по ха ђао шко лу за до би ја ње
тре нер ске А-ли цен це. Без њих
овај успех не био мо гућ – ре као
је Кри сти јан Сто ја нов.

Ве ли ки успех за пан че вач ки
фуд бал оства ри ли су: Ми ро слав
Ан ђић, Урош Ан дре јић, Алек -
сан дар Ни ко ла јев, Дар ко Аме -
ри јан, Фи лип Јов ко вић, Вук Пе -
рић, Гој ко Ми ло је вић, Ни ко ла
Ни ко лић, Вук Жи ва ље вић, Не -
ма ња Мла де но вић, Че до мир
Гру ји чић, Мар ко Сто ја нов, Ла -
зар Та на ско вић, Ја ков Де ра нић,

Про шлог ви кен да у Срем ској
Ми тро ви ци је одр жа но Пр -
вен ство Ср би је у атле ти ци за
ста ри је ју ни о ре. Пан че вач ки
Ди на мо се на том пре сти жном
над ме та њу пред ста вио са осмо -
ро сво јих атле ти ча ра, ко ји су
осво ји ли че ти ри ме да ље.

Шам пи он ка Ср би је у тр ци
на 5.000 м по ста ла је Ми о на
Бр кић, ко ја је ту дис тан цу ис -
тр ча ла у вре ме ну 20:32. То је
Ми о нин нај ве ћи успех у до -
са да шњој ка ри је ри, а ду го -
пру га шка сек ци ја Ди на ма је
до би ла још јед ну из вр сну атле -
ти чар ку, од ко је се у на ред -
ном пе ри о ду оче ку ју још бо -
љи ре зул та ти.

Сте фан Ми хај лов је по но -
во бли стао у тр ци на 100 ме -
та ра. У фи на ле се пла си рао
као нај бо љи так ми чар по гру -
па ма, а он да му се до го дио
ма ли пех. По што је ки ша не -
пре ста но па да ла, па пу чи це на
старт ном бло ку су би ле кли -
за ве, те је Сте фан на са мом
ста р ту ма ло про кли зао, али
је ипак ус пео да осво ји брон -
за но од лич је.

Иван Бо жа нић је дру гог да -
на так ми че ња та ко ђе за ра дио
брон зу, али у тр ци на 200 ме -
та ра.

– Ме не је нај ма ње из не на -
дио овом сво јом тр ком на 200
м, јер из гле да да сам ја је ди -
ни ве ро вао у ње го ве мо гућ -
но сти. Та ко ђе, мо гу ре ћи да
је Иван нај пер спек тив ни ји тр -
кач на 400 м у Ср би ји. Он и
Сте фан још увек ни су до сти -
гли ни бли зу сво ју атлет ску
зре лост, па ја као тре нер имам
још мно го про сто ра у мно -
гим сег мен ти ма тре на жног
про це са ко је ни сам ис ко ри -
стио. Вре ме је пред њи ма –
ре као је тре нер АК-а Ди на мо
Љуп чо Цвет ко ски.

У тр ци шта фе та на 4 x 100
м ста ри ји ју ни о ри Ди на ма по -
ста ли су ви це шам пи о ни Ср -
би је. Пер фект не из ме не и
мак си мал но за ла га ње свих
чла но ва еки пе до не ли су још
је дан вре дан тро феј у наш
град. У са ста ву шта фе те би ли
су: Алек са Жи ва нов, Иван Бо -
жа нић, Мла ден Ми трић и Сте -
фан Ми хај лов.

АТЛЕ ТИ ЧА РИ МА ДИ НА МА ЧЕ ТИ РИ МЕ ДА ЉЕ

пе мо ћи да игра у Омла дин -
ској ли ги Ср би је. Ово је ве ли -
ка шан са и за Ди на мо 1945 као
клуб, јер ће се над ме та ти с нај -
бо љи ма у зе мљи. Пр ви пут у
исто ри ји, та ко ја ко так ми че ње
до ла зи и у наш град. Наш циљ
је да пру жи мо што ве ћи от пор
фа во ри ти ма, јер на ши ри ва ли
у сво јим ре до ви ма већ има ју
фуд ба ле ре ко ји су пот пи са ли
уго во ре и са ино стра ним клу -
бо ви ма, па са да игра ју као по -
зајм ље ни игра чи у ма тич ним
еки па ма. До ве шће мо и не ко -
ли ко по ја ча ња, про зив ку игра -
ча ко ја ће озна чи ти по че так
но ве се зо не за ка за ли смо за 5.
јул, а у пла ну је и од ла 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

Ог њен Бо дло вић, Бра ни слав
Гра о вац, Урош Це ро вић, Алек -
сан дар Ја вор, Мар ко Ра да ко -
вић и Же ли мир Ко ла рик.

Нај е фи ка сни ји стре лац
Омла дин ске ли ге Вој во ди не
био је Алек сан дар Ја вор, ко ји
је по сти гао 25 го ло ва, а са мо у
плеј-офу био је пре ци зан че -
тр на ест пу та.

Љу би те љи фуд ба ла у на шем
гра ду с не стр пље њем оче ку ју
ста рт пр вен ства. За хва љу ју ћи
овим сјај ним мом ци ма и њи -
хо вом тре не ру, би ће у при ли -
ци да на Град ском ста ди о ну
гле да ју бу ду ће асо ве игре с
„бу ба ма ром”. Али и да им пру -
же нео п ход ну по др шку у ду е -
ли ма с ја чим и ис ку сни јим ри -
ва ли ма. Ови де ча ци су то и
за слу жи ли.

ЛЕ ПО ФУД БАЛ СКО ДРУ ЖЕ ЊЕ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

МЛА ДОСТ И МА ЛЕЧ НИК – ДА СЕ ПАМ ТИ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

У не де љу, 10. ју на, у Ба чу је
одр жа на тр ка СТУ ку па у три -
а тло ну, на ко јој су чла но ви ТК-
а Та миш има ли мно го успе ха.

У над ме та њу по чет ни ка сре -
бром се оки тио Сте фан Бир -
ка, а брон зе су осво ји ли Ана

Ко стић и Сте фан Је ла ча. У
кон ку рен ци ји мла дих на да
нај бо љи је био Во јин Да ви до -
вић, сре бро су за слу жи ли Ива
Бо жич ко вић и Бог дан Је ла -
ча, а брон зе Ми ла Ан тић и
Урош Об ра до вић. У так ми че -
њу на да Лу ка Гли го рић је био

дру ги, а Па вле Об ра до вић тре -
ћи, док је у кон ку рен ци ји ју -
ни о ра Вла ди мир Ко ка нов за -
слу жио сре бр но од лич је. У
над ме та њу ве те ра на по бе дио
је Мар јан Лу кић, а Ду ша ну
Лу ки ћу је при па ла брон за. У

ап со лут ној кон ку рен ци ји (сви
му шкар ци на тр ци) Мар јан
Лу кић је за ра дио брон зу.

Се зо на се на ста вља у не де -
љу, 24. ју на, ка да ће у на шем
гра ду, на та ми шком ке ју, би -
ти одр жа на тр ка Пр вен ства
Ср би је у спринт-аква тло ну.

Љу би те љи те ни са у нашем
граду не тре ба да бри ну за бу -
дућ ност бе лог спо р та. 

Алек сан дра Ве чић, ћер ка
на ших су гра ђа на Ср ђа на и
Би ља не и уну ка до а је на те -
ни ског спо р та у Пан че ву и
не ка да шњег са рад ни ка ли ста
„Пан че вац” Све то за ра Ве чи -
ћа Ша це, без из гу бље ног се та
осво ји ла је Пр вен ство Не мач -
ке за ју ни ор ке до ше сна ест
го ди на.

Сва ка част!

СУ ПЕР ТРИ А ТЛОН ЦИ

АК ТИВ НО СТИ ПК-а СПА Р ТА

АЊИ ЧЕ ТИ РИ ТРО ФЕ ЈА

ПР ВЕН СТВО ЕВРО ПЕ ЗА ВЕ ТЕ РА НЕ

СЛАВ КО ШАМ ПИ ОН

АЛЕК САН ДРА „ОСВО ЈИ ЛА” НЕ МАЧ КУ



се бе ка ко би се из ра зи ло у нај -
ма што ви ти јем све тлу.

А у тој не пре глед ној по вор -
ци ко сти ми ра них, ис цр та них
и ма ски ра них ли ца ко ја се у
су бо ту, 16. ју на, уве че, раз дра -
га но ко тр ља ла Ули цом вој во -
де Ра до ми ра Пут ни ка, нај ви -
ше је, као што је и оче ки ва но,
би ло де це. Ма ли ша ни су жи -
ве ли за овај дан, спре ма ју ћи
се пре да но уз по моћ сво јих
учи те љи ца, на став ни ца, вас -
пи та чи ца и, на рав но, ро ди те -
ља да се при ка жу не пре бро ји -
вој пу бли ци и ка да је тај мо -
ме нат куц нуо – сре ћи ни је би -
ло кра ја. Не са мо за чла но ве
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Пан че во као да је по но во би ло
под из ра зи тим ути ца јем не ка -
квих крај ње до бро ћуд них ча -
роб них мо ћи и на трен по ста -
ло рај ско ме сто на лик не ком
ег зо тич ном кут ку по зи тив них
ви бра ци ја и ве се лих ли ца раз -
о ру жа ва ју ћих осме ха.

А њих су про из ве ли број ни
кре а тив ни љу ди, ко ји су се не -
де ља ма при пре ма ли ка ко да
од хи ља да Пан че ва ца, њи хо -
вих го сти ју и дру гих при до -
шли ца из ма ме то ли ко же ље ну
ве дри ну.

И ка да су кар не ва ли сти пре -
у зе ли кљу че ве гра да, ни је би -
ло бо ја зни да ће нам сво јом
бес крај ном ма што ви то шћу у
крв „упум па ти” по за ма шну ко -
ли чи ну се ро то ни на, тог на су -
шног хор мо на за до вољ ства...

Ше сна е сти пан че вач ки кар не -
вал је, као и сва ке го ди не, при -
ву као огро ман број љу ди с ра -
зних стра на, жељ них опу шта -
ња и ре лак си ра ју ћих сли ка. И
сви ко ји су до шли, ни су по -
гре ши ли, јер је за хва љу ју ћи
при ја те љи ма Пан че ва на нај -
ве ћој фе шти у на шем гра ду,
по мно го че му до стој ној они -
ма у Ри ју или Њу Ор ле ан су,
сва шта има ло да се ви ди. Пр -
вен стве но за то што је око две
хи ља де кре а ти ва ца да ло све од

ОДР ЖАН ШЕ СНА Е СТИ   

КА ДА ПО ЗИ ТИВ НЕ

три де се так кар не вал ских гру -
па већ и ни шта ма ње за оне с
обе стра не глав не пан че вач ке
ули це ко ји су се у пот пу но сти
пре пу сти ли нај ша ро ли ки јим
при зо ри ма.

Би ло је ту и по сла сти ца за
од ра сле, на ро чи то за при -
пад ни ке ја чег по ла, јер по -
вор ка ни је оску де ва ла ни у
„ег зо тич но” оде ве ним згод -
ним ци ца ма.

С дру ге стра не, уче сни ци су
се свој ски по тру ди ли да осми -
сле за ни мљи ве, па и ин три -
гант не ко ре о гра фи је.

У све му то ме бес крај но су
ужи ва ли сви од ре да, а то ко -
ли ко је ду ша при су ство ва ло
овом за и ста не сва ки да шњем
спек та клу, не мо гу ће је пре ци -
зи ра ти, иа ко се не сум њи во ра -
ди о де се ти на ма хи ља да.

Мно ги од њих ка сни је су се
раз ми ле ли сву да по гра ду, ко -
ји је врео као ги гант ска ко -
шни ца. То су оби ла то ко ри -
сти ли и број ни уго сти те љи, па

ПО КЛО НИ ЗА ПРИ ЈА ТЕ ЉЕ

Уо чи ве ли ке кар не вал ске по вор ке у су бо ту, 16. ју на, одр жан

је при јем за кар не вал ске гру пе у Град ској упра ви Пан че во.

Ор га ни за то ри ма и кар не ва ли сти ма ср дач ну до бро до шли цу

упу тио је за ме ник гра до на чел ни ка Пре драг Жив ко вић.

Пот пред сед ник Фе де ра ци је европ ских кар не вал ских гра -

до ва Јо сип Си лов том при ли ком је ис та као да је кар не вал

пре ше сна ест го ди на по чео скром но, али да је са да по стао

бренд гра да Пан че ва. Он је че сти тао ор га ни за то ри ма на хра -

бро сти, ис трај но сти и ве ли кој упор но сти да оку пе љу де сва -

ке го ди не и у знак за хвал но сти уру чио је ме да љу Зо ра ни

Вла ду.

Она је ис пред удру же ња „При ја те љи Пан че ва”  уру чи ла

за хвал ни це, а Пре драг Жив ко вић је у име Гра да Пан че ва

пре дао по кло не пред став ни ци ма Фе де ра ци је европ ских кар -

не вал ских гра до ва из Ср би је и дру гих зе ма ља, као и пред -

став ни ци ма ин тер на ци о нал них кар не вал ских гру па.

Уче сни ци кар не ва ла, већ об у че ни и спрем ни за сво је на -

сту пе, има ли су при ли ку да про ше та ју гра дом и сли ка ју се с

нај мла ђим су гра ђа ни ма, ко ји су их до че ка ли са оду ше вље -

њем.

М. М. В.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ КАР НЕ ВАЛ  

ЕГ ЗО ТИЧ НЕ ВИ БРА ЦИ ЈЕ РАЗ ГА ЛЕ ГРАД

увер ти ре за вр хун ске на сту пе
гру па ко је не гу ју ром ску и ку -
бан ску му зи ку – „Ођи ле” и „Ку -
бал ка ни ке”, ка да се, по ред оста -
лог, на ве ли ко игра ла и све по -
пу лар ни ја сал са.

Тих но ћи ме ша ли су се зву -
ци свих мо гу ћих му зич ких пра -
ва ца – на стеј џу „Хе до нист”
„пе гла ни” су на род ња ци & за -
бав ња ци; у „Кру ни”, „Евро пи”,
„Ба би су” и „Ко фи шо пу” бен -
до ви су „пр жи ли” оно што се
мо же под ве сти под ро кен рол,

 а „Штаб По гон” је, као и увек,
ур ба ној мла де жи при пре мио
нај но ви је ди-џеј се то ве му зи -
ке, мно ги ма по зна те као „туц-
-туц” ри там.

И та ко до зо ре...
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

је мал те не сва ки ло кал, ка ко
би при ву као што ви ше го сти -
ју, имао и спе ци јал не (му зич -
ке) про гра ме.

Сва ка ко „нај кар не вал ски ја”
ат мос фе ра вла да ла је на цен -
трал ној би ни на Тр гу Ђор ђа
Вај фер та. Та мо су то ком обе
ве че ри пред ста вља не бра зил -
ске пре по зна тљи во сти по пут
ка пу е ре и сам бе, што је би ло
до во љан раз лог за пу ње ње очи -
ју ле по том. То су би ле до бре

КЉУ ЧЕ ВИ У РУ КА МА КАР НЕ ВА ЛИ СТА

Тра ди ци о нал но отва ра ње пан че вач ког кар не ва ла, ко ји већ

ше сна ест го ди на ор га ни зу је удру же ње „При ја те љи Пан че -

ва” са Зо ра ном Вла ду на че лу, упри ли че но је у пе так, 15. ју -

на, на Тр гу Ђор ђа Вај фер та, ка да је за ме ник

гра до на чел ни ка Пан че ва Пре драг Жив ко вић пре дао кљу че -

ве гра да ма е стру кар не ва ла Бо ри су Ма ти је ви ћу. Пред број -

ном пу бли ком, где је би ло мно го де це и мла дих љу ди ко ји

су жељ но иш че ки ва ли ову ве се лу ма ни фе ста ци ју, уз при год -

ну ре ци та ци ју ма е стра, кар не вал је све ча но отво рен.

Зо ра на Вла ду је за хва ли ла сво јим су гра ђа ни ма што сва ке

го ди не са осме хом на ли цу до че ку ју кар не ва ли сте и при ја -

те ље ко ји до ла зе из свих кра је ва све та. По себ но је на ви ше -

го ди шњој по др шци за хва ли ла пот пред сед ни ку Фе де ра ци је

европ ских кар не вал ских гра до ва Јо си пу Си ло ву.

Ве ли ко је за до вољ ство да ше сна ест го ди на ра сте мо с ва -

ма. Део вас се ни је ни ро дио ка да сам био су ди о ник и кри -

вац пр вог пан че вач ког кар не ва ла. Ни смо ве ро ва ли да ће мо

до че ка ти ове го ди не, али вре ме ле ти, де ца ра сту и кар не ва -

ли иду – ре као је Си лов.

Ову ма ни фе ста ци ју је ор га ни зо ва ло удру же ње „При ја те -

љи Пан че ва”, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства ту ри зма,

тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја Ре пу бли ке Ср би је, По кра јин -

ског се кре та ри ја та за при вре ду и ту ри зам и Гра да Пан че ва.

М. М. В.

ВЕ ЛИ ЧАН СТВЕ НА ПО ВОР КА

Ве ли ка кар не вал ска по вор ка кре ну ла је тач но на вре ме кроз

цен тар гра да, док су је ве се ли су гра ђа ни и го сти Пан че ва

иш че ки ва ли рас по ре ђе ни са обе стра не ули це. Ма ло је ре -

ћи да је кар не вал јед на од оми ље них ма ни фе ста ци ја, што

се мо гло ви де ти и на оза ре ним ли ци ма по себ но нај мла ђих

по сма тра ча.

На че лу ко ло не би ли су пот пред сед ник Фе де ра ци је европ -

ских кар не вал ских гра до ва Јо сип Си лов, Зо ра на Вла ду из

удру же ња „При ја те љи Пан че ва”, члан ин тер на ци о нал ног

бор да Фе де ра ци је европ ских кар не вал ских гра до ва Алек сан -

дар Ва со вић, пред сед ник ове ор га ни за ци је за Ср би ју Ми ро -

љуб Ра ди во јев и њен пред сед ник за Ср би ју Не бој ша

Бо ги ће вић, пред став ни ци Фе де ра ци је европ ских кар не вал -

ских гра до ва из Цр не Го ре, Хр ват ске, Сло ве ни је, Ита ли је, Ру -

му ни је и Ср би је, као и ма е стро кар не ва ла Бо рис Ма ти је вић. 

Кар не вал су отво ри ле „Бе ло цр кван ске ма жо рет ки ње”, док

су дру ги би ли му зи ча ри Ор ке стра по ли ци је Бе о град. Од пан -

че вач ких гру па пр ви се пред ста вио Од ред из ви ђа ча „На дел”

из Стар че ва, а за тим су на сту пи ли сјај ни ма ли ша ни из вр ти -

ћа „Ке фа ли ца” Пан че во, „Пче ли це” Ба нат ски Бре сто вац,

„Бам би” Пан че во и „Леп ти ри ћи”, та ко ђе из Ба нат ског Бре -

стов ца.

Пр ви пут су се у ве ли кој по вор ци по ја ви ли ко ри сни ци Ге -

рон то ло шког цен тра Пан че во, ко ји су има ли на ступ под на -

зи вом „Жи вот је леп”. Сјај ну ко ре о гра фи ју и ма ске има ли

су уче ни ци СО ШО „Ма ра Ман дић”, ко ји су би ли ви те зо ви.

Ве се ло и ле пр ша во пред ста ви ла се пле сна шко ла „Ба ле ри -

на” из Пан че ва са свим сво јим гру па ма.

Усле ди ли су на сту пи ме шо ви те гру пе „Пу ту ју ћа ср ца од

Ср би је до Сло ве ни је”, ко ју су чи ни ли уче ни ци из Пан че ва и

Пту ја, за тим уче ни ци ОШ „До си теј Об ра до вић” из Омо љи це

и чла но ви Му зич ког цен тра Пан че во. На сту пе на исту те му,

али на раз ли чи те на чи не, има ли су нај мла ђи чла но ви по зо -

ри шне гру пе СКПД-а „Ђе тван”, ко ји су пред ста ви ли ко мад

„Пе тар Пан”, и Пле сна гру па из Вр шца Acro dance klub „Su-

per Star”, свет ски шам пи он у денс ка те го ри ји, с не ве ро ват -

ним пер фор ман сом ко ји је све оста вио без да ха. Од мах за

њи ма сво ја пле сна уме ћа пред ста ви ли су пр ва ци др жа ве:

Пле сни сту дио NG. За ни мљив на ступ има ли су и уче ни ци

ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” и ОШ „Ак сен ти је Мак си мо вић”

из До ло ва, а по се бан спек такл с ве ли ким ка ми о ном као са -

став ним де лом сце не на пра ви ла је Основ на шко ла „Ђу ра

Јак шић”.

Пан чев ци су има ли при ли ку да ви де и пред став ни ке ра -

ко вич ког, ри јеч ког и ле ско вач ког кар не ва ла. На сту пи ла је и

гру па „Олеа” из Вр њач ке Ба ње, а вам пир ски на ступ кар не -

вал ске гру пе из Ита ли је „за стра шио” је све при сут не.

Је дан од нај ве се ли јих на сту па има ла је гру па „Fitlife” из

Пан че ва, ко ја је пре зен то ва ли ре тро дис ко-сце ну. Де вој ке

из шко ле ори јен тал ног пле са „Ха на” из Пан че ва, „но во сад -

ске Бра зил ке” из гру пе „Ман ток” и ку бан ска гру па „Ку бал -

ка ни ка” сво јим атрак тив ним на сту пи ма пот пу но су

оду ше ви ле све, а по себ но му шки део пу бли ке.

Ве ли чан стве не на сту пе има ле су: гру па „Ма шка ра да” из

Тив та, Шко ла при ме ње них умет но сти Ша бац, „Ма шка ре” из

Хер цег Но вог, гру па „чи ста ча” из Сло ве ни ји и сјај но ко сти -

ми ра на „Кар не вал ска гру па кар не ва ла Пан че во”.

М. М. В.
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Да вид 
Ме са рош, 
сред њо шко лац:
– С об зи ром на то
да је шко ла го то ва,
има ћу ви ше вре ме -
на за дру же ње и из -
ла ске с при ја те љи -
ма. У пла ну је од ла -
зак на ле то ва ње.

Игор Ма ли јар,
сред њо шко лац:
– Ићи ћу с дру штвом на
мо ре. Пу то ва ће мо у Хр -
ват ску, Сло ве ни ју, Бо -
сну и Хер це го ви ну, Цр ну
Го ру и Ита ли ју, а на пут
ће мо кре ну ти с Фру шке
го ре. Та ко ђе, од ла зи ћу
на град ски ба зен, из ла -
зи ћу и про во ди ћу вре ме
с дру га ри ма.

Маг да ле на 
Вра нић, 
гим на зи јал ка:
– Пре ко ле та ћу учи ти
не мач ки, с об зи ром
на то да имам не ке
пла но ве у ве зи с Не -
мач ком. Тру ди ћу се
да ис ко ри стим сва ки
тре ну так да се ле по
про ве дем. 

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Увр ну ти је
Има ли ишта увр ну ти је од то га да еки пу чи не па ту љак, слон че,

кор ња ча, ма ла ди вља мач ка и ве ли ке пти це?

    О, да, мно го то га.

    Да је не бит но из ко је стран ке си у ко ју по пут пти це пре ле тео

са мо да ти је до бро.

    Да као мач ка свим рас по ло жи вим нок ти ма гре беш да оста неш

на вла сти.

    Иа ко си спор као кор ња ча и те жак као слон.

    А ве ли чи на лич но сти ти па ту ља ста.

Увр ну то
Ко су увр ће ви клер, а уме ју то и пр сти.

    Во ди тај по сао за вр ша ва ве тар; отуд та ла си.

    Ка да је ави он рас по ло жен за лу пинг – џа ба му без пи ло та.

    Ко ки ној ши ји по ма жу се о ски до ма ћин или ме сар.

    Те лу то чи не ве жбе. Гим на стич ке, углав ном.

    Ре чи ма је и аси стент и га зда мо зак.

    А са др жи на гла ве са ма се бе увр ће.

Врх
Пол трон ство је ка рак тер на осо би на.

    Не мо же то сва ко, ни је, хва ла бо гу, сва ко увла кач.

    На при мер, љу де са ста вом, оне што ни су пол тро ни, то зна

баш да из нер ви ра. Али и да на сме је.

    За ви си од то га да ли и њи хо ви жи во ти од ту ђег пол тро ни са ња

за ви се. Или не.

    А, ипак, нај и ри тант ни ја и нај сме шни ја, на нај ви шем спра ту је

људ ска глу пост. Врх дна.

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...

Наградни конкурс

Кафана усред реке Лопатнице.

Станко Неранџић,

Стевана Шупљикца 93/7

Станко, Боривоје, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               РедакцијаОстрво Амулијани. Борис, Виктор, Бора и Бојана.

Боривоје Ћорлука,

Змај Јовина 12


