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ОДРЖАНЕ ДВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ У ИСТОМ ДАНУ

Контранапад власти на политички неписмену опозицију
Напредњаци се извукли
из непријатности због
спалионице отпада
Нека суштинска питања
ипак остала неразјашњена
Катуца поднео оставку,
заменила га Владислава
Чолић

речено, шутну сами себе у оно место где леђа губе пристојно име и
допусте напредњацима да се извуку
из шкрипца.
Власт је пружену прилику вешто
искористила, па је затражила да се
уместо опозиционог формално фаличног предлога расправља о томе да
се „Скупштина Панчева обавезује да
ће се о потписивању акта који би
представљао почетак реализације наведеног пројекта расписати референ-

„Заборавили сте наочаре”

Доловци незадовољни
новим ценама воде
и одвожења смећа
Скупштина Панчева одржала је у
среду, 20. јула, две седнице – једну
редовну и једну ванредну, сазвану на
захтев већине опозиционих странака. На њима се владајућа, превасходно напредњачка већина успешно
ослободила двају проблема. Најпре
Драгана Катуце, директора „Зеленила”, и то у форми оставке „из личних
разлога”, а потом и притиска опозиције насталог поводом пристанка да
Панчево уђе у републички пројекат
за изградњу електране на комунални
отпад.
Ванредно заседање су тражили и
до би ли од бор ни ци Де мо крат ске
стран ке, Ли ге со ци јал де мо кра та
Војводине, Социјалистичке партије
Србије и Покрета „Доста је било”, с
предлогом да се расправља о „реализацији пројекта за финансирање изградње електране за производњу енергије од отпада у Републици Србији”. Међутим, због аматерског пропуста да то предложе у
форми неког закључка или друге
врсте скупштинске одлуке, предлагачи су успели да, метафорички

петнаест година. Захваљујући одборничкој већини избацили су опозициони предлог с дневног реда и преузели
политичку иницијативу, мада је каснија расправа показала да је власт направила озбиљне пропусте и да нема
одговоре на нека важна питања. Опозиција може утолико више да жали
што је од готовог направила вересију.
СНС је за овај потез добио подршку
политичких „праотаца” из СРС-а, јер
су радикали тражили да се одмах

дум на коме би се грађани изјаснили
да ли су сагласни са изградњом таквог
објекта, а на основу студије о изводљивости која ће бити сачињена у
складу са Законом о планирању и изградњи”, што подразумева да ће пројекат имати еколошку, друштвену,
финансијску и тржишну оправданост.
Напредњаци нису пропустили ни да
се позову на Декларацију о политици
заштите животне средине коју је локална скупштина донела пре тачно

распише референдум, што није усвојено, али је њихов скупштински шеф
Срђан Гламочанин поздравио предлог напредњака сматрајући да ће референдумско изјашњавање спречити
да се Панчево претвори у „ђубриште
целе Србије”.
Градоначелник Саша Павлов је
своје дуго излагање почео речима да
„има потребу да се обрати одборницима и дефинише оно што је досад
урађено”.

– Искрено вас молим да се зарад
убирања политичких поена и јефтиног популаризма не играмо с призивањем страха код грађана на ову осетљиву тему, јер су они веома заплашени
због неких олаких непрофесионалних
тумачења претходних година о томе
шта се дешавало у Панчеву на плану
екологије – рекао је градоначелник.
Он је тражио да се прави разлика
између уговора и протокола, који
није правно обавезујући документ.
Додао је како је Градско веће „добро
промислило” пре него што је ушло у
овај пројекат са жељом да побољша
стање животне средине увођењем
система одговорног управљања отпадом. Упркос томе што је Скупштина
само мало раније усвојила Извештај
о стању животне средине, који показује да су главни еколошки проблеми загађење из кућних и индустријских димњака и хлорна једињења из
„Петрохемије” у делу подземних вода, Павлов је устврдио да главни загађивач Панчева нису фабрике у јужној зони, већ сметлишта и опасни
метан који се с њих ослобађа!
Објаснио је како је то био главни
разлог за улазак у пројекат „термичког уништавања комуналног отпада”.
Други разлог је био то што у Европи
постоји раст индустрије производње
енергије из обновљивих извора, па и
из отпада, те да ће у наредном периоду она тамо створити 700.000 нових
радних места. Павлов је додао да је
Панчево до сада пропустило различите инвестиционе прилике и да не
би требало да ову олако испусти.
– Нико из Београда није нам ништа наметао, већ је потребу потписивања протокола наметала наша
одговорност. Ово је споразум о изради студије о изводљивости.
» Наставак на страни 5
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» страна 11
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Сигурним корацима
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» страна 30

Спорт
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Широко!
С великим плезиром обзнањујемо да у овом броју новина „пуштамо”
четврти додатак на језицима националних заједница, чиме затварамо први круг објављивања текстова на румунском, македонском,
словачком и мађарском језику. Захваљујући средствима добијеним
од Града Панчева на овогодишњем конкурсу за пројектно суфинансирање из области јавног информисања, биће објављена још
четири додатка на поменутим језицима.
Стварање медијског производа попут мултијезичког додатка
представљало је велики професионални изазов из једноставног
разлога: „Панчевац” је радио пионирски посао, па нисмо имали
на кога да се угледамо. Највеће задовољство нам представља то
што су се, судећи по реакцијама суграђанки и суграђана, осмострани додаци с преводима на српски одлично „примили” у мултикултуралном Панчеву.
Када смо најављивали овај пројекат, навели смо статистичке
податке о томе колико припадника сваке националне заједнице
инволвиране у његову реализацију понаособ, живи у нашем граду. Нећемо их понављати пошто се показало да су наши читаоци
чији је матерњи језик српски с дужном пажњом испратили текстове који се тичу историје, традиције, вере и културе Панчевки
и Панчеваца других националности. То нам је и био један од најважнијих циљева!
Ширина коју са собом носи мултикултуралност мора се гајити и унапређивати, јер нас стварање простора за интеракцију
култура води ка одговарајућем међусобном комуницирању и
разумевању.
Реализацијом пројекта „Мултијезички додатак у недељнику
’Панчевац’” учинили смо доступним чињенице о националним
заједницама, и то на њиховим језицима. Боље упознавање мањинских група како с већинским становништвом, тако и међусобно, у време зачаурености на глобалном нивоу, налази се на веома високом месту на скали наших приоритета.
Пратите нас, други круг отварамо за две недеље...

***
Људе обузимају разне маније. Рецимо, манија гоњења: човек у
том стању умишља да га неко уходи и да му жели зло. Или наркоманија: навучеш се на дрогу, па си способан и да убијеш како
би задовољио своју болесну потребу.
А од клептоманије, поремећаја који подразумева бесмислену
крађу „из хобија”, пате многи: функционери, јавне личности, можда и неки ваш комшија...
Ево случаја: уђе човек у продавницу и плати мали кућни апарат, кажу му да ће му стићи на кућну адресу сутрадан, па он оде.
Не украде ништа. Апарат не стигне ни после пет дана. Он оде да
пита у чему је проблем: сада му обећају да ће му га доставити одмах, а пошто је ишао на свадбу тих дана, он плати и телевизор.
Продавац задовољно протрља руке, успут објасни да такав модел
постоји само на зиду, као рекламни експонат, и дода да ће му допремити неотпакован телевизор, јер је такав ред. Човек се сложи,
крене ка вратима и... ништа не украде.
Пошто су му доставили и мали кућни апарат и, како је због
очигледних наслага прашине и аматерског паковања закључио,
онај телевизор са зида, врати се љут у продавницу. Оданде га скоро избацише.
Е, с обзиром на то да ни тада ништа није украо, овде није реч о
клептоманији, него о – „Техноманији”.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Чему да се надамо
од Европске уније?
Колико дуго ће требати Србији док
отвори и затвори свих тридесет пет
поглавља у преговорима о учлањењу
у Европску унију?
Након добрих вести из Брисела
почетком ове недеље, да је Хрватска
повукла блокаду која је онемогућавала да почне тај процес, премијер

Вучић је изјавио како ће наша држава бити спремна за улазак у Европску унију 2020. године.
Иако ће брзина неминовног усклађивања нашег законодавства и свакодневице са европским највише зависити од нас самих и наше спремности за промене, о коначном завршетку отварања наших поглавља последњу реч ће дати институције
Европске уније.
Судећи по томе колико су до сада
поштовани наши напори да испунимо оно што је тражено од нас, не пише нам се добро.
Србија је почела процес интегрисања у европску породицу 1. октобра
2005. године, а прва два поглавља
отворена су тек прошле недеље, што
значи да је институцијама у Бриселу
требало скоро једанаест година да
уваже почетне кораке које су наши
политичари учинили испуњавајући
захтеве Европске уније.
Да то не важи за све и да има другачијих случајева, сведочи и пример Црне Горе. Та држава је до сада
отворила чак 24 поглавља за четири године, колико трају њени преговори о придруживању Европској
унији.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Да не беше кише, било би их много више.
На кеју, прошлог петка
Снимио Владимир Ђурђевић

У медијима је до сада више пута
објављено да је објашњење за ту брзину
придруживање Црне Горе НАТО-у и
чињеница да та држава нема никакве
спорове са суседима.
С обзиром на то да наш државни
врх још увек не разматра учлањење у
западноевропску војну алијансу и да
је опредељен да подједнако одржава
добре односе с Москвом, Вашингтоном и Бриселом, тешко је очекивати
да ће процес отварања наших преговарачких поглавља ићи брзо.
Разлога за песимизам има и због
прогноза да ће се од Србије тражити
да „потпуно нормализује односе с
Косовом” (што је еуфемизам за наше
дипломатско признање те државе).
Ако се узму у обзир предвиђања да
ће Хрватска наставити да блокира
наше преговоре, најаве да ће Бугарска и Румунија такође тражити од
Србије уступке и залагања неких високопозиционираних европских политичара из Немачке и Француске
да се у наредним годинама „прикочи” проширење Европске уније, једини закључак који се намеће јесте
да не можемо да се надамо ничему
добром на нашем путу у Брисел.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

Моја жена је започела програм фискалне консолидације.
Укинула ми је џепарац.
Најчешћа српска лаж: мајке ми!
Потрудите се да будете неко, јер нико може да буде било ко!
Ми своје не дамо, иако више немају шта да нам узму.
У народу постоји велика енергија. Сви грађани су
наелектрисани!
Ми смо најјачи кад је најтеже и сваким даном смо све
јачи и јачи!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КОД НАС СВЕ РАДИ, А НИШТА НЕ ФУНКЦИОНИШЕ.
ТАКАВ ЈЕ СИСТЕМ.
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АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ И ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

КОНЦЕРТ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

СПРЕЧЕНО ИЛЕГАЛНО КОЦКАЊЕ

Група ЗАА свира
у петак

Одузето више
компјутера, коцкарских
апарата и новац
Од почетка године
поднето 14 кривичних
пријава
тужилаштвима
Панчевачка полиција и Пореска управа поднеле су надлежним тужилаштвима у нашем
граду и Вршцу кривичне пријаве против две особе због сумње да су извршиле кривично
дело неовлашћено организовање игара на срећу.
Припадници панчевачке полиције су заједно са инспекторима Пореске управе ових дана спровели заједничку акцију
и том приликом су из више
угоститељских објеката који се
налазе на територији Полицијске управе Панчево запленили
12 покер апарата, пикадо апарат, шест телевизора, три компјутера, шест штампача, четири монитора и 13.250 динара.
Од почетка ове године панчевачка полиција и Пореска управа су током заједничких акција
и контрола угоститељских објеката у којима су неовлашћено
организоване игре на срећу запленили 103 покер апарата, 45
телевизора, 18 компјутера, 20
монитора, 29 штампача и новац у износима од 327.490 динара и 100 евра. Након тих акција тужилаштвима у Панчеву
и Вршцу поднете су кривичне
пријаве против 14 особа.
У члану 352 Кривичног закона Србије пише да је неовлашћено организовање игара

Концерт групе ЗАА биће
одржан у петак, 22. јула, од
21 сат, у башти Дома омладине Панчево. Музика коју
она свира мешавина је различитих стилова – ска, даба,
построка, џеза и панка.

ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА МАРИНЕ УЗЕЛАЦ

Прича о „црном хероју”
За недозвољено организовање игара на срећу две године затвора
на срећу без одобрења надлежног органа кривично дело за
које се може изрећи новчана
или двогодишња затворска
казна.
Те санкције се могу изрећи
како организаторима коцкања, тако и онима које је полиција затекла да се коцкају, а
апаратура коришћена за коцкање и новац откривен на месту где је оно организовано се
одузимају.
Кривично дело неовлашћено организовање игара на срећу има два аспекта. Оно је кажњиво јер лица која се тиме
баве немају дозволе државних

органа и не уплаћују обавезе
држави, а спорно је и то што
учеснике коцкања доводе у заблуду да дају свој новац за нешто што је дозвољено и није
противзаконито.
Организовање коцкања без
одобрења је недозвољено и по
Закону о играма на срећу. У
том акту, између осталог, пише да је играње на компјутерима,
видео-аутоматима,
флипер апаратима и другим
уређајима кажњиво ако се
игра за новац.
Наводи се и да у просторијама у којима се организује
играње дозвољених игара на

срећу на видном месту мора
бити истакнут постер величине 100 x 80 центиметара на
коме је одштампано упозорење да често играње може довести до зависности, као и адреса и број телефона најближе
установе коју је Министарство
здравља одредило за лечење те
болести.
У Закону о играма на срећу
је посебно истакнуто да на местима чији власници имају
одобрење за њихово организовање не сме да буде малолетних лица и да им је забрањен
улазак.
М. Глигорић

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ЛЕТА

Гимнастика за девојчице – бесплатно
Девојчице из Панчева узраста
од првог до шестог разреда
могу и током распуста бесплатно да тренирају један од
најлепших женских спортова
– ритмичку гимнастику.
Тренинзи се одржавају два
пута недељно у школама „Васа
Живковић” и „Исидора Секулић”. Професор физичке културе Руслана Луценко Петрин
организује вежбање у оквиру
пројекта „Школица ритмичке
гимнастике”, који је подржао
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину.
– Наш циљ је био рад с девојчицама од седам до 12 година,
ради развијања осећаја за лепо

Бенд је основан у Крушевцу
2008. године. Иза себе има
више од 200 наступа у земљи
и региону, а свирао је и у Аустрији, Чешкој и Мађарској.
Улаз на концерт је бесплатан.
М. М.

и правилно држање тела, правилно извођење основних природних облика кретања, попут
ходања, трчања и поскока, као
и отклањање и спречавање деформитета. Током рада девојчице пролазе кроз неколико
нивоа тренинга у складу са

својим могућностима. На
основном нивоу ученице треба
правилно да изводе вежбе из
ритмичке гимнастике, попут
мачјег поскока, окрете, суножно прескакање вијаче... На
средњем нивоу девојчице треба да правилно изводе вежбе с

реквизитима и комбинацију
вежби, а на напредном нивоу
ученице изводе правилно самостални састав с реквизитима и без њих и оне на том нивоу могу већ да учествују на
такмичењима – истакла је Руслана Луценко Петрин.
Ритмичка гимнастика добро
утиче на правилно држање тела и правилан развој мишића и
костију у периоду раста деце.
Тренинзи се одржавају средом и петком од 10 до 11 сати
у ОШ „Васа Живковић”, а исти
термин је понедељком и четвртком резервисан за тренинге у школи „Исидора Секулић”.
A. Ж.

Панчевачка премијера филма „Херострат”, чију режију
и сценарио потписује наша
суграђанка Марина Узелац,
одржана је у петак, 15. јула, у
дворани „Аполо” Дома омладине Панчево. Ова филмска
сторија писана је по мотивима истоимене кратке приче
Жана Пола Сартра из збирке
„Мучнина, речи, зид”. Дејан
Чанчаревић и Мирјана Карановић остварили су запажене
и упечатљиве улоге у овом и
визуелно привлачном кинематографском остварењу.
– Херострат је прича о нарцисизму, екстремном инди-

видуализму и отуђености.
Назив филма долази од античке приче о Херострату,
човеку који је спалио храм у
Ефесу, једно од седам светских чуда. У модерној култури његово име се користи као
архетип „црног хероја”, синоним за некога ко жели бити
упамћен по свом злоделу –
каже Марина Узелац.
„Херострат” је премијерно
приказан на недавно завршеном филмском фестивалу
„Башта фест” у Бајиној Башти, где су приказана 24
кратка филма аутора из четрнаест земаља.
М. М.

УЧЕШЋЕ НАТАШЕ ШАРИЋ НА
МАНИФЕСТАЦИЈИ „ТЕСЛИН НАРОД”

Колекција инспирисана
Николом Теслом

ПОСЕТА КОМИСИЈЕ „ГРАДОВА У ФОКУСУ”

Панчево може да буде светионик културе
Комисија на конкурсу „Градови у фокусу” Министарства
културе и информисања Републике Србије посетила је Панчево у уторак, 19. јула, како би
се упознала с предложеним
пројектима и капацитетима за
њихову реализацију у оквиру
друге фазе одабира града који
ће добити ову титулу.
Гостима је презентован пројекат „Светионици културе”,
чији је координатор Ненад
Малетин. Реч је о различитим
програмима, у вредности од
око 80 милиона динара, којима је наш град учествовао на
конкурсу Министарства.
Градоначелник Саша Павлов истакао је да је Панчево
заслужило да се нађе међу локалним срединама које су
ушле у најужи избор за „Град у
фокусу” и да је тај пројекат у
складу с културним развојем
нашег града. Учешће на конкурсу допринеће остваривању
стратешких циљева као што су
очување културних добара,

брендирање културног наслеђа, промоција знаменитих
историјских личности и унапређење рада установа културе. Панчево за то има људске
ресурсе, стручњаке и културне
посленике који су укључени у
све ове активности и који својим знањем и ентузијазмом
раде на развоју у овој области.
– Негујемо традицију и
истовремено идемо у корак са
савременим правцима и културним потребама суграђанки

и суграђана и посетилаца.
Имамо бројна удружења која
се баве културним активностима, градске манифестације с
дугом традицијом и реномеом
попут Џез фестивала и Бијенала уметности, али и оне новије
које су наишле на позитивне
оцене и реакције, као што су
„Вајфертови дани”, проглашени најбољом новом манифестацијом у Србији. Град Панчево с пројектом „Светионици
културе”, названим по кулама

светиљама, јединственим на
целом току Дунава, које географски, културно и мисаоно
представљају симбол Панчева,
може бити светионик и у културној понуди Републике Србије – закључује Павлов.
Немања Ротар, градски већник за културу и омладину, овај
конкурс не види само као финансијску потпору напорима да
се унапреди култура у граду, него и као признање за рад.
На кон са станка чланице
Комисије су обишле старо
градско језгро, Народни музеј, Туристичку организацију
Панчева, легат Бате Михаиловића, дворану „Аполо” и
Културни центар Панчева.
Да подсетимо, „Град у фокусу” је програм Министарства
чији су циљеви унапређење
области културе и уметности у
локалним срединама, обогаћење културног живота и подстицање развоја креативности и
културне разноликости.
М. М.

Панчевачка модна креаторка и мултимедијална уметница Наташа Шарић представила је своју колекцију на
недавно одржаној манифестацији „Теслин народ” у Кући краља Петра I у Београду.
– Мој концепт је био да
своје суштинско надахнуће
нашим научником изразим
на начин који је примерен
новом сензибилитету и тако
се прикључим глобалној
идеји о надвремености његових идеја. Као резултат мог
истраживања и инспирације
уследило је велико признање
ове фондације за изузетан
допринос истраживању и

промовисању лика, дела и
визије Николе Тесле. Естетика модела на изложби заснива се на геометризованом простору испуњеном
симболима у три сегмента
игре и сваки од њих је повезан и представља непревазиђено и ванвременско дело
Николе Тесле – рекла је Шарићева.
Учешће у обележавању
160 година од Теслиног рођења уследило је на позив
Теслине научне фондације
из Филаделфије. Изложба
носи естетику животног и
радног времена нашег великог научника.
М. М.
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ПОЛИТИКА

Имамо добру комуникацију
с грађанима.
Јована Миловановић,
председница МЗ Стрелиште

Петак, 22. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ВИСОК НИВО ДУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Неравноправна
расподела средстава
Фонд за капитална
улагања био највећи
потрошач буџета
Родна равноправност
је основ за развој
отвореног,
демократског
и праведног друштва
Покрајински посланик из редова Српске напредне странке Јован Лазаров казао је како су на
седници Скупштине Аутономне Покрајине Војводине одржаној у понедељак, 18. јула, најважније тачке дневног реда биле
извештај о извршењу буџета за
2015. годину, као и извештаји
Фонда за капитална улагања за
2013. и 2014. годину.

Да нисмо прихватили
завршни рачун, по
Закону о буџетском
систему, Министарство
финансија имало
би могућност да
обустави трансферна
средства АПВ-у.

Објаснио је да је Одбор за
буџет и финансије, којем он
председава, заседао у петак,
15. јула, и како је том приликом након жучне расправе
донета тешка одлука да се
Скупштини АПВ предложи
усвајање извештаја о извршењу
буџета и завршног рачуна за
2015. годину.
– Да нисмо тако поступили,
то јест да нисмо прихватили
завршни рачун, по Закону о
буџетском систему, Министарство финансија имало би
могућност да обустави трансферна средства Аутономној
Покрајини Војводини, а грађани који директно добијају
примања из буџета Покрајине
били би угрожени. Довољно је
то што су били таоци власти
Демократске странке у претходних шеснаест година, тако
да ниједним потезом нисмо
желели да доведемо у питање
њихову егзистенцију – изјавио

је Лазаров на конференцији за
новинаре одржаној у уторак,
19. јула.
Нагласио је и како су напредњаци док су били опозициона посланичка група, константно упозоравали на висок
ниво дуга Аутономне Покрајине Војводине, додавши да је
оперативни део буџета износио 17 милијарди са средствима пренетим из 2014. године,
а да је задуженост на крају
2015. године достигла чак 11
милијарди динара.

Лазаров је истакао и да је
током протеклих година Фонд
за капитална улагања био највећи потрошач војвођанског
буџета и да је с временом располагао све мањим средствима. Тврдио је како је претходна покрајинска влада продала
све што су генерације уназад
стварале и упозорио на то да
приватизационих прихода више и нема.
– Такође, битно је рећи да је
на Каменицу 2 потрошено
двоструко више новца него

што је било предвиђено. Њу је
бивши председник Покрајинске владе отварао, а она заправо није отворена. Дошли смо у
ситуацију да се човек који је
владао шеснаест година играо
судбином хиљаду људи који
чекају на листи за зрачење –
рекао је Лазаров.
Указао је и на лоше стање
здравствених центара на територији покрајине, истакавши
да ће се залагати за то да се у
наредне четири године заврше
зграда Завода за јавно здравље
и Здравствени центар „Јужни
Банат”.
– У претходном мандату често сам говорио о стању у
здравственом систему јужног
Баната, а пре свега о Интерном
одељењу. Из године у годину
сам добијао обећања како ће
бити обезбеђена средства. Једном приликом и јесте било намењено седам и по милиона
динара за израду пројектнотехничке документације, међутим била је намештена јавна
набавка за извођача, уговор је
био поништен, а ми готово да
ни пројекат нисмо стигли да
урадимо – казао је он.
Он је рекао и да током прошле године Управа за капи-

тална улагања није искористила сва средства која су јој била
на располагању, али да је у последњој деценији сваке године
за сузбијање комараца издвајано по три милиона евра.
– Поставља се питање чему
је то служило, с обзиром на то
да свака локална самоуправа
на територији Војводине из
свог буџета издваја новац за
сузбијање комараца – изјавио
је Лазаров.
Говорећи о извештајима
Фонда за капитална улагања
за 2013. и 2014. годину, казао
је да је веома проблематично
то што су они достављени са
две или три године закашњења, а да уопште не би ни угледали светлост дана да није дошло до промене власти и налога државног ревизора. Нагласио је и како је расподела
средстава Фонда у том периоду била катастрофална и неравномерна, што је био и
кључни разлог за одбијање извештаја. Напоменуо је да је
током 2013. године Јужнобачком округу, који је иначе најразвијенији, припало чак
67,32 одсто новца, то јест скоро три милијарде динара.
Проблемом сматра и то што је
Фонд основан како би помо-

гао у развоју свих општина, а
током 2013. године, од укупно
45 локалних самоуправа, 14
уопште није добило средства,
а у 2015. години је њих 17, међу којима је и Панчево, остало
без новца.
Лазаров је овом приликом
казао да су неки од будућих,
највећих и приоритетних капиталних пројеката банатска
магистрала и тунел кроз Фрушку гору Рума – Нови Сад.
Нада Миланов, такође покрајински посланик СНС-а,
овом приликом је саопштила
како је проглашена за заменицу председника Одбора за равноправност полова у Скупштини АПВ.
– Родна равноправност је
основ за развој отвореног, демократског и праведног друштва. СНС ће се залагати за
подизање свести о гарантованој равноправности, која подразумева подједнако укључивање мушкараца и жена у савремене токове и развој политике једнаких могућности.
Област родне равноправности је уређена међународним

Дошли смо у
ситуацију да се
човек који је владао
шеснаест година
играо судбином
хиљаду људи који
чекају на листи
за зрачење
и нашим законодавством,
али и поред тога још увек постоји толерисано породично
насиље, за које нема адекватних реакција – подвукла
је она.
Као неке од приоритетних
циљева које Влада намерава да
постигне, вела је економску независност, елиминисање сваког вида насиља, као и једнаке
плате за једнак рад.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТРЕЛИШТЕ

Најважнија добра сарадња с комуналним предузећима
Прослеђивање
захтева и
иницијатива грађана
Једна од највећих градских
месних заједница – Стрелиште, на чијој територији живе
готово 22.000 становника, располаже буџетом од свега
560.000 динара, који добија од
локалне самоуправе.
Према речима Јоване Миловановић, нове председнице
скупштине ове месне заједни-

це из редова Српске напредне
странке, најбитнија је добра
сарадња са свим јавним комуналним предузећима.
Она је објаснила да проблем
представља то што многе градске месне заједнице имају мале буџете, поготово у односу
на сеоске, и да поједине немају никакве сопствене приходе,
као што је заправо случај и са
Стрелиштем. Истакла је како
је то „изнајмљена” месна заједница, да од новца који добија може да плати само соп-

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Синиша Којић
на челу ГО
Одмах након избора одржаних 24. априла Срђан Миковић, доскорашњи председник Градског одбора Социјалдемократске странке, изјавио је да ће се повући из

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

политичког живота. На недавно одржаном страначком
састанку потврдио је ту одлуку, тако да ће функцију
вршиоца дужности председника ГО обављати Синиша
Којић.
Он је за „Панчевац” казао да
ће засигурно бити на тој функцији до расписивања унутарстраначких избора, који ће
највероватније бити одржани
на јесен.

ствене трошкове који јој омогућавају даље функционисање
и да због тога не може да финансира никакве пројекте.
– Позитивно је то што се
осећа добра воља људи из насеља, па често желе да учествују у решавању неких једноставнијих спорних питања
и у разним активностима – навела је Миловановићева.

Она је казала да ова месна
заједница у суштини има добру
комуникацију с мештанима,
који јој се обраћају најчешће
због комуналних проблема, а
да она служи као спона између грађана и јавних предузећа
која заправо решавају одређене проблеме.
– Ми јавним предузећима
прослеђујемо захтеве и ини-

цијативе грађана, а она их
ре ша ва ју по при о ри тет ном
ре до сле ду. Од лич но је то
што ре а гу ју на го то во све
указане проблеме и због тога
сматрам да су добра комуникација и сарадња од кључног
значаја. Наиме, ЈКП „Зелени ло” нам одр жа ва зе ле не
површине, а током ове године обновљено је игралиште у

Ули ци Вељ ка Вла хо ви ћа –
изјавила је Јована Миловановић.
Житељи овог насеља се боре
и са одношењем смећа у улицама Радивоја Кораћа и Косте
Рацина.
– У том делу Стрелишта направљена је дивља депонија,
али ЈКП „Хигијена” нам је заиста помогла прављењем зелених острва, а постављено је
и пет контејнера. Међутим, и
даље постоји проблем одлагања смећа ван зеленог острва –
рекла је Милановићева.
Она је додала како су састанци Скупштине посећени,
да се заказују по потреби и да
МЗ Стрелиште за 2017. годину већ има у плану да надлежнима проследи иницијативе
за асфалтирање појединих
улица, уређивање паркинг-простора, као и дечјих игралишта. Истакла је и како је реконструкција Улице 7. јула,
која се очекује у септембру, веома значајна за кишну и фекалну канализацију која ће се
ширити на Стрелиште.
Говорећи о раду месне заједнице у протеклих пет година, као најзначајнију инвестицију у том насељу навела
је изградњу паркинга у Улици Вељка Влаховића.

Петак, 22. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
ПЛАНОВИ ТОП-а ЗА ЈЕСЕН

Повратак рекама
Кад стигне катамаран,
почиње пловидба
Тамишем и Дунавом
Два главна правца деловања Туристичке организације Панчева од ове
јесени биће промоција панчевачког
акваторијума и Вајфертове руте, на
којој се налазе главне туристичке
тачке града. Бранислав Ровчанин,
директор ТОП-а, рекао је да се у
склопу тих стратешких праваца рада планира низ активности.
Прва велика манифестација која
предстоји биће „Панчевачки дани
авантуре”, 10. и 11. септембра, у
Народној башти и у Барутани.
Авантуристи свих узраста моћи ће
да се опробају у екстремним спор-

тога, ТОП ће организовати пловидбу
Дунавом до излетишта Бела стена и
парка природе Ивановачка ада, богатог великим бројем птица.
– Панчево има чак 167 врста птица, од којих многе живе управо на
Тамишу и Ивановачкој ади, па је то
прилика за развој ове врсте туризма. У плану је, такође, да Бела стена буде донекле култивисана тако
што ће бити изграђене стазе и уређена једна мања плажа с тушевима
и кабинама за пресвлачење – рекао
је директор ТОП-а.
Такође на јесен почеће промоција Вајфертове руте, која обухвата
најважније туристичке тачке у
Панчеву, а то су родна кућа Ђорђа
Вајферта, Стара пивара, Црква Свете Ане, гробно место породице Вај-

товима на полигонима у поменутим
парковима, а организатори за посетиоце припремају и неке програме
изненађења.
ТОП намерава да Панчевце више
усмери на реке и природне лепоте и
богатства Тамиша и Дунава. У ту
сврху ће наредних месеци бити израђена најпре мапа приобаља, а
очекује се да ће након спроведеног
тендера Туристичка организација
добити и катамаран, који ће омогућити грађанима и гостима Панчева
да уживају у природи.
Ровчанин је напоменуо како већина Панчеваца и не зна колико је Тамиш леп узводно, а чак ни власници
чамаца не обилазе тај део реке. Осим

ферт, „Славина”, родна кућа Олге
Смедеравац, Народни музеј и Преображенска црква. У сарадњи с
Регионалним центром за таленте
„Михајло Пупин” биће насликан
Вајфертов портрет на новој пошти са
су прот не стра не од Пу пи но вог
портрета. Тај мурал треба да буде
завршен до Дана града и налазиће се
на Вајфертовој рути.
Ровчанин је најавио да ће од јесени, када се одвија највећи број туристичких манифестација углавном у селима, део новог простора
ТОП-а бити уступљен удружењима
грађана за медијску промоцију тих
догађаја и активности.
Д. В.

ОДРЖАНЕ ДВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ У ИСТОМ ДАНУ

КОНТРАНАПАД ВЛАСТИ НА
ПОЛИТИЧКИ НЕПИСМЕНУ ОПОЗИЦИЈУ
» Наставак са стране 1
Када студија буде сачињена, даће одговор на сва питања и биће изнета
пред Скупштину, а онда ћемо расписати референдум, али прво морамо
да знамо о чему се изјашњавамо. Није нам падало на памет да потписујемо било какву правну, финансијску
или другу обавезу а да не обавестимо
о томе Скупштину – рекао јe Павлов.
Зоран Ашанин (СПС) и Владан Кељевић (ЛСВ) у извињавајућем тону су
објаснили градоначелнику због чега је
опозиција тражила расправу на ову тему. Ашанин је рекао како можда не би
било толико недоумица и питања без
одговора да су ова објашњења добијена на претходној седници Скупштине.
– Извињавам се што смо имали мало другачији дојам када смо на претходној седници ово добили само као
информативну тачку и верујте да смо
тражили посебно заседање само да
бисмо чули ово што је градоначелник рекао – објаснио је Кељевић.
Његов страначки колега Павле Ђукић оценио је како је опозиција успела да натера власт да преиспита своју претходну политичку одлуку о
потписивању протокола о изградњи

Све ово је контрола
политичке штете настале
на претходној седници,
када је Скупштина само
информисана о овој теми,
а није јој дато да расправља.
спалионице отпада. Он је негирао неке Павловљеве тврдње.
– Моје информације говоре о томе
да је данас Европа на супротном путу
од овога што ви причате. Она иде ка
гашењу спалионица отпада и посматра га као сировинску базу, па развија рециклажу. Ако причамо о нашим
стремљењима ка Европи, онда треба
да гледамо шта она сада ради, а не
шта је радила пре двадесет година –
рекао је Ђукић.
Никола Ћебић из Покрета „Доста је
било” питао је како то да је баш Панчево одабрано за овакав пројекат. Он
је изразио сумњу да наш град производи довољно смећа за рад оваквог
постројења и да ће зато власт променити скупштинску Декларацију о политици заштите животне средине на
коју се сада позива. Додао је како постоји могућност да од свега Панчево
има штету, Србија еколошку корист, а
кинески инвеститор се окористи као
произвођач енергије из обновљивих
извора, што држава субвенционише.
Зоран Јовановић (ДС) оценио је да
је извршна власт неодговорна и да се
бави стварима ван своје надлежности.

– Све ово што се данас догађа, јесте
контрола политичке штете настале на
претходној седници, када је Скупштина само информисана о овој теми, а
није јој дато да расправља. И то што је
већина преформулисавањем дневног
реда „отела” ово заседање од опозиције, такође је покушај контроле политичке штете. Павлов тврди да нису
преузете правне обавезе, што није
тачно. Шта сте иначе потписали? Да
ћете сви сагласно реализовати пројекат финансирања и изградње електране која ће радити на отпад из целе Србије. Ви тврдите да ће то бити само из
Панчева, али тамо пише другачије.
Рекли сте да имате потребу да нам се
обратите. Када вам се она јавила?
Што је нисте имали пре двадесет дана, него сте нас онда само информисали. Тврдите и да ћете дати Скупштини да о овоме расправља. Нећете
имати финансијске обавезе према
пројекту и зато никад нећете морати
да дате ово Скупштини на расправу.
Сада тврдите да хоћете и референдум.
Ма, хоћете зато што смо ми тражили
референдум – рекао је Јовановић.
Оливер Петковић (ЛСВ) питао je
зашто се пројекат електране на комунални отпад не спроводи у Београду,
где смећа има много више. Нада
Кирбус (СПС) изразила је сумњу да
ће Панчево имати довољне количине
смећа за рад макар и најслабије
електране, што значи да ће оно ипак
морати да буде довожено из других
делова Србије. Сложила се с Павловом да је метан који се ослобађа из
смећа врло штетан, али га је подсетила да ће га бити још више када још
веће количине отпада буду лагероване на нову депонију.
На седници одржаној пре ове усвојена је без расправе оставка Драгана
Катуце на место директора „Зеленила”, како је наведено, „из личних разлога”. Полемика је вођена у вези с
његовом наследницом Владиславом
Чолић, која је мастер инжењер пољопривреде и досад је обављала дужност директора ЈКП-а „Банатско Ново
Село”. Оливер Петковић је затражио
да се она представи одборницима и
каже шта планира да предузме како
би извела „Зеленило” из финансијских проблема.
Ашанин је тражио податке о томе
да ли кандидаткиња има одговарајућу школску спрему и радно искуство
како би одборници знали да ли могу
да гласају за њу. Он се нашалио с
праксом да се поједини директори
премештају из једног у друго градско
предузеће. Рекао је како постоји случај да је један од њих за кратко време
променио три фирме, па кад је једног
јутра устао, није знао у које предузеће треба да оде на посао.
Одлука на основу које су послови
дистрибуције и наплате пијаће воде
и одношења смећа у Долову након
прикључења тог села на градски водовод с тамошњег комуналног предузећа пребачени на градске фирме

„Водовод” и „Хигијена”, изазвала је
негодовање двеју опозиционих одборница.
Соња Радивојев (ЛСВ) рекла је да
ће цена градске воде бити 80 одсто
виша од садашње, а и потрошачи ће
морати да плате набавку нових водомера. Пренела је и незадовољство Доловаца због нове цене одношења смећа, а нарочито због методе обрачуна
ове услуге по квадратном метру кућа.
– Села се све више празне. Имамо
доста старих људи који живе у великим кућама, а смеће не праве квадрати, него људи – упозорила је Соња
Радивојев.
Горана Петровић (СРС) изјавила је
да није било потребе да Долово буде
прикључено на градски водовод, јер
је сеоска пијаћа вода много квалитетнија од градске. Додала је како ће
им и виша цена представљати проблем, јер тамо људи имају стоку и повртњаке, па троше много више воде.
Д. Вукашиновић

НАША АНКЕТА
КОЈА ЈЕ ПРАВА КАЗНА ЗА ПЕДОФИЛЕ И СИЛОВАТЕЉЕ?

Адекватна санкција не постоји

М. ЈАЋИМОВСКИ

Т. РАДОСАВЉЕВИЋ

Да ли је потребно пооштрити казну за
починиоце најстрашнијег кривичног
дела? Која санкција би била најадекватнија за педофиле и силоватеље?
С обзиром на то да се неретко дешава да се изричу благе пресуде за
монструозне злочине, о овој теми
смо разговарали с нашим суграђанима. Готови сви су се сложили у једном – адекватна казна не постоји.
МАЈА ЈАЋИМОВСКИ, незапослена:
– Сматрам да би доживотна затворска санкција, за таква дела, била
најприхватљивије решење. Иако би
можда смртна казна била најреалнија и вероватно би најбоље задовољила емотивну страну људи, мислим да
томе ипак не треба прибећи. У сваком случају, адекватна казна за такве
злочине не постоји.
ТОМИСЛАВ РАДОСАВЉЕВИЋ, студент:
– Мислим да смртна казна не би
допринела смањењу броја таквих

К. ИЛКИЋ

Ј. ПИЛИПОВИЋ

злочина. Без обзира на то што осуђеници представљају велики трошак за
државу, сматрам да због таквих дела
треба да проведу цео живот у затвору. Дакле, доживотна казна, што је и
психичка тортура, можда је најбоље
решење.
КОСОВКА ИЛКИЋ, пензионерка:
– Верујем да за педофиле и силоватеље не постоји адекватна санкција. Њима би требало вратити све на
исти начин на који су и сами наудили жртви. Доживотна казна затвора
или можда чак и смртна казна ништа не значе, то јест недовољне су за
таква дела.
ЈЕЛЕНА ПИЛИПОВИЋ,
медицинска сестра:
– Страшно је то што се такви злочини догађају и верујем да нико не
зна која би најгора, то јест најадекватнија казна била за педофиле и
силоватеље. Свакако би закон морао

И. ТРАЈАНОВСКИ

М. ПЕТРОВИЋ

да буде строжи, али је ипак свака
санкција за таква дела блага и недовољна. Треба размишљати и о ономе
што може да се уради како би се
спречили такви злочини.
ИЛИЈА ТРАЈАНОВСКИ, бравар:
– Што се мене тиче, сматрам да би
педофиле и силоватеље требало кастрирати и забранити им да се након
одслужене казне затвора приближавају вртићима и школама. Уколико
је потребно и могуће, да се чипују и
константно прате.
МИЛАН ПЕТРОВИЋ, пензионер:
– Сматрам да починиоци таквих
дела, пре свега, треба да иду код
психолога и лекара, како би се лечили. Не знам заиста зашто долази
до таквих догађаја, али и не подржавам баш увођење смртне казне, а
мислим да у Европи и није дозвољена.
Анкетирала С. Првуљ

6

ЕКОНОМИЈА
АПОТЕЦИ ПАНЧЕВО СЕКУ СТРУЈУ

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

КВАДРАТУРА КРУГА

Стојан Јевремовић, мастер инжењер пољопривреде

Остаци пестицида

Угрожени лекови који
се чувају на хладном
Не види се излаз из
замке у коју је
установа гурнута

Шта су остаци пестицида?
Остаци пестицида су производи разградње тих хемијских заштитних средстава.
Након сваке примене пестицида долази до њихове
разградње на мање штетне
материје и, уколико се пошту је ка рен ца, по љо при вредни производи су безбедни за јело.
Шта је каренца? Каренца
представља време које је потребно да прође од последње
примене пестицида до тренутка бербе или жетве како
би производи били безбедни
за исхрану.
Шта је МДК? То је скраћеница за максимално дозвољене количине остатака пестицида у храни и одређује
се у складу с добром пољопривредном праксом и најнижом изложеношћу потрошача, а нарочито најосетљивијих група, ради њихове заштите. МДК се изражава у
милиграмима по килограму
испитиваног производа.

Зашто Руси враћају воће
произведено у Србији и да ли
је оно безбедно за јело? Воће
је безбедно уколико се поштује каренца. Свака земља
дефинише МДК за себе, што
значи да ове вредности нису
универзалне. Треба знати да
поједине земље максимално
до зво ље не кон цен тра ци је
остатака пестицида не дефинишу само на основу здравствених критеријума, већ и у
складу са сопственим трговинским и политичким разлозима. Вредности МДК-а
одређују се на основу вредности АДИ-ја.
Шта је АДИ? То је скраћеница за прихватљив дневни
унос и представља процењену количину остатака пестицида у храни која може бити
унета сваког дана током живота без ризика по здравље
потрошача. Та процена се
обавља у односу на телесну
тежину и узима у обзир осетљиве делове популације као
што су деца.

ОБЈАВЉЕН ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ

Прво паре, па њиве
Почетком августа
надметања за 9.000
хектара
Секретаријат за пољопривреду и рурални развој објавио
је на сајту локалне самоуправе јавни оглас којим позива
на први круг лицитације за
закуп државног пољопривредног земљишта по програму за 2016. годину.
Оглас је објављен након
што је Министарство пољопривреде, супротно ранијој
пракси, дало одобрење, а одлуку о објављивању потписао
је градоначелник Саша Павлов. Према овогодишњем
програму заштите, уређења и
коришћења пољопривредне
земље у државним власништву, ратари ће моћи да се
надмећу за 352 парцеле укупне површине 9.048 хектара у
свим катастарским општинама на територији Панчева.
Та земља биће дата у једногодишњи закуп, а лицитације
ће бити одржане од 1. до 5.
августа. Првог дана јавно
надметање ће бити одржано
за површине у Иванову и Банатском Брестовцу, 2. августа на ред ће доћи Банатско
Ново Село и Долово, за 3. август је заказана лицитација
за оранице у атарима Јабуке
и Качарева, а дан касније на
реду ће бити њиве у Глогоњу
и Омољици. Последњег дана
јавног надметања, 5. августа,
биће одржана лицитација за
државну земљу у Војловици,
Панчеву и Старчеву.
Парцеле ће бити понуђене
по почетним ценама које се
крећу у распону од 5.250 ди-

нара па до 36.650 динара.
Услови за учешће на јавном
надметању су да је газдинство регистровано и да има
активан статус најмање три
претходне године, као и да
носилац газдинства има минимум три године пребивалиште на територији катастарске општине у којој намерава да закупи њиве.
Услов трогодишњег активног статуса важи и за правна
лица. Она уз то морају да поседују најмање 10 хектара земље и да им је седиште на
територији Панчева. Све наведено лицитанти морају доказати одговарајућом документацијом.
У јавном надметању не могу учествовати они који су у
пасивном статусу и сви који
нису платили закуп по претходним уговорима или текућем уговору. Комисија за
спровођење лицитације одбиће пријаве пољопривредника који су државну земљу
дали у подзакуп или су је
узурпирали.
Овом лицитацијом требало би да после низа година
буде уведено више реда у ову
област, јер ће она бити спроведена пре јесењег скидања
усева, а све закупнине ће морати да буду плаћене унапред. То значи да неће бити
могуће као до сада ући бесправно на ове њиве, па
касније кроз лицитацију формално легализовати узурпацију, или платити тек када се
скине летина са ових ораница. Сада ће онај ко намерава
да обрађује додатне површине земље морати да има спремљен новац за то.

Петак, 22. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Радници „Електровојводине”
су у понедељак, 18. јула, због
неплаћених рачуна, почели да
искључују струју у локалима
Апотеке Панчево. Током прва
два дана без електричне енергије остало је шест објеката у
селима и граду, међу којима и
централна апотека у Карађорђевој улици. То значи да су
оне одмах и затворене, јер више нису могле да раде.
Запослени су одмах из тих
апотека пренели инсулине и
друге медикаменте који се чувају у фрижидерима у оне
објекте којима струја није искључена како би спасли те лекове од пропадања. Из истог
разлога су престале да раде
лабораторија и Галенска лабораторија у Карађорђевој. Осим
тога, на дужи рок би могли бити угрожени и остали лекови,
јер се чувају на температури
до 25 степени Целзијуса, а како климе не раде без електричне енергије, питање је колико ће моћи да се одрже.
То, међутим, није крај невољама апотекара. Повериоци
који су претходно запленили
лекове да би наплатили своје
дугове вратили су ту робу назад након споразума постигнутог с локалном самоуправом о
плаћању дуга, чија висина прелази 700 милиона динара. Међутим, добар део тих лекова
нема тржишну вредност јер им
је у међувремену истекао рок
или су пред истеком рока, те су
фармацеути морали да их отпишу. То ће изазвати нове трошкове, јер отпис мора да се
плати два евра по килограму, а
новца нема.
Градоначелник Саша Павлов рекао је у уторак, 19. јула, да споразум о намирењу
дуга постигнут с повериоцима не може бити реализован
зато што не постоји правни

основ за то. Објаснио је како
је проблем у томе што веледрогерије траже да уговор који би с Градом потписале о
враћању дугова из буџета у
на ред них неко лико го дина
буде нека врста залоге код пословних банака. Повериоци
очигледно желе да на тај начин обезбеде даље кредитирање свог пословања, али је Павлов рекао да Закон о буџетском систему и Закон о здравственој заштити не дозвољавају да локална самоуправа

забавна, а понајмање самом
метафоричком кућном љубимцу, то јест запосленима у
Апотеци.
Они су недавно добили фебруарску плату из буџета.
Правна форма за исплату тог
новца јесу тужбе запослених,
али је Павлов упозорио да то
више неће бити изводљиво.
Наиме, да би те тужбе биле
наплативе, апотекари би морали да раде, што одавно није
изводљиво јер им је рачун у
блокади. Због тога не могу да

Могуће је да ће држава тек
тада „открити” како је државна фармација превазиђена категорија, реликт социјалистичке прошлости и сметња
развоју модерне тржишне економије, па ће променити закон и распродати овај део
здравства.
У савременом неолибералном свету потопљеном у глобалистичку идеологију држава се
претворила у своју супротност,
односно не штити више интересе грађана, већ крупног фи-

Обављена „евакуација” лекова на безбедно место
учествује у таквим финансијским операцијама.
Павлов је рекао како ће морати да буде измењена регулатива да би проблем Апотеке
Панчево и других таквих установа у земљи био решен. То
мора урадити Скупштина Србије на предлог надлежног
министарства или владе, која
још није формирана, а кад ће
бити – не знамо. Тиме је проблем враћен на почетак и све
поново личи на ситуацију у
којој пас јури свој реп. С том
битном разликом што у овом
случају та игра никоме није

набаве нове лекове уместо
оних које отписују или им недостају... и круг је поново затворен.
Градоначелник се нада да
ће надлежни нешто ипак
предузети, јер панчевачка
апотека није једина државна
установа тог типа с великим
финансијским проблемима.
Пре извесног времена плате су
почела да касне и новосадским фармацеутима, али им
засад рачун није блокиран, па
их још увек добијају. Овим
стопама убрзо ће кренути и
друге апотеке у Србији.

нансијског капитала. Због тога
се повлачи из здравства, па та
делатност више не служи заштити народног здравља, већ
екстрапрофита фармацеутске
индустрије. Преведено на обичан језик, може се лечити само
онај ко има пара, а остали су
препуштени судбини.
Присуствујемо процесу увођења глобалног клептократског система који грубо избацује кроз прозор све вековима
развијане хуманистичке принципе човечанства. Случај Апотеке Панчево могао би бити
само део тог процеса.

БЕЗ ДОГОВОРА О ЦЕНИ ПШЕНИЦЕ

Министарска „танка” обећања
Слободно тржиште
малверзација
регулише откуп
Двоје министара и две асоцијације пољопривредника разговарали су средином прошле недеље о једној актуелној теми са
очекиваним резултатом – обећањима. Пракса је показала да
када их дају политичари, она су
углавном празна. „Банатски паори” и Независна асоцијација
пољопривредника Србије покушали су да с Расимом Љајићем,
министром трговине, и Снежаном Богосављевић Бошковић,
министарком пољопривреде,
постигну било какав договор у
вези с мерама за регулисање
српског квази тржишта жита.
Састанку су присуствовали
представници велетрговаца,
новосадске Продуктне берзе и
удружења „Жита Србије”.
Званичници су након састанка свечано изјавили да
држава не одређује цене жита,
већ то регулише слободно тржиште, али су обећали да ће
инспекције проверити притужбе ратара како одређени откупљивачи и велетрговци узимају слободу да одређеним
малверзацијама обезбеђују себи екстрапрофит на рачун
произвођача.
Пољопривредници су се најпре пожалили да их трговци

поткрадају тако што исплаћују
цену пшенице која је утврђена
на новосадској Продуктној
берзи, али умањену за износ
ПДВ-а од осам одсто. Тачније,
плаћају 15 динара за килограм
са урачунатим порезом, док је
на берзи та цена без пореза. Толико о слободном тржишту.
На то је Жарко Галетин, директор берзе, додао како је
спречен покушај једног познатог домаћег „шећерног” тајкуна да лажном трговином између своје две ћерке-фирме
обори цену жита на 12 динара.
Сељаци су затражили да држава интервенише тако што

би одређене количине овогодишњег рода откупила за робне резерве, али је то одбијено
уз образложење да у буџету
нису планирана средства за
тако нешто.
„Банатски паори” су потом
предложили министрима да
шпекуланти који су покрали
државу пре две године продајући њено жито надокнаде
штету тако што ће уступити
своја складишта паорима да у
њима чувају пшеницу. У вези
са одговором на предлог настала је рашомонијада. Ненад
Манић из „Банатских паора”
рекао је како би то могло да

се деси ускоро, али је Владимир Глигорин из НАПС-а негирао такву могућност. Он је
рекао да је Љајић обећао да
ће то бити размотрено за наредну производну годину. Додао је како су представници
НАПС-а, незадовољни резултатима састанка, одбили да се
након њега сликају с министрима за телевизију.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику

magyar nyelven / на мађарском језику
PANCSOVÁN, PÉNTEKEN, 2016. JÚLIUS 22. / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 22. ЈУЛА 2016.
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HERTELENDYFALVÁRÓL ÉS A MAGYAROKRÓL

A HIT, MINT MEGTARTÓ ERŐ
A bukovinai székely-magyarok történelme a madéfalvi vérengzéssel kezdődött Erdélyben, amelyet Mária Terézia
királynő hadvezérei követtek el 1764.
január 7-én az ott egybegyűlt székely
vezérek ellen, de velük együtt ártatlan
áldozatok is voltak – idősek, asszonyok
és gyerekek. A mészárlás és erőszakos
katonasorozás következtében a túlélők
Moldvába vándoroltak, ahol menedéket kaptak. Később kerültek Bukovinába.
Onnan az évtizedek folyamán kitelepültek és elvándoltak világszerte. A bukovinai falvak még ma is léteznek a
Szucsáva vidékén.
A székelyek nem feledték a múltat:
Madéfalván (Erdély, Románia) egy hatalmas kőoszlopot állítottak, amelynek
tetejére széttárt szárnyú turulmadarat
helyeztek, a szabadság jelképeként. S
mivel a január 7-én történtek következtében jött létre a bukovinai székelyek nemzetsége, e napot a véres események ellenére a bukovinai székelyek
születésnapjaként ünneplik.
A gyárak árnyékában

Ma Hertelendyfalva (hivatalosan Vojlovica) Pancsova város helyi közösségeként létezik, mint külvárosi telep a
város központjától kb. 3,5 kilométerre.
A lakosságát főként szerbek, magyarok és szlovákok képezik, de még más
nemzetiségüek is élnek. A székely-magyarok 1883-ban települtek a faluba. A
település nevét gróf Hertelendy Józsefről kapta, mai elnevezését pedig 1922ben a közelében lévő Vojlovica kolostorról, amely 1404-től létezik.
A település megalapítása még 1856ban kezdődött, amikor megkezdték a
Duna menti területek betelepítését
(ún. Marienfeld). szlovákokat, németeket és bolgárokat telepítettek, majd
1883-ban érkeztek meg a bukovinai
székelyek. A közel 400 érkező család a
három környező faluban telepedett le:
Vojlovicán (Hertelendyfalván), Ivano-

Örökös tanár és
költői lélek
» VII oldal
vón (Sándoregyházán) és Szkorenovácon (Székelykevén). Vojlovicára református vallású székelyek kerültek, akik
Andrásfalváról érkeztek.
A Duna gyakran elárasztotta a termőföldet és a települést, ezért a lakosság
biztonságosabb helyen keresett menedéket. Így kaptak telkeket a mai Hertelendyfalva területén, ahol minden nemzet egy-egy utcát népesített be, amelyeket a mai napig néha úgy emlegetnek:
magyar út, német út, szlovák út.
A helybeli lakósság gátépítéssel és
földműveléssel foglalkozott, télen pedig favágással és jéghordással. A pancsovai piacra az élelem nagy része Hertelendyfalváról került, a földművelés
pedig a lakósság egyik főfoglalkozása
lett az 1950-es évek végéig, amikor kiépültek a település körül a nagy gyárak: a falu végén a kőolajinomító, mellette a műtrágyagyár, majd a nagy vegyipari gyár, a Petrohemija. A hertelendyfalviak közül nagyon sokan
ezekben a gyárakban kaptak állást, de a
földművelés a mai napig is egyike a fő
foglalkozásoknak.

A falu központjában 1902. Szeptember 24-én szentelték fel a református és
evangélikus templomot. Az első református lelkész homka Károly volt, aki
a Bukovinából való kitelepítést is vezette. A szolgálatban ia, ij. homka
Károly követte, aki 1944-ben eltűnt a
II. Világháború viharában. A harmadik kinevezett református lelkész Kocsis Antal volt, aki több mint 50 évig
maradt szolgálatban, majd őt követte
Halász Béla, aki 1988-ban ijú lelkészként érkezett Hertelendyfalvára és a
mai napig maradt, most mint a Szerbiai Református Keresztyén Egyház jelenlegi püspöke.
Az andrásfalvi Székelyek megtartó
ereje a hit volt és maradt a mai napig.
Új vándorlások

A hertelendyfalvi magyarok részt vesznek a helyi közösség munkájában és a
városi önkormányzatban, ahol törekednek, hogy a magyarság érdekeit is
képviseljék.
A hertelendyfalvi Székelyek sorából
kerültek ki tanárok, mérnökök, orvo-

sok és szorgos munkások, de sikeres
magán-gazdálkodók is. De nagyon
sokan vannak olyanok is, akik elhagyták Hertelendyfalvát a viharos időkben. Ilyenek voltak a hatvanas, majd a
kilencvenes évek.
Ma pedig mintha a történelem ismétlődne – nagyon sokan indultak a
nagyvilágba, a jobb életet és biztonságosabb jövőt keresve. Ezek főként iatal emberek, akik egyedül, vagy családdal költöznek távol az otthontól,
próbálkoznak megélhetést keresni és
beilleszkedni az új környetbe.
Marad a remény, hogy ők is - elődeikhez hasonlóan, akik évtizedeken keresztül beilleszkedtek az itteni környezet életkörülményeibe, magukkal viszik őseik kultúrájának és hagyományainak egy töredékét. Abban is reménykedünk, hogy még sokáig lesznek székelyek ezen a tájon, akik majd
bevárják őket, ha úgy döntenek hogy
visszajönnek.
Lőcsei Ilona
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BUKOVINAI SZÉKELYEK DÉL-BÁNÁTBAN

NEM FELEDJÜK GYÖKEREINKET
Szövetségbe egyesülve,
melynek székháza
Bonyhádon van
Magyar kultúregyesületek –
hagyományőrzők
A bukovinai székelyek kis magyar népcsoportok közös történelmi múlttal. Ők ma Tolna és
Baranya megyében élnek Magyarországon, Vajdahunyadban
Romániában és a Vajdaságban –
Székelykevén, Sándoregyházán
és Hertelendyfalván.
A székelyek egy csoportját
Erdélyből Bukovinába telepítették a 18. század második felében, ahol új falvakat alapítottak.
Megtartották jellegzetes kultúrájukat, néphagyományaikat
mind a 20. századig, amikor
végleg elhagyták azt a térséget.
Az Osztrák hatalom kényszeres
hadseregbe való bevonulás elleni lázadás eredményezte később
a székelyek telepítését Bukovinába. A törökök feletti győzelem és az Osztrák hatalom felerősödése után Erdély elvesztet-

te autonómiáját. Amikor Mária
Terézia királynő átszervezte a
határőrséget, a kényszeres sorozás 1764. január 7-én a madéfalvi vérengzésbe torkollott,
ahol több száz székelyt mészároltak le, mert azok megtagadták a hadseregbe való bevonulást. Ez eredményezte a székelyek menekülését Moldvába,
majd később Bukovinába. Akkor kb 1000 székely menekült
Madéfalváról és környékéről.
Az új települések

Miután a Habsburg birodalom
1774-ben megszerezte Bukovinát, bekövetkezett a székelyek
újabb telepítése. Még mintegy
100 család került Bukovina gyéren lakott területére 1776-ban,
majd még 200 család 1784-ben
és 1786-ban II. József osztrák
császár és gróf Hadik András tábornok közbenjárásával.
A bukovinai öt új falu neve:
Istensegíts – 1777., Fogadjisten
– 1176., Józsefalva – 1785., Hadikfalva – 1785. és Andrásfalva
– 1786.
A 19. század folyamán a bukovinai székely lakosság száma
megháromszorozódott, 1880-

ban elérte a 9887 lakost, az
1930-as évek végéig pedig már a
16000-et. Mindez a termőföldhiányhoz és az életszínvonal
gyors csökkenéséhez vezetett.
Sokan a székelyek közül már
abban az időszakban elhagyták
településeiket és keresték az új
megélhetést. 1883. folyamán az
akkori Magyar kormány mintegy 4000 székelyt telepített a
Duna mentére: Hertelendyfalvára, Sándoregyházára és Székelykevére Dél-Bánátban. Több
család abban az időszakban Kanadába, Brazíliába és Dél-Erdélybe telepedett Arad (1888–
1892), Déva (1910), Vajdahunyad (1892), Csernakeresztúr
(1910) környékére és más helyekre.
Egy nemzeti közösség megalakulása

A Bukovinai Székelyek Szövetségét 1989-ben alapították Magyarországon, Bonyhádon. A
hertelendyfalvi Tamási Áron
SZMME egyike az alapító egyesületeknek, ami azt jelenti,
hogy már 27 éve tagja e szövetségnek.
2001-ben a Bukovinai Széke-

lyek Országos Szövetsége elnevezést kapja, Bonyhád lett az állandó székhelye. Ma már több
mint 35 tagegyesülete van Románia, Vajdaság és Magyarország területéről. A székelykevei
Petői Sándor MME ugyancsak
az alapítás óta tagja, a későbbi
években csatlakozott a Szalmaszál IME és a Tinett Ijúsági
Klub Székelykevéről, a Bonnaz
Sándor MME Sándoregyházáról
és a Petői Sándor MME Pancsováról.
Potápi Árpád János, Bonyhád
akkori polgármestere és Magyar
állami képviselő volt a szövetség
elnöke 1998-tól 2011-ig, amikor
e tisztségre Csibi Krisztinát választják, 2015-től pedig az elnök
Asztalos Zoltán.
Minden év januárjában tartják meg a szövetség évi küldöttgyűlését, átlagban január 7-én, a
Bukovinai székelyek nemzeti
közösségének megalakulása
napja körül.
Központi ünnepség
augusztusban

Hertelendyfalvára a bukovinai
székelyek 1883-ban telepedtek
le Thomka Károly református
lelkész vezetésével. Az volt a
telepítés célja árvízvédelmi
gátépítés volt, miközben földet
ígértek nekik és jobb életet attól, amilyen a távoli Bukovinában volt.
Hertelendyfalván már akkor
németek és szlovákok éltek, tehát ezekkel a népekkel és a szerbekkel egy közösséget építettek,
egy iskolába jártak, templomokat építettek egymás mellett.
Békés együttélésben vannak a
mai napig.
2003-ban egy teljes évi manifesztációval ünnepeltük meg a
székelyek idetelepítésének 120.
évfordulóját közösen a sándoregyházi és székelykevei közösséggel, ahol a bukovinai székelyek ugyancsak megőrizték önazonosságukat és kultúrájukat.
Minden hónapra szerveztünk

egy rendezvényt, amelyet mind
a három településen bemutattunk, a központi ünnepség pedig augusztusban volt, mint a
Bukovinai Székelyek Találkozója. Ez alkalommal 12 egyesületet láttunk vendégül Magyarországról és Romániából és mind
a három településen gazdag
művelődési műsort szerveztünk
vendégek és házigazdák részvételével.
A magyar művelődési egyesületek és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének
több évtizedes együttműködése
alapján Pancsova város képviselete Bonyhádon 2010. március 15-én, Magyarország nemzeti ünnepének napján aláírta

Pancsova és Bonyhád testvérvárosi szerződését. Pancsova
városi képviselete mellett az
ünnepségen részt vettek a pancsovai Petői Sándor MME tagjai is. Azóta, a mai napig a két
város képviselői több alkalommal találkoztak. Egy ilyen látogatási alkalom volt 2013. szeptember végén Hertelendyfalván, amikor Bonyhád város
képviselete jelen volt a bukovinai székelyek idetelepítésének
130. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen, az utolsó pedig ez év áprilisában a hertelendyfalvi Tamási Áron
SZMME székházában felállított
székelykapu avató ünnepségén.
Lőcsei Ilona

A SZÉKELYKEVEI TELEPÜLÉS MEGÜNNEPELTE 130 ÉVES FENNÁLLÁSÁT

EGY ÚJ EMLÉKMŰ
Székelykeve, egyik falu a kovini községben, a legdélebbi település Vajdaságban,
ahol a lakosság többségét magyarok képezik. Székely-magyarok, akik 133 évvel
az idetelepítés után is arra törekednek,
hogy megőrizzék nyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat. Példásan rendezett falu kiépített infrastruktúrával,
modern általános iskolával, középületekkel, felújított katolikus templommal.
És ügyes, szorgos emberekkel, akik napról napra egyre nehezebben tudják tartani a lépést az idővel, mert egyre kevesebben vannak. Mégis, amikor szükséges, össze tudnak fogni.
Így volt ez idén július 2-án és 3-án,
amikor a székelykevei közösség a falu
telepítésének 130. évfordulóját ünnepelte. Ugyanis, a bukovinai székelymagyarokat erre a vidékre 1883-ban
telepítették, de előbb Gyurgyevóra, a
Duna melletti településre, ahol ez a hatalmas folyó minden évben elöntötte a
termőföldet és a falut. Így tehát a veszélyeztetett lakosság 1886-ban áttele-

pedett Székelykevére. A Székelykevei
Helyi Közösség Tanácsa határozatot
hozott, hogy erre az évfordulóra egy
emlékművet emeljenek, a madéfalvi
emlékműhöz hasonlót (Erdélyben,
Romániában), amely a bukovinai székelyek történelmének kezdetét előidéző vérengzésre emlékeztet. Habár a
szükséges engedélyek beszerzéséhez
vezető folyamat hosszú ideig tartott, a
nyár elején a döntést tett követte.
Az anyaország támogatása

A rendezvénysorozat szombaton délelőtt ünnepi szentmisével kezdődött a
Szent István katolikus templomban,
majd azt követően – Sarlós boldogaszszony ünnepe lévén, az egybegyűlt hívek zarándokmenetben kivonultak a
falu határában felállított kereszthez és
itt tartottak áhitatot az idei gabona betakarításáért. A hívők tiszteletben
tartják ezt a régi egyházi hagyomány,
mely szerint ezen a napon kezdődik az
aratás időszaka.
Az esti órákban az óvodások és a helyi művelődési egyesületek tagságának

részvételével tartalmas ünnepi mősort
rendeztek, mely során felidézték a 130
éves település múltját, hagyományait,
de szó esett a jelenről is.
Vasárnap, július 3-án az ünnepi
szentmise után a helybeliek és a rangos
vendégsereg kivonultak a temetőkertig, ahol a székelykapu mellett a felállított emlékszobor felavatása következett. Az emlékmű hasonló a Madéfalván lévőhöz és a két település történelmi kötődését jelképezi.
A szerb és magyar himnusz eléneklése után ünnepi beszédek sora
következett. Köszöntőt mondott többek között Sanja Petrović, Kevevára
önkormányzatának elnökasszonya,
Csibi Krisztina, a Magyarság Háza
igazgatónője Budapestről, a testvértelepülések képviselői Magyarországról és Erdélyből, Dudás Károly, a
VMMSZ elnöke és Hajnal Jenő, az
MNT elnöke.

Jelen volt még Pirityiné Szabó Judit,
a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Gyöngyös Zsóia, a
Belgrádi Magyar Nagykövetség első
beosztottja, ij. Lesi Árpád, a testvértelepülés, Kunszentmiklós polgármestere, Szadai József, Ráckeve polgármestere, Óvi Enikő, Sepsiszentgyörgy polgármesterének helyettese és Kiss Valéria, az ünnepi rendezvényt és szoborkészítést támogató Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. képviselője. A meghívott vendégek között voltak a szomszéd települések civilszervezeteinek és
egyesületeinek képviselői és pártszervezetek képviselői is.
Koszorúzás

Az alkalmi műsorban, amelyet Szatmári Mihály, a SZMECISZ elnöke és a
szervező bizottság tagja vezetett, részt
vett a helyi Szalmaszál IME asszonykórusa és szavalója. Az ünnepséget

szebbé tette jelenlétével a fúvós zenekar, valamint a helyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai.
Ezt követte az emlékmű leleplezése.
Közösen tette ezt meg Pirityiné Szabó
Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság
főosztályvezetője, Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatónője, Sanja Petrović, Kevevára önkormányzatának elnökasszonya és Pirkov Ilija, a Székelykevei
Helyi Közösség Tanácsának elnöke.
Ft. Csipak Csaba helyi plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik
munkájukkal segítették az emlékmű
felállítását, majd megáldotta az emlékművet.
A vendégek és helybeliek sorban elhelyezték emlék-koszorúikat a leleplezett emlékműre. Az ünnepség hivatalos része a székelyhimnusz eléneklésével ért véget. A későbbiekben házigazdák és vendégek kötetlen társalgásával
folytatódott a nap.
Az új emlékmű és a székelykevei közösségnek a 130 éves múltra való viszszatekintése reménykeltés, hogy e közösség továbbra is itt marad. Az ilyen
alkalmak ugyancsak bíztatóak lesznek,
hogy folytatódjon a küzdelmük a megmaradásért.
Lőcsei Ilona
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О ВОЈЛОВИЦИ И МАЂАРИМА

ВЕРА КАО ПОДСТРЕК ЗА ОПСТАНАК
Историјат буковинских Секељ-Мађара
почиње масакром у селу Мадефалва
у Трансилванији који су починиле
војсковође Марије Терезије 7. јануара 1764. над вођама Секеља који су
се ту окупили, али заједно с њима су
страдале и невине жртве – стари, жене и деца. Као последица масовног
убиства и насилног привођења у редове војске, преживели су пребегли
у Молдавију, где су нашли уточиште. Потом су прешли да живе у Буковини.
Одатле су се каснијих деценија
преселили и настанили широм света.
Ова села се и данас налазе на простору жупаније Сучава.
Секељи нису заборавили прошлост: у
селу Мадефалва (Трансилванија, Румунија) подигнут је један огроман
камени споменик, на врху с великом
птицом турул раширених крила, као
симболом слободе. И пошто је нација буковинских Секеља настала након догађаја од 7. јануара, насупрот
крвавом догађају, тај дан се и данас
означава као рођендан буковинских
Секеља.
У сенци фабрика
Данас Hertelendyfalva (званично названа Војловица) постоји као месна
заједница града Панчева, као приградско насеље удаљено око 3,5 километара од центра града. Становништво чине углавном Срби, Мађари и
Словаци, али живи ту још много нација. Секељ-Мађари су у ово насеље
досељени 1883. године. Насеље је добило назив по грофу Јожефу Хертелендy, а данашњи назив 1922. године
по манастиру Војловица, који постоји од 1404. године.
Оснивање насеља је започето давне
1856. године, када је почело настањивање простора крај Дунава (тзв. Mariafeld). Настањени су Словаци, Немци
и Бугари, да би се 1883. доселили буковински Секељи. Око 400 пристиглих породица настанило је три окру-

Вечити
наставник и
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» страна V
жна села: Војловицу (Hertelendyfalva),
Иваново (Šandoređhaza) и Скореновац (Sekeljkeve). У Војловицу су настањени Секељи реформатске вере који
су стигли из села Андрашфалва.
Дунав је често плавио оближња насеља и обрадиву земљу, па су људи
били приморани да нађу сигурније
уточиште. Тако су добили плацеве на
месту данашње Војловице, где је свака нација настанила по једну улицу,
које се још и данас понекад тако спомињу: мађарска улица, немачка улица и словачка улица.
Мештани су се бавили изградњом
брана и земљорадњом, а зими сечом
дрва и превозом леда. На панчевачку
пијацу већина хране достављана је из
Војловице, а земљорадња је постала
једно од главних занимања мештана
све до краја педесетих година, када
су изграђене велике фабрике у окружењу села: Рафинерија нафте, „Азотара” и „Петрохемија”. Многи Војловчани су се запослили у овим и
осталим градским фабрикама, али је

земљорадња остала и даље једно од
водећих занимања.
У центру села су 24. септембра
1902. освештане реформатска и евангелистичка црква. Први реформатски
свештеник је био Карољ Томка, који је
и предводио досељење из Буковине. У
служби га је наследио син, Карољ
Томка млађи, који је 1944. нестао у
вихору Другог светског рата. Трећи
именовани реформатски свештеник
био је Антал Кочиш, који је више од
педесет година био у служби, а наследио га је Бела Халас, који је 1988. године стигао у Војловицу као млади
реформатски свештеник и остао ту до
данас, као садашњи бискуп Реформатске хришћанске цркве у Србији.
Секељима из Андрашфалве вера је
била и остала до данас подстрек за
опстанак.
Нове сеобе
Мађари – мештани Војловице учествују у раду месне заједнице и општинске
управе, покушавајући да представљају
интерес мађарског живља.

Из редова Секеља из Војловице
многи су постали наставници, инжењери, лекари и вредни радници, а
има и успешних предузетника. Али
је много и таквих који су напустили
Војловицу у бурним временима. Такве су биле шездесете, па деведесете
године.
И данас као да се историја понавља – многи су кренули поново у
свет, у потрази за бољим животом,
сигурнијом будућношћу. То су
углавном млади људи, који сами или
с породицом одлазе далеко од домовине и покушавају да се снађу и
уклопе у неке нове средине.
Остаје само да се надамо да ће и
они, као и њихови претходници, који су се током векова прилагодили
начину живота на овим просторима,
понети са собом и део културе и традиције својих предака. Као и томе да
ће још дуго бити Секеља на овим
просторима, који ће их дочекати ако
одлуче да се врате.
Илона Лечеи

Пријатељице
злата вредне
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БУКОВИНСКИ СЕКЕЉИ У ЈУЖНОМ БАНАТУ

КОРЕНИ СЕ НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ
Удружени у савез
чије је седиште у
Боњхаду
Мађарска културна
друштва – чувари
традиције
Секељи из Буковине су мале
мађарске етничке заједнице
са заједничком историјом.
Они данас живе у жупанијама
Толна и Барања у Мађарској,
Хунедоара у Румунији и у Покрајини Војводини – Скореновцу, Иванову и Војловици.
Једна група Секеља је мигрирала из Трансилваније у
Буковину у другој половини
18. века и тамо основала своја
нова насеља. Тамо су задржали
своју карактеристичну културну и народну традицију све до
20. века, када су дефинитивно
напустили те крајеве. Миграција Секеља у Буковину била је
реакција на присилну мобилизацију од стране Аустрије. После пораза Турака и поновног
потпадања под аустријску
власт Трансилванија је изгуби-

ла и то мало аутономије коју је
имала под Турцима.
Приликом поновног преуређења војске и увођења присилне мобилизације од стране
Марије Терезије Секељи су одбили послушност, што је резултирало одмаздом и крвопролићем у Мадефалви 7. јануара 1764. године, где је побијено неколико стотина Секеља, што је довело до велике
сеобе становништва у Молдавију, a касније у Буковину. Тада је око 1.000 Секеља мигрирало из Мадефалве и околине.
Новооснована села
Окупација северне Буковине
од стране Аустрије 1774. године донела је даљи талас миграције Секеља. Још око 100
породица населило је још
увек слабо насељене територије тог дела Буковине у 1776.
години, а потом још 200 у
1784. и 1786. уз помоћ цара
Јозефа II од Аустрије и грофа
Андраша Хадика, гувернера
Трансилваније. Имена пет новооснованих села у Буковини
су: Иштеншегитш – 1777, Фогадјиштен – 1776, Јожеффал-

ва – 1785, Хадикфалва – 1785.
и Андрашфалва – 1786.
У 19. веку популација буковинских Секеља се утростручила, у 1880. години је достигла број од 9.887 становника
и чак око 16.000 до краја тридесетих година. Све то је изазвало акутни недостатак обрадивог земљишта и велики пад
стандарда живота.
Многи Секељи су већ у том
периоду почели да напуштају
своја насеља и траже нова места боравка. Током 1883. године тадашња мађарска влада
је населила око 4.000 Секеља
дуж Дунава у новооснована
села: Хертелендифалва, Шандоређхаза и Секељкеве у јужном Банату. Остале секељске породице емигрирале су у
том периоду у Канаду, Бразил
и по градовима у јужној Трансилванији у околини Арада
(1888–1892), Деве (1910), Вајдахуњада (1892), Чернакерестур (1910) и још нека места.
Настанак националне
заједнице
Године 1989. оснoван је Савез
буковинских Секеља у Мађар-

ској са седиштем у Боњхаду.
МКУД „Тамаши Арон” из Војловице је један од оснивача,
што значи да смо чланови тог
савеза већ 27 година.
Назив је 2001. године промењен у Државни савез буковинских Секеља са сталним седиштем у Боњхаду. Данас већ
окупља више од 35 удружења с
територије Румуније, Војводине и Мађарске. МКУД „Петефи
Шандор” из Скореновца је исто
члан Савеза од оснивања, а каснијих година су се прикључили Омладински МКУД „Салмасал” и Омладински клуб
„Тинет” из Скореновца, МКУД
„Бонназ Шандор” из Иванова и
МКУД „Петефи Шандор” из
Панчева.
Потапи Арпад Јанош, тадашњи градоначелник Боњхада
и државни посланик у Мађарској, био је председник овог
савеза од 1998. до 2011. године, када је на ту функцију изабрана Кристина Чиби, а од
2015. године председник је
Золтан Асталош. Сваке године
у јануару се одржава годишња
скупштина Савеза, обично око
7. јануара, на дан настанка националне заједнице Секеља из
Буковине.
Централна свечаност у августу
Секељ-Мађари су досељени на
простор Војловице 1883. године предвођени реформатским
свештеником Томком Карољем. Досељени су с циљем да
граде бране за заштиту од поплава, а обећани су им земља
и бољи живот од онога који су
имали у далекој Буковини.
У Војловици су већ тада живели Немци и Словаци, тако
да су с тим народима, као и са
Србима, чинили једну заједницу, похађали исту школу,
саградили цркве једну поред
друге. У мирном суживоту живе и дан-данас.
Године 2003. смо једном годишњом манифестацијом обе-

лежили 120. годишњицу досељења Секељ-Мађара заједно са
Ивановом и Скореновцем, где
су буковински Секељ-Мађари
исто сачували свој идентитет и
културу. Сваког месеца смо
организовали једну манифестацију, која је била представљена у сва три насеља, а централна свечаност је била у августу и организована је као
„Сусрет буковинских СекељМађара”, када смо угостили 12
културних друштава из Мађарске и Румуније и у сваком
насељу је приређен богат културно-уметнички програм уз
учешће гостију и домаћина.
На основу вишедеценијске
сарадње мађарских КУД-ова
и Државног савеза буковинских Секеља, Град Панчево је
у Боњхаду 15. марта 2010, на

дан државног празника Мађарске, потписао по вељу о
братимљењу Панчева и Боњхада. Поред делегације Града
Панчева, свечаности потписивања повеље присуствовали
су и чланови МКУД-а „Петефи Шандор” из Панчева. Од
тада до данас су се делегације
градова у више наврата посећивале. Једна од прилика посете делегације града Боњхада била је прослава 130. годишњи це до се ље ња бу ко вин ских Секељ-Мађара на ове
про сто ре, ко ја је одржана
крајем септембра 2013. године у Војловици, а последња у
априлу ове године приликом
свечаног освештења секељкапије у седишту МКУД-а
„Тамаши Арон”.
Илона Лечеи

НАСЕЉЕ СКОРЕНОВАЦ ПРОСЛАВИЛО 130 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

НОВИ СПОМЕНИК КУЛТУРЕ
Скореновац, село у општини Ковин,
најјужније је место у Војводини где
већину становништва чине Мађари.
То су Секељ-Мађари, који се и након
133 године од досељења труде да сачувају свој језик, културу и традицију. Примерно уређено село са изграђеном инфраструктуром, модерном
основном школом, зградама за јавну
намену, обновљеном католичком црквом. И вредним, марљивим људима, који из дана у дан све теже могу
да одрже корак с временом зато што
их је све мање. Ипак, када је потребно, знају да се удруже.
Тако је било 2. и 3. јула ове године,
када је скореновачка заједница прославила 130. годишњицу постојања
насеља. Наиме, буковински СекељМађари су на ове пределе досељени
давне 1883. године, али прво у Ђурђево, насеље крај Дунава, где је ова
моћна река сваке године потапала
обрадиво земљиште и насеље. Тако
је угрожено становништво 1886. године пресељено у Скореновац. Савет
МЗ Скореновац је донео одлуку да се

за ову го ди шњи цу по диг не је дан
спо ме ник, на лик оном у Ма де фал ви (Тран сил ва ни ја, Ру му ни ја),
ко ји озна ча ва бит ку ко јом је за по чет исто ри јат бу ко вин ских Се кељ-Мађара. Иако је процес до добијања свих потребних дозвола трајао
дуго, одлука је почетком лета спроведена у дело.
Помоћ земље матице
Прослава је почела у суботу 2. јула у
католичкој цркви Св. Иштвана светом мисом, након чега су верници
предвођени свештеницима кренули
у ходочашће до крста постављеног у
атару села, где су одржали молитву
за успешну жетву. То је стари верски
обичај којег се мештани придржавају, по коме тог дана почиње време
жетве.
Увече је уз учешће деце предшколског узраста и чланова месних
културно-уметничких
друштава
одржан богат културно-уметнички
програм, током којег су се учесници
присетили прошлости, традиције,
али се говорило и о садашњости 130
година старог насеља.

У недељу 3. јула, након празничне
свете мисе, мештани и позвани гости
су заједно изашли до гробља, где је
уследило откривање споменика подигнутог поред постојеће секељ-капије. Споменик је налик на онај
који се налази у Мадефалви (Трансилванија, Румунија) и симболизује
повезаност двају места кроз историју.
После отпеване српске и мађарске
химне уследио је низ поздравних говора. Присутнима су се обратили, између осталих, Сања Петровић, председница Општине Ковин, Кристина
Чиби, директорка Куће Мађара у Будимпешти, представници збратимљених места из Мађарске, Карољ
Дудаш, председник Културног савеза
војвођанских Мађара, и Јене Хајнал,
председник Националног савета мађарске националне заједнице.
Свечаности су присуствовали и шеф
одсека државног секретаријата за националне политике из Мађарске гђа
Пирићи Јудит Сабо, представница мађарске амбасаде у Београду Жофија

Ђенђеш, градоначелник Кунсентмиклоша, места збратимљеног са Скореновцем, Арпад Леши млађи, градоначелник места Рацкеве Јожеф Садаи,
заменица градоначелника места Шепшисентђерђ Еника Ови, председник
Културног савеза војвођанских Мађара Карољ Дудаш и представница Фондације „Бетлен Габор” из Мађарске,
донатора манифестације и израде
споменика, Валерија Киш. Међу позваним гостима су били и представници цивилних организација и удружења из суседних места, као и чланови
партијских организација.
Положени венци
У програму, који је водио Михаљ
Сатмари, председник Савеза скореновачких културних друштава и цивилних организација и члан Организационог одбора, учествовали су
женски хор и рецитатор Омладинског КУД-а „Салмасал” из Скореновца. Својим присуством су прославу
увеличали и дувачки оркестар, као и

чланови Добровољног ватрогасног
друштва.
Након тога је уследило откривање
споменика. Заједнички су то учинили
шеф одсека државног секретаријата
за националне политике из Мађарске
гђа Пирићи Јудит Сабо, Кристина
Чиби, директорка Куће Мађара у
Будимпешти, Сања Петровић, председница Општине Ковин, и Илија
Пирков, председник Савета МЗ Скореновац.
Скореновачки жупник Чаба Чипак
захвалио је свима који су својим залагањем допринели да се споменик
подигне, а након тога је дао свој благослов.
Присутни гости и мештани положили су венце на новооткривени
споменик. Званични део свечаности
се завршио певањем секељске химне. Касније су домаћини наставили
дружење и разговор с високим званичницима и позваним гостима.
Нови споменик и присећање скореновачке заједнице на протеклих 130
година представљају наду да ће ова
заједница и убудуће овде живети. Такође, овакве прилике ће бити подстрек да се настави њихова борба за
опстанак.
Илона Лечеи
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ПРЕДСТАВЉАМО: ЈУЛИJАНА БАЛАША, ПРОФЕСОРКА ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ

БУДУЋНОСТ НАСТАВЕ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

ВЕЧИТИ НАСТАВНИК И ПОЕТА У ДУШИ

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА

Потекла из учитељске
породице
Стизала на све битне
догађаје војвођанских
Мађара
Јулијана Балаша – тетка Јуци,
како је ми овде у јужном Банату зовемо, рођена је у Банатском
Аранђелову
1939.
годинe. Била је десето дете
бројне породице Нађ. Отац је
био наставник – кантор, од кога је наследила љубав према
музици, а мајка је након 1945.
завршила стручно усавршавање за учитеља, тако да је и она
учествовала у издржавању породице.
Детињство је провела у Скореновцу, касније је у Зрењанину завршила Педагошку вишу
школу на одсеку за математику
и физику и добила своју диплому 1959. године. Каријеру као
наставник у основној школи
започела је у Скореновцу исте
године, а касније, од 1961. па
до пензионисања 1995, предавала је у Панчеву. Увек јој је
било блиско предавање на мађарском језику, тако да је у
недостатку наставника неколико година прихватала предавања деци у Скореновцу, а
касније и у Војловици, након
пензионисања.
Несебична помоћ свима
Њен делокруг интересовања је
одувек био јако широк: при-

родне науке, предавање у просвети, књижевност, писање
песама, новинарство, певање
у хору, али је прихватала задатке и на пољу културе, као и
у јавном животу. Њен политички рад је започет чланством у ДЗВМ, да би наставила у ДПВМ на водећим функцијама, све до конгреса у Темерину.
Песме које је написала никада нису објављене у збирци,
већ их је често сама рецитовала у пригодним тренуцима.
Али зато је мноштво њених састава и публикација објављено у разним издањима.
Као члан – ослонац, дуго година и члан председништва
МКУД-а „Петефи Шандор” у
Панчеву, деценијама је учествовала у одржавању Јужнобанатске смотре мађарских
КУД-ова, а више пута је написала и уводну реч за саветовање. Пре много година смо на
њену иницијативу у Панчеву
организовали прву прославу
Мађарског националног празника – 15. марта.

За њено име се везује и
оснивање Војвођанског центра
за методику „Берчек Ержебет”, са седиштем у Панчеву,
који је регистрован 1988. Као
председница тог удружења неуморно је радила на томе да
средства освојена на разним
конкурсима стигну до установа и цивилних организација у
јужном Банату. Након оснивања ВЦМ „Берчек Ержебет” несебично је прихватила уређивање емисије „Мађарски минути” на РТВ Панчеву, која је
почела да се реализује на Божић 1999. у сарадњи с неколико чланова КУД-ова из Панчева и Војловице.
Није устукнула ни пред развојем нове технике, научила је
руковање компјутером, па је
чак често сама обављала и послове камермана. Заједно са
својим супругом Ференцом
Балаша стигла је на сваки догађај који је био битан у животу војвођанских Мађара, а поготово јужнобанатских Мађара и за које је она сматрала да
треба забележити. Вишедеце-

нијски рад на организовању
културних манифестација и
њен новинарски рад служио је
очувању идентитета Мађара
који живе у јужнобанатској
дијаспори.
Много заслужених награда
Оснивање дечјег хора „Дел
Пачиртаи” је исто њена заслуга. Бивши чланови хора чувају
незаборавне успомене након
вишегодишњег заједничког
рада, с путовања и организованих екскурзија.
ВЦМ „Берчек Ержебет” одржала је у функцији током дванаест година заједно с неколико сарадника, све док бриге око
материјалних добара нису превазишле могућности за конкурисање. Скупштинa удружење
је 2010. године одлучило да
центар престане да ради. У августу исте године напустила је
и уредништво „Мађарских минута”, али је и даље остала
спремна да добрим саветима и
позадинским радом помогне
припрему програма. У три
мандата је била чланица председништва Културног савеза
војвођанских Мађара – до
2012, чланица Војвођанског
поткураторијума Фондације
„Иљеш”, чланица Одбора за
образовање Карпатског басена
при Министарству просвете у
Будимпешти, чланица Војвођанског поткураторијума Савета за стипендије, као и Цивилног консултативног тела при
Националном савету мађарске
националне заједнице.
Године 1999. добила је Награду за мањине, 2005. године
медаљу „Арач”, а 2013. је поводом 15. марта именована за награду Мађарски витешки крст
за заслуге, коју додељује председник Мађарске Јанош Адер.
Њен несебичан, примеран рад,
којим нас и даље учи и помаже
у стварању заједништва, награђен је 2015. године признањем
за животно дело „Дрво живота”, које крунише њен самопрегоран рад и живот.
А она и даље ради и подучава, у складу са својим могућностима.
Илона Лечеи

У Војловици је настава у забавишту и Основној школи
„Братство–јединство” деценијама текла на три језика – српском, словачком и мађарском,
све док су родитељи деце били
заинтересовани за такву наставу. Данас у забавишту постоје
комбинована одељења, али
програм наставе не обавезује
васпитаче да се баве децом и
на мађарском и на словачком

завршила два ученика у другом
разреду, два ученика у трећем
и три ученика у четвртом разреду. Након неколико година
изостанка враћена је настава
на мађарском језику у петом
разреду, пошто је било шест
ученика у одељењу чији су родитељи одлучили да њихова
деца слушају наставу на мађарском језику. Према информацијама након уписа деце у

језику, већ само уколико се родитељи изјасне да то желе.
У школи, по закону, деца
имају право на школовање на
мађарском наставном језику,
али је све мање родитеља који
се опредељују за то да своје дете школују на матерњем језику. У прва четири разреда постоји комбиновано одељење с
наставом на мађарском језику.
Школску 2015/2016. годину су

први разред једно дете ће се
прикључити комбинованом
одељењу, а до јесени остаје
отворено питање на ком језику
ће наставу слушати три ученика који прелазе у више разреде.
Већина деце мађарске националности у ОШ „Братство–
јединство” учи мађарски језик
као изборни предмет: неговање
матерњег језика. Остаје питање:
да ли је то довољно?
И. Л.

РЕФОРМАТСКИ ЛЕТЊИ КАМП

ОМИЉЕН МЕЂУ ДЕЦОМ
Као и претходних година, и
ове године је организован Реформатски црквени државни
камп у Фекетићу. Овај летњи
камп – познат као катекизација – већ је деценијама омиљен
међу децом и омладином. Организује се према узрасту деце
и траје пет радних дана. Учесници стижу из свих реформатских црквених заједница,
па тако и из јужног Баната.
Ове године је од 4. јула у
Фекетићу недељу дана боравила најмлађа група деце, узраста од првог до четвртог

њима и разним активностима
могу се упознати са одређеним
темама из Библије, организују
се радионице, уче се и певају
песме, а током поподнева се
баве разним спортским активностима, групним играма и
рукотворинама. Многа деца се
сваке године пријављују, јер се
и на овакав начин стичу нова
познанства и негују стара пријатељства, а лепо се проводи
слободно време.
Друга група деце је ове године имала могућност да током вечери слуша предавања о

разреда, док у другој групи
(узраст од петог до осмог разреда), од 11. јула, нису учествовала деца само из Војводине, већ и из Мађарске – из
места Хидаш. У ову групу је
пристигло осамдесет петоро
деце и петоро одраслих који
предводе камп.
Учесници кампа у преподневним часовима на предава-

астрономији. Предавач је био
један свештеник у пензији који је стигао из Немачке. Када
је пао мрак, телескопом су могли да посматрају небеска тела, прво вече Месец, а затим и
Сатурн.
Наредне недеље организатори кампа очекују омладину
на недељу дана дружења и
учења.
Золтан Силађи

ЈАЧАЊЕ ВЕРЕ И ЗАЈЕДНИШТВА КРОЗ ПЕСМУ

УЈЕДИЊЕНИ РЕФОРМАТСКИ ХОР
У Будимпешти је 2. јула ове
године одржан велики концерт – богослужење под називом „Реформатске песме”, на
којем је под руководством пет
диригената један уједињени
реформатски хор из целог
Карпатског басена са 370 чланова својом песмом хвалио
Господа.
Највећи музички празник
реформата из Карпатског басена у Будимпешти је организован петнаести пут у Националној концертној дворани
„Бела Барток” Палате уметности. Организатори су и ове године у уједињени хор, поред
домаћих, позвали и хорове из
отцепљених црквених регија:
из Украјине, Румуније, Словачке и Србије – Војводине.
Тиме су потврдили чињеницу
да Мађари – ма где у свету
живели – чине један и недељив народ.
Иницијатори и оснивачи
овог низа концерата започели
су организовање 2002. године
с хуманим циљем – да професионално обрађене песме и
псалме из реформатских песмарица, које су издате 1948.
године, подстакну данашњег
човека, који живи овим убрзаним темпом живота, да мало
успори и нађе свој унутрашњи
мир. С певањем и богослужењем заједно, које сада већ има
екуменски карактер, настављено је сакупљање прилога
за помоћ Украјини, које је за-

почето на Реформатском музичком фестивалу крајем маја. Сакупљени новац су организатори акције након концерта предали Шандору Зану
Фабијану, бискупу Украјинске
црквене регије.
Поздравни говор је одржао
Гергељ Бесермењи, идејни творац концерта „Реформатске
песме”, и том приликом је истакао задатак прихватања вере
и јачања заједништва. Изнео је
и податке о досад одржаним
концертним богослужењима у
протеклој деценији, и то: статистика бележи активан наступ 85 хорова, 11 оргуљаша,
19 диригената, пет солиста и
24.500 чланова хора, односно
обрађених 256 реформатских
музичких дела. На крају концерта је Бела Халас, бискуп Ре-

форматске хришћанске цркве
у Србији, дао благослов.

На овогодишњој манифестацији Војводину је представљао реформатски хор из Војловице, са 12 чланова, који су
марљиво увежбавали песме
које су им организатори доставили неколико недеља раније. За овај значајан наступ
припремила их је Јудит Силађи, кантор.
Члановима хора из Војловице је смештај након концерта
обезбеђен у једном дому католичке цркве у Будимпешти,
захваљујући Ђерђу Шену, пореклом из Зрењанина, који
живи у Будимпешти и негује
свестрана лична познанства и
пријатељства која не познају
границе.
Имре Мартинек

ПРВИ МЛАДЕНЦИ ПРЕД СЕКЕЉСКОМ КАПИЈОМ

ПРОСЛАВА ЉУБАВИ И ТРАДИЦИЈЕ
Ступање у брак је велика и
важна одлука. Када су Золтан
Пал и Ивана Божић одлучили
да живот наставе као једна породица, нису се много двоумили где ће се прослава њихове
љубави одржати. Сала МКУДа „Тамаши Арон" у Војловици
је као створена за велика славља, а обзиром на то да им је
круг пријатеља и породице велики, младенци су одлучили
да свадбу направе управо на
том месту.

У априлу ове године свечано подигнута секељ-капија у
дворишту Друштва представља понос војловачких Мађара, а пошто је славље одржано
по секељским свадбеним обичајима, Ивана и Золтан су први младенци који су прошлог
викенда имали част да се
усликају испред велике секељкапије, која подсећа на претке. Био је то један од дивних
догађаја њиховог славља.
Каролина Бисак

VI

Петак, 22. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО СЕ ПРЕНОСИ ТРАДИЦИЈА

ОБНАВЉАЊЕ ПАРОХИЈЕ
РЕФОРМАТСКЕ ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ

ПРИЈАТЕЉИЦЕ ЗЛАТА ВРЕДНЕ
Неочекивано другарство
које је довело до очувања
старих песама

У ср цу осећам само захвалност. Наиме, радови које смо привели
крају нису служили само томе да улепшају наш град, већ и да се
роде нови међуљудски односи и другарства.
Данас пишем о томе да треба радити на себи и осетити чар
градње. Јер од пролећа ове године није само једна зграда доведена у стање да се може у њој становати, већ се наша црква градила
подједнако телесно и душевно. Реформатска црква у центру Панчева је ове године богатија просторима који су из старог претворени у ново: обновљено је предсобље и изграђени су ново купатило и кухиња.

Скоро цео век разлике у
годинама није био препрека
У модерном времену у којем живимо,
веома је тешко пренети љубав према
старим занатима, народним песмама и
рецитацијама и скоро заборављеним
рукотворинама на млађе нараштаје.
Све ово је пошло за руком госпођи Катици Ереш, која је успела да усади љубав према очувању заборављених песмица и рецитација, новом језику и народној ношњи шестогодишњој Ивани,
праунуци своје пријатељице и рођаке
Ержебет Николајевић.
Када је осамдесеттрогодишња тета
Катика, како Ивана воли да је зове, одлучила да своју кућу подели с рођаком
Ержебет како би умањила самоћу позних година, није ни сањала да ће заправо добити две цимерке. Ивана се везала за своју нову пријатељицу, која је
скоро осам деценија старија од ње саме, те с обзиром на то да тета Катика,
нажалост, нема своју децу и унуке, девојчицу је прихватила као своју.
У почетку, као и свако дете, стидљива, али неописиво мила девојчица, пратила је своје дадиље у стопу. Скупљала
је реч по реч мађарског језика, који раније није користила, хранила коке, ју-

ЗАВРШЕН ВЕЛИКИ ДЕО ПОСЛА

рила мачке и радила све што деца воле
да раде када дођу код баке или прабаке
на село. Како је време одмицало, опустила се и, на благо разочарање прабаке и „нове” баке, почела је течно да
прича мађарски језик, тако да се сада
ништа не може сакрити од ње. Како Катица и Ержебет саме кажу, раније су
могле да се договоре или да поразговарају о озбиљнијим темама на Ивани
страном језику, али то време је прошло
и са осмехом на лицу поносно слушају
Иванино чаврљање.
Тета Катика, дугогодишња чланица
хора и клуба жена МКУД „Тамаши
Арон” из Војловице, увек је уживала у
певању старих мађарских песама, те је
почела да их певуши у друштву девојчице. Мало-помало, Ивана је почела да
их пева и сама, успут се распитујући
шта која реч значи, те је уједно почела
да усавршава мађарски језик.
Како је то обичај код деце, језик је
научила брзо, још брже заволела песме
које је слушала сваки дан и након мало
убеђивања и савладавања треме пристала је да пева на пробама хора, након
чега је постала заштитни знак већине
наступа у Панчеву и околини.
Тета Катика, искусна кројачица, сашила јој је и мађарску народну ношњу,
коју Ивана с поносом носи на наступима и прославама. Ова мила девојчица
никад не пропушта прилику да објасни
како је ношња ручни рад њене драге тета Катике.
С обзиром на то да су ове две даме
моје комшинице, уживам да свако по-

подне слушам милион Иваниних питања и још толико тета Катичиних одговора о овој или оној биљци, бубици или
било чему што шестогодишњакињи може пасти на памет, док вредно раде у
башти или пију кафу са осталим тета
Катичиним пријатељицама у дворишту
пуном цвећа које саме уређују.
Како Иванина прабака са осмехом на
лицу тврди, од јутра до мрака Ивана и
Катица без престанка нешто кувају,
чупкају коров, убиру воће и поврће у
башти или једноставно седе и разговарају; чак се понекад и препиру, мада то
никада не траје дуго.
На питање шта јој се највише допада
да ради, Ивана одговара да јој је најдраже да уносе дрва и слажу их у шупи, јер тета Катица певајући прекрати
време.
Будући да Ивана следеће године креће у школу, мање ће времена проводити с тета Катицом, али постоји нада да,
иако је мала, никад неће заборавити
време проведено у друштву дивне тета
Катице, од које је научила много тога о
култури војловачких Секељ-Мађара.
Светлијој будућности се не можемо
надати ако заборавимо прошлост јер,
како је Ниче рекао, будућност припада
онима који се најдаље и најдуже сећају
прошлости. То се свакако односи на тета Катицу, која је своје знање и умеће
пренела на малену Ивану, а она ће уз
мало среће једног дана својој деци и
унуцима причати мађарске бајке и певати песмице које је научила као дете.
Каролина Бисак

У том великом послу за корисне савете и за прибављање потребних материјалних средстава можемо захвалити господину Бели
Халасу, бискупу Реформатске хришћанске цркве у Србији. Али
треба поменути и све оне чланове црквене заједнице који су помагали у извођењу радова не штедећи своје време, новац и снагу. На
крају радова добијамо једну јединствену слику: живети у вери и
ићи са Христом на путу понизности.
Золтан Силађи

СМОТРА ЈУЖНОБАНАТСКИХ КУД-ова

САВЕТОВАЊА, ИЗЛОЖБЕ И КУЛТУРНИ
ПРОГРАМ

ДВАДЕСЕТ ДРУГИ „ВОЈЛОВАЧКИ ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ”

МЕЂУСОБНО УПОЗНАВАЊЕ КРОЗ КУЛТУРУ И ОБИЧАЈЕ
Окупљање након
жетве
Хлеба на столу
мора бити
Почетком седамдесетих година руководство МКУД-а
„Тамаши Арон” донело је одлуку да се прослави завршетак жетве, као што су то чинили у Суботици много година раније током манифестације „Дужијанца”. Одлука је спроведена у дело и организована је поворка.
На челу је ношен барјак
направљен од шарених марама, стари симбол Секеља
којим се позива на окупљање. Следио га је коњаник,
који је бичем пуцао и тако
правио буку означавајући
дешавање на улици. Иза њега су се низали неизоставни
фијакери с парадним коњима поносних власника. На
фијакеру су се возили гости
манифестације, а запрежним колима музичари, тј.
дувачки оркестар који је
свирао скоро без престанка.
На другим колима су седели
чланови народног оркестра
свирајући народне песме и
песме за игру жетеоцима,
који су их пратили у стопу
носећи ручне алате коришћене приликом жетве. На
раскрсницама би застали и
заиграли, на радост окупљених посматрача. У поворци
су се даље низале запреге ко-

је су носиле џакове са житом
и сламом, затим старе машине, понеки трактор, а касније и комбајн.
Обишли би улице у Војловици, помало се уморили –
као и сви жетеоци, али су
увече могли да наставе весеље на жетелачком балу.
Обично су те забаве биле
најпосећеније у току године.
И тако све до 1984. године,
када је понестало материјалне подршке, воље и жеље за
организовањем једне тако
велике манифестације.
Али Војловчанима је ипак
недостајало окупљање након
жетве. Зато су 1993. поново
покренули мештане. Овог
пута је иницијатива потекла
од СКПД-а „Ђетван”. Са члановима МКУД-а „Тамаши
Арон” организована је поворка, да би од 1994. године
Савет МЗ Војловица преузео
координацију и, заједно са

КУД-овима и осталим војловачким цивилним удружењима, започео организацију
под називом „Војловачки
жетелачки дани”.
Већ 22 године се захваљујући овој манифестацији негују традиција и међусобно
упознавање кроз културу и
обичаје, а истовремено се
указује на значај обављања
жетве, те тешке али ипак лепе ратарске делатности, чији
је циљ обезбеђивање свакодневног хлеба за све народе
који живе и раде заједно на
нашим просторима. Уједно
је то и презентација Војлови-

це и града Панчева као мултиетничке средине, чији су
се становници одувек бавили
пољопривредом. Манифестација „Војловачки жетелачки дани” јединствена је у
региону и препознатљива по
томе што заједно слави све
становништво, које већ више
од 130 година живи заједно
на подручју Војловице. Овогодишња манифестација биће одржана у периоду од 27.
до 30. јула.
Задњих година се поставља
питање одрживости и оправданости манифестације. Истини за вољу, услови жетве – а
поготово оно што након тога
следи – све мање дају подстрек за славље. Али хлеба на
столу мора бити, тиме се руководе пољопривредници и жетеоци. А с обзиром на то да се
сваке године нове генерације
укључују у организацију и реализацију
манифестације
„Војловачки жетелачки дани”,
реално се предвиђа да ће се
пројекат одржавати и наредних година с циљем да се традиција, порекло и обичаји не
забораве. Док буде оних којима је до тога стало...
Илона Лечеи

Прва смотра јужнобанатских
мађарских КУД-ова одржана је
1969. године у Војловици, када је
и свечано предата на коришћење
велика сала МКУД-а, која је тада
променила и назив: до тада „Ади
Ендре” добила је назив „Тамаши
Арон”. Смотра се сваке године
одржавала у другом месту, с циљем активирања чланова културно-уметничких друштава за рад.
Годишње се одржавала све до
краја седамдесетих година, када
је дошло до прекида у организовању, да би се одржавање наставило 1992. године и од тада се
она непрекидно поново одржава.
Ове године је на реду 27. смотра, која треба да се одржи у Ковину почетком септембра, у организацији МКУД-а „Кеве”, као
једнодневна манифестација по
већ устаљеном програму: пре
подне се организује саветовање
са унапред заједнички договореном темом, која дотиче све учеснике. Након тога следи отварање
изложбе ручних радова, а после
подне културно-уметнички програм уз учешће чланова мађарских КУД-ова из целог јужног
Баната: Шушаре, Добрићева, Вршца, Влајковца, Јерменовца, Скореновца, Дебељаче, Иванова, Војловице, Панчева и Ковина.
Учесници су различитог узраста – од мале деце до пензионе-

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Технички уредник:
Александар Милошевић • Фотографије: Имре Мартинек, Золтан
Силађи, Каролина Бисак, Петар Василчин, Имре Чоти Млађи
Преводилац: Илона Лечеи• Лектор и коректор: Јулијана Јовић
(српски), Јулиана Балаша (мађарски)

ра, који подједнако уживају у
програму. У зависности од бројности група, на овој смотри буде
присутно и 350–400 учесника, од
којих понеки превале и око 100
км у једном смеру како би били
са својим сународницима и
представили програм који су
спремили.
За Мађаре у јужном Банату
ово је јединствена прилика да
се окупе и друже, размене искуства и представе свој културно-уметнички програм који су
припремили за ову прилику, без
обзира на старосне границе. Пре
неколико година је Смотра јужнобанатских мађарских КУД-ова
сврстана у ред истакнутих манифестација у Војводини од стране
Националног савета мађарске
националне заједнице и чини
најзначајнији културни догађај у
јужном Банату.
МКУД „Тамаши Арон” је до
сада био домаћин прве, десете,
четрнаесте и прошлогодишње,
26. смотре. За нас, који смо једна мала заједница у дијаспори,
то је велика обавеза и искушење. Зато нам је битно да ова
смотра, која има традицију дугу
45 година, опстане и настави да
окупља младе и старе аматере
мађарских КУД-ова у јужном
Банату.
Илона Лечеи

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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A MAGYAR NYELVŰ OKTATÁS JÖVŐJE

BEMUTATJUK: BALASSA JULIANNA, FIZIKA ÉS MATEMATIKA TANÁRNŐ

Ö RÖ KÖ S TANÁR ÉS KÖLTŐI LÉLEK
fontos eseménynek számított és
érdemesnek tartott megörökíteni. Több évtizedes művelődészszervező és tájékoztatási munkássága a Dél-bánáti szórványban élő magyarság identitásának megőrzését szolgálta.

Tanítói családból
származik
A vajdasági magyarság
minden fontos
eseményére elért
Balassa Julianna – Juci néni,
ahogy mi itt, Dél-Bánságban ismerjük, Oroszlámoson született 1939-ben. A Nagy család
10. gyermekeként látta meg a
napvilágot. Édesapja kántortanító volt, akitől a zene iránti
szeretetét örökölte, édesanyja is
1945 után tanítói képesítést
nyert, így ő is részt vállalt a családfenntartásban.
Gyermekkorát Székelykevén
töltötte, majd Nagybecskereken
a Tanárképző Főiskola számtanizika szakán szerezte meg oklevelét 1959-ben. Általános iskolai tanári pályafutását Székelykevén kezdte már abban az évben, majd 1961-től a nyugdíjaztatásig, 1995-ig Pancsován tanított. Mindig szívén viselte a magyar nyelvű oktatást és tanár híján néhány évig vállalta a tanítást Székelykevén, később pedig
Hertelendyfalván is, már nyugdíjasként.
Önzetlen segítség mindenkinek

Érdeklődési köre mindig is nagyon szerteágazó volt: a természettudomány, az oktatás, irodalom, versírás, újságírás, kó-

Számos kiérdemelt
kitűntetés

ruséneklés, de vállalt feladatot a
művelődés terén és a közéletben
is. Politikai tevékenysége a történelmi VMDK-val indult,
majd a temerini kongresszusig a
jogfolytonos VMDP-nek elnökségi tagja, dél-bánsági körzeti
elnöke- és oktatási bizottságának elnöke volt.
Versei, melyeket írt, kötetben
soha nem láttak napvilágot, de
kellő pillanatokban ő maga
gyakran szavalta őket. Ellenben
számos irása és publicisztikai
munkája jelent meg különböző
kiadványokban.
A pancsovai Petői Sándor
Magyar Művelődési Egyesület
oszlopos tagjaként, majd elnökségi tagjaként évtizedeken át
részt vett a Dél-bánáti Magyar
Művelődési Egyesületek Szemléjének éltetésében, több vitaindítót is írt a tanácskozásra. Sok
évvel ezelőtt az ő kezdeményezésére szerveztük meg Pancsován az első ünnepi megemlékezést a Magyar nemzeti ünnep Március 15. tiszteletére.

A pancsovai székhelyű Börcsök Erzsébet Vajdasági Módszertani Központ megalapítása
is a nevéhez fűződik, amelyet
1988-ban jegyeztettek be. A
módszertani központ elnökeként fáradhatatlanul dolgozott
azon, hogy a Dél-bánsági intézményekhez, civilszervezetekhez
eljussanak a pályázatokon megnyert támogatások.
A Börcsök Erzsébet VMK
megalapítása után önzetlenül
felvállalta a Pancsovai Televízió
Magyar Percek című műsorának
szerkesztését, amelyet 1999. karácsonyán indítottak be a pancsovai és hertelendyfalvi művelődési egyesületek néhány tagjával közösen. Nem riadt vissza az
új technika fejlődésétől sem, betanulta a számítógép kezelését,
sőt, az operatőri teendőket is
számtalanszor maga végezte el.
Férjével, Balassa Ferenccel
együtt eljutott minden olyan
rendezvényre, amely a délvidéki
magyarság, különösen a délbánsági magyarság életében

A Dél Pacsirtái gyermekkórus
megalakulása is az ő érdeme. A
több éves közös munka után a
volt kórustagok felejthetetlen
emlékeket őriznek utazásokról,
szervezett
kirándulásokról
egyaránt.
12 éven át éltette a Börcsök
Erzsébet Vajdasági Módszertani
Központot néhány lelkes munkatársával, amíg az anyagi gondok felülmúlták a pályázási lehetőségeket. Az Egyesület közgyűlési határozata által a központ 2010-ben megszűnt létezni. Ugyanaz év augusztusában
kilépett a Magyar Percek szerkesztőségéből is, de továbbra is
hajlandó készségesen, háttéri
munkával, jó tanáccsal segíteni
a műsor készítését.
A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökségi tagja
volt
három mandátumban
2012-ig, tagja volt az Illyés Közalapítvány Vajdasági Alkuratóriumának, a budapesti Oktatási
Minisztérium Kárpát-medencei
Oktatási Bizottságának és az
Ösztöndíj Tanács Vajdasági Alkuratóriumának, valamint a
Magyar Nemzeti Tanács Civil
Konzultatív Testületének.
1999-ben Kisebbségekért Díjban részesítették, Aracs Érmet
2005-ben kapott, 2013-ban pedig március 15-e alkalmából
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke által adományozott Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetettje volt.
Önzetlen, példás tevékenységét,
amellyel továbbra is tanít és segít a közösség építésében, 2015ben a VMMSZ meghálálta az
Életfa díjjal, amely koronázza
önfeláldozó munkásságát és
életét.
Ő pedig továbbra is munkálkodik és oktat, lehetősége szerint.

ÖSSZEVONT TAGOZATOK
Hertelendyfalván az óvodában

és a Testvériség – Egység Általános Iskolában az oktatás évtizedek óta három nyelven folyt:
szerb, szlovák és magyar nyelven
mindaddig, amíg a szülők érdekelve voltak az ilyennemű oktatás
iránt. Ma az óvodában létezik
kétnyelvű osztály, de a tanterv
nem kötelezi az óvónőket, hogy
magyar és szlovák nyelven foglal-

osztályban, kettő a harmadikban
és 3 tanuló a negyedik osztályban.
Néhány év kiesés után visszaállították a magyar nyelvű oktatást az
5. osztályban, mivel 6 olyan tanuló volt, kinek szülei úgy döntöttek, hogy gyermekeik magyar
nyelven hallgatják az előadást.
Az első osztályba való iratkozás után kapott értesülések szerint egy gyerek csatlakozik az

kozzanak a gyerekekkel, csak abban az esetben, ha a szülők úgy
nyilatkoznak, hogy kérik azt.
Az iskolában törvény szerint a
gyerekeknek joga van magyar
nyelvű oktatásra, de egyre kevesebb az olyan szülő, aki úgy dönt,
gyerekét anyanyelvén iskoláztatja.
Az alsó 4 osztályban összevont tagozat működik magyar nyelvű oktatással. A 2015/2016-os iskolaévet 2 tanuló fejezte be a második

összevont tagozathoz, az őszig
pedig nyitott marad a kérdés,
hogy milyen nyelven hallgatja
majd a tanítást az a három diák,
amely a felső tagozatra kerül.
A Testvériség – Egység Általános
Iskolában a magyar nemzetiségű
gyerekek zöme a magyar nyelvet
mint választható tantárgyat,
anyanyelvápolást tanulja. Marad
a kérdés: ez vajon elegendő-e?
Lőcsei Ilona

REFORMÁTUS NYÁRI TÁBO R

KÖZKEDVELT A GYEREKEK KÖRÉBEN
Az előző évekhez hasonlóan,

idén is megszervezték az országos egyházi tábort Bácsfeketehegyen. E nyári tábor – közismerten a katekizáció, már évtizedek óta közkedvelt a gyerekek
és az ijúság körében. Korcsoportok szerint szervezik és 5
munkanapot tart. Minden református egyházközösségből
érkeznek a résztvevők, így DélBánátból is.
Idén július 4-től a legijabb
gyerekcsoport (első és negyedik

meg egyes témákkal a Bibliából,
kézműves műhelyeket szerveztek, énekeket tanultak és énekeltek, a délután folyamán pedig különböző sport és csoport játékkal
és kézimunkázással foglalkoztak.
Sok gyerek minden évben bejelentkezik, mert ily módon is új
ismeretséget tud szerezni és ápolni a régi barátságokat miközben
hasznosan töltik szabadidejüket.
A második csoport résztvevőinek idén adódott alkalom,
hogy az est folyamán előadást

osztály között) töltött egy hetet
Feketicsen, míg a kettes csoportban (5.-8. osztályig) július
11-től nem csak Vajdaságból
vettek részt gyerekek, hanem
Magyarországról is, Hidasról. E
csoportba 85 gyerek és 5 vezető
felnőtt érkezett.
A táborlakók a délelőtti órákban előadásokon és különböző
foglalkozáson ismerkedhettek

halljanak a csillagászatról. Az
előadó egy Németországból érkezett nyugalmazott lelkész
volt. A sötétség beálltával teleszkópon keresztül megnézhették az égitesteket, első este a
Holdat, majd a Szaturnuszt.
A következő héten a szervezők az ijúságot várják egy hét
társalgásra és tanulásra.

HITVALLÁS ÉS Ö SSZETARTO ZÁS ERŐSÍTÉS - ÉNEKHANGGAL

EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS
Ez év július 2-án tartották meg

Budapesten a Református Énekek elnevezésű hangverseny-istentiszteletet, melyen öt karnagy
vezényletével egy 370 fős, kárpátmedencei egyesített református
kórus dicsérte énekhangjával az
Urat.
Tizenötödik alkalommal lett
megrendezve a Kárpát-medencei reformátusság legnagyobb
zenei ünnepe Budapesten, változatlanul a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Az egyesített
kórusba a hazaiakon kívül a
szervezők az idén is meghívták
az elszakított egyházkerületek
énekkarait: Kárpátaljáról, a Partiumból, a Felvidékről és a Délvidékről. Ezáltal is nyomatékosítva azt a bizonyosságot, hogy a
magyarság - éljen bárhol is e
földön - egy és oszthatatlan
nemzetet alkot.
A koncertsorozatot megálmodói 2002-ben indították útjára azzal a nemes céllal, hogy
az 1948-ban kiadott református
énekeskönyvben fellelhető zsoltárokat és dicséreteket profeszszionálisan feldolgozva a felpörgetett tempóban élő embereket
is csöppnyi lassításra és belső elcsendesedésre ösztönözze. Az
idén már az ökumenikus jelzőt
is magára öltő ének- és igeszolgálattal egyidőben tovább folytatódott a május végi Református Zenei Fesztiválon már megkezdett gyűjtés a Kárpátalja

megsegítésére. A pénzadományt az akció szervezői a koncert után Zán Fábián Sándornak, a Kárpátaljai Egyházkerület püspökének adták át.
Felvezető köszöntőjében Böszörményi Gergely, a Református Énekek megálmodója és
szervezője mindenekelőtt a hit
felvállalásának és az összetartozás erősítésének feladatát emelte ki. Ismertette az elmúlt másfél évtizedben megtartott hangverseny-istentiszteletek markáns számadatait. A statisztika
85 kórus, 11 orgonaművész, 19
karnagy, 5 szólista és 24500
énekkari fellépő aktív részvételét jegyzi, illetve 256 református
énekmű feldolgozását.
Az elbocsátó áldást Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke mondta.

A délvidéki/vajdasági színeket az idei rendezvényen a hertelendyfalvi református énekkar

tizenkét fős küldöttsége képviselte, akik szorgalmasan gyakorolták a szervezők által néhány
héttel előbb megküldött énekeket. Erre a jelentős fellépésre
Szilágyi Judit kántornő készítette fel őket.
A vojlovitzi csoport számára - szombatról vasárnapra
virradó éjszakára, a Budapest
Városmajori Jézus Szíve Plébánia és Közösségi Ház biztosított béfogadó hajlékot. Ez
utóbbi lehetőség a nagybecskereki származású, Budapesten élő Schön György szerteágazó személyes ismeretségei
és határokon átnyúló baráti
kapcsolatai révén valósulhatott meg.
Martinek Imre

A SZERELEM ÉS A HAGYOMÁNY MEGÜNNEPLÉSE

AZ ELSŐ IFJÚ HÁZASPÁR A SZÉKELYKAPU ELŐTT
A házasságkötés nagy és fontos
döntés. Amikor Pál Zoltán és Božić Ivana úgy döntöttek, hogy
életüket közös családban folytatják, nem sokat gondolkodtak
azon, hol tartják meg szerelmük
megünneplését. A hertelendyfalvi Tamási Áron SZMME terme
megfelelő
nagy ünnepségek
megrendezésére és tekintettel arra, hogy nagy a baráti és rokoni
körük, az ijú pár úgy döntött, a
lakodalmat éppen ezen a helyen
tartja meg.

Az egyesület udvarán idén áprilisban ünnepélyesen felállított
székelykapu a hertelendyfalvi
magyarság büszkesége és mivel
a lakodalmat a székely hagyományok szerint tartották meg,
Ivana és Zoltán volt az első ifjú
pár, amelyet az a megtiszteltetés
ért a múlt hétvégén, hogy lefényképezkedjen az ősökre emlékeztető székelykapu előtt. Ez
volt az ünnepségük szép eseményeinek egyike.
Biszak Karolina

Szilágyi Zoltán
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HOGYAN LEHET ÁTADNI A HAGYOMÁNYT

A PANCSOVAI REFORMÁTUS EGYHÁZ
PARÓKIÁJÁNAK FELÚJÍTÁSA

ARANYAT ÉRŐ BARÁTNŐK

A MUNKÁLATOK NAGY RÉSZE BEFEJEZVE

Egy váratlan barátság, amely
a régi népdalok megőrzéséhez
vezetett

A szívemben csak hálát érzek. Ugyanis, ezen munkálat, melynek végére jutottunk, nem csak arra volt jó, hogy szebb hellyé varázsolja városunkat, hanem arra is, hogy emberi kapcsolatok és barátságok szülessenek.
Ma arról szeretnék írni, hogy mindenki kell épüljön és érezze annak
varázsát. Mert idén tavasztól nem csak egy épület került lakható állapotba, hanem egyházunk épült testileg és lelkileg egyaránt. A Pancsovai belvárosi református egyház idén egy régiből újjá varázsolt előtérrel, fürdővel és konyhával gazdagodott.

A majd egy évszázados
korkülönbség nem volt akadály
E modern világban, amelyben élünk, nagyon nehéz átadni a régi mesterségek, a
népdalok és szavalatok, a majd feledésbe
merülő kézimunkák iránti szeretetet az ifjabb korosztálynak. Mindez sikerült Erős
Katica néninek, aki a 6 éves Ivana, barátnője és rokona, Nikolajević Erzsébet dédunokája szívébe ültette a szeretetet az elfelejtett
népdalok és versek, az új nyelv és népviselet
megőrzése iránt.
Amikor a 83 éves Katika néni – ahogyan
Ivana szereti szólítani – eldöntötte, hogy
házát megosztja rokonával, Erzsébettel
hogy az évekkel járó magányát enyhítse,
nem is álmodott arról, hogy valóságban két
lakóst kap. Ivana nagyon ragaszkodik új barátnőjéhez, aki majd 8 évtizeddel idősebb
nála és tekintettel arra, hogy Katika néninek, sajnos, nincs saját gyereke és unokája,
a kislányt sajátjaként fogadta.
Kezdetben, mint minden kisgyerek, a
szégyenlős, de nagyon kedves kislány nyo-

mon követte dajkáit. Egyenként gyűjtögette
a magyar szavakat, amelyeket régebben
nem használt, etette a tyúkokat, kergette a
macskákat és olyanokat tett, amit gyerekek
szeretnek tenni amikor nagyanyához, vagy
dédanyához falura kerülnek. Ahogy múlt
az idő, a kislány felszabadult és a dédanyja
meg az „új“ dédanya enyhe csalódására folyékonyan kezdett magyar nyelven beszélni,
úgy hogy most már nem lehet semmit eltitkolni előle. Amint Katica és Erzsébet maguk is elmondják, régebben egyes dolgokat
meg tudtak beszélni, vagy komoly témáról
elbeszélgetni az Ivana számára idegen nyelven, de ez már a múlté, mosollyal az arcukon, büszkén hallgatják Ivana csevegését.
Katika néni, a hertelendyfalvi Tamási
Áron SZMME énekkarának és kézimunkacsoportjának sokéves tagja, mindig élvezettel énekelte a régi, magyar népdalokat, így a
kislány jelenlétében is dalolgatta őket. Napról napra Ivana jómaga is kezdte énekelni a
dalokat és közben érdeklődött, hogy melyik
szó mit jelent, így egyidőben a magyar
nyelvet is kezdte tökéletesíteni.
Amint már gyerekeknél szokás, a nyelvet
nagyon hamar megtanulta, még inkább
megszerette az énekeket, melyeket minden
nap hallgatott és egy kis rábeszélés és a lámpaláz leküzdése után beleegyezett, hogy az
énekkarpróbákon énekeljen, miután a pancsovai és környéki fellépések védjele lett.
Katika néni, tapasztalt varrónőként, magyar népviseletet is készített neki,
amelyet Ivana büszkén visel a fellépéseken
és ünnepségeken. Ez a kedves kislány nem
mulasztja el az alkalmat, hogy elmagyarázza, a népviselete az ő kedves Katika nénijének kézimunkája.

Tekintettel arra, hogy ez a két hölgy a
szomszédom, délutánonként élvezem hallgatni Ivana millió kérdését és Kati néni
megannyi feleletét erről-arról a növényről,
kis bogárról, vagy bármi másról, ami egy 6
éves kislánynak éppen eszébe jut, míg ügyesen munkálkodnak a kertben vagy Kati néni barátnőivel kávéznak a virággal tele udvaron, amelyet ők maguk rendezgetnek.
Ahogy Ivana dédmamája mosollyal az
arcán meséli, Ivana és Katica reggeltől estig
szünet nélkül főznek valamit, gyomot írtanak, gyümölcsöt és zöldségfélét gyűjtenek a
kertből vagy egyszerűen ülnek és beszélgetnek, néha még vitatkoznak is, habár az sohasem tart sokáig.
A kérdésemre, hogy mit szeret legjobban
csinálni, Ivana azt felelte, hogy fát hordani
és összerakni a fészerben,
mert Katica
néni közben énekével lerövidíti az időt.
Tekintettel arra, hogy Ivana jövőre iskolába indul, kevesebb időt fog Katica nénivel
tölteni, de van remény, hogy habár még kicsi, soha nem feledi majd a csodás Katica
nénivel töltött idejét, akitől oly sokat tanult
a hertelendyfalvi székely-magyarok kultúrájáról.
Szebb jövőt nem remélhetünk, ha a múltat elfeledjük, mert – ahogy Nietzsche
mondta, a jövő azoké, akik legrégebbre és
leghosszabban emlékeznek a múltra.
Ez mindenképpen vonatkozik Katica nénire, aki tudását és tehetségét átadta a kis
Ivananak, ő pedig, egy kis szerencsével, egy
napon saját gyermekeinek és unokáinak
mesél majd magyar népmesét és énekli a
népdalokat, amelyeket gyerekként megtanult.

A nagy munkában hasznos tanácsokat és az anyagi fedezet előállítását
Ft. Hálász Bélának, a Szerbiai református keresztyén egyház püspökének köszönhetjük meg. De meg kell említeni azon gyülekezeti tagokat
is egyaránt, kik időt, pénzt és energiát nem sajnálva segítették a munkálatokat. A munkálat végére egy teljes képet kaphatunk: Hitben élni
és Krisztussal járni az alázat útján.
Szilágyi Zoltán

A DÉL-BÁNÁTI MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK SZEMLÉJE

TANÁCSKOZÁS, KIÁLLÍTÁS ÉS
MŰVELŐDÉSI MŰSOR

Biszak Karolina

22. HERTELENDYFALVI ARATÓ NAPOK

KÖLCSÖNÖS ISMERKEDÉS A KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNY ÁLTAL
Gyülekezés aratás
után
Kenyérnek lennie kell
az asztalon
A hetvenes évek elején a Tamási
Áron SZMME vezetősége döntést hozott az aratás befejeztének megünnepléséről, amint
azt Szabadkán is tették sok évvel azelőtt a Duzsijánca rendezvénnyel. A döntést tett követett
és megszervezték a felvonulást.
A menet élén a ruvapálcát vitték, amellyel a székelyek régen
gyülekezésre hívták össze a
népet. Következett a lovag, aki
ostorcsattogással jelezte az utcai eseményt. Mögötte sorban
mentek a hintók hintók parádés
lovakkal, a gazdák büszkeségével. A hintókon utaztak a rendezvény meghívott vendégei, a
lovas kocsikon pedig a zenészek, illetve a fúvós zenekar,
amely megállás nélkül muzsikált. Másik kocsin utaztak a népi
zenekar tagjai, akik népdalokat
muzsikáltak és húzták a talpalávalót a felvonuló aratóknak,
akik követték őket, kezükben az
aratásnál használt kézi szerszámokkal. Az útkereszteződéseknél megálltak és táncra kerekedtek az egybegyűlt nézők
örömére. A felvonuló menetben
egymást követték a fogatok
amelyek búzával megrakott zsákokat, szalmát vittek, majd a régen használt munkagépek, egyegy traktor, majd a későbbiekben a kombájn is.

Bejárták Hertelendyfalva utcáit,
egy kicsitt elfáradtak – akár az
aratók, de estére folytatták a
mulatságot az arató bálban. Általában ezek a mulatságok voltak a leglátogatottabbak az év
folyamán. Így volt ez egészen
1984-ig, amikor elmaradt az
anyagi támogatás, a kedv és egy
ilyen nagy rendezvény szervezéséhez szükséges jóakarat.
De a hertelendyfalviaknak
mégiscsak hiányzott az aratás
utáni összejövetel. Ezért 1993ban mozgosították a lakosságot.
Ez alkalommal a kezdeményezés a Gyetván Szlovák ME-ből
indult. A Tamási Áron SZMME
tagjaival közösen megszervezték a felvonulást, majd 1994ben a Hertelendyfalvi HK Tanácsa vette át a koordinálást és a
művelődési egyesületekkel és
más hertelendyfalvi civilszervezetekkel közösen megkezdték a

Hertelendyfalvi Arató Napok
rendezvénysorozat szervezését.
Ennek a rendezvénynek köszönhetően már 22 éve ápolják
a hagyományt és a kölcsönös ismerkedést a kultúra és szokások által, egyidőben pedig rámutatnak az aratás fontosságára, amely nehéz, de mégis szép
mezőgazdasági munkálat, a célja pedig a mindennapi kenyér
megbiztosítása minden nemzetnek, amely együtt él és munkálkodik ebben a térségben.
Egyben ez Hertelendyfalva és
Pancsova város, mint multiet-

nikai közösség bemutatása is,
amelynek lakossága mindig
foglalkozott földműveléssel. A
Hertelendyfalvi Arató Napok
rendezvény egyéni a térségben
és felismerhető arról, hogy közösen ünnepel az össz lakosság,
amely már több mint 130 éve él
közösségben Hertelendyfalva
területén. Az idei rendezvényt
július 27. és 30. között tartják
meg.
Az utóbbi években felmerül a
manifesztáció fennmaradásának és igazolásának kérdése.
Igaz, hogy az aratási feltételek –
és főleg ami az után következik
– egyre kevesebb okot adnak az
ünneplésre, de kenyérnek lennie kell az asztalon, ez vezérli a
mezőgazdasági termelőket és
aratókat. És tekintettel arra,
hogy minden évben új korosztály kapcsolódik be a Hertelendyfalvi Arató Napok rendezvény szervezésébe és megvalósításába, valós az előrelátás,
hogy a projektumot meg lehet
tartan az elkövetkező években
is azzal a céllal, hogy a hagyomány, a hovatartozás és a szokás ne merüljön feledésbe.
Mindaddig, amíg lesznek olyanok, akiknek ez fontos….
Lőcsei Ilona

A Dél-Bánáti Magyar Művelődési
Egyesületek I. Szemléjét 1969-ben
tartották meg Hertelendyfalván,
amikor ünnepélyesen átadták rendeltetésének az egyesület nagytermét. Az egyesület akkor az addigi
Ady Endre név helyett Tamási
Áron nevét vette fel. A szemlét
évente más településen tartották
meg azzal a céllal, hogy munkára
késztesse a kultúregyesületek tagságát. A hetvenes évek végéig minden évben megtartották, de akkor
megszakadt a rendezvény szervezése, majd csak 1992-ben került ismét megrendezésre és azóta folyamatosan tart.
Idén a 27. Szemle van sorrendben, amelyet Kevevárán tartanak
meg szeptember elején a Keve
MME szervezésében, mint egynapos rendezvényt a már megszokott
program szerint:
- a délelőtt folyamán tanácskozást tartanak előre megbeszélt közös témával, amely minden résztvevőt érint. Ezt követi a kézimunkakiállítás megnyitója, dél után
pedig a művelődési műsor a Délbánáti magyar művelődési egyesületek tagjainak részvételével: Fejértelepről, Udvarszállásról, Versecről, Temesvajkócról, Ürményházáról, Székelykevéről, Torontálvásárhelyről, Sándoregyházáról, Hertelendyfalváról, Pancsováról és Keveváráról.
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A résztvevők különböző korosztályúak – kisgyerekektől nyugdíjas
korig, akik egyaránt élvezik a
programot. A csoportok számától
függően a szemlén 350-400 résztvevő is jelen van, közülük egyesek
közel 100 km tesznek meg egy
irányban, hogy nemzettársaikkal
együtt legyenek és bemutatkozzanak.
A Dél-Bánáti magyaroknak ez
egy egyedülálló alkalom, hogy
találkozzanak és barátkozzanak,
tapasztalatot cseréljenek és előadják alkalmi művelődési műsorukat, korhatártól fűggetlenül. A Magyar Nemzeti Tanács
néhány évvel ezelőtt a Dél-Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek Szemléjét a kiemelt jelentőségű vajdasági rendezvények soraiba helyezte és ez a legjelentősebb kulturális esemény
Dél-bánságban.
A Tamási Áron SZMME az első,
a tizedik, a 14. és az elmúlt, 26.
Szemle házigazdája volt eddig.
Nekünk, egy szórványban élő kis
közösség számára ez egy nagy kötelesség és kihívás. Ezért fontos,
hogy ez a szemle, amelynek 47
éves hagyománya van, fennmaradjon és továbbra is toborozza a
dél-bánáti magyar művelődési
egyesületek ijú és idős amatőr
tagságát.
Lőcsei Ilona

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város
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ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА

Петак, 22. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

НЕМАЧКА ПОДРШКА СРБИЈИ

ЧЕСТИЧНО ЗАГАЂЕЊЕ УГРОЖАВА
ЗДРАВЉЕ ГРАЂАНА

Стипендија
за истраживање

Секретаријат предложио
мере, а Градско веће
их једногласно
усвојило

Услов – познавање
немачког језика

Највећи број
прекорачења граничних
вредности забележен
у јануару, октобру и
децембру
Секретаријат за заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове недавно је поднео
Градском већу извештај о стању животне средине на територији града Панчева за 2015.
годину. Као и претходних година, службеници Секретаријата поново су акценат ставили
на проблем аерозагађења. Велика концентрација базне хемије, близина индустријске зоне, неповољни климатски
услови, застарела технологија,
саобраћај, грeјање на чврста
горива, као и непоштовање закона из области заштите животне средине већ пола века
негативно утичу на стање животне средине у Панчеву.
Према извештају сачињеном
на основу резултата мерења
градског мониторинг система
и мерних станица Завода за
јавно здравље, највеће учешће
у загађењу ваздуха у Панчеву
имају честична загађења (чађ,
укупне суспендоване честице,
честице ПМ-10 и др.) и укупни угљоводоници. Када је реч
о тзв. прашкастим материјама, оцена надлежних градских еколога јесте да се њихов
ниво мора смањити како би
квалитет панчевачког ваздуха
био прихватљив и усклађен с
важећом законском регулативом. Највећи број прекорачења граничних вредности забележен је у јануару, октобру и
децембру. Према речима
стручњака, присуство честица
у ваздуху је веће у односу на

претходну годину, а највише
прекорачења било је на мерном месту Стрелиште (24-часовна вредност чађи је педесет
дана била изнад дозвољене –
дупло више него у 2014. години). Занимљив је и податак о
присуству прашкастих материја (ПМ-10), па је тако од сто
двадесет једног узорка са
Стрелишта у њих 37 прекорачена гранична вредност од 50
микрограма по метру кубном.
Уредбом о граничним вредностима прописано је да на годишњем нивоу може бити само 35 дана прекорачења. Вреди истаћи да је на овом мерном месту мерење вршено сваког трећег дана.
Аутоматски континуални
мониторинг чађи забележио је
УВ фракцију у чађи (фракција
канцерогених угљоводоника),
која представља велики ризик
за грађане уколико су дуго изложени овом опасном коктелу. Секретаријат истиче да је
неопходно учинити све како
би се смањио ниво чађи у панчевачком ваздуху.
Опасне материје
Када је реч о бензену, ове године ни на једном мерном месту није урађен довољан број
мерења, како је то утврђено
законом. На мерном месту у

Војловици локални мониторинг систем прикупљао је податке 321 дан, а средња годишња концентрација била је
4,35 микрограма по метру
кубном. Највиша средња 24часовна вредност ове опасне
материја измерена је 14. јануара и износила је 35,97 микрограма по метру кубном. Максимална једночасовна вредност бензена регистрована је
17. јануара и била је 224 микрограма.
Укупни угљоводоници неметанског типа на мерном
месту Ватрогасни дом мерени
су 331 дан, а средња годишња
концентрација била је 66 микрограма по метру кубном,
што је више него 2014. године. Максимална дневна концентрација износила је 224
микрограма и регистрована је
22. децембра прошле године.
Највећа једночасовна вредност ове опасне материје измерена је 29. августа и износила је 855 микрограма по
метру кубном.
Акциони планови
У складу с тим Секретаријат је
предложио низ активности које треба хитно предузети.
Градски еколози истичу да је
неопходно да надлежни у панчевачком хемијском комплексу

стално планирају и спроводе
мере унапређивања процеса,
складиштења, манипулације и
транспорта како би се загађивање ваздуха смањило. Надлежни у Секретаријату сматрају
да се наведене мере морају
спроводити свакодневно и дугорочно и да су саставни део
Упутства за поступање у ситуацијама прекомерног загађења
у Панчеву. Поред тога, неопходно је спровести гасификацију и обновити дотрајали возни парк јавних предузећа.
Када је реч о другим еколошким проблемима, градски
Секретаријат за заштиту животне средине предлаже да се
настави проширивање градске
канализационе и топловодне
мреже и да се изгради постројење за пречишћавање отпадних
вода. Поред тога, у годишњем
извештају надлежни истичу да
треба унапредити систем решавања проблема анималног
отпада и повећати шумовитост
на подручју Панчева.
Акценат је стављен и на потребу предузимања мера у
области побољшања енергетске активности на територији
града, као и на израду пројекта санације старе градске депоније и акционог плана за заштиту вода од загађења.

Игре без граница

оцењиваће ток такмичења.
Три најбоља тима добиће пе-

харе, али и новчане и робне
награде спонзора такмичења.

ДЕ ВО ЈАЧ КИ БУ НАР, ОА ЗА ПРИ РО ДЕ
Због својих садржаја и микроклиме идентичне оној на Златибору, Девојачки бунар, који се
налази на само 60 километара од Београда, један је од најфреквентнијих туристичких локалитета у Банату и препоручује се за боравак деце и спортиста. У оквиру излетишта је викенднасеље са смештајним капацитетима у домаћој радиности, а приступачни су и хотелски,
конференцијски и велнес садржаји, као и километри пешачких и бициклистичких стаза,
спортски терени и игралишта за децу, те отворени базен у боровој шуми с термалном водом.
Млада и способна екипа ТОО Алибунар осмислила је низ занимљивих летњих дешавања,
као што су „Сладак викенд”, „Бициклијада”, Сабор пчелара, „Девојачке лаке ноте”...
Посетити – обавезно!

Немачка фондација за животну средину (Deutsche
Bundesstiftung Umwelt) и ове
године додељује стипендије
за праксу или истраживачки
боравак у трајању до дванаест месеци у организацијама
у Немачкој (универзитетима, институтима, министарствима или невладиним организацијама).
Могућност да конкуришу
за стипендије имају мастер-дипломци (који су диплому
стекли у последње три године), студенти мастер или
докторских студија, али и
грађани Србије до 30 година
старости са знањем немачкој
језика. Стипендијама ће бити подржан најшири спектар
струка, при чему предлог
пројекта мора бити у области
заштите животне средине,
екологије, одрживог развоја,

климатских промена или обновљивих извора енергије.
Пријављивање се обавља
он-лајн, а потребно је припремити CV и предлог пројекта (до три стране, са описом проблема, методологијом рада и очекиваним резултатима), написане на немачком језику. Поред тога,
комисији се на увид доставља копија дипломе и писмо
препоруке од универзитетског професора, који могу
бити написани на немачком
или енглеском језику. Кан-

дидат је у обавези да достави
и цертификат или потврду о
знању немачког језика. Интервју с потенцијалним кандидатима обављаће се на немачком, а конкурс је отворен
до 1. августа.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

Агробизнис
Студија о могућности коришћења животињског отпада
представљена је недавно у
Београду на састанку радних група за месо и млеко,
у оквиру пројекта „Јавно-приватни политички дијалог”, који у Србији реализују Организација за храну и
пољопривреду Уједињених
нација (ФАО) и Европска
бан ка за об но ву и раз вој
(ЕБРД). Ово истраживање
на простору западног Балкана финансирао је ЕБРД, а
спроведено је уз подршку
кон сул тант ске ком па ни је
„Ernst & Young”.
Радне групе које је основало Министарство пољопри-

вреде и заштите животне средине окупљају еминентне
представнике ових двају сектора сточарства, с циљем унапређивања продуктивности и
конкурентности производње,
прераде и промета меса и
млека, промоције инвестирања у ове секторе и унапређивања безбедности хране за
људе и животиње у Србији.
Реализација овог пројекта
отпочела је у Србији 2014. године. Став стручњака ЕБРД-а
и ФАО-а јесте да су ови сектори пољопривреде од круцијалног значаја за развој целокупног српског агробизниса.

Нема субвенција

У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ

Након три успешне године одржавања такмичења „Игре без
граница Делиблатске пешчаре”, овог пута манифестација се
због великог интересовања први пут продужава на цео викенд, па ће бити приређена у
суботу и недељу, 23. и 24. јула.
С обзиром на то да постоји
велики број заинтересованих
екипа, првог дана викенда на
популарном базену с термалном водом у атрактивном излетишту Девојачки бунар биће
одржано елиминационо такмичење у занимљивим спортским играма, а најбољи ће
имати прилику да у недељу
међусобно одмере снаге, као и
да покажу способности у
оквиру забавног надметања,
које је осмислио стручни тим
Спортског савеза општине
Алибунар. Жири састављен од
спортских судија пратиће и

Конкурс отворен
до 1. августа

Још увек је отворен позив за
пријаву тимова, који треба и
да поведу навијаче, јер ће и
они бити укључени у игре, а
најбољи ће бити награђени.
Након такмичења све учеснике и публику очекује забавни
програм уз познате ди-џејеве,
бендове и аниматоре.
Заинтересовани се могу
пријавити на имејл организатора такмичења Туристичке
организације општине Алибунар: tooalibunar@gmail.com
или на бројеве телефона
013/641-933 и 063/16-15-950.
Р. Т.

Од почетка јула купци „Фијатових” аутомобила неће
више добијати субвенције за
рециклажу својих половних
возила, тако да је Србија постала једина земља у региону
у којој неће бити ове државне еколошке субвенције.
Приликом продаје аутомобила у Европи екологија има
све важнију улогу. Донације
које дају државе ЕУ за куповину електричних или хи-

акција рециклаже старих аутомобила трајала је годину
дана, а све донације из новца
пореских обвезника обезбедио је „Фијат”, да би подстакао куповину тог бренда на
нашем тржишту. За разлику
од наше власти, владе у нама
суседним државама Мађарској, Румунији и Хрватској
издвајају поприличне суме
новца како би стимулисале
грађане. За куповину једног

бридних возила крећу се од
четири до тридесет пет хиљада евра. С друге стране, онај
ко жели да своје старо возило
безбедно уништи и купи ново, такође ужива донације од
две до пет хиљада евра.
Да подсетимо, до 1. јула у
Србији је купљено неколико
стотина аутомобила на овај
начин, с попустом који се
креће и до 2.500 евра. Ова

модела полухибридног возила у Хрватској, Немачкој,
Мађарској и Словенији грађани добијају субвенцију од
4.000 евра.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Кога видите у огледалу?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, живот какав
живимо сада, одраз је онога
што мислимо, осећамо, у
шта верујемо, како се понашамо, шта гледамо, кога
слушамо, шта читамо... Да
ли нам се свиђа оно што видимо када се осврнемо око
себе? Да ли нам посао представља задовољство? Да ли
живимо или преживљавамо? Да ли кривимо ситуације, кризе, светске моћнике, владу, директоре, родитеље? Да ли непрестано
очекујемо да се нешто деси,
да буде или више не буде, да
добијемо или да изгубимо,
да почне или да се заврши?
Да ли стварно мислите да
ће се начин живота променити ако се нешто тамо „напољу” деси? Да ли је реално
очекивати да се неко други
негде насмеши да би се наш
одраз у огледалу осмехнуо?
Када ћемо угледати свој искрени осмех, зависи искључиво од нас! Да бисмо из живота уклонили све што нас
„жуља”, нервира, боли, све
што немамо, морамо и све
што „кипи” – треба почети са
уклањањем свега тога из нас
самих. Свака особа која „једе
живце”, свака реч која „уједа”, свако „недопустиво” понашање препознати су зато

што постоје у нама, а ми одбијамо то да прихватимо.
Упорним понављањем (ТВ
програмирањем) свега што
не волимо и што нас „жуља”,
заправо дајемо томе на важности. Не бавимо се собом,
него унедоглед вртимо исти
програм, неко чак и до појаве физичких симптома. Другима дајемо моћ да изазову у
нама бол, патњу, незадовољство, бес... Видимо несреће,
глад, свађе, препуцавања,
убијања... Тако је јер бирамо
да нам живот буде одраз туђих програма и кукамо како
нисмо, немамо, или смо
превише или премало... Неки толико верно живе туђе
животе да им њихов пролази
а да га нису ни свесни. Ако
не живимо своје снове, онда
већ увелико радимо на
остварењу туђих. Нема треће могућности. Да ли препознајемо незадовољну, занемарену и несрећну особу
која нам узврати поглед из
огледала? Као што смо храну за тело поделили на здраву и нездраву, тако и храна
за душу може да буде покретачка и деструктивна. Како
хранимо дух и тело, најбоље
видимо по (не)задовољству
које избија када погледамо
себе у очи.
Све чешће срећем људе
који имају велику жељу да
промене јеловник, да раде
на томе шта ће њихово (животно) огледало показати.
Храну која прија души бирамо сами. Резултат је код
свакога исти – жеља за правом храном се јако увећава,
узимамо је у све већим количинама, никада се не заситимо и све боље изгледамо. Одраз у огледалу постаје све насмејанији. Избор је,
као и увек, на вама – вреди
покушати, зар не?

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Јапанско исцртавање
обрва

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
С настанком јапанске методе исцртавања обрва решен
је проблем танких, слабих,
невидљивих и истањених
обрва. Цртање крејоном је
отишло у заборав, јер применом ове технике добијате
природан и постојан изглед.
Када се одлучите за третман, важно је да пронађете
цертификован салон у коме
је хигијена на високом нивоу и у коме ради обучено
особље с великим искуством. Затражите од стручног лица фотографије већ
урађених обрва, разговарајте о жељеном облику и имајте пуно поверење. Сам третман не траје дуго, али разговор и договор ће потрајати
све док се не утаначи сваки
детаљ. Прво се одређује симетрија обрва, потом се
оловком исцртава пробни
облик да би клијент могао
да види контуре. Следи одабир боје, најприближније
природној, а потом исцрта-

вање специјалним микроиглицама којима се наноси
пигмент. Боје које се користе треба да су стерини и да
су цертификоване по стандардима ЕУ, без метала и
АЗО боја, тако да су хипоалергене. Унос пигмената у
кожу је веома плитак, тако
да из салона излазите без
отока и црвенила. Проналажење нијансе за ваше обрве
није проблем, јер постоји
много боја.
У току рада се користи
локални анестетик, тако да
је третман скоро безболан.
Пр вих се дам да на по сле
третмана потребни су нега,
че сто ма за ње од ре ђе ним
кремама и влажење, како
боја не би нестала заједно с
крастицама. Након месец
дана треба да се уради прва корекција. Распитајте се
да ли је она укључена у цену коју сте платили први
пут. Тако би требало да буде, јер се тек на првој корекцији процес завршава и
добија се права слика обрва које сте желели. Нове
обрве трајаће вам неколико година, али би било пожељно да се једном годишње боја освежи.
Јапанска метода исцртавања обрва је веома цењена у
свету, како код здравих људи, тако и код оних који су
због зрачења и хемиотерапије изгубили обрве. Она је безбедна за све и даје вам додатно самопоуздање и лепши изглед читавог лица.

Петак, 22. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

НАГРАЂЕНИ ЂАЦИ ИЗ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БЕЗРЕЗЕРВНА ПОДРШКА ИНТЕГРАЦИЈИ
Укупно 185 Рома
завршило школску
годину са одличним
и врлодобрим успехом
Најбољи ђаци добили
новчану помоћ од
4.000 динара
Издвојено 6,9 милиона
за инклузију
припадника ромске
заједнице
Пријем за основце и средњошколце – припаднике ромске
националне заједнице који су
школску 2015/16. годину завршили с врлодобрим и одличним успехом приређен је у
уторак, 19. јула, у малој сали
Градске управе. Укупно 185
ђака, међу којима је 157 основаца и 28 средњошколаца, обрадовала је вест да ће сви они
од Града добити по 4.000 динара као скроман подстицај да
наставе да нижу највише оцене у дневницима и ђачким
књижицама.
Окупљене су у уторак поздравили Саша Павлов, градоначелник, Миленко Чучковић,
члан Градског већа задужен за
подручје рада, запошљавања и
социјалне политике, и Пава
Новаков Чабриловски, градска координаторка за Роме.
Подршка Европе
Честитајући ђацима, градоначелник је истакао да је за сваку похвалу то што су они показали континуитет и марљивост у раду и свакодневном
прилазу школским обавезама
и поручио им да те особине
треба да негују и убудуће, како
у школи, тако и у животу.
– Акционим планом Града
Панчева за друштвену интеграцију Рома од 2013. до 2016.
опредељена су, између осталог, и средства за награде ученицима ромске националне
заједнице за остварен врлодо-

Они заслужују (барем) велико „браво”
бар и одличан успех. Панчево
је посвећено инклузији још од
2009. године и обезбеђује у
маси немала средства да би
помогло интеграцију Рома у
друштво. У 2016. години за те
сврхе је издвојено око 6,9 милиона динара. Када је о образовању реч, поред награда за
успех у школи, познато је да
Град обезбеђује и бесплатне уџбенике за предшколце, основце
и средњошколце из ромске заједнице. Уз то, наставићемо
да ра димо на реализацији
пројекта увођења ромског језика са елементима национал не кул ту ре пре свега у
основно, али и у средњошколско обра зова ње. Нормално,
нећемо се зауставити на томе,
већ ћемо предузети и друге
активности које се односе на
инклузију Рома – нагласио је
Павлов.
Он је подсетио и на то да
Панчево има потписан споразум с Мисијом ОЕБС-а и Делегацијом Европске уније у
Србији који треба да помогне
локалним самоуправама у
пројектима лакше интеграције Рома у локалну заједницу и
да су и овакви подстицаји њи-

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Равноправност у фокусу

Удружење „На пола пута” заједно са још десет организација
с територије бивше Југославије
и из Италије недавно је успешно привело крају реализацију
пројекта „Ка европским вредностима – Особе са инвалидитетом као равноправни грађани”, који је подржала Европска
унија кроз програм „Европа за
грађане и грађанке”.
Пројекат је почео у септембру 2015. године и од тада је
обрађено шест целина – од самозаступања, волонтеризма,
вршњачке подршке и развоја
услуга у заједници до радног
ангажовања ОСИТ и социјалног предузетништва. Током
годину дана трајања пројекта
стручњаци и особе са интелектуалним тешкоћама имали су

Страну припремила
Драгана

Кожан

прилику да прођу кроз низ радионица.
– Радионице су имале за
циљ унапређивање квалитета
живота особа са инвалидитетом. Значајно је то што су те
особе кроз све фазе пројекта
биле активно укључене, упознале се с новим појмовима и
стекле нове вештине и искуства – истакла је Марина Куриљ, реализаторка услуга социјалне заштите у удружењу
„На пола пута”.
На завршној конференцији,
одржаној 8. јула у Новом Саду,
носилац пројекта АПИ Србије,
али и остали партнери имали
су прилику да представе постигнуте резултате и ефекте
пројекта пред представницима и доносиоцима одлука с републичког, покрајинског и локалног нивоа, као и пред
стручним радницима из центара за социјални рад и разних
организација које се баве популацијом са инвалидитетом.

ховог образовања део тог великог задатка.
Обезбеђени и бесплатни
уџбеници
На све ча но сти у Град ској
управи најуспешнијим ђацима се обратио и већник Миленко Чучковић, који им је
честитао на постигнутим резултатима.
– Приметно је да овакве мере дају резултате, што се види
на основу тога што се број ромске деце која постижу врлодобар и одличан успех у школи
из године у годину повећава.
Надамо се да ће Град и убудуће
бити у прилици да за подстицај
њиховом образовању издвоји и
већа средства. Од укупно 6,9
милиона динара опредељених
ове године за интеграцију Рома, 150.000 је намењено за израду личних докумената, три
милиона за образовање, а пре
свега за набавку уџбеника, и
три милиона за конкурс ромских удружења у интеграцији,
када је реч о цивилном сектору. За новчану помоћ најуспешнијим ученицима издвојено
је укупно 750.000 динара. Град
ће увек бити уз њих, а они само

имају задатак да буду вредни
ђаци и добра деца – нагласио је
Чучковић.
По речима Паве Новаков
Чабриловски, деца припадници
ромске националне заједнице,
али и малишани из других социјално угрожених категорија,
добиће бесплатне уџбенике од
Града и за предстојећу школску годину, а новина је у томе
да ће овог пута, поред основног комплета, бити обезбеђени
и уџбеници и радни листови за
стране језике.
Према евиденцији из 2011.
године, у нашој земљи живи
приближно 148.000 Рома, а
истраживања показују да они
немају исти квалитет живота
као неромско становништво.
Основни проблеми с којима се
они сусрећу, како у Србији, тако и у другим земљама, тичу
се области здравства, образовања, становања и запошљавања, а изражена је и њихова
дискриминација. Ипак, чињеница је да је у последњих неколико година остварен значајан помак у домену њихове
интеграције у друштво, а у том
правцу ће се, по свему судећи,
наставити.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Паприке пуњене рибом
Ево
необичног
рецепта за обичну
рибу. Љубитељима рибљих специјалитета обично
ослић није најдражи
избор.
Сматрају да је сиромашног укуса,
па спремљен на
уобичајен начин,
не
задовољава
њихова гастрономска чула.
С друге стране, врло нам је
доступан, цена је приступачна, а има и мало калори-

ја. Уз то, свака намирница
може бити укусна ако се вешто спреми, што доказује и
овај лаган рецепт.

Састојци: три супене кашике маслиновог уља, један празилук, три
чена белог лука, 500 г филета ослића, шоља пиринча, шест жутих
паприка бабура, две равне кафене кашике соли, четвртина кафене
кашике млевеног бибера, кафена кашика карија у праху.
Припрема: Паприке преполовите по дужини и очистите унутрашњост од семенки. Плех од рерне обложите папиром за печење, па
поређајте половине паприка са исеченим делом окренутим надоле.
Пеците у загрејаној рерни 20 минута на 180 степени.
За то време припремите фил. Очистите и ситно насеците празилук и бели лук, па продинстајте на уљу. Затим ставите рибу исечену на коцкице. Додајте мало воде и кратко динстајте док се риба не
скува и сва вода испари. Зачините једном кафеном кашиком соли,
бибером и каријем. Посебно скувајте пиринач, да буде растресит, уз
додатак једне кафене кашике соли. Помешајте пиринач и рибу, па
тим филом равномерно пуните половине паприке. Запеците још 10–
15 минута у рерни.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com
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ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ПРАВА ГРАЂАНА

АКТИВНОСТИ ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

НА ШТА СМО СЕ ЖАЛИЛИ

Набављени нови
контејнери

Прошле године
поднете 143
притужбе
Грађани критиковали
рад комуналних
предузећа,
Градске управе...
Током прошле године Заштитнику грађана града Панчева
поднете су 143 притужбе, које
су се односиле на неправилности у раду органа Градске
управе, Комуналне полиције,
месних канцеларија, јавних
комуналних предузећа, као и
на рад основних школа, непоштовање права запослених особа и повреде права особа са инвалидитетом – пише у извештају за 2015. годину.
Највећи број притужби које
су достављене Одељењу за инспекцијске послове при Секретаријату за заштиту животне
средине послали су становници
Спољностарчевачке улице у
Панчеву. Они су се жалили на
једну приватну фирму која је
користила отпад за грејање,
зато што се током сагоревања
стварао дим непријатног мириса.
Проблем камиони у Омољици
У прошлој години грађани су
се жалили и Агенцији за саобраћај. Притужбе које су достављене тој градској служби
поднете су због проласка тешких камиона кроз Улицу
Михајла Пупина у Омољици,
уклањања лежећих полицајаца и пратеће сигнализације из
Скадарске улице и незадовољства местом на којем је исцртан пешачки прелаз у Улици
Иве Лоле Рибара у Старчеву.
Део прошлогодишњих жалби грађана односио се на рад
јавних комуналних предузећа.
Тако је „Водоводу и канализацији” замерано због превисоких рачуна за воду, немогућности уградње појединачних
водомера за сваку зграду, по-

грешно обрачунате потрошње
воде, захтева да се плате застарела потраживања, нејасних
износа дугова, неједнаких интервала у којима се врши очитавање водомера и слање рачуна, одсуства председника
скупштине станара током очитавања водомера итд.
Када је реч о притужбама у
вези с радом ЈКП-а „Грејање”,
оне су се најчешће односиле
на немогућност искључења радијатора по захтеву грађана,

радове који нису извршени и
обављања радова без издавања
налога овлашћеног лица.
Замерке „Хигијени” због контејнера
„Хигијени” је замерано због
неадекватно опремљених контејнера за бацање ђубрета и
недостатка пластичних контејнера за рециклажу, као и
због непоступања по решењима о уклањању објеката и закључцима о дозволи извршења, иако су послови извршења

као и на немогућност да они
који изгубе ту легитимацију
добију нову док не плате целокупан износ који су морали да
плате да би је добили први пут.
На АТП се жалио и један
грађанин који није могао да
оствари право на повлашћени
превоз због тога што прима
породичну пензију. Када је
питао због чега је тако, у АТПу му је одговорено да у Одлуци
о остваривању права на повлашћени превоз није предвиђе-

Јaвно комунално предузеће
„Хигијена” објавило је на својој страни на „Фејсбуку” да је
од сопственог новца издвојило 2.500.000 динара за набавку 95 металних контејнера.
„Чим се смањи обим радова
на изношењу шута са панчевачких улица, који сад имају
приоритет, почеће замена
уништених контејнера. С обзиром на то да их је највише
на Стрелишту и Тесли, тамо ће
прво бити постављени нови”,
пише у саопштењу „Хигијене”.
Наведено је и да су непознати хулигани у насељу Ко-

ОДЛУКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ

Дужи рок закупа локала
погрешно обрачунату површину
објекта који се греје, наплату
грејања у адаптираним становима, плаћање фиксног дела
рачуна чак и онда када је грејање искључено због неплаћања, наплату утрошене топле
воде на основу броја чланова
домаћинства итд.
Део притужби које су поднели грађани током 2015. године
односио се на рад Градске стамбене агенције и „Хигијене”. Они
који су се жалили на ГСА то су
учинили због слања рачуна за

и уклањања били поверени
том јавном комуналном предузећу.
На тапету оних који су се
обраћали Заштитнику права
грађана у прошлој години био
је и АТП. Подносиоцима жалби на рачун тог јавног комуналног предузећа највише је
било спорно издавање повлашћених годишњих карата.
Они су у притужбама указивали на постојање категорија
међу лицима која остварују
право на повлашћени превоз,

но да примаоци породичних
пензија имају право на ту
олакшицу.
Део прошлогодишњих притужби грађана односио се и
на рад „Зеленила”. Оне су
поднете због нередовног кошења и одржавања травнатих
површина које су у надлежности тог ЈКП-а, као и због
немогућности наплате штете
нанете једном нашем суграђанину након што му је током невремена пало дрво на
аутомобил.

ОДГОВОР НЕБОЈШЕ ГАЈИЋА НА ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ

АТП боље послује
Небојша Гајић, вршилац дужности директора АТП-а, изјавио је у одговору на три питања Жарка Јелисавчића, одборника Скупштине општине,
да четири месеца након што је
он ступио на ту функцију,
градски превозник боље послује, али да и даље има губитке због нелојалне конкуренције у градско-приградском и
међумесном саобраћају.
Он је прецизирао да су пословни приходи у првих шест
месеци повећани за седам одсто, а расходи за два одсто.
Додао је да је пораст расхода
последица повећања трошкова
амортизације, камата и судских трошкова за радне спорове које су запослени у АТП-у
водили до 2013. године.

Гајић је објаснио и да 90 одсто прихода АТП-а потиче од
возних карата, а остатак од
споредних делатности (тех-

АУ ТО БУ СИ НА САТ ВРЕ МЕ НА
Од 1. јула, када је ступио на снагу летњи ред вожње АТП-а,
градски аутобус на линији 14 (Котеж 2 – центар – Омољица) иде на сат времена, што значи да онај ко пропусти један полазак, мора да чека до следећег наредних шездесет
минута. Није потребно описивати какав је осећај стајати на
некој од станица у ишчекивању следећег аутобуса када температура прелази 35 степени, као што је прошле недеље
био случај.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

теж 2 запалили два пластична контејнера, чиме су нанели материјалну штету у износу од 50.000 динара.
Ових дана су завршени изградња и опремање „зеленог
острва” – бетонског платоа у
насељу Зеленгора, где су постављена четири нова метална контејнера.
„Хигијена” је саопштила и
да су током недавних врућина радници тог јавног комуналног предузећа опрали све
саобраћајнице у граду, а да
су улицама у центру прошли
више пута.

ничких прегледа, радионице
за сервисирање тахографа и
уговореног превоза).
Према његовим речима,
приметан је благи пораст зараде од споредних делатности,
али она још није довољна да би

се пословање предузећа стабилизовало. Корак предузет у том
правцу је захтев који је поднет
полицији да се АТП-у одобри
отварање шалтера за регистрацију и осигурање возила.
Вршилац дужности директора АТП-а објаснио је и да је то
јавно комунално предузеће постигло договор с Градском управом када је реч о покрићу тро-

шкова за карте оних који имају
право на превоз по нижим, субвенционисаним ценама.
Гајић је најавио да ће након
што су Скупштини града, која
је оснивач АТП-а, достављене
информације о пословању тог
јавног комуналног предузећа,
бити формирана радна група
са задатком да га трансформише и реорганизује. То ће
бити учињено у складу с планом оснивача да се сва градска јавна комунална предузећа реорганизују.
У одговору на одборничко
питање Гајић је написао и да
АТП намерава да преиспита
редове вожње у градско-приградском и међумесном саобраћају, тако што ће фаворизовати најрентабилније линије.
Истакао је и да очекује да
Град Панчево, Покрајина и
Република наставе акције на
сузбијању дивљег превоза, зато што су досадашњи напори
предузети с тим циљем дали
добре резултате.

ПО ХВА ЛЕ ЗА ЉУ БА ЗНУ КОН ДУК ТЕР КУ
Редакцији „Панчевца” јавила се наша суграђанка која је хтела да похвали кондуктерку АТП-а Наташу Омасту због њене
љубазности.
„Хтела бих да јој захвалим зато што свако путовање улепшава својим осмехом и лепим понашањем. У данашње време је реткост видети да млада особа која ради такав посао
није заборавила на лепо понашање и речи као што су ’добар
дан’, ’хвала’ и ’изволите’, што нама путницима може само да
причињава задовољство”, написала је наша суграђанка.

„Уговори о закупу пословног,
магацинског простора и гаража моћи ће да се убудуће
продужују на пет година након закључења њиховог анекса. Међутим, то ће важити само за оне закупце који немају
неизмирене дугове по основу
закупнине, трошкова комуналне потрошње и јавних

прихода, а према пословном
простору који им је уступљен
односе се као добри домаћини”, пише у предлогу за измену Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама који је Дирекција за изградњу и уређење упутила на
усвајање Градском већу и
Скупштини града.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Чекајући седмицу
У прошлом броју нашег листа питали смо вас мислите
ли да се судбина може предвидети. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Трен
неизбежног” Зоране Шулц за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Може се предвидети судбина само ако си видовита
Зорка, Трговчевић, Тарот
Милан и радиш на ’Пинку’.”
060/5513...
„Да, рекла ми је врачара
да ћу добити седмицу на лотоу и ево већ десет година
играм и само што нисам добила.” 064/9694...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање да ли би требало обнављати старе љубавне везе. Они ће
освојити по један примерак

књиге „Сентименталне завере” Ђорђа Милосављевића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Немам ја ту никакву дилему. Између екс љубави и,
рецимо, доброг пића на екс,
бирам ово друго. Зашто? Зато што не волим ни закрпљен џеп, па макар био пун.”
068/4015...
„Постоји једна јапанска
вештина попуњавања напрслина ћупова и ваза златом
и сребром, којом Јапанци
састављају старе, разбијене,
бескорисне и неупотребљиве
вазе и чине их лепшим него
икад. Тако можда и неке везе могу бити боље него што
су биле. Бар ја у то верујем.”
064/0541...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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УПОЗОРЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА

НОВИНА У НАШЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Сумњиве кутије
прве помоћи

СПОРАЗУМЕВАЊЕ ВОЗАЧА
СА САОБРАЋАЈНОМ ПОЛИЦИЈОМ
Олакшана процедура
за ублажавање казни
возачима који су починили прекршаје
Нема опраштања само за насилничку вожњу и изазивање
несрећа у којима је
било повређених

Синдикат запослених полиције упутио је министру унутрашњих послова и директору полиције допис у коме
захтева да реагују поводом
тога што су се у јавности појавили снимци кутија за прву
помоћ једне фирме које се
могу наћи у продаји иако немају предвиђене елементе.
Због тога, уместо да помогну
возачима у случају невоље,
могу само да их угрозе.
Како пише у допису синдиката, на снимцима се јасно може видети да се у тим
кутијама уместо троугластих
марама и завоја налазе сунђери, а уместо газе обичне
салвете.
„Такође се може видети да
се у тим паковањима уместо

алуминијумске фолије налазе украсне фолије за цвеће, а
уместо стерилне хидрофилне газе обичне папирне марамице. У циљу заштите живота грађана Србије тражимо
да МУП провери те кутије и
да уколико се потврди да је
реч о превари грађана, против произвођача поднесе
пријаве. С обзиром на то да
се у Србији дешавају саобраћајне несреће, позивамо возаче да у својим аутомобилима
провере кутије за прву помоћ, да се не би нашли у ситуацији да у њима уместо газе,
завоја и троугласте мараме
носе салвете, марамице и
сунђере”, пише у саопштењу
Синдиката запослених полиције.

АПЕЛ ВОЈВОЂАНСКОГ ОМБУДСМАНА

Пооштрити казне
за насиље
Када је реч о борби против
насиља над женама и насиља
у породици, добро је што
свака полицијска управа у
Војводини има посебно лице
које је задужено за борбу
против тог кривичног дела.
Охрабрује и то што су надлежни у панчевачкој и кикиндској полицији навели да
им је суочавање с тим проблемом међу приоритетима
у раду, као и то што је између надлежних државних институција успостављена чврста сарадња – пише у извештају Покрајинског омбудсмана за прошлу годину који

је усвојила војвођанска скупштина.
У том документу се наводи
да је полиција током 2015.
године добила већи број захтева да интервенише поводом насиља над женама и
насиља у породици него
претпрошле године, због чега је порастао и број поднетих кривичних пријава.
Омбудсман је упозорио и
на то да су казне изречене на
крају судских процеса који
су поводом тога покренути
најчешће биле благе, новчане или условне, што је забрињавајуће.

Возачи који направе неки саобраћајни прекршај могу добити минималну казну уколико
се споразумеју о томе са саобраћајном полицијом. Једино
што је неопходно, јесте да
претходно обавесте судије за
прекршаје о томе да желе да
склопе такав споразум.
Од 27. фебруара ове године,
када су ступиле на снагу измене и допуне Закона о прекршајима, којим је регулисана
ова област, у панчевачком
Прекршајном суду је примљено 249 захтева за склапање
споразума о признању саобраћајних прекршаја. Након тога
позитивно су решена 163, а у
раду је остало још 86.
Како смо сазнали у Прекршајном суду, када возач направи прекршај и саобраћајни полицајац сачини записник о томе, они се не споразумевају на лицу места, већ
најпре мора да буде поднет
захтев за покретање прекршајног поступка.
Када се донесе решење о томе, возачу се упућује позив да
се одређеног дана појави код
судије и он тада може да се изјасни да жели да постигне спо-

разум о признању прекршаја
са саобраћајном полицијом.
Пошто судија то констатује у
записнику, он упућује возача у
седиште панчевачке саобраћајне полиције. После закључивања споразума између возача и
саобраћајне полиције документ се шаље у Прекршајни
суд и судије тада одлучују о томе да ли ће прихватити споразум или не. Уколико он садржи
све потребне елементе, судије
га разматрају и после увида у
све околности одлучују о томе
да ли ће га усвојити или не, те
доносе коначну пресуду.

Важно је и то да возач који
је начинио прекршај током
разговора у саобраћајној полицији призна кривицу и да се
сагласи с новчаном казном
која је минимална за ту врсту
прекршаја.
Како се може прочитати на
интернету, у МУП-у је прецизирано за које саобраћајне
прекршаје возачи могу постићи споразуме о признању са
саобраћајном полицијом.
Од увођења те новине најчешћи разлози због којих је иницирана ова процедура били су
мања прекорачења брзине,

средња алкохолисаност (од 0,5
до 1,2 промила), непрописна
обилажења и претицања, кршења прописа у вези с пробним возачким дозволама и непрописна вожња на ауто-путу.
Право на споразуме с полицијом по новим одредбама
које су ступиле на снагу имају
и они који су већ кажњени,
али само једном у претходне
две године, као и они који су
изазвали тежи прекршај, због
чега саобраћајна полиција није желела да се с њима споразуме.
На пример, по новом је могуће постићи споразум и за
пролазак кроз црвено светло
на семафору, што се до сада
кажњавало новчаном казном
од 15.000 до 30.000 динара,
забраном управљања возилом
од најмање три месеца и са
шест казнених поена.
Ако се возач који је изазвао
такав прекршај договори са
саобраћајном полицијом, платиће 17.000 динара и неће моћи да вози два месеца, али му
се казнени поени неће опростити.
Када су у питању тежи прекршаји, за које се изриче казна забране управљања возилом у трајању од осам месеци,
возач који се споразуме са саобраћајном полицијом биће
кажњен забраном у трајању од
четири или само три месеца.
Споразумевање са саобраћајном полицијом није могуће
када је реч о возачу који је
осумњичен за насилничку вожњу или изазивање саобраћајне несреће у којој је било повређених.

ПОДАЦИ ВЛАДИНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ

Панчево у врху по запленама дроге
У прошлом броју смо објавили
податак да је панчевачка полиција повећала ефикасност
кад је реч о сузбијању наркоманије јер је од почетка ове године број откривених кривичних дела која имају везе с дрогама повећан за 11 одсто.
Портпарол Полицијске управе Панчево Јовица Антонић рекао је да су од јануара разни
наркотици заплењени 91 пут, а
да су у истом периоду прошле

године дилери ухапшени с
дрогом 64 пута.
Ове добре резултате потврђују и подаци које је објавила
Канцеларија Владе Србије за
борбу против наркоманије, из
којих се види да је Панчево са
142 заплене наркотика на седмом месту у Србији у прошлој
години, иза Београда (2.753),
Новог Сада (922), Ниша (352),
Шапца (236), Сремске Митровице (191) и Зајечара (153).

Подсећамо, инспектори панчевачке полиције су прошле
године на територији Панчева
и јужног Баната одузели од
наркомана и нарко-дилера више од четрдесет килограма
различитих врста наркотика.
Кад је реч о полицијским
акцијама које су спроведене

нила шест килограма те дроге.
Обе лабораторије биле су
опремљене вентилаторима,
снажним лампама, тајмерима
и бројним другим уређајима за
вештачко узгајање марихуане.
Успешна је била и полицијска акција спроведена крајем
прошле године на територији

ПОТВРЂЕНА ОПТУЖНИЦА ЗА УБИСТВО МИЛОША ВИДАКОВИЋА

Четворогодишња мистерија пред разјашњењем?
Специјални суд у Београду
потврдио је 18. јула оптужницу против седморице оптужених за убиства Николе Бојовића 29. априла 2013. у главном
граду и нашег некадашњег суграђанина Милоша Видаковића исте године у Будви.
За та кривична дела осумњичени су Милош Делибашић,
Слободан Шарановић, Милош
Војновић, Славиша Новаковић, Саша Цветановић, Ратко
Кољеншић и Горан Бојанић.
Када је реч о убиству Видаковића, за то се у оптужници
терете Шарановић, Делибашић, Војновић и Новаковић.
У оптужници такође пише
да су за Видаковићево убиство
одговорни Милош Делибашић, коме је стављено на терет да је подстрекивао на то
тешко убиство, као и Милош
Војновић и Славиша Новаковић, који су били извршиоци.
Подсећамо, Видаковић је
убијен 2. јула 2013, пола сата
после поноћи, у кафићу „Сејлор” у Будви. Њега је, како су

Да ли ће се открити мотив за
тада извештавали бројни медији, убио непознати мушкарац, након што му је изненада
пришао с леђа и наочиглед
стотинак гостију хладнокрвно
испалио у њега три хица из
пиштоља.
Тај догађај имао је увертиру
у пуцњави која се догодила

убиство Милоша Видаковића?
исте године, 19. априла, у београдском насељу Галеника.
Тада је Видаковића хицима из
пиштоља ранио младић који
се састао с њим након што је
наш некадашњи суграђанин
дошао таксијем из Панчева.
Њих двојица су у почетку
разговарали, али су се онда

посвађали и сукобили. У једном тренутку Видаковић је
почео да бежи, али га је младић стигао и пуцао му у десну
ногу, након чега је побегао.
Видаковић је такође покушао да се удаљи с тог места,
али је, након што је прешао
500 метара, пао. Полицији је
рекао да не зна ко је пуцао на
њега. Касније се испоставило
да је то био само почетак „лова” на њега, који се завршио у
Будви.
Иако се до сада у београдским медијима више пута спекулисало о идентитету Видаковићевог убице и мотиву за
његову ликвидацију, тај догађај ни до данас није разјашњен.
Пошто је потврђена оптужница против осморице осумњичених, стекле су се све
претпоставке да почне суђење
и да се током судског процеса
коначно, после бројних спекулација, разјасни шта је био
мотив за убиство Милоша Видаковића.

Ова дрога неће завршити на улици
прошле године, на територији
целе Србије заплењено је 1,6
тона различитих врста дроге,
као и велика количина синтетичких наркотика.
Полицајци су одузимали
дрогу коју би открили током
контроле саобраћаја у возилима, али и ону која је препродавана на улици или је била
спремна за уличну препродају.
Пленили су и наркотике који
су били узгајани у кућним илегалним лабораторијама.
У две акције које су спроведене почетком априла панчевачка полиција је на територији нашег града и Беле Цркве
открила две лабораторије за
узгајање марихуане и запле-

Беле Цркве. Том приликом су
ухапшена четири лица и заплењено је више од десет килограма марихуане. Међу најуспешнијим акцијама панчевачке полиције у прошлој години јесте она током које је
пронађена плантажа марихуане са 135 стабљика, као и 37
килограма те осушене биљке.
Према проценама полиције,
толика количина дроге би на
уличном тржишту вредела најмање 10.000 евра.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ЧЕТВРТА „ТРАКТОРИЈАДА” У НОВОМ СЕЛУ

ВЕЛИКИ САМИТ ПОЉОПРИВРЕДНИКА
ЈАЧИ ОД ЛОШЕГ ВРЕМЕНА
Издашна понуда
машина и материјала
Такмичења привукла
највише пажње
Упркос лошем, малтене јесењем времену, једна од најпрестижнијих манифестација пољопривредног карактера у региону у потпуности је оправдала висок рејтинг.
И четврта новосељанска
„Тракторијада”, одржана у недељу, 17. јула, на локацији Вашариште, привукла је велики
број ратара, излагача, стручњака, као и љубитеља оваквих
окупљања.
Цикуше најуспешније
За све њих су главни организатори, чланови Удружења пољопривредника „Новосељански
паори” (која је део Асоцијације
пољопривредника „Банатски
паори”), као и ранијих година,
припремили
интересантан
програм и постарали се да све
протекне у најбољем реду.
Посебно атрактивна и занимљива била су такмичења. Тако
је, на пример, у полигонској вожњи трактора победио Стеван
Јовановић, други је био Лазар
Цикуша, а треће место је заузео
Марко Рошу. С друге стране, шесточлана екипа из Шајкаша најбоље је вукла поменуту пољопривредну машину, а Бојан Цикуша био је најуспешнији у превртању тракторских гума.
Многобројни пољопривредници су ову прилику искористи-

Банатски Брестовац: Филмови из осамдесетих година из
архива Кино-фото клуба биће приказивани сваке вечери
од понедељка, 25. јула, у 21
сат, на платоу испред Дома
културе. Та установа припрема изложбу старих фотографија, која ће бити отворена
на „Паприкијади”.
Банатско Ново Село: Овогодишња „Тракторијада” одржана је у недељу, 17. јула, на
локацији Вашариште. Уместо Владиславе Чолић, која
је отишла на другу функцију,
на место в. д. директора
ЈКП-а БНС постављен је Дејан Гонди. Месна заједница
је у завршној фази припрема
документације за почетак
радова на изградњи капеле.

ли како би разменили искуства,
а успут се мало дружили и разонодили. Поред тога, могли су и
да се увере у квалитет асортимана излагача. Било је фирми које
су нудиле пољопривредну механизацију, као и оних с репроматеријалом и резервним деловима. Организатори су подршку
добили и од Града Панчева, АП
Војводине, Министарства пољопривреде, Института „Тамиш”,
Пољопривредног факултета из
Новог Сада, као и од разних банака и локалних фирми.
Елита на броју
Председник удружења „Новосељански паори” Сорин Арде-

љан није крио задовољство
због још једног успеха овог јединственог догађаја.
– Веома нас радује што је
на четвртој „Тракторија ди”
било много посетилаца, као и
што су се међу њима нашле
ва жне лич ности за на шу
браншу, попут директора
продаје за Европу компаније
„СонаЛика”, то јест произвођача трактора „Солис” или
СИП „Семпетер” из Словеније. С обзиром на то да су нас
својим присуством почаствовали и представници пољопривредника из Румуније, наша манифестација је прерасла у међународну, што нас

посебно чини срећним – закључио је Ардељан.
Међу многобројним званицама су се нашли и нови покрајински секретар за пољопривреду – Атила Јухас и посланик у највишем дому АП
Војводине – Јован Лазаров.
С друге стране, у очи је упало то што нико од важнијих
представника градске власти
није нашао времена за овако
еминентан догађај.
Но то ипак није умањи ло
ква ли тет „Трак то ри ја де”, а
са мо прису ство великог бро ја про из во ђа ча до во љан је
под стрек за предсто јеће го дине...

НЕВОЉЕ ПОЈЕДИНИХ БРЕСТОВЧАНА

Услови за живот недостојни 21. века
Радослав Вукашиновић је један од становника (не)постојеће улице. Непостојеће, јер тамо још увек нема адекватних
услова за цивилизован живот.
Пре извесног времена овај
Брестовчанин обратио се редакцији „Панчевца” са жељом
да реши проблеме који га муче. Према његовим тврдњама,
он (и још неколико комшија)
нема легално спроведену
струју, воду, јавну расвету и
телефонску линију, као ни
адекватну тврду подлогу на
коловозу. И то тако већ деветнаест година, заправо откад се
уселио у свој дом. Толико траје и његова борба за живот достојан човека у 21. веку.
За то време је, каже, безброј
пута одлазио у Месну заједницу, Градску управу и друге институције, али конкретних ре-

Месне актуелности

шења није било. Стога је био
принуђен да воду, струју и телефонску линију доведе из суседне улице Моше Пијаде.
Али то је само краткорочан
излаз из ове више него неугодне ситуације.

Тек прошле године поменута
локација је, по одлуци градске
Комисије за именовање улица
и тргова, добила званичан назив – Улица војводе Степе.
С друге стране, председник
Скупштине Месне заједнице

Брестовац Драган Миричић
(који је, додуше, на тој функцији тек однедавно) не спори
да проблем постоји, али каже
и да орган којим он руководи
нема никакве надлежности у
том погледу.
– Ипак, све захтеве грађанина
Вукашиновића уредно смо проследили предузећима, попут
„Телекома” и „Електровојводине”, па се надамо да ће они у
најкраћем року изаћи у сусрет
суграђанима. Поред тога, када
је тај крај, у којем је настањено
осам домаћинстава, добио статус улице, на нашу иницијативу
посута је ризла на коловозу дужине триста, а ширине око четири метра – навео је Миричић.
Остаје нада да ће и поменута
предузећа убрзати процедуру,
чиме ће се „Панчевац” бавити у
неком од наредних бројева.

Долово: Друга „Доловачка
гулашијада” приређена je у
суботу, 16. јула, у Учитељском парку, а истог дана у
диско-сали До ма културе
одржана је рејв журка. Поменута установа културе организовала је низ радионица
на тему саобраћаја. Предавање за пољопривреднике
на тему „Како до ИПАРД
фондова” биће одржано у
суботу, 23. јула, од 10 сати, у
Месној заједници. Екипа
филма „Разбојници Баната”
још увек снима кадрове у
Долову.
Глогоњ: ЈП Дирекција за изградњу и уређење града отвориће ових дана понуде за асфалтирање Улице Бориса
Кидрича и паркинга испред
Румунске православне цркве. Финално вече турнира
Летње лиге у малом фудбалу
одржано је у среду, 20. јула.
Иваново: Чланови Удружења
банатских Бугара „Иваново–
Банат” учествовали су у четвртак, 13. јула, на фолклорном фестивалу у селу Островица, а већ наредног дана већа група Ивановчана отпуто-

вала је на едукативни одмор
у бугарску Варну.
Јабука: У току су припреме за
постављање теретане у парку,
што ће бити учињено пре сеоске славе Свети Илија. Поче-

ло је уређење излетишта на
Тамишу и прилаза реци из
центра села. Турнир у малом
фудбалу почеће у петак, 22.
јула, у 19 сати. Дом културе
обавља последње припреме
пред девету Међународну
дечју ликовну колонију.
Качарево: Чланови Добровољног ватрогасног друштва обишли су све произвођаче који
имају комбајне и тракторе, да
би им скренули пажњу на то
како да се пред жетву превентивно заштите од пожара. Дом
културе обавља припреме за
„Лудус фест”, који ће бити одржан у августу.
Омољица: Међународни волонтерски камп „Sunflower”
отворен је у суботу, 16. јула,
а након тога су одржани
бројни културни, спортски и
забавни програми. Дом културе жирира филмове и фотографије за предстојећи
„Жисел”, а та установа ће у
четвртак, 28. јула, организовати дечју представу под називом „Лабудово језерце”.
Старчево: Тамбурашки оркестар „Неолит” протеклог викенда гостовао је у Румунији.
У исто време чланови Одреда
извиђача „Надел” започели
су таборовање у шуми код
Девојачког бунара. „Дани
дружења” почеће у четвртак,
28. јула.

ЈКП „ДОЛОВИ” ОСТАЈУ БЕЗ НЕКИХ ПОСЛОВА

Град преузима воду
и смеће

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „СУНЦОКРЕТ”

Стартовао међународни волонтерски камп у Омољици
Tрећи пут заредом Удружење
грађана „Сунцокрет” организује Међународни волонтерски камп – „Sunflower”, који
је и званично почео у суботу,
16. јула.
Тема овогодишњег окупљања
је култура, а деветоро волонтера
из разних делова света (Русија,
Француска, Шпанија, Швајцарска, Финска, Тајван и Србија) у
наредних десет дана, заједно са
члановима поменутог удружења и осталим мештанима, учествоваће у прављењу и реализацији летњег програма.
Сам чин свечаног отварања
зачињен је рок концертом и
тортом с мотивима сунцокрета
(дело руку Драгане Латковић),
а небо је запарао ватромет.
Те вечери је приређен и Сајам организација цивилног

као и удружења „На пола пута”, „Бели орлови”, „013 инфо” и „Омољчанке”.
Већ наредног дана у дворишту Основне школе „Доситеј Обрадовић” стартовала је
„Омољичка спортска олимпи ја да”. Том при ли ком су
одржани турнири у неколико
дисциплина, а због очекиваних временских непогода нека од такмичења су одложена, па ће о исходу свих тих
догађаја бити речи у наредном броју „Панчевца”.

друштва, на којем су, поред
домаћина, учествовали и
Омладинска теренска јединица „Прим. др Јован Милановић” Црвеног крста Панчево,

Креативни омладински центар Панчева за борбу против
сиде (КОМПАС), Одред извиђача „Надел”, Регионални волонтерски центар Панчево,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

На основу одлуке градске
скупштине, део послова које
је досад обављао ЈКП „Долови” припашће градским комуналним предузећима.
Тако ће ускоро уследити
прикључење локалне мреже
на градски водовод, а ЈКП
„Водовод и канализација”
преузеће њено одржавање,
као и комплетну дистрибуцију пијаће воде корисницима.
Биће примењиван градски
ценовник, па ће, рецимо, на
месечном нивоу за домаћинства то износити 54,24 динара по кубном метру; за привреднике – 103,60, а за оне
који обављају дефицитарне
занатске делатности тај износ
ће бити нешто нижи – 73,09.

Поред тога, надлежни градски органи одобрили су и то
да делатност сакупљања, одвожења и депоновања отпада
убудуће обавља ЈКП „Хигијена”. С тим у вези, најдуже до
краја године за Доловце ће
бити примењивана цена од
2,44 динара по метру квадратном, умањена за 47,24
одсто у односу на градску.
Након реализације наведених замисли ЈКП „Долови” ће наставити да обавља
неке делатности, попут одржавања зелених и јавних површина, пијаце и гробаља. У
тој фирми остаће да ради
седморо радника, а преосталих шесторо ће преузети поменута градска предузећа.

КУЛТУРА
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Културни телекс
Музика
Петак, 22. јул, 21 сат, башта Дома омладине: концерт групе ЗАА.

Представе
Уторак, 26. јул, 20 сати, двориште Народног музеја: представа „Она”, играју: Алиса Лацко и Јелена Ђулвезан, режија: Миа Кнежевић.

Књижевност
Четвртак, 28. јул, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
књижевно вече с Љубицом Арсић, водитељ програма Вуле
Журић.

Тематски програм
Петак, 22. јул, 18 сати, Клуб за одрасла и стара лица (Ул.
Јосифа Маринковића): предавање „Старост и старење”, у
оквиру пројекта „Кад остариш, нико не куца на твоја врата”.
Од среде до понедељка, 20–25. јула, од 17 до 19 сати, плато испред Градске управе: одржава се манифестација „Културно лето особа са инвалидитетом”, коју организује
Културни центар лица са инвалидитетом.

ПОЧИЊЕ ЕВРОПСКИ ОМЛАДИНСКИ
ТАМБУРАШКИ КАМП

Учесници из осам
земаља

Петак, 22. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЕЗИЈА СРПСКИХ ГЛУМАЦА ПРВИ ПУТ ПРЕД ПУБЛИКОМ

ОСЕЋАЊА, ЉУБАВИ И СТРАХОВИ
Стихови Павла
Вуисића, Зорана
Радмиловића и
Љубише Баје Бачића
У плану је збирка
песама које су
писали глумци
Вече поезије „Глумци – песници” премијерно је одржано у
четвртак, 14. јула, у дворани
„Аполо” Дома омладине. Песме Љубише Баје Бачића, Зорана Радмиловића и Павла
Вуисића говорио је њихов колега Небојша Илић.
С обзиром на то да су глумци шкрти кад треба да исказују осећања, Небојши Илићу
није било лако да дође до њихове поезије. Зоран Радмиловић је оставио свега неколико
песама иза себе, Павле Вуисић
једну танану збирку – „Песме
са живота”, које је његова супруга „спасавала” са кафанских салвета и паклица цигарета. Љубиша Баја Бачић је
своју прву књигу поезије „Стена гологлава” објавио тек у 63.
години живота. Његова поезија је једина писана на сокобањском дијалекту.

Илићу су најдражи стихови које говори
– Глумци најчешће говоре
речи које су написали други.
Али немамо увид у то шта
глумци мисле и дубоко заиста
осећају. То је нешто што не
можемо да прочитамо у интервјуима, часописима, таблоидима, или чујемо у неким
другим приликама. Ово је нешто што је јако интимно и то
је поезија. До тога није било
лако доћи. Испоставило се да
су они који су волели да буду
гласни, били шкрти кад је требало да говоре о својим љубавима и страховима који су са-

мо њихови. Песме које сам одлучио да говорим су мени најдраже, па сам просто хтео с
публиком да по де лим оно
што мене некако највише одушевљава – ту су били шкрти –
објаснио је Небојша Илић.
Публика је имала прилику
да чује нешто више о овим великанима српског глумишта.
Тако је речено да је Павле Вуисић желео да буде писац, али
му је глума била лакша, а откривена је и меланхолична
страна Зорана Радмиловића.
– Баја личи на своје песме,

Зоран је, по улогама по којима
га памтимо, различит од своје
поезије и они који добро знају
Зорана, знају да је он имао и
ту своју црту карактера, лепо
је да се открије и тај угао који
није много видљив – открио је
Илић.
У писању поезије опробао се
и сам, али баш као и његове
колеге, стидљиво је уништавао
све што напише.
– Не пишем поезију. Као
клинац сам имао неке покушаје, као што су вероватно сви
имали, али обично кад би ми
се учинило да је нешто добро,
онда бих сутрадан прочитао и
било би ми ужасно и онда сам
био срећан што нисам никоме
показао – рекао је Илић.
За крај је изразио жељу да се
репертоар поезије за неки од
наредних наступа прошири,
додавши:
– Сергеј Трифуновић и ја
смо једно време нешто говорили о томе. Он је нашао још
доста глумаца који пишу, па је
дошао на идеју да објавимо
једну књигу у коју бисмо сабрали све песме које су писали
глумци и ту би било великих
изненађења. Волео бих да се
прошири репертоар поезије за
неки од наредних наступа.

НАЈБОЉИ ОРКЕСТАР У СРБИЈИ НАСТУПИО У „АПОЛУ”

Музика без граница

Европски омладински тамбурашки камп биће одржан
од 22. до 31. јула у Делиблатској пешчари, у организацији тамбурашког центра „Тамбураторијум” Панчево. Камп је основан 2008.
и од тада се сваке године
одржава у некој другој држави.
Учесници су из Србије,
Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске, Црне
Горе, Словеније, Аустрије и
Чешке. Педесетак свирача,

старих од 16 до 27 година,
са еминентним диригентима увежбаваће задати програм. Након кампа од најбољих свирача ће бити формиран Европски омладински тамбурашки оркестар,
који ће гостовати по целој
Европи.
Завршним концертом 31.
јула, на платоу испред Културног центра, панчевачкој
публици ће овогодишњи
учесници презентовати шта
су припремили у Пешчари.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Девојка из Бруклина”
Гијома Мусоа
Ђаволски добар заплет,
неодољиви јунаци и напетост која расте са сваком
страницом.
Јасно се сећам тог последњег тренутка среће.
Били смо загледани у море, док се хоризонт пресијавао, а Ана ми је поставила питање: „Да ли ћеш ме
волети и ако сазнаш да сам
учинила нешто страшно?”
Како бисте ви одговорили?
Ана је била љубав мог
живота. Требало је да се
венчамо за три недеље.
Наравно да ћу је волети,
шта год да је урадила. Барем сам тако мислио, али
она је грозничаво претурала
по торби пре него што је из
ње извукла таблет и показала ми фотографију на екрану: „То сам ја учинила”.
Гледао сам у њену тајну,
шокиран, свестан да наши

животи више никада неће
бити исти. Ошамућен,
устао сам и отишао без речи. Када сам се вратио, било је прекасно: Ана је нестала. И од тада не престајем да је тражим.

Два читаоца који до среде, 27. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта би то могла Ана да крије?”, наградићемо по једним примерком књиге „Девојка из Бруклина” Гијома
Мусоа. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Концерт састава „Gitarinet
Groove System” одржан је у петак, 15. јула, у дворани „Аполо”. Група обрађује фанк, хаус, хип-хоп, реге, свинг, електро, даб и драм-енд-бејс музику. „Гитаринетисти” су гитариста и певач Мирко Димитријевић (који користи и лупер – „педалу” која чини да
све звучи вишегласно), кларинетиста и вокал Никола Ђурица, басиста Милен Златановић
Змо и перкусиониста Реља
Свилар.
Песме које свирају су већ
добро познате свима, али их
доносе на сасвим нов, њима
својствен начин, а на сцени
воле да импровизују.
– Сматрамо да музика не
сме имати границе, не сме
имати жанрове, све треба да се
измеша... До сада нисмо имали две исте свирке. Волимо да
свирамо и забављамо се док то

радимо – рекао је Милен Златановић Змо.
Недавно су победили на
такмичењу РТС-а „Најбољи
оркестри Србије”.
– На такмичење за најбољи
оркестар Србије смо ишли без

„ЗОНА Б” У ПАНЧЕВУ

Инспирација тренутка
Блуз састав „Зона Б” наступио је у суботу, 16.
jула, у дворани „Аполо”.
Бенд чине Петар Зарија
(вокал), Петар Миладиновић Пера Џо (усна
хармоника), Душан Дуда Безуха (гитара),
Зденко Колар (бас-гитара) и Душан Ристић
(бубњеви).
Многобројна публика
уживала је у енергији
коју су „блузери” слали са
сцене.
– Блуз је иначе музика импровизације и инспирације тренутка, блуз је проста форма,
најчешће три акорда, што даје
могућност да се импровизује.
Пошто наш бенд има врсне инструменталисте, ми то често и
радимо. У томе апсолутно уживамо и никада ниједно вече није исто – каже Петар Зарија.
Бенд постоји још од 1988.
године и до сада је снимио
осам албума.
– Три последња албума су
ауторска. То је блуз с примесама рока. Потпуно смо слободни да креирамо музику
не једног правца, него више
правца. На нашим албумима

икакве амбиције да победимо.
Желели смо да учествујемо како бисмо добили лепе снимке
које можемо касније да пуштамо. Раније смо имали проблема да објаснимо људима
шта свирамо, па је сад лакше,
јер можемо да им покажемо
видео. Прија та „титула”, јер је
жири који је изгласао у финалној емисији да смо ми бољи од

свих осталих бендова, био састављен од веома озбиљних
имена наше музичке сцене –
истакао је Златановић.
„Гитаринет” је у почетку био
дуо који су чинили гитариста
Мирко Димитријевић и кларинетиста Никола Ђурица, па
отуд и име састава (од – гитара
и кларинет).
– Знамо се још из вртића.
Чак смо у основној музичкој
школи почели заједно да свирамо. Ми нисмо још увек
афирмисано име на сцени,
али где год смо се појавили,
људи су нас звали поново да
наступамо. Инспирација нам
је да одемо некуд где нисмо
раније били, да пружимо људима нешто што не очекују.
Такмичење „Најбољи оркестри Србије” отворило нам је
нека нова врата. Планирамо
да престанемо са обрадама туђих ствари. Већ смо почели да
радимо на нашим песмама –
изјавио је Димитријевић.
Њихов први албум можемо
очекивати крајем године.

ЗАВРШНИ РАДОВИ КУРСА КАЛИГРАФИЈЕ

Савладана уметност
лепог писања

гостовале су колеге из блуз
музике, али и из неких познатих бендова који не свирају ту врсту музике. На последњем су гости били Тања
Јовићевић и Јован Савић Лоле као певачи, затим инструменталисти Џинџер из „Рибље чор бе”, Јо ца Илић из
„Сирове коже”... – објашњава
Зарија.
„Зона Б” је 2011. године
снимила песму о Новаку Ђоковићу (у песми се користи
његов надимак Joker) и она се
нашла на његовом сајту уз коментар: „Браво”. Наступали су
на многим фестивалима, као
што су: „Нишвил”, „Šabac Jazz
& Blues Festival”, „Voxstock”,
„Jazz & Blues & World Music
Festival”, „Blues Summit”...

Изложба радова насталих на
тромесечном курсу калиграфије који је организовао Дом
омладине Панчево отворена је
у петак, 15. јула, у холу те културне институције.
Школу је похађало педесетак људи, подељених у три
групе, а на изложби су се нашли радови двадесетак оних
који су успели да савладају
уметност лепог писања.
– Полазници курса су већином људи који су само начули
шта је калиграфија. Нису знали ни како изгледају калиграфска пера, ни на који начин се све то изводи. Изложени су радови оних који су успели да савладају цео курс. С
обзиром на то да смо имали
три писма, три месеца је јако
мало времена, поготово када
се зна да је и за једно писмо
потребно неколико месеци –
каже Жељко Комосар, једини
редовни професор калиграфије у Србији.

Изложба ће бити отворена
до 15. августа.

Стране припремила

Милица
Манић
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ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: ЛУКА ИВАНОВИЋ, РЕДИТЕЉ АМАТЕР

ИЛУЗИОНИСТА С КАМЕРОМ
У последњих месец дана неколико панчевачких редитеља
добило је награде на домаћим
и страним филмским фестивалима и смотрама. Један од
њих је и наш млади суграђанин – режисер аматер Лука
Ивановић. Он је недавно, у категорији средњошколаца, добио прву награду за режију и
камеру на 45. ревији филмског стваралаштва деце и
омладине за филм „Путник” и
трећу награду за филм „Чарли
Чаплин”. Завршио је трећи
разред Гимназије „Урош Предић” и члан је групе за филм
Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”.
• За награђени филм „Путник”
написао си сценарио, сам режирао, снимао и монтирао.
Глумци и екипа су ти били
другари из разреда, а буџет је
био 526 динара. Како си дошао на идеју да снимиш филм
о вршњачком насиљу?
– Основа сценарија је неколико истинитих прича са
истом темом које сам прочитао у новинама: два вршњака
се посвађају због љубоморе или
неког другог разлога, уђу у сукоб и један од њих настрада.
Главни лик у филму се присећа
догађаја, анализира их, размишља о својим поступцима и на
крају схвата зашто је погрешио
и како да то исправи. Порука је
да се конфликти односно трагичне последице могу избећи и
да то не зависи само од насилника, већ и од понашања потенцијалне жртве, односно њене реакције на провокацију.
Потребно је правилно усмерити ток мисли које одлучују о
нашем понашању, не дозволити да нашим поступцима управљају само емоције, импулсивност, темперамент, сујета...
• Када си почео да се интересујеш за покретне слике?
– Када сам имао седам година, јавила ми се, први пут,
потреба да неку причу изразим у виду филма. Играјући се
играчкама, смишљао сам читаве епизоде са измишљеним
ликовима. Тада су се појавили
мобилни телефони с камером,
па сам снимао прве филмове у
којима су актери биле играчке. С тринаест година сам
схватио да ми филм више није само разонода...
• У групи за филм Регионалног центра за таленте „Михајло
Пупин” ментор Иван Ракиџић

брзо је препознао будућег редитеља у теби и поверио ти је режију играног филма „Михајло
Пупин поново у Банату” (2014).
– Тај филм је био потпуно
ново искуство, јер пре тога нисам режирао, нити сам радио с
професионалним глумцима и
тако великом екипом. Мислим да је то снимање, на неки начин, коначно утицало на
избор мог будућег занимања.
Исте године сам снимио и
филм „Жорж Мелијес” – о једном од првих великих филмских уметника, који је био продуцент, сценариста, режисер,
глумац, сниматељ... Сматрају
га оцем наративног филма, а
називали су га и мађионичарем кинематографије (иначе је
био и мађионичар и илузиониста – прим. аут.). Унапређивао
је техничке елементе, први
развијао и примењивао специјалне ефекте у почетној фази
развоја филма. И ми смо, као и
Мелијес својевремено, експе-

риментисали и настао је један
потпуно необичан филм – мешавина старомодног филма и
неког новијег израза – који је
добио гран-при на прошлогодишњој ревији филмског стваралаштва деце и омладине.
Већ тада сам схватио да режисер треба да има идеју, али је
можда и важније да зна да је
„подели” с глумцима и члановима екипе.
• Успешно се бавиш и мађионичарским триковима, closeup илузијама. Каква је веза између филма и мађионичарских трикова?
– Пошто и самостално
осмишљавам своје трикове,
кроз тај процес сам научио да
су они, у основи, илузија.
Представљају нешто потпуно
немогуће или нешто што не
постоји, а гледалац то ипак
прихвата као стварност. Исто
тако функционише и филм – у
основи је илузија. Често се
прича која не постоји, свет ко-

ји не постоји, гледаоцу представља као стварност, тако да
он може да осети искуство,
емоције и да доживи филм у
потпуности.
Наравно, филм не служи само за одвлачење пажње од свакодневних проблема и за разоноду. Бави се и стварним
проблемима, важним темама
из живота и омогућава исказивање битних идеја и ставова
према њима. Као начин изражавања филм може гледаоцу
да пренесе веома јако искуство и поруку, а то се може искористити да му се подсвесно
усади нека идеја коју он касније може искористити у животу.
То је став којим се ја водим када пишем неки сценарио или
режирам. Наравно, свестан
сам своје одговорности као аутора.
• Као члан Планинарскоеколошког клуба „Соко”, идеш
ли и на планинарске излете с
камером?
– Учествујем у свим акцијама клуба, о којима касније
правим кратке филмове на тему екологије, упознавања и
поштовања природе.
• Због чега си путовао у Јапан прошле године?
– Захваљујући немачкој влади и њеном пројекту „Партнерске школе” и „Гете институту” из Београда, реализован
је пројекат моје професорке
немачког језика Радмиле Николић, чија је идеја била да се
гимназијалци из Панчева дописују, а потом и друже и размењују искуства с вршњацима
из Токија, који такође уче немачки. У оквиру једне од радионица заједно смо направили
филм о занимљивим еколошким остварењима у Јапану –
области на коју су они јако поносни. Снимали смо прилоге о
узгоју пчела на врху једне зграде у центру Токија, о постројењу за пречишћавање отпадних
вода, пословној згради у којој
се обавља аутоматизовани узгој поврћа и пиринча, о аутомобилима на воду...
• Планираш ли неки нови
пројекат?
– Једина врста филма коју
до сада нисам снимао је хорор
и желео бих да се и у томе
опробам. Адам Ковач, млади
писац, ради са мном на новом
сценарију, а тренутно завршавамо прву верзију. Планирамо
да реализујемо тај пројекат до
краја године.

ПОЧИЊЕ 48. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

Афирмисани сликари из Србије и иностранства
Конференција за новинаре на
којој је најављена 48. ликовна
колонија „Делиблатски песак”
Панчево одржана је у понедељак, 18. јула, у просторији
Културно-просветне заједнице
Панчево, организатора те традиционалне манифестације.
Колонија ће почети 22. и трајаће до 29. јула. Финансијски
су је подржали Град Панчево
са пола милиона динара издвојених на основу резултата
конкурса и Покрајински секретаријат за културу, који је
обезбедио 50.000 динара.
Ове године ће у Делиблатској пешчари стварати 18
уметника, од којих је троје из
иностранства (Бугарска, Македонија и Румунија), осморо
из ликовних центара Србије и
седморо наших суграђана.
– Уметнички савет и ми који се бавимо организацијом
потрудили смо се да обезбедимо учешће афирмисаних и
успешних сликара из различитих центара Србије. И ове
године смо окупили уметнике са завидним и богатим биографијама и каријерама, а
међу њима су и четири про-

фесора. Из Панчева је седам
учесника, који су, као и ранијих го ди на, пред ставници
трију генерација – зрелије,
средње и млађе. Колонија
треба – и мислим да ће успети – да потврди свој уметнички, друштве ни и кул турни
идентитет и репутацију коју
иначе има и да допринесе
утиску да је Панчево један
развијен ликовни центар –

обја шња ва Стојан Бошков,
пред сед ник Кул турно-просветне заједнице.
Прошле године је колонија
била одложена због проблема
с водом, а организаторима није гарантовано да проблема
неће бити и ове године. Међутим, померања датума почетка овог пута неће бити. Бошков се нада да ће изостати
превелика жега и да ће бити

кише, а припремају се и нека
техничка решења која ће помоћи да овогодишња колонија
не буде запамћена по проблемима с водом.
Панчевачки сликари ће и
ове године бити гости у колонијама с којима наша колонија има дугогодишњу сарадњу.
У колонији „Власина” у Лесковцу панчевачке сликаре ће
представљати Јелена Бадњевац Ристић, Милован Панић
ће гостовати у Зајечару, где се
одржава колонија „Гамзиград”, а учесник „Куманова
2016” биће Дејан Ратковић.
Представници тих колонија
ће, такође, учествовати у панчевачкој колонији.
Организатори су најавили
гостовање у Хрватској са три
изложбе (у Вуковару, Загребу
и Ријеци), у сарадњи са српским културно-просветним
друштвом „Просвјета”, а договорено је и гостовање у Лесковцу, које је у овом тренутку
још увек неизвесно.
Планирано је да се радови
настали у Песку представе на
изложби почетком следеће године, али и у каталогу.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Приче о Косову”
групe аутора
„Приче о Косову” су први
свеобухватан приступ српске књижевности кључном
националном проблему.
Нови наслов из антологије
„Таласи” у издању „Лагуне”
приредили су Александар
Илић и Игор Маројевић.
O Косову говори шеснаест српских приповедача:
Вук Драшковић, Ана Радмиловић, Вуле Журић, Мирослав Тохољ, Весна Капор,
Бранислав Јанковић, Владимир Кецмановић, Љиљана Дугалић, Др Неле Карајлић, Мухарем Баздуљ, Срђан В. Тешин, Дејан Стојиљковић, Марко Видојковић,
Бојан Тончић, Игор Маројевић и Александар Илић.
Приче из ове књиге говоре о времену у распону од
1389 – што је и наслов приче у којој нико други до Др
Неле Карајлић интригантно
мења исход кључних историјских околности тако да о
њима одлучују војске, али и
један летећи ћилим – до савремене свакодневице која
нам кроз приповест Александра Илића описује каква
би данас могла да буде Косовка Девојка.
На кључне постојеће недоумице у вези с колевком
српске духовности аутори
пак нуде сасвим различите

одговоре. У збирци је „процветало хиљаду цветова” и
много ликова који су, доследно вишегласју ове књиге, такође крајње различити: између осталих, капетан
британске војске и светска
поп-звезда Џејмс Блант који је учествовао у бомбардовању 1999, а после упркос
одлуци НАТО команданата
одбио да на Косову нападне
Русе, српски књижевни класици Бранислав Нушић и
Милан Ракић који живе на
Косову наоружани, султан
Мурат, свети цар Лазар и,
наравно, Милош Обилић,
који се можда договорио са
султаном уместо да га убије,
а можда долази и до још
неочекиванијег решења...

Два читаоца који до среде, 27. јула, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Каква би данас могла да буде Косовка Девојка?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Приче о Косову” групе аутора. Најбоље одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Дивље приче
Моника Кутри
ИЗЛОЖБА „Пупин – од физичке до духовне реалности”
једна је од најзанимљивијих
музејских поставки на којима сам икада била у Србији.
Интерактивна, детаљна, свеобухватна, сигурно ће вас
одушевити. Изложба прати
цео Пупинов живот – од рођења, одрастања и образовања, преко бављења науком,
проналазака, великог политичког и хуманитарног доприноса Србији и народу, па
све до краја живота. Препоручујем да се распитате у
Историјском музеју Србије
када су вођене туре, јер кустоси увек имају понеку занимљиву причу више у односу на оно што ћете видети
при самосталном обиласку.
ФИЛМ аргентинско-шпанске продукције „Дивље приче” („Relatos salvajes”) говори о захтевима модерног
света у ком живимо и о стресу који ти захтеви, као и неправда, изазивају код људи.
Људи из очаја, у судару с непредвидивом стварношћу,
губе контролу над својим понашањем и делају онако како мисле да ће достићи правду, врло неочекивано, на граници с лудилом. Шест кратких прича које повезује тема
освете натераће вас да се замислите о стварности у којој
живимо и вероватно ћете се
пронаћи у некој од њих.
КЊИГА „Кратка историја
безмало свачега” је дело које
треба да прочитате ако сте се
икада запитали зашто је ово

баш овако и како је некоме
пало на памет да се бави тиме и да сазна да је то баш такво какво је. Бил Брајсон је
на веома духовит начин прешао велики опсег из света
науке и објаснио је тако једноставно да могу да је схвате
чак и они којима је наука
увек била страшна и незанимљива. Брајсон је 2005. године за ово дело добио Декартову награду, коју ЕУ додељује за изузетна међународна
остварења у области науке.
Врло едукативна књига уз коју ћете се добро забавити.
АКТИВНОСТ: Посветите
време себи. Чак и ако сте
презаузети послом, кућним
обавезама, децом, проблемима, одвојте пола сата
дневно само за себе; читајте,
пишите, шетајте, певајте,
маштајте, али нека то буде
само ваше време. Имаћете
више позитивне енергије.
Ако имате прилике и могућности, отпутујте некуд бар
два пута годишње – путовања опијају, оплемењују и
обогаћују сва наша чула.
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ПЕТИНА УДЕСА ЗБОГ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНA

АХ, ТА ЕВРОПА…

Лоше навике наших
возача
Могуће оштрије
казне
Употреба мобилног телефона
за воланом је кажњива и опасна
и изазива око двадесет одсто
саобраћајних незгода. Иако
је то у већој или мањој мери
познато нашим возачима, често их виђамо како причају
телефоном док управљају возилом.
Тридесет метара у секунди
Возило испред вас се креће
споро, знатно испод дозвољене брзине кретања. У моменту
када га претичете, погледате у
кабину аутомобила и имате
шта да видите – возач прича
телефоном. Колико пута сте
били у оваквој ситуацији?
Истраживања појединих
стручних тела у области безбедности саобраћаја у Србији
показала су да употреба мобилног телефона знатно смањује концентрацију. Возачи
који су учествовали у испитивању возили су одређену деоницу причајући телефоном.
Потом су морали да попуне
упитник који је садржао питања у вези с детаљима и знаковима што су се налазили на
путу којим су прошли. Они
који су телефонирали, нису
приметили готово 80 одсто
објеката које просечан возач
уочи током путовања.

Можда и опасније од самог
држања слушалице близу уха
јесте гледање у екран како би
се послала/прочитала порука
или погледала објава на друштвеним мрежама. Скретање
погледа с пута и на један секунд може изазвати несрећу
јер, као што искуснији возачи
знају, у саобраћају свака секунда може бити пресудна.
Ако на ауто-путу возите брзином од сто километара на час,
за поменуту секунду прећи
ћете око 28 метара. Узмемо
ли у обзир да је просечан зауставни пут аутомобила при
овој брзини око 30 метара, а
возачу је потребан један секунд да реагује у ситуацијама

наглог кочења, јасно вам је
због чега је свака секунда битна. О навикама возача у Србији говоре следећи подаци: око
65 одсто користи телефон док
управља аутомобилом, а чак
47 процената од 4.000 испитаних је свесна опасности, али
не одустаје од употребе телефона.
Ни пешаци нису бољи
Казна за телефонирање током
вожње износи 5.000 динара;
уколико угрожава друге учеснике у саобраћају, возач мора
да плати од 8.000 до 24.000, а
ако изазове саобраћајну незгоду, новчани износ је у распону
од дванаест до тридесет хиљада динара уз пет казнених поена. Баш због статистике коју
смо навели, последњих дана
се спекулише о могућности
дуплирања основне казне, те
ће она износити десет хиљада.
Треба истаћи и навике пешака, које нису ништа боље. Телефонирање, гледање у екран на
улици или слушање музике при
преласку пешачког прелаза
подједнако је опасно као и за
воланом. Нису ретки случајеви
да возач одговара зато што је
ударио пешака који је просто
крочио на улицу не погледавши ни лево ни десно због оку-

пираности „дешавањима” на
свом мобилном уређају.
Овом тренду ће можда допринети и права манија која се
протеклих недеља појавила
широм света – у питању је
видео-игра за мобилне телефоне „Покемон ГО”. Циљ игре је
да уз помоћ камере вашег паметног уређаја пронађете покемоне који се налазе на различитим локацијама, које су често
небезбедне по играча. Ово је
упозорење за возаче да више
обрате пажњу на пешаке који
ће у великој мери бити окупирани потрагом за цртаним јунацима, који се можда налазе баш
насред или поред коловоза. У
неким државама ова видео-игра је већ „однела” прве жртве.
Савет је да, ако баш морате
да причате током вожње, набавите бежичну слушалицу,
уз помоћ које ће вам обе руке
бити слободне, или да застанете поред пута ако је позив
баш неодложан. У супротном,
у ваш паметан телефон инсталирајте апликацију која ће
све који вас зову путем СМС
поруке обавестити да возите и
да ћете их позвати касније.
Један позив може променити живот, али ниједан није
вредан њега.

Европски закони су нам
чудни, али вероватно постоје с добрим разлогом. Ово су
неки од њих…
Велики каравани америчке производње, као и пик-ап
возила која „долазе” из САД,
за финске стандарде су претешки и морају се регистровати као камиони.
Холандија је позната као
земља бицикала и екологије. Зато не треба да чуди чињеница да је возилима на
дизел која су направљена
пре 2001. године, као и онима која су старија од 1992.
године, а покретана су бензинским моторима, забрањен улазак у град. У случају
да неко прекрши овај закон,
камере постављене у граду
регистроваће такво возило.

Сервисирање аутомобила
у Немачкој је прилично
скупо. Средином деведесетих двоје људи са ових простора на привременом раду
у тој држави желело је да
уштеди. Уместо да посети
сервис и тамо замени уље,
власник је у помоћ позвао
свог земљака да му помогне
да то учине изван града уз
помоћ ручне дизалице. Заменили су уље и у том моменту је наишла полиција,
којој је све ово пријављено.
Дотични је морао да плати
неколико казни и чишћење
зелене површине која је била контаминирана уљем из
мотора. За новац који је издвојио за овај „сервис” могао је да купи скоро нов аутомобил.

- - - - - САВЕТИ - - - -

ДА ЛИ ЈЕ АУТОМОБИЛ
БИО ХАВАРИСАН?
Куповина новог аутомобила
је „слатка мука”, јер се треба определити за модел у
прилично великој понуди
на тржишту. С друге стране,
куповина половног возила
је велика мука и представља
ризик за купца који је с тешком муком скупио новац
или подигао кредит од неколико хиљада евра како би
себи приуштио превозно
средство. Осим километраже (која у великом броју
случајева није тачна), односно стања мотора, треба
обратити пажњу на то да ли
је возило било хаварисано.
У сваком случају најбоље
је да ангажујете искусног

лог возила. Аутомобили са
овим дефектом пуштају влагу у кабину, због чега ће вам
се стакла стално маглити, а
није искључено ни то да с
временом уопште нећете моћи да отворите или затворите врата.
Зазори на спојевима каросерије такође су показатељ и
морају бити минимални.
Упоредите зазоре са обе стране возила; ако се разликују,
велика је вероватноћа да је
аутомобил учествовао у судару. Унутрашњост би такође
могла да вам „каже” понешто. Волан, односно централна конзола, где се налази
ваздушни јастук, мора бити

мајстора који зна које делове
аутомобила треба погледати,
али нисте увек у могућности
да поведете стручњака са собом. Продавци половних возила из увоза која су хаварисана неће баш много новца
уложити у санацију. Ова чињеница говори у прилог томе
да фарбање репарираних
или замењених делова неће
бити урађено врхунски, па је
такве површине лако уочити
ако се посматрају из већег
угла. Врата су још један показатељ. При овој операцији
врата на аутомобилу треба да
се отварају и затварају лако и
идентично. Напомињемо да
обратите пажњу на линије
врата, које морају бити идеално хоризонталне дуж це-

идеална и симетрична, што
треба да указује на чињеницу
да ербег није био активиран.
Уколико нисте сигурни,
најбоље решење је да возилом које желите да купите
посетите сервис који поседује савремену машину за
центрирање трапа. Тај уређај мери све параметре геометрије возила и упоређује
их с фабричким подацима,
на основу чега можете донети закључак да ли да купите
аутомобил или не.

Страну припремио

Немања
Урошевић

Петак, 22. јул 2016.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу, 6 места, на Старом православном гробљу,
близу капеле. 062/860-8087. (223568)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ форд мондео
1.8, бензин, 2001, регистрован. Тел. 060/522-83-22.
(СМС)
ГУМЕ 175 х 65 х 14, вожене
три месеца, у гаранцији
(100), половне 165 х 65 х
14 (2 комада), 30 евра.
064/134-08-15. (224242)
ТВИНГО 1.2, 2001, први
власник, 1.200 евра.
064/134-08-15. (222242)
ПУНТО 1.1, 1998. годиште,
бензин, плин, договор, регистрован до 0ктобра 2016,
450 евра, договор. 069/10413-66. (224243)
ПРОДАЈЕМ пежо 206, 1.4,
бензин, регистрован до јануара 2017, троје врата,
1.800 евра, договор.
069/104-13-66. (224244)
АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила сервисирамо, пунимо гасом дигиталном машином, пуњење 2.500 динара. „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(224245)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ мерцедес 190, тек регистрован,
власник. 064/245-88-59.
(224106)
НОВА буба, 116 коња, први
власник, десет година,
111.000, сервисна документација „en vog” серија,
2.900 евра, замена. 345534, 064/246-05-71. (и)

ГЕПЕК за комби троделни,
лежај јоги четвороделни,
вишенаменски, нов.
064/928-89-68. (2242779

ПРОДАЈЕМ дворедни комбајн за кукуруз, 1982. годиште, 222 бункераш.
013/675-151. (223997)

ГОЛФ 3, 1997, прешао
82.000. 061/254-17-08.
(224263)

ПРОДАЈЕМ берач змај 222,
шпедитер две и по тоне,
плуг једнобраздни ИМТ.
063/190-36-81. (224005)

ОПЕЛ лимузина 86, нов
плин, регистрован, одличан, 400 евра. 061/626-0662. (224264)

ПЕЖО 206, 1.9 дизел, 2002.
годиште, регистрован до јануара 2017. 063/256-191.
(224027)

ГРАНДЕ пунто 1.2, 2006.
троје врата, динамик опрема, 105.000 км, на име.
064/130-36-02. (224334)

ЛАДА 110, 1.5, ЛИ, 2003.
годиште, 550 евра.
063/256-191. (224027)

ЗАСТАВА 101, скала 55,
1996. у возном стању, може
и у деловима. 064/130-3602. (224334)

ФИЈАТ пунто 1.2, бензин,
клима, 5 В, 5 Б, 2001, металик плав, регистрован до
априла. 063/177-46-96.
(224146)
МОТОР за чамац јамаха 5
кв, 2009. годиште, 350
евра, скутер априлија 80
цм, 100 евра. 066/604-2364. (224171)
КАМИОН застава 630, Б
категорија, трактор 539,
ИМТ, 2007. годиште, звати
после 20 сати. 064/344-7440. (224183)
ЈУГО флорида 1.3, плин,
атест, нерегистрован, 2007,
продајем. Тел. 064/157-2062. (224173)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (224328)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ голф 2, бензин,
плин атест. 060/705-98-31.
(223884)

МЕГАН 2004, регистрован,
1.700 евра. 064/140-00-91.
(224100)

ОТКУП свих врста возила,
катализатора, акумулатора,
продаја половних делова.
066/409-991, 063/782-8269. (224310)

АСТРА 2001, 1.6, на име,
2.450 евра, пежо 206, 1.4,
2005, на име, 2.400 евра.
064/318-90-95. (224147)

ФОРД сијера 1988, нерегистрован, бензин, плин, 800
кубика, 350 евра. 061/36343-39. (224339)

АСТРА Ф 1.8, аутоматик, 5
В, 1997, плин атест, регистрован. 064/190-41-39.
(224034)
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ФИЈАТ 1.6, 1998, регистрован, атестиран плин, у првој боји, клима. 064/13036-02. (224334)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80 до
1.000 евра. 062/193-36-05.
(224154)
КУПУЈЕМО све врсте возила, хаварисаних, неисправних и страна возила. Долазим по позиву, од 100 до
1.500 евра. 069/203-00-44,
013/403-736. (224310)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
комбија, камиона и аута,
од 80 до 3.000 евра.
068/423-95-60, 064/552-3119. (224310)

ШАПУРИНЕ и прасиће продајем. Пелистерска 24, 372768, 064/172-44-10.
(223834)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столица од 1.000, сто
од 3.000, кревет од 10.000,
кухињска клупица од 8.000
динара. 060/600-14-52.
(223547)
НА ПРОДАЈУ турска калдрма. 061/659-22-11.
(223932)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп.
061/320-38-09. (223936)

АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од вешмашина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (224270)
СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28, 353463. (224324)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кревет самац са
мадрацем, 5.000 динара.
065/284-38-70.(СМС)
ПРОДАЈЕМ нову угаону
гарнитуру 245 x 170 веома
повољно! 064/252-44-15.
(СМС)
БЕТОНСКИ блокови, квалитет, цене од 30 - 65 динара.
ЗТР „Луна плус”, Црепаја.
069/275-73-94.
(222360)
ПРОДАЈЕМ француски лежај симпо са два ноћна ормарића. 060/861-83-17.
(223508)
КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле.
331-586, 063/805-74-60.
(223662)

ПРОДАЈЕМ казан 60 л, за
топљење масти, са буретом.
061/229-99-39. (223939)
ПРОДАЈЕМ витрину и сточић. 013/373-201. (223962)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп.
064/568-95-76.223975)
НА ПРОДАЈУ веш-машина.
Тел. 064/545-82-16.
(223976)
ПРОДАЈЕМ десет комада
профила, дужине 6 метара,
2,5 х 2,5.Тел. 617-502,
063/867-03-43. (224049)
НА ПРОДАЈУ млади зечеви.
069/130-35-91.(224054)
ПРОДАЈЕМ пластичну цистерну 500 литара, дечји
креветац, може замена за
дрва. 060/440-30-05.
(224039)
ТОВЉЕНИЦИ, 90 – 110 кг,
прасићи 20-30 кг. Могућност клања. 061/321-09-36.
(223450)
НА ПРОДАЈУ половне салонит плоче. 064/247-23-00.
(224040)
ИЗ америчке амбасаде тросед и фотеља. После детаљне рестаурације, некоришћено, 1.200 евра.
064/247-77-76. (224042)
КОКЕ носиље, 200 динара
комад, тритикал, 20 динара
килограм. 060/054-67-70.
(224064)
ПРОДАЈЕМ половне греде.
Звездан. 063/224-435.
(224096)
ПРОДАЈЕМ седам белих
коза и приплодног јарца.
Тел. 064/247-81-88. (22419)
КИРБИ нов, трпезаријски
сто, столице, кауч, сто, столице, фотеље терасне.
064/955-51-85. (224190)
ДВА комбинована фрижидера, веш-машина, ТА 2,2
кв, судопера с радним висећим, угаона гарнитура,
брачни кревет, кауч, тросед
мојца, сточићи, шиваћа.
Тел. 063/861-82-66.
(224138)
ПРОДАЈЕМ топлу и хладну
витрину. 065/681-90-39.
(224207)
ШТЕНДЕР за четири бицикла, метални, томосова
пумпа на бензин, стари тип.
064/125-22-20. (2242139
ПРОТОЧНИ бојлер сименс
18 кв, две бутан боце 35 кг,
плински котао. 064/209-8689. (224215)
НА ПРОДАЈУ тросед, двосед, фотеља, табуре, кревет, ел. Шпорет. 063/11188-91. (224217)
ШЉИВА, бресква, кајсија и
крушка на продају. Тел.
063/898-53-08. (224173)
ПРОДАЈЕМ прасиће, жито
и балирану детелину.
064/129-45-43. (224111)
ПРОДАЈЕМ хармонику 80
басова, кревет, пег-перего
колица и љуљашку.
063/232-452. (224122)
ЗАМРЗИВАЧ сандучар 410
л, полован, 8 година, исправан. 353-264, 064/15986-09. (224127)
ПРОДАЈЕМ половну гардеробу. 013/235-70-31,
063/883-03-39. (224254)

ПРОДАЈЕМ колица за бебе,
кишобран колица бертони,
дубак, оградицу, њихалицу,
душек за креветац, столицу
за храњење, дечји бицикл,
сингл кревет и писаћи сто.
064/901-77-70. (224129)

БРИКЕТ, еколошки огрев
без лепка, преостала количина, достава.
061/296-91-67. (И)

ПРОЗОР дрвени 120 х 150,
ролетна, 2 комода, ораси
15 кг. 633-398.
(224272)

ШЛАЈФЕРИЦУ за паркет,
шлајферице за терацо, дизалицу грађевинску, вибратор за бетон, вагу 500 кг.
064/810-30-91.
(224175)

ПРОДАЈЕМ прасад, припуштам нерасте – природна
оплодња пиетрен, јоркшир,
ландрас. Позовите
063/311-277. (225261)

ПРОДАЈЕМ струњаче, фотеље, бео брачни кревет,
старински креденац и трпезаријски сто. 013/232-2130, 063/162-50-00. (2241)
РАСПРОДАЈА, све по 10
евра, каучеви, столови, комода, судопера, француски лежај 50 евра. 063/895-23-90.
ПРОДАЈЕМ половне дрвене
прозоре и буков паркет.
063/842-33-60. (2241509
ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал, гарнитуру
мојца, сто + 4 столице, спаваћа соба комплет, комплет
кухиња, дечја колица, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш, суђе,
тепихе, половне ауто гуме,
бицикле разне. 063/107-7866. (224115)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
(224283)

ПРОДАЈЕМ беле пауне, цистерну 5000 литара вучну.
064/948-71-22,
013/332-422.
(224322)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ алуминијумска
двокрилна врата и једнокрилна ПВЦ врата.
064/549-72-05. (224304)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (2243139
ЦРЕП полован бибер, 272
мала кикинда, 333. Хитно.
Повољно. 061/676-75-88.
(224347)
ПРОДАЈЕМ домаћу живину: кокошке, пилићи, патке,
ћурке. 063/894-84-23.
(224327)
ХОБЛЕРИЦА за паркет, гамак, монофазна, 500 евра.
061/363-43-39. (224339)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ два плаца у Девојачком бунару по 20 ари.
Тел. 064/129-15-35.
(223660)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица, сређена, усељива,
струја, два купатила, асфалт. 063/832-50-97.
(223676)
ПЛАЦ 11,5 ари, Иве Курјачког 72, фронт 27 м.
064/295-50-95. (223700)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у Јабуци, 300 м2, 6.5 ари, геотермичко грејање, клима.
063/378-357. (223545)
ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,
6,25 ари, одмах усељива.
Тел. 064/303-30-32.
(223935)

ДОЛОВО, кућа на продају,
20 ари, башта, младо воће.
066/334-085. (224053)
КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, легализована, власник. 063/307-674.
САМОШ, продајем обрадиву земљу у добричком пољу. 064/226-67-31,
013/251-96-03. (224047)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Караули. Тел. 065/51733-01. (224025)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ половну троделну
ал мердевину са 11 газишта. 066/357-870. (222768)
КУПУЈЕМ полован очуван
намештај, плинске боце, кухињске угаоне гарнитуре.
066/900-79-04. (223953)
КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе и остали метални отпад. 060/521-9340. (224014)

ПОВОЉНО продајем кућу
350 м2, 4.5 ара, шири центар. 064/458-63-75.
(223979)
ПЛАЦ на Миси, 8 ари, мањи стамбени објекат, струја, телефон, интернет.
064/347-99-45. (223969)
2

КАЧАРЕВО, кућа 150 м ,
спрат, 27.000 евра, може
замена за стан. 064/271-7467. (223967)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Долову, гаражу површина
25-а и циглу. 313-716.
(223985)

ПРОДАЈЕМ дворишну кућу
у Бранка Радичевића.
063/746-12-76. (2124036)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг Мученика 18. Тел. 064/167-0477. (224037)
КУЋА са 10 ари плаца, помоћним објектима, Горњи
град. 064/133-32-02.
(224022)
КУЋА за инвеститоре, Книћанинова 33, 180 м2, 5 ари.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(224020)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остало.
061/322-04-94. (224356)
КУПУЈЕМ гвожђе, веш-машине, замрзиваче, бакар,
алуминијум, месинг, акумулаторе. 061/206-26-24.
(224356)

ПРОДАЈЕМ кућу 70 м2, 7.5
ари, власник, Новосељански пут, договор. 064/21067-45. (224172)

НА ПРОДАЈУ кућа у Омољици. 064/239-95-40.
(223991)
ПЛАЦ, Сефкерин, 15 ари,
3.500 евра, фронт 20 м,
улица ЈНА. 063/878-40-52.
(223990)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари, Девојачки бунар. 063/225928. (224077)
КОД Турске главе главе, кућа са два локала, 150 м2, 2
ара, 60.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. 224020)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу
Војловица, 44 ара, дозвољена градња. Тел. 064/256-3540. (223992)

НОВА МИСА, 150 вм, 2
ара, 45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. 224020)

ПРОДАЈЕМ 53 ара градског
грађевинског земљишта на
Караули, улица Рибарска.
060/555-69-35. (2239949

СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ара, 65.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. 224020)

ПРОДАЈЕМ кућу, Стрелиште, Утвин аеродром.
062/816-16-46. (223995)

ХИТНО, Стрелиште, 140 вм,
2 ара, 40.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.

БАВАНИШТАНСКИ пут, 60
м2, 7 ари, 23.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (224080)

МЕЊАМ локале у центру
Стрелишта од 37 и 81 м2 за
стару кућу, плац, стан. Тел.
064/267-7174.
(224006)

ТЕСЛА, нова кућа, 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(224020)

ПРОДАЈЕМ мању сређену,
легализовану кућу, одмах
усељива, без посредника.
065/228-94-55.
(224050)

ТЕСЛА, 80 м2, 3.5 ара,
49.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(224020)

КУЋА, Дебељача, 100 м , 16
ари палца, повољно.
023/871-206, 065/419-2525. (224305)
КАРАУЛА, нова кућа, 86 м2,
енергетски пасош, укњижена,власник., 065/258-87-77.

ДВА плаца, 6,5 ари (један),
Миса, иза цркве и „Тмушића”. 065/803-59-76.
(224135)

ПРОДАЈЕМ нову кућу на
Тесли, 110 м2. 063/783-3997. (224323)

ПОЛА ланца, 3. немачко
поље, иза сетаре Мисе.
064/290-81-41. (224142)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, одлична, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (224271)

2

НОВА МИСА, кућа 112 м ,
1 ар, 25 м2, 55.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(224143)
ЦЕНТАР, кућа 163 м2,
4.5ара, 73.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(224143)
ПРОДАЈЕМ 2 + 2 ланца земље. 060/031-52-62.
(224152)

ХИТНО продајем уређен
воћњак 18 ари, Кудељарски
насип. 063/472-669.
(224266)
ПРОДАЈЕ се десет ари баште, код бивше касарне
5.000. 064/888-40-95.
(224265)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, нову, 170 м2, одмах усељиво, све чисто. 013/601472, двадесет минута до
Панчева. (224073)
ПРОДАЈЕМ три хектара,
Мали надо, један хектар,
српско поље, ½ ланца, стари црепајски пут. После 16
сати. 064/578-78-73.
(224055)

ПРОДАЈЕМ башту од 21,35
ари на путу Глогоњ-Сефкерин. Тел. 060/337-23-00,
372-300.
(2241239)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици, леглаизовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(224130)

ХИТНО продајем/мењам
кућу, нова миса, 200 м2.
063/864-07-06. (224340)
ПРОДАЈЕМ кућу, 100 м2, 4
ара, 23.000 евра, Козарачка. 061/664-39-26. (224228)
ПРОДАЈЕМ кућу 70 м2, 3
ара, 20.000 евра. Козарачка. 061/664-39-26. (224288)
ПРОДАЈЕМ три и два ланца
земље. 060/153-25-15.
(224291)
УСЕЉИВА кућа 140 м2, Војловица, Јаношикова 94, са
локалом 32 м2, плац 7,3
ара. 063/386-309.
ПЛАЦ Пелитерска, улица
5,5 ара, струја, вода, асфалт. Могућа замена за аутомобил. 063/832-17-26.
(224294)
ПРОДАЈЕМ кућу, Банатски
Брестовац, 18.000 евра.
Тел. 013/626-691, 065/62848-33. (224326)
ОМОЉИЦА, монтажна прелепа, 11.500, а нова укњижена, 16.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4671)
КУЋА 50 м2 на 9 ари плаца,
хитно. Пелистерска, Новосељански пут. 065/410-9734. (224353)

СТАРА кућа са плацем 30
ари, Банатско Ново Село.
063/863-80-15. (224082)

ПРОДАЈЕМ плац 6.25 ари,
ново насеље Јабука, започета градња. 063/351-527.
(2241169)

КУЋА на продају, вреди погледати. 069/697-507.

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. Тел. 601281. (224134)

2

УЖИ ЦЕНТАР, 90 м , 3 ара,
добра локација. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (224080)

ПРОДАЈЕМ кућу код Зелене
пијаце,може и замена.
063/814-56-25. (224056)

ВИКЕНДИЦА у центру Девојачког бунара, власник.
063/161-95-55. (222710)

ТЕСЛА, мирна улица, 80 +
40 м2, 3,6ари, одлична кућа, 50.000 евра, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

КУЋА спратна, 140 м2, 10
ари плаца, Кудељарски насип, колски улаз. 061/31707-67. (224297)

2

КУЋА за рушење, на 7 ари
плаца, Ул. Максима Горког.
063/197-82-38. (224057)

ПРОДАЈЕ се кућа, Србијанска 55, Панчево. 064/65116-22. (222307)

ПРОДАЈЕМ кућу, 232-0804, 064/414-24-71.
(223605)

НА ПРОДАЈУ четири и по
ланца земље код Секиног
салаша, на путу. 062/89126-31. (224169)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града. 063/272-594.
(224077)

ПОНУДА

ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97. (2238)

КУЋА, насеље Мали рај, 90
м2, 10 ари, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(224190)

ГОРЊИ град, усељива,
уредна, 88 м2, 2 ара,
27.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (224167)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ЊИВА, 33 ара, у Скробари
на самом путу за Црепају,
3.300 евра. 065/852-71-99.
(223748)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,
Долово, близу центра, 16.5
ари. Тел. 061/134-37-08.
(224213)

ПОЧЕТАК Војловице, одлична кућа, 115 м2, 7.5 ари,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (224167)

КУПУЈЕМ ТА пећи, столове,
столице, угаоне клупе, угаоне лежајеве. 062/170-43-10.
(224010)

КУПУЈЕМ алуминијум, бакар, месинг, замрзиваче,
веш-машине, гвожђе, долазим. 061/321-77-93.
(224356)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60 м2,
6 ари, укњижена, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(224190)

ТЕСЛА, кућа на 4.6 ари,
65.000; центар за реконструкцију, 40.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(224180)

КУПУЈЕМ значке, ордење
медаље, новац, сатове, пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (224068)

КУПУЈЕМ замрзиваче, фрижидере, веш-машине, старо
гвожђе, акумулаторе, алуминијум, бакар, месинг,
олово и старе аутомобиле.
Долазимо на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/101-1147. (224326)

ТЕСЛА, 95 м2, 3.5 ара, колски, 36.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(224196)

ПРОДАЈЕМ три ланца земље у Лапу и један ланац
на преком путу. Звати после 20 сати. 064/675-46-91.
(224183)

ПРОДАЈЕМ собу за девојке,
ормар, радни сто, столица,
две фотеље, комода, тоалета два огледала и две полице, све као ново. 063/611738. (224349)

КУПОПРОДАЈА

КУЋА на Кудељарцу, 140
м2, са локалом од 25 м2,
спратна, реновирана потпуно, ЕГ, усељива, плац 5 ари,
71.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(224236)

МЕЊАМ кућу за стан или
продајем, Баваништански
пут. Тел. 377-871.

ПРАСИЋИ на продају, повољно, Брестовац. 063/16570-20, 064/143-50-23.
(224330)

ПРАСИЋИ, балирана детелина, 150 – 250 динара.
Мића, Новосељански пут
175-б. 064/303-28-68.
(224353)

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ плац у Панчеву,
Пелистерска, 14,37 ари,
под воћем. 063/491-250.
(224149)
ПРОДАЈЕМ плац, дозвољена градња, Миса. 060/76623-36. (224224)
КУЋА на продају, усељива,
од цигле, спаваћа соба са
мадрацима. 062/967-66-45.
(224176)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди погледати. 063/756-0604.(224225)
ЦЕНТАР, кућа 84 м2, ПР +
I, два локала и стан. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (224256)
ШИРИ центар, грађев ински плац, 51 ар, 50 м
фронт. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (224256)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
200 м2, Максима Горког,
3.8 ара. 063/301-360.
(224232)
НА ПРОДАЈУ викендица на
Новосељанском путу.
063/336-461. (224262)

ПРОДАЈЕМ комфорну кућу
са гаражом и 20 ари баште,
Пелистерска.
065/251-56-89.
(224333)

МАКСИМА ГОРКОГ, центар, део куће, салонска, излази на улицу, комплетно
сређена, 87 м2, 58.000 евра.
061/131-86-54. (224358)
КУЋА, Змај Јовина, пешачка зона, копмплетно сређена, 180 м2, 100.000 евра.
060/034-31-11. (224358)
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СТРЕЛИШТЕ, продајем
укњижен двособан стан, 58
м2, сређен. Тел. 064/96856-80, договор.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
сређен. 060/359-54-39.
(СМС)
ГАРСОЊЕРА, 22 м2, на подају, Котеж 2, власник.
063/314-676. (СМС)
ПРОДАЈА или замена, уз
доплату, једнособног стана,
30 м2, 21.000 евра.
064/243-87-09. (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
38 м2, II, ЦГ, повољно.
064/866-20-78,
063/737-62-52. (224284)
СТРЕЛИШТЕ, Р. Кораћа,
двособан, IV спрат, без
лифта, 22.000, договор.
060/602-72-70. (223620)

ОГЛАСИ

СТАН 110 м2, центар, кружни ток пијаце, Ослобођења 28-а. 064/295-50-95.
КОТЕЖ 1, Ослобођења, 60
м2, IV спрат, лифт, ЦГ, полунамештен. 063/163-5205. (223208)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1,
двособан, I спрат, цена
34.000. 066/347-302,
063/890-14-05. (224000)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, III, тераса, ТА, беспрекоран, 23.,000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(224196)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, тераса,
VI, ЦГ, дбоар, 25.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(224196)
КОТЕЖ 2, двособан реновиран, 61 м2, V, 29.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (224196)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м +
17 пословног простора,
центар, 35.000. 064186-5087. (223945)

СТРОГИ центар, двособан,
40.000, салонски, 114 м2,
65.000; 86 м2, 39.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(224180)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, може и са стварима, VII
спрат, без посредника. Тел.
064/069-14-11. (223942)

КОТЕЖ 2, четворособан,
45.000, мањи двособан,
31.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (224180)

ПРОДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком, на I
спрату. 063/631-338.
(223954)

ТЕСЛА већи двособан,
27.000, сређен; трособан
50.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (224180)

ТРОСОБАН стан на Котежу
2, продајем/мењам за кућу,
стан. 063/771-15-68.
(223187)

ПРОДАЈЕМ стан 65 м , Котеж 2, звати увече. Тел.
318-890. (224048)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, у насељу Пепељара,
58 м2, 23.500 евра.
060/861-83-17. (223506)

ПРОДАЈЕМ стан 90 м2, I
спрат, центар, цена договор. 065/849-09-38,
061/533-27-40. (224036)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, 80
м2, терасе, сређен. Тел.
331-079, 063/770-45-55.
(223339)

СОДАРА, двоипособан, VII,
са гаражом, 35.000, договор; трособан, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (224180)

ТЕСЛА, трособан, 63 м2,
две терасе, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (224020)

СОДАРА, двособан, 26.500,
Доситејева, троипособан,
58.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (224180)

2

ХИТНО, Тесла, трособан,
61 м2, две терасе, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (224020)
ТЕСЛА, двособан, 49 м2, тераса, 28.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (224020)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
тераса, 28.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (224020)

ЦЕНТАР, продаја станова
59-120 м2, укњижено, етажирано, 600-850 евра/квадрат са ПДВ-ом. 063/323584. (223414)
СТАН, 45 м2, IV спрат, Котеж 2, Кикиндска.
063/272-152.
(223900)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
43 м2, тераса, 23.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (224020)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште, укњижен, власник, две терасе, подрум.
069/267-62-16. (224009)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
55 м2, тераса, III спрат, ТА,
комплет реновиран.
062/406-660. (224087)

СТРЕЛИШТЕ, стан, ВП, ЦГ
+ тераса, подрум. 061/22447-97. (223807)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, II,
24.000. (1734), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.

НОВА МИСА, стан код
основне школе 52 м2, и стан
47 м2. 062/310-822.
(223770)

ТЕСЛА, 64 м2, ЦГ, VI, само
27.000. (1734), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(224080)

МИСА, 40 м2, 55 м2, 15.000
евра. 063/377-835.
(223775)

СОДАРА, 54 м2, ТА, IV, сређен, 27.000. (1734), „Трем”
01, 332-031, 063/836-23-83.

ДВОРИШНИ стан са грејањем и баштом продајем,
15.000 фиксно. 062/885-4320. (223692)

СОДАРА, 67 м2, ЦГ, VI, усељив, 35.00. (1734), „Трем”
01, 332-031, 063/836-23-83.
(224080)

СТРЕЛИШТЕ, сређена гарсоњера, 14.500; 7. јула једнособан, 17.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(224180)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
у згради са ЦГ и терасом на
Стрелишту. 060/378-19-55.
(224015)

ДВОИПОСОБАН, Котеж,
ЦГ, 64 м2, двострано орјентисан, 36.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)

2

ДВОСОБАН, 72 м , ЦГ, Котеж, одмах усељив, сређен,
40.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, може замена за
мањи, власник. 061/164-5341. (224066)

ХИТНО продајем стан, двоипособан, II спрат, ЦГ, Котеж, власник.
060/095-83-05
(224094)
ГОРЊИ ГРАД, Кутко, 57 м2,
I, прелеп, 35.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(224196)

СТРОГИ центар, једноипособан, 40 м2, I,ЦГ, одличан,
34.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (224225)

СТРЕЛИШТЕ, 45 КВМ, впр,
23.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2,
V, реновиран, усељив,
29.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (224225)

КОТЕЖ 1, двособан, 59 м2,
I, 32.000; Котеж 2, двособан, 56, 29.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (224259)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, 13.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (224225)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
28, 14.000; двоипособан,
55, I, 29.000; Омољица, 4
ара, 70, 16.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (224259)

БАВАНИШТАНСКИ, 83 м2,
трособан, двориште, башта,
16.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
ЈЕДНОСОБНИ, 35 м2, Стрелиште, 21.5000; Миса,
21.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(224141)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 69
м2, тераса, са стварима,
39.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(224020)

НА ПРОДАЈУ стан 84 м2,
Котеж 2, VI спрат, без посредника. 065/398-98-99.
(223742)
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ЗЕЛЕНГОРА, леп двособан,
26.-500; Миса – нов, 35 м2,
21.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (224180)

ТЕСЛА, двоипособан, 57 м2,
тераса, усељив, 30.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (224141)

ПРОДАЈЕМ стан, 44 м2 у
Жарка Зрењанина, без посредника. 063/750-40-24.
(224214)

ДВОСОБАН, 55 м2, Стрелиште, 26.000; Котеж 30.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (224141)

КОТЕЖ 1, 42 м2, три собе,
реновиран, власник, 29.000.
063/808-95-53. (224218)

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/квадрат, 62 м2, 68 м2.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (224143)

ЈЕДНОСОБНИ, двособни,
трособни станови. Агенција
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (224163)
СТРОГИ центар, двоипособан, V, 63 м2, 43.000; трособан, 73 м2, 50.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(224167)
ХИТНО, Стрелиште, леп
двособан, 62 м2, ВП,
29.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (224167)
ПОЧЕТАК Котежа, изузетан
трособан, 76 м2, II, 53.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (224167)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
58 м2, II, Котеж 1, 24.000.
062/501-151. (224120)
ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, 17.000
евра; Содара 34 м2, тераса,
поткровље. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)
СТРОГИ центар, 52 м2, ТА,
одмах усељив, 28.000 евра;
договор, могућност проширења. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
ДВОСОБАН, Содара, одличан распоред, хитно,
28.000 евра, 55 м2 + тераса.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште, гаража, баште, укњижен.
064/938-41-99.
(224137)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2, III,
TA, 24.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (224143)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
СОДАРА, трособан, 62 м2,
III, 35.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (224143)
СОДАРА, једноипособан,
45 м2, V, 27.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(224143)
НОВА МИСА, једноипособан, 47 м2, I, 20.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(224143)
ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру. Тел. 064/290-46-55.
(224146)
СТАН 76 м2, ЦГ, центар,
двострано орјентисан, V
спрат, без лифта. 064/17531-61. (224102)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ гарсоњеру на Тесли, V, ТА, повољно. Тел. 063/867-58-19.
(224148)
СТАН на Старом Тамишу,трособан,86 м2, подрум,
25.000 евра. 065/881-19-92.
(224225)
КОТЕЖ 1, комфоран једнособан, ВП, 37 м2, ЦГ, реновиран, 24.5000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(224225)
СТРЕЛИШТЕ, добар двособан, 57 м2, VI, ЦГ, 24.5000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (224225)

КОТЕЖ 2, четворособан, 78
м2, VII, ЦГ, 46.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (224236)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
III, ЦГ, усељив, 26.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (224236)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 65
м2, III, ЦГ, усељив, 28.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (224236)
ЦЕНТАР, СДК, трособан, 68
м2, VII, ЦГ, 52.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (224236)
КОТЕЖ 2, двособан, 63 м2,
III, ЦГ, 31.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (224236)
ЦЕНТАР, двособан, 50 м2,
II, ЕГ, потпуно сређен, усељив, 39.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (224236)
КОТЕЖ 1, одлична гарсоњера, продајем, може замена. 065/251-03-55.
(224237)
ТЕСЛА, трособан стан, продајем, може замена, одлична локација. 065/251-03-55.
(224237)
ПЕНЗИОНЕРИ. Доживотно
издржавање, куповина стана са вашим плодоужитком. Смештај у геронтолошки центар, потпуна правна заштита. Консалтинг тим
„Елпис”. Позовите:
061/324-40-85, 060/332-0592. (224291)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
45 м2, II, 26.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (224256)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (224253)
НОВА МИСА, једнособан,
35 м2, приземље, ЕГ, укњижен, 21.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (224253)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85
м2, новија градња, VII,
43.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(224253)
ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III, 22.500.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (224253)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ТА, центар, 95
евра. 064/186-50-87.
(223498)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
м2, I, ЦГ, 32.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (224253)

ЈЕДНОИПОСОБАН, намештен, дворишни стан, шири
центар, ИПТВ, интернет.
064/313-89-72. (223710)

СТАН, 51 м2 + 7 м2, Котеж
2, Стевана Шупљикца
139/1. 064/929-19-71,
060/750-70-31. (224276)

ИЗДАЈЕМО намештен једнособан стан на Тесли.
063/118-30-40, 062/823-9202. (223642)

ТЕСЛА, двособан, 58 м2, са
терасом, 31.000. (661), „Весна два”, 066/937-00-13.
(224300)

ИЗДАЈЕМ двособан климатизован, делимично намештен стан. 063/178-99-48.
(223542)

СТРЕЛИШТЕ, центар, двособан, 60 м2, хитно. (661),
„Весна два”, 066/937-00-13.
(224300)

СТАН 50 м2, може намештен и ненамештен, повољно, на дуже. 064/179-87-75.
2233938)

СОДАРА, трособан, 67 м2,
две терасе, 35.000. (661),
„Весна два”, 066/937-00-13.
(224300)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Котеж 2, у приватној
кући. 063/124-55-89,
013/311-849. (223940)

ПРОДАЈЕМ стан, 58 м2 +
две терасе, лифт, ЦГ,
32.000 евра. Тесла.
061/311-47-17. (224301)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ТА, центар, 95 евра,
депозит. 064/186-50-87.

ХИТНО продајем двоипособан стан на Содари.
064/559-28-51. (224307)
ПРОДАЈЕМ два трособна
дуплекса, завршна фаза,
100 м2 и плацеве. 013/341789. (224312)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан у центру Опова.063/164-61-70. (224344)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Котежу 1, 80 евра.
064/644-96-55. (223943)
КОД Болнице издајем намештену гарсоњеру самцу,
70 евра. 065/353-07-57.
(223956)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ трособан стан на
Тесли, празан. Тел. 251-3311. (224075)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
32 м2, Браће Јовановић 33д, стан 2, усељив 1. августа.
063/163-19-90. (224079)
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. 063/875-60-34.
(224088)
ДВОСОБАН, 50 м2, Котеж
1, ВПР, ЦГ, 130 евра.
063/872-33-48. (224089)
НАМЕШТЕН двособан стан,
грејање, клима, посебан
улаз, спрат, Миса. 060/35782-21. (224091)
ИЗДАЈЕМ повољно стан у
кући, ЦГ, Стрелиште, близу
„беовоза”. 013/361-872,
063/219-532. (224095)
ДВОСОБАН стан, Котеж 2,
намештен, ненамештен,
звати после 16 сати.
063/827-27-14. (224101)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан + депозит, Стрелиште.064/131-44-67.
(224199)
НЕНАМЕШТЕН двособан
стан, близу школе, посебан
улаз, телефон, кабловска.
063/117-15-17. (224195)

ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан на Котежу 2.
063/846-02-35. (223957)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан, 80 евра,
Максима Горког 96.
060/517-82-53. (223968)

МАРГИТА, нов, 53 м2, II,
31.000; 22, вп, 18.500.
„Милка М”, 063/744-28-66.

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан у строгом центру. Тел.
063/819-37-33. (224314)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 063/805-59-36.
(224021)

СОДАРА, издајем једнособан намештен стан.
063/774-89-77. (224193)

ИЗДАЈЕМ празан двоипособан стан, Тесла, ЦГ, клима,
после 17 сати. 061/261-3256.

ИЗДАЈЕМ мањи стан на Тесли. 062/873-62-98.
(224219)

ПОВОЉНО једнособан стан
за ученице (2) или самице.
Тел. 354-952, 064/393-5609.

СТАН двособан код Котежа
2, са својим двориштем,
шупом и паркингом, леп
распоред, 110 евра.
064/329-50-97. (224211)

ИЗДАЈЕ се једнособан намештен стан. 064/458-2947. (224017)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли. 061/804-9723. (224160)
МАЊИ једнособан намештен стан са центрланим
грејањем, Котеж 1.
060/804-69-13. (224103)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан, Котеж 1,
телефон, ЦГ. Тел. 064/50488-36. (224104)

КУПУЈЕМ трособан стан.
Тесла, Котеж 1. Тел.
065/252-53-83. (224052)

ИЗДАЈЕМ ненамештен двособан комфоран стан, у
строгом центру Панчева.
064/396-18-13. (224107)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребни мањи станови, без грејања на Тесли.
064/668-89-15. (224020)
КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама. 332-031,
063/836-23-83. (224080)
АГЕНЦИЈА „Милка М”, потребни станови, куће, за
адаптацију, кућа Војловица.
063/744-28-66. (4671)
ТЕСЛА, ВП, 43 м2, 23.5000;
II, 50, 25.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4671)
МИСА, ПР+ПК, све ново,
прелепо, усељиво, 47.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4671)
СТРЕЛИШТЕ, 61, прелеп,
34.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4671)0

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ кућу
са помоћним објектима и
баштом. Тел. 065/219-1422, 060/348-19-88.
(224018)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, центар, интерфон,
клима, телефон, V спрат.
064/490-56-24. (224109)
ИЗДАЈЕ се намештена соба
са купатилом, у центру.
063/761-03-56. (224110)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Котежу 2.
064/168-64-28. (224044)

СТАН, полунамештен, на
новој Миси, издајем.
Тел.064/220-17-25. (22411)

НА ДУЖИ период издајем
трособан стан у Тргопродуктовој згради. 063/89327-96. (224003)

ИЗДАЈЕМ собу са употребом купатила и кухиње на
Стрелишту. 060/157-00-15.
(224124)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен/полунамештен стан у
кући, посебан улаз, спрат,
клима, кабловска. 060/15288-55, Стрелиште. (224008)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
стан за самца или самице.
014/344-52-97. (224132)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
Новом Саду. 9063/863-4954. (224084)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште, II спрат, клима,
паркети. 013/362-094,
060/144-85-80. (224223)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан код Стоматолошког,
други спрат. 061/622-64-16.
224233)

СТАН за издавање.
063/822-57-97. (223971)

ПРОДАЈЕМ трособан комфоран стан,Тесла, са нуспросторијама. 060/488-2115. (224286)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан, Котеж 1.
065/975-00-20. (224246)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 1.
064/067-08-07. (224234)

ГАРСОЊЕРЕ две, издајем,
Миса, Тимочка 32, код цркве. 064/993-71-74,
013/371-635. (223970)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 55 м2, 26.000 евра, без
посредника. 064/214-42-60.
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ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан са интернетом,
предност студент. 013/355537, 065/335-55-37.
(224133)
ИЗДАЈЕМ једнособан, 42
м2, празан, Стрелиште,
зграда, преко пута „Авива”.
064/278-43-46. (224139)

ПОТРЕБАН стан за издавање, на дуже, само нова
градња. 062/676-467.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан у згради, без грејања. 013/344-167, 064/95023-40. (224086)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Котежу 1.
Тел.060/511-20-70.(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 1.
064/324-07-87. (224065)

ИЗДАЈЕМ на дуже комплет
намештену гарсоњеру, централно, нова зграда, близина центра. 063/106-05-47.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен, са или без грејања,
нова Миса, 80 евра. Тел.
064/318-90-95. (224147)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Содари, с парним
грејањем. 066/055-553.
(224070)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом у центру
Старчева. Тел. 353-500.
(224239)

ИЗДАЈЕМ празан дворишни
стан, 32 м2, Содара.
065/469-57-95. (224352)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан на Стрелишту, 60
евра. 062/142-42-02.
(224302)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
центар, паркинг, интернет,
погодно и за локал.
065/240-01-14. (224298)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, самици-самцу.
063/248-729, 063/126-9277. (222499)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар. 063/389-972.
(2242819
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у строгом центру.
064/280-60-36. (224282)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/033-38-83. (224278)

ИЗДАЈЕМ сезонским радницима собе са купатилом,
посебан улаз. 064/264-0239. (224318)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
празан, 40 м2. 061/254-1708. (224263)
ИЗДАЈЕМ стан самцима,
намештен, нова Миса, близу „беовоза”, посебан улаз.
064/207-19-88. (224273)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
поред СУП-а, приземље.
069/210-66-62. (224230)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач” . 064/37079-47.

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, центар, излог. П. Бојовића 19.
063/314-803. (224060)
ЛОКАЛ, Ж. Зрењанина 25 +
8 м2, 33.000 евра, замена.
345-534, 064/246-05-71. (и)
ПОТРЕБАН простор од 150
до 300 м2, центар и околина, купујем. 062/140-67-16,
(224112)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Содари.
063/524-642. (224338)
ИЗДАЈЕМ намештену собу,
самцу, самици, у новој кући. 064/130-36-02.
(224334)
ИЗДАЈЕМ СТАН, 50 КВМ,
Котеж 1, на дуже време,
уређен. 013/681-958.
(224341)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
Звати на тел. 063/472-446.
(224331)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан, 46 м2, почетак В. Булевара, Котеж 2. 064/92998-49, 013/310-740.
(224295)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Стрелиште.
065/331-63-58. (224292)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
поред СУП-а, приземље.
069/210-66-62. (224230)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 064/351-18-78.
(224251)

ИЗДАЈЕМ стан, Карађорђева 74, Панчево. Тел.
013/347-095. (224279)

ГАРСОЊЕРА – стан, за издавање, нова Миса, зграда,
први спрат. 064/436-85-26.
(223250)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, стан
једнособан, намештено, собу за самца, повољно. Центар. 061/131-79-04.
(224317)

ИЗДАЈЕМ комфоран једноипособан намештен дворишни стна + гарсоњера.
Стрелиште. 013/362-406,
064/218-83-45. (224247)

ИЗДАЈЕМ локал 105 м2,
Мите Топаловића 10.
063/278-151. (224030)
ИЗДАЈЕМ локале у центру
Стрелишта од 39 и 81 м2.
Тел. 064/267-71-74.
(224006)
ЛОКАЛ 55 м2, за издавање
за занатске делатности.
063/110-80-04. (224238)
ИЗДАЈЕМ канцеларију 25
м2, Р. Путника 2-а, 80 евра.
063/341-871.(224177)
ЛОКАЛ, строги центар града, два улична излога, издајем. 063/628-626, 066/344033. (224228)
ПОТРЕБНА кућа у закуп за
радионицу, магацин.
064/476-58-00. (224204)
ИЗДАЈЕМ пословни и складишни простор 450 850 м2.
060/(312-90-00. (224078)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН мајстор који би
поставио антену за бокс ТВ.
063/809-88-48. (СМС)
ПОТРЕБНА продавачица у
продавници мешовите робе. 062/676-467. (СМС)
ФРИЗЕРСКОМ салону „Гога” потребна радница са
искуством. 060/445-04-15.
(222867)
ПОРОДИЦИ у Немачкој потребна жена за негу старих
лица са познавањем немачког језика. 062/571-007.
(222837)
ПОТРЕБНИ промотери –
продавци за рад на терену.
062/825-27-25. (223322)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радионица са
индустријским машинама
за услужно шивење.
064/275-72-00. (223149)
ПОТРЕБНА радница са искуством у пекари. 062/404144. (223623)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице у
кухињи и роштиљу.
063/897-55-04. (222246)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице за
кухињу и роштиљ. 063/83488-10. (2222426)
ПОТРЕБАН возач шлепера
са искуством. Контакт,
064/873-88-11.
ПОТРЕБНА конобарица за
рад у кафићу. 060/362-2221. (223876)
„МОДЕЛ СЗР”, потребна
жена са искуством за рад
на индустријским шиваћим
машинама. 064/139-04-30.
(224035)
ПОТРЕБАН радник са искуством у аутоперионици
„Феникс”. 063/429-192.
(224009)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским шиваћим
машинама. 064/677-68-15.
(224011)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на рецепцији и спремање
објекта за смештај.
060/043-52-98. (224078)

ПОТРЕБНИ радници у кухињи и пословођа за ресторан „Пилећи дућан”. 377230, 064/259-96-62.

ПОТРЕБНЕ конобарице са
искуством. 0652/307-015.
(224194)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстор и раднице
на палачинкари. 062/339279. (224320)
PAN BAU MAX фирми потребни: армирачи, зидари и
тесари. Звати на 013/403639, од 8 до 16 сати.
(224270)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
Слот клубу „Kentucky”.
064/989-88-89,
066/645-26-62, Милан.
(224099)
ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама. 064/127-22-48.
(224061)

ЗТР „АНА и УКИ„ тражи искусне раднице за рад на
равној машини и ендлерици. 064/298-94-77.
ЛИМАРИЈИ „МАРКОВИЋ”
потребни радници за рад
на висини, грађевински лимари, бравари, помоћни
радници. 065/670-12-43.

ПОТРЕБАН возач комбија
за одлазак на кванташ.
063/862-11-47. (224153)

ПОТРЕБНА кућна помоћница од 50 – 65 година за помоћ старијој жени. Јавити
се од 14 до 15 сати.
062/173-86-93. (224267)
ПОТРЕБАН кувар. Винарија
„Ђурић”, Максима Горког
71. (224108)
ПРОДАВНИЦИ здраве хране потребан радник са искуством у раду. 066/90866-58. (224140)
ПОТРЕБНА девојка, жена
са познавањем енглеског и
немачког језика. 063/15676-57.(224151)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ енглеског језика
за ученике, 700 дин/90 мин.
Студенткиња.
061/186-26-67. (СМС)
РАДИМО физичке послове:
ископи, бетонирања, шутове, селидбе, штемовање,
обијање. 065/600-05-30.
(222284)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.
(221487)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација., Мића, 064/31044-88. (223135)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих
пећи. 063/155-85-95.
(222688)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (223726)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање, воде, канализације, кабина, славине,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (222698)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15. (223337)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, стиропор, фасаде, кречење.
063/865-80-49. (223143)
ПОПРАВКА-УГРАДЊА,
ПВЦ и АЛУ столарије, ролетне, комарници, венецијанери, стаклорезачке услуге. 060/545-34-04. (223454)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и нега болесника. 063/737-5960. (223670)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове
инсталације. Машинска одгушења санитарија.
062/382-394. (223605)
ВРШИМ поправке кровова,
мењам ломљени цреп.
061/320-38-09. (223936)
ПОВОЉНО спремам станове, пеглам веш. 066/940-5348. (2240939
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
малтерисање, зидање, стиропор фасаде, кречење, повољно. 063/865-80-49.
(223965)
ПОПРАВКЕ, столарија, браварија, санитарија, монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан, 063/86580-74. (223966)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправке, лакирање паркета, бродског пода. 064/34179-60, 065/543-21-53.
(224041)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством
тражи посао. 064/120-7764. (224043)
НЕГОВАТЕЉИЦА мења пелене, ране, ноћно дежурство, звати од 15 до 21 сат.
060/366-63-69.
(223993)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(223973)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабла, утовари,
бетонирања, одношење
ствари, итд. 060/035-47-40.
(2239949

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, монтажа капија, ограда, надстрешница,
застакљивање тераса.
062/816-33-84.
(223974)

РАДИМО све физичке послове, бетонирања, разбијање бетона, ископе, рушења
кућа, кошење, итд.
064/122-69-78.
(223999)

МОЛЕРСКИ радови, квалитетно, цена по договору.
Неша. 069/444-23-76.
(224083)

ШАМОТИРАМ шпорете за
ложење, пећи, чистим каљеве пећи. 064/437-64-33.
(224002)

ПОВОЉНО: кречење, глетовање и поставка гипса.
Тел. 061/625-97-90,
064/007-81-14. (224058)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством. 062/801-97-58.
(224051)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, венецијанери, ролетне, уграђујем, поправљам
гуртне. 064/181-25-00.
(224013)
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ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипсарски радови, повољно.
Пензионерима попуст.
061/626-54-06. (2240149
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ,
електричарски радови, плафони, зидови, инсталације,
повољно. 060/521-93-40.
(224014)
ТВ и сателитске антене,
монтажа и дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(224097)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (224204)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало, најповољније. 065/36113-13. (224202)
ПРАЊЕ тепиха, долазак
бесплатан, дубинско прање
намештаја. Наташа. 361474, 060/361-47-41.
(224201)
НУДИМ помоћ старим особама. 069/351-63-63.
(224191)
РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ, тракасте, комарници, венецијанери. 065/337-04-09,
013/370-409. (224186)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846. (2241829)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (224181)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината,
столарије. 062/816-33-84.
МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење, лепљење тапета, фарбање столарије, тражим посао. 013/310-741, 064/17403-23. (224113)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, славине,
одгушења канализације одмах. 063/269-173. (224126)
КОСИМ траву тримером,
врло повољно. Зоран.
061/683-67-48, 064/438-1246. (224157)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, бојлера, најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (224240)
СЕРВИС, допуна, уградња
клима. Најповољније.
064/520-48-80, 063/740-8398. (224222)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
брзо, ефикасно, повољно.
Никола. 061/159-74-73.
РЕЛАКС терапеутска и антицелулит масажа. Бескрвни медицински и естетски
педикир. 013/351-907,
061/308-95-86. (224231)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања.
Професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (224260)
КЕРАМИЧАР, квалитетно,
ефикасно, повољно.
063/318-780. (224306)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно, одмах. 377-930,.
064/586-85-39. (224309)
ОЗБИЉНА жена спрема
зграде, канцеларије, кафиће, пеглање. 063/430-409.
(224342)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (224329)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КОШЕЊЕ и крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште. 064/19617-32. (224355)
ПРЕВОЗ тамићем, кипером
до 2 м³, шљунак, шут, песак и остало. 061/612-1450. (223924)
КОШЕЊЕ травњака, дворишта, воћњака, тримером,
могућност одвоза траве.
061/612-14-50. (223924)
СВЕ врсте физикалија, селидбе, утовар/истовар робе, сечење/цепање дрва,
одвоз шута, смећа... копање, кошење, чишћење тавана, шупа, подрума и слично. Дејан, 065/440-97-00,
341-571. (224360)

ПОВОЉНО, превоз робе,
селидбе, комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (223571)
ПРЕВОЗ шљунка, песка, сејанца, мањим и већим камионом. Најповољније у
граду. Утовар и одвоз шута,
ископ багерима. 064/64824-50. (223450)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила
са корпом за рад на висини, замена црепа, поправка
оштећених кровова.
064/648-24-50. (223450)
ВИЉУШКАРИ за утовар и
истовар робе, разбијање и
сечење бетона са одвозом
шута. 064/648-24-50.
(223450)

ЧУВАЛА бих старију особу
за стан. Осећајна и одговорна. 064/364-55-36.
(46719

ОБЕЗБЕДИТЕ локал, кућу,
ауто-радионицу новом методом. 064/179-26-60.
(224033)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло заштита. 063/816-2098, 013/351-498.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарије. Све
за воду од 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст.
348-139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (224164)

ПЕНЗИИОНЕРИ. Живите
достојанствено, а све ваше
финансијске проблеме препустите нама. Пуна правна
сигурност. Консалтинг тим
„Елпис”. Информације,
061/324-40-85,
060/332-05-92. (224241)

ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, продаја бибер црепа. 065/535-24-56.
(224361)
ЧИСТИМО таване, подруме, шупе, шут и остало.
061/321-77-93. (224356)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 064/317-10-05.
(224268)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (223655)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (223655)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (223655)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (223655)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (219407)
КАМИОНСКИ превоз, песак, шљунак, шут, најповољније, 1.300 динара.
062/355-154, 066/355-154.
(222241)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(221629)

САЛОН „Гога” издаје столицу за рад ноктију и педикира, услови повољни.
060/445-04-15. (222867)
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам. „Орка”. 064/189-4091, 354-777. (217759)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (220344)

ГОСПОДИН старији жели
да упозна старију даму са
којом би до краја живота
поделио све, све. 060/41124-27. (224267)

ЛИМАРИЈА грађевинска,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радови,
санације цурења. Израда/монтажа. 064/903-3923. (224067)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, повољно. Проверите. 061/14138-02, 063/177-69-74.
(224059)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења купатила, канализације, адаптције, замене, поправке. 013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(224229)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно, песак, шљунак, сејанац, ризлу, одвозимо шут.
064/354-69-94.
(224280)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (223422)

НАЈПОВОЉНИЈЕ, машински ископ подрума, рушење
старих објеката, превоз
шљунка, утовар/истовар палета. Звездан, 063/224-435.
(224096)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 064/317-10-05.
(224268)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску карту издату од АТП-а на име
Минерва Терпенка.
(223933)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу бесплатну карту за
лица ометана у развоју,
издту од АТП-а Панчево,
на име Владимир Савић.
(223933)

СЕЛИДБЕ, 1.000, попуст на
ванградске, радници.
064/482-65-53. (223457)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
шута, угаљ из Ковина.
064/271-56-57. (223582)
КАФИЋ у природи, спортски терени, нуди простор за
рођендане. 060/362-22-21.
(223876)
КРОВОВИ, поправке, мењање црепова, летви, старог црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (223951)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације.
Замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије. Све
за воду, канализацију, од 024 сата, нон.стоп. Пензионерима екстра попуст,
013/235-39-21, 064/290-4509, 061/348-20-00.
(223951)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(223983)
СЕРВИС телевизора, разних
електро-уређаја, електричар, ауто-електричар,
уградња ауто-радија. Дејан,
063/800-01-96. (824033)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније. Иван. 063/107-78-66.
(223655)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(223655)

ОГЛАШАВАМ неважећим
уверење о положеном
стручном испиту издату од
педагошке академије
„Жива Јовановић”
Вршац, на име Корнелија
Крнишан.
(223592)

НЕМАЧКИ пензионер, 69
година тражи слободну жену од 55-60 година, без
икаквих обавеза. 064/50191-05, 013/236-72-95.
(224179)

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57,
www.soko-banja.org
Зорица. (200638)
СОКОБАЊА, издајем смештај, центар, Борићи, кабловска, паркинг.
www.sokobanja-apartmanimira.com. 063/485-829. (и)
ЛЕТОВАЊЕ у Шушњу код
Бара, повољно. Тел.
+38267/83-49-96. (223164)
ВРЊАЧКА бања, издајем
апартман, све ново, близу
центра, клима. 063/265-314.
(223367)
БАЊА ВРУЈЦИ, повољно издајем апартман. 064/61633-83. (223750)
СУТОМОРЕ, издајем собе
са помоћном кухињом, цена повољна. Тел.
00382/303-747-94. (223606)
ИЗДАЈЕМ стан на Златибору, центар, повољно.
063/892-74-62,
065/892-74-62. (223618)
ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, повољно. Центар,
кабловска, паркинг, ново.
063/759-98-77. (223934)

ВРЊАЧКА БАЊА, у апартманском насељу лоцираном
200 метара пре извора Снежник издајем мањи двособан апартман са терасом,
лепо опремљен. Цена повољна. 060/823-26-06.
(223600)
ПОВОЉНО летовање, Сутоморе Шушањ, пун пансион
са превозом фудекс.
064/193-15-92. (223653)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97.

ОДВОЗ шута, песак, сејанац и други грађевински
материјал. 064/144-88-44.
(224125)

ИЗДАЈЕМ собе у Добрим
водама. Тел. 013/352-490,
003823/036-45-24.
(224062)

КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (224245)

СОКОБАЊА, нов комплетно опремљен апартман,
паркинг, кабловска.
064/212-52-92.
(223998)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе поправљамо квелитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(224245)

КРАШИЋИ, апартмани 8 –
10 евра, кревет.
+381/63243-859,
+381/60512-19-54,
+382/32679-098,
+382/67839-218. (2244046)
СУТОМОРЕ, издајем једнособан комфоран стан за
одмор. Тел. 069/111-13-06.
ЗЛАТИБОР, апартмани, издајем 20 евра дневно.
064/142-78-27. (224187)
АПАРТМАНИ „Хармонија”
Сокобања. Издајем близу
центра. Сопствена тераса,
двориште, паркинг, стони
тенис, интернет, ТВ, клима.
065/616-81-97. www.apartmaniharmonija-sokobanja.com Нада. (224227)
БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 100 м до
мора, климатизован.
060/321-60-07. (2243)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 - исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/2014 и 145/2014)

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

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИСТОВАР, СКЛАДИШТЕЊЕ И ДОЗИРАЊЕ ФОРМАЛДЕХИДА У
КОМПЛЕКСУ „ХИП АЗОТАРА” д.о.о. ПАНЧЕВО за потребе
урбанистичко-архитектонске разраде локације У ОКВИРУ
КОМПЛЕКСА „ХИП АЗОТАРА” д.о.о., на деловима кат. парцела број 15724 и 15728/2 КО Панчево, израђен од стране ЈП
„Дирекција за изградњу и уређење Панчева”, Ул. Змај Јовина
број 6, број предмета 05-68/2014, за наручиоца град Панчево, Трг краља Петра I број 2 - 4 .
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 610, у времену од 10 до 14
сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од
22. 07. 2016. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања
јавне презентације, у писаном облику. Градској управи града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

Потребан радник у фирми „Sava produkt”
d. o. o. из Црепаје, за рад са пољопривредним
Акционарско друштво „Feromont oprema” из Панчева, Ул. Скадарска бр. 77, позива заинтересоване да
се пријаве на оглас за послове:
1. Шеф техничке припреме – 1 извршилац, са
искуством од најмање пет година на пословима техничке припреме производње и разраде техничке докуменатације у металопрерађивачкој индустрији.
Школска спрема: висока или виша школска спрема
машинске струке са искуством у пројектовању и конструисању у AutoCad програму.
2. Конструктор - 1 извршилац, са искуством од
најмање три година на пословима конструисања, пројектовања и разраде техничке докуменатације у металопрерађивачкој индустрији. Школска спрема: виша
или средња школска спрема машинске струке, са искуством у пројектовању и конструисању у AutoCad
програму.
3. Технолог заваривања са завршеним курсом
IWE (International Welding Engineer) – 1 извршиалц, са искуством од најмање три године на пословима технолога заваривања. Школска спрема: висока
или виша школска спрема машинске струке.

машинама, са искуством или без. Предност имају кандидати који су возили механизацију новије
генерације. Пробни рад уз пријављивање, за
стално или сезонски. За остале информације позовите број 063/733-39-87.

МИРЈАНА
МИЛКОВСКИ
ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

18. јула 2016. године престало је да куца
срце наше вољене мајке

НАКНАДНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Право учешћа: регистрована удружења грађана са територије града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине.
Све неопходне информације у вези услова за пријављивање на Накнадни конкурс, о критеријумима за доделу средстава, о начинима вредновања пројеката, као и пријавни
образац, налазе се на сајту Града Панчева:
Достављање пријава: У року од 20 дана од дана објављивања у локалном листу )„Панчевац” и на званичном сајту
Града Панчева.
Контакт телефон: 013/308-769 или 013/308-830 локал 769
Предлоге пројеката доставити у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти са назнаком:
Пријава
НАКНАДНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Град Панчево
Трг Краља Петра I 2 - 4
26 000 Панчево
Секретаријат за заштиту животне средине
Комисија за вредновање пројеката у области заштите
животне средине
НЕ ОТВАРАТИ!

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ПАНЧЕВО, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179
Телефон: 013/235-12-92
ИСПРАВКА КОНКУРСА за избор у звање и заснивање
радног односа објављеног 15. јула 2016. године у недељнику „Панчевац”.
У тачки 2. конкурса уместо за ужу научну област Клиничка стоматологија, треба да стоји:
„за ужу научну област Базична и претклиничка
стоматологија”.
Остали услови остају исти као у конкурсу.

20. јула 2016. изненада нас је напустио наш драги

ПЕТАР ПАЈКО
1949–2016.
Сахрана ће се обавити у петак, 22. јула 2016,
у 15 сати, на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга ИВАНКА,
ћерке МАРИЦА и ДАНИЦА с породицама
(120/224375)

4. Оператер на CNC borverku i CNC karuselu –
2 извршиоца, са искуством од најмање једне године на
пословима машинске обраде на CNC машинама, са
пробним радом од два месеца. Школска спрема: средња или виша стручна спрема машинске струке.

МИРЈАНЕ МИЛКОВСКИ
Била је частан човек, велики борац и пријатељ, чувар своје породице, омиљена мајка и ташта.
Никада те нећемо заборавити.

5. Краниста - 1 извршилац, са искуством од најмање три године на пословима управљања мостном
дизалицом. Школска спрема: Диплома о завршеној
обуци за кранисту.
Оглас је отворен до 05. 08. 2016. године. Заинтересовани треба да поднесу пријаву са Curiculum vitae на
адресу: „Feromont oprema” а.д. 26000 Панчево, Скадарска 77. или на e-mail: office@feromontoprcma.rs.
Информације на тел. 013/331-277 од 8 до 15 сати.

(116/229351)

Последњи
поздрав
стрицу, деверу и деди

1930–2016.
На основу Статута града Панчева и у складу са Одлуком
о буџету града Панчева за 2016. годину, градоначелник града Панчева расписује

Последњи поздрав
драгој баби од унуке
МАРИНЕ с породицом

Ћерка ВЕРА и зет МИЛЕ

ПЕТРУ
МИЛОВАНОВУ
од ЖИВЕ и КАТЕ
с породицама
и снаје ЈУЛКЕ
(87/22428)

(106/224289)

Драгој баки и прабаки

АЛЕКСАНДРА
МИЛОВАНОВ

МИРЈАНИ МИЛКОВСКИ
У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

1930–2016.
Заувек ће бити у нашим срцима и мислима, заувек с нама као члан наше породице.

21. јула навршава се девет година откако ниси
с нама. Заувек ћеш бити
у нашим срцима.
Твоји најмилији

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове

Твој унук САША КОРИДА, ДРАГАНА
и праунуци ДАНИЕЛ и АЛЕКСАНДАР

(65/224128)

(105/224281)

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Нацрт плана генералне регулације насељеног места Банатски Брестовац
Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана,
и то почев од 22. 07. 2016. до 22. 08. 2016. године.
План ће бити доступан јавности у згради Градске
управе града Панчева, Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
у холу, на шестом спрату, као и у канцеларији 610,
сваког радног дана од 9 до 15 сати и у дигиталном облику, на званичној интернет страници Града Панчева.
Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.
За пружање информација у вези са наведеним
планским документом обратити се Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева, на тел. 308-905.
Представници обрађивача плана даваће обавештења
везано за плански документ за време трајања јавног
увида, сваког петка, у времену од 10 до 12 сати.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво
у писаном облику, Градској управи Града Панчева,
Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове, путем писарнице градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената, биће организована дана 02. 08. 2016. године у 12 сати, у малој сали, на првом спрату, градске
управе Града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана 30. 08. 2016. године, са почетком у 13 сати, у
сали на деветом спрату зграде градске управе Града
Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће
се нови термин и место одржавања седнице Комисије.
(ф/1234)

16. јула 2016, преминуо је наш драги отац,
свекар и деда

ПЕТАР
МИЛОВАНОВ
Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те
сачувати од заборава.
Твоји најмилији

МИХАЉ КИШ

(64/224128)

Хвала ти за сву љубав коју си нам пружио.
Живећеш увек у нашим срцима.
Ожалошћени: син МИХАЉ с породицом
и снаја ОЛИВЕРА с породицом
(67/224138)

Последњи поздрав нашем драгом комшији

ЂОРЂУ ЈОВИЋУ
од комшија из зграде у Гундулићевој бр. 5, Панчево
(68/2234144)

Петак, 22. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

16. јула 2016. године, у 86. години, преминула је наша најдража
мајка, баба и прабаба
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Нашој најдражој

ВИДИ СТАНКОВИЋ
Мајко,
Хвала ти на бескрајној љубави што си нам пружила. Била си добар родитељ, узор и пример како се достојанствено живи до последњег часа.
Вечно ћемо те волети.
Ћерка СЛАВКА и зет БОРКО

ВИДА СТАНКОВИЋ

18. јула 2016, након болести, преминуо је
наш вољени

(7/223158)

Носиће је у срцу и души њени најмилији.
Ћерке СЛАВКА, ЗОРИЦА и РАДМИЛА с породицама

Последњи поздрав

(5/223958)

Бабушки

БОГОСАВ ПЕТКОВИЋ

Најдражој баби

1934–2016.

ВИДИ СТАНКОВИЋ
1931–2016.

ВИДИ
СТАНКОВИЋ
Нека те наше мисли загрле, нека те пољубе сузе наше, а бескрајна љубав коју си нам пружила остаће вечно у нама.

ВИДА
СТАНКОВИЋ

Врата твог великог срцау су увек била отворена за све.

ВИДИ
СТАНКОВИЋ

Мајко, твоја брига и жеља да нас чуваш умрла
није, твоја ће топлина и љубав вечно над нама да
бдије.
Твоји најмилији: ћерка ЗОРИЦА, зет МИША
и унук НЕМАЊА

Поносни што си био део наших живота, с
љубављу ћемо чувати успомену на тебе.
Син ЖИВОТА, снаја ЈАСМИНА, унуци
ВЛАДИМИР и ВОЈИСЛАВ, родбина
и пријатељи
(82/224192)

(6/223958)

Последњи поздрав драгом стрицу

Нашој најмилијој
Била си пример какви
треба да будемо. Вечити
борац, оличење доброте, увек ведрог духа.

Бабушка воле те: унук
ЗОРАН, снајка

Унука САЊУШКА, зет
АЛЕКСАНДАР
и праунук МИЛОШ

МАНУЕЛА и праунуци
ЈОВАНА и БОРКО

Унука РАДА, зет
ВЕЛИМИР и праунуци
ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР

(11/223958)

(9/223958)

(10/223958)

Бабушче наше,

Последњи поздрав драгом брату, деверу, стрицу и деди

Последњи поздрав нашој баки и прабаки

БОГОСАВ
ПЕТКОВИЋ

ВЕЉИ

Ћерка РАДМИЛА и зет МИЛАН

Последњи поздрав
драгом зету од ЈЕЛЕ
и ЖИВКА с породицом

Твоја доброта, снага и
смех заувек ће нам недостајати и никада те
нећемо заборавити.
Твоји: ЉИЉА и ДЕЈАН
с децом

(8/223958)

(66/2243136)

(100/224272)

ВИДИ СТАНКОВИЋ
У један осмех стали смо сви.
У једном погледу твоја брига за све.
Твоја доброта нам никад није рекла не.

Последњи поздрав драгом стрицу

МИХАЈЛУ
ТОДОРОВУ
Увек си била ту за нас.
Пуно Ти хвала за безусловну љубав којом си
нас волела.

преминуо 15. јула 2016,
у 43. години.
Био си добар и брижан
брат, стриц и деда. Пре
свега добар човек. Хвала ти за све.

ЈЕЛЕНИ
МИШИЋ
1929–2016.

МАРИЈА ХАНЗЛИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Драга мајко, твоја бескрајна љубав и доброта остаће
заувек у нашим срцима.
Син СТЕВА с породицом
(50/224071)

Унука САНДРА и зет
БОБАН

Ожалошћена породица
ТОДОРОВ

Воле те твоји ДАЦА,
НЕША, ЈОВАНА
и НЕБОЈША с осталом
родбином
и пријатељима

(12/223958

(18/223977)

(78/224170)

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеном

ВЕЉИ
Увек ћеш бити у нашим мислима и заувек у нашим срцима.
Твоји: МИКА и ДУМБА с децом
(101/224272)

МАРИЈА ХАНЗЛИЋ
1939–2016.
Драга моја мајко, остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоја ћерка АНИЦА с породицом

Тужна срца обавештавамо да је наш драги отац

(51/224071)

Последњи поздрав с љубављу и поштовањем својој супрузи

ЈЕЛЕНИ
ПЕТРОВ

ЗОРКА БЛАГА
1929–2016.

1930–2016.
Самош

ВЕЛИМИР ВЕЉА ДРЉАЧА

ВЕЉИ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији

Последњи поздрав
мајци од синова БАТЕ,
ЂОЛЕТА и ПЕГЕ
с породицама

Постоји нешто што никад не умире, а то је љубав и сећање на тебе.
Твој брат РАДЕ и снаја
ЗОРИЦА

(104/224287)

(71/224158)

(99/224257)

МАРИЈИ ХАНЗЛИЋ
од супруга ЕМИЛА
(52/224071)

преминуо 17. јула 2016, у 66. години.
Ожалошћени: син ДРАГАН с породицом
и ћерка СНЕЖАНА с породицом
Заувек ћеш остати у нашим срцима и најлепшим
тренуцима.
(98/224257)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 22. јул 2016.

Изненада нас је напустио наш

12. јула 2016. изненада нас је напустио диван отац, деда, свекар и
супруг

НОВИЦА СТАМЕНКОВИЋ

ЗОРАН ВАСИЉЕВИЋ

1960–2016.

1953–2016.

Преминуо је тихо и без речи, али ће заувек живети у нашим срцима.
Твоји: супруга ЈАРМИЛА, син БОЈАН, ћерка АЛЕКСАНДРА
и снаја НЕВЕНА

Последњи поздрав драгом

ЗОРАНУ
ВАСИЉЕВИЋУ
од његових комшија
ЈОВАНКЕ, БОШКА,
ГОРАНА и ЈЕЛЕНЕ
(46/224632)

По доброти ће те памтити, с поносом помињати и од заборава
чувати твоји синови СЛОБОДАН и АЛЕКСАНДАР с породицом
и супруга АНГЕЛИНА

ПАНЧЕВАЦ

Почивај у миру!

телефон:

(111/2243319
(88/224209)

013/301-150

Последњи поздрав зету

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Тужна срца и с великим болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 12. јула
2016. преминуо

ЗОРАНУ ВАСИЉЕВИЋУ

НОЛЕТУ

НОВИЦИ

НОВИЦИ

Последњи поздрав драгом колеги.
Од Ц смене из „Етилена”
(47/224037)

Последњи поздрав драгом колеги
од таста и таште
БЕШКОВИХ

од ГАШЕ, МАЈЕ
и МИЦЕ

од стрица и стрине
БЕШКОВИХ
с породицом

(90/224209)

(89/224209)

(91/224209)

Последњи поздрав

МИЛАН ОЖЕГОВИЋ
1934–2016.

Последњи поздрав

ЗОРАНУ ВАСИЉЕВИЋУ

Ожалошћена супруга ЛЕПОСАВА
и многобројна родбина

1953–2016.
Почивај у миру и нека те анђели чувају!
Колеге фабрике „Етилен”-а ХИП-Петрохемија а.д.
Панчево

(118/

(112/223927)

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав нашој
прији

КРСТИЋ

НОВИЦА
СТАМЕНКОВИЋ

НОВИЦИ

СИНИШИ
ВИТОМИРОВУ

од свастике ЛИДИЈЕ
с породицом

Драгом пријатељу
последњи поздрав од
породице СТИЈЕЉА

107. генерација
Гимназије
„Урош Предић”

(92/224204)

(113/224337)

(107/2243119

После кратке и тешке болести преминула
је наша драга мајка

21. јула 2016. навршавају се три тужне године
откад ниси с нама

МИЛИЦА
2006–2016.

13. јула 2016. године напустила нас је наша драга и добра мама, нана и прамбаба

БРАНКО

ИВАНКИ КРСТИЋ

2014–2016.
Синови с породицама

С поштовањем и љубављу
породица ВУЧКОВИЋ

(119/4671)

(110/2243199

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА
ИЛИЈЕВ
1952–2013.
Бол и туга никако не
престају и много нам
недостајеш.

ИВАНКА КРСТИЋ
1943–2016.
Твоја доброта остаће вечно у нашим срцима.
Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, ћерка
ЗАГОРКА, снаја САЊА, зет ЉУБОМИР
и унучад МИЛИЦА, ТАМАРА и МАРКО

Неутешни: мама
ДАНИЦА, сестра ГИНА,
сестрићи ЖЕЉКО
и ДАРКО и зет ТИБИ

ЗЛАТКО
САЈКОВ

СМИЉАНА СТОЈАКОВ

РАТОМИР
НОВИЧИЋ

1919–2016.
Тугују и жале за њом њена деца: ћерка
КСЕНИЈА и унук ВЛАДИМИР с породицом
Захваљујемо кумовима, пријатељима и комшијама на изјавама саучешћа и испраћају миле нам
покојнице до вечне куће.

24. VII 2009 – 24. VII 2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: супруга
МИЛОДАРКА и ћерка
ВИОЛЕТА с породицом

Последњи поздрав драгом пријатељу и сјајном
човеку.
Породици Сајков дубоко саучешће.
РАНКА и ТОША
НИКОЛИЋ

(20/223980)

(56/224090)

(1/223

Сећање на драге родитеље

23. јула навршава се година откако није са мном моја мајка

МИХАЈЛОВИЋ

МИЛАН
ПОПОВИЋ

(109/224319)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

(108/2243169

25. I 2016.

МИЛАН

ДРАГИЊА СПАСИЋ

ЈЕЛА

1996–2016.
2003–2016.
Заувек сте у нашим срцима.
Син НОВАК и ћерка МИЛЕВА с породицама
(53/22407

2015–2016.
Мајко почивај у миру.
Твој син ДРАГАН
103/22428)

Обавештавамо пријатеље да 23. јула, у 11 сати,
дајемо пола године, на
Новом гробљу.
Породица ПОПОВИЋ
(102/224275)

Петак, 22. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

25
Четири годне није с нама наша драга

Већ двадесет година чувамо најдражу успомену на нашег

25. јула 2016. навршава се десет година откад није с нама

ПЕТРА БЛАГОЈЕВИЋА ПЕРИЦУ

СЛОБОДАНКА
МАНДИЋ

11. VII 1952 – 23. VII 1996.

1950–2012.

РАДОЈКА ОСТОЈИЋ

професор математике и географије
Недостајеш нам, али си ту у мислима у нашим најважнијим тренуцима.

Слика, ритам, осећај и реч
Зар је тако брзо прошло већ...
Зар је тако брзо прошло...
Мама недостајеш

Окупићемо се на Старом православном гробљу, 23. јула, у 11 сати.
ЛИДИЈА и ЈОВАНКА
(48/224063)

Туга се не мери временом, ни речима.
Понос и сећање на тебе
су увек присутни, а љубав вечна.
КАЋА, МИЛАН, ДЕЈАН,
САЊА и АЦА
(83/222197)

СЕЋАЊЕ
26. VII 2008 – 26. VII 2016.

24. јула 2016. године, на гробљу у Банатском Брестовцу даваћемо годишњи помен

НИКОЛА ЈАНИЋИЈЕВИЋ

ЦЕЈИ ЂУРИЋУ

1990–2008
Много смо те волели и у срцу носили и Господа смо молили, ал’ је његова жеља била да ти будеш с анђелима.
Твој осмех памтићемо, твоју доброту у души носићемо и за тобом вечно жалићемо.
Твоји: тата СРБОЉУБ, мама ЖЕЉКА
и брат МАРКО с породицом

26. VII 2015 – 26. VII 2016.
Прошла је тужна година. Много је лепих
успомена да те вечно памтимо и никад не
заборавимо.

(75224165)

(23/223986)

Твоја ТАМАРА
(97/224252)

24. јула, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој
мами, баки и ташти

ЂОРЂЕ
ШУШЊАР

Твоје ћерке НАДА и ОЉА с породицама

27. VII 2011 – 27. VII 2016.
Само је време прошло,
бол и туга остали су.
Постоји нешто што никада не бледи, а то је сећање на тебе.
Твоји: БОЈАН
и БОЈАНА с мамом

(95/224248)

(114/224345)

ВЕРИ ТУРНИЋ
5. IX 1943 – 15. VI 2016.
Заувек те носимо у нашим срцима.

Прошло је пола тужне године

Навршава се пола године
од смрти наше стрине

ЦЕЈА ЂУРИЋ

БОГОЉУБ ЂУРИЦА БОБАН

ВЕРА ТУРНИЋ
„Можда спава са очима изван сваког зла,
Изван ствари, илузија, изван живота,
И с њом спава, невиђена, њена лепота.
Можда живи и доћи ће после овог сна.
Можда спава са очима изван сваког зла.”
Бако моја, нека ми те анђели чувају.
Твоја СЕНКА

Супруга НАДИЦА и син БОЈАН
с породицом

Чувамо успомену на тебе.
Сестра РАДМИЛА, зет ИЛИЈА, сестричина ЈЕЛЕНА
и сестрић НИКОЛА ПОЛОВИНА
(86/224204)

АГНИЦЕ
ДАЦЕ
ВОЈВОДИЋ

26. VII 2015 – 26. VII 2016.
Постојиш и трајеш кроз најлепше успомене које нас
подсећају на тебе.
Ћерка СНЕЖАНА с породицом
(25/223986)

С поштовањем ћеш
остати у нашем сећању.
ДРАГАН
и МАЦА ВОЈВОДИЋ

(96/224248)

(63/224121)

23. јула 2016, у 11 сати,
на Новом гробљу дајемо
шестомесчени помен
нашем драгом

Пролази тужних шест
месеци откако нас је напустио наш вољени

ВЛАДИМИР ИЛИЋ ПЕДИН

Мама, две године ниси с
нама

2000–2016.
Још увек живиш....
Мајка МИЛЕНА и сестра АЛЕКСАНДРА с породицом
(62/2241199

У недељу, 24. јула 2016,
на гробљу у Јабуци, дајемо годишњи помен
брату

У недељу, 24. јула 2016,
на гробљу у Јабуци, дајемо годишњи помен
нашем чики

ЦЕЈА ЂУРИЋ
26. VII 2015 – 26. VII 2016.
Постојиш и трајеш кроз најлепше успомене које нас
подсећају на тебе.
Ћерка ЈЕЛЕНА с породицом
(24/223980)

АНКА ПОПА
Твоји најмилији
(58/224098)

МИОДРАГУ
ЈОВАНОВИЋУ
МИЛЕТУ

МИЛОРАД
ЧИКА ЧИЛЕ
ЦЕЈА ЂУРИЋ
26. VII 2015 – 26. VII 2016.

1955–2016.
Празнина, бол и туга
остаће заувек у нашим
срцима.

Ти си звезда наше ноћи,
једина, и увек ћеш сијати за нас.

ЦЕЈА ЂУРИЋ
26. VII 2015 – 26. VII 2016.

ТРАЈЧЕТУ
МИТИЋУ

ТРАЈЧЕТУ
МИТИЋУ

Супруга СЛАВИЦА
с децом и унуцима

Твоји најмилији:
ВИКТОР, ЖИВКА,
МАРИЈАНА и ДРАГО

1950–2015.
ДРАГАН, ДРАГИЦА
и НЕНАД

1950–2015.
ДРАГАН, ВЕСНА,
МАРИЈА, МАРКО
и МАРИЈА

(77/224168)

(55/224085)

(74/224162)

(73/224161)

СТОЈАН
ЈОСИМОВСКИ

2006–2016.
Љубав и сећање на тебе
не умиру.
Најмилији
(43/224028)

Година пролази, а сећање и успомена на тебе
остају.

Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

Брат ЈОВИЦА и снаја
СЛАВИЦА с породицом

Шурак ЈОВИЦА
с породицом

(26/223986)

(27/223986)
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Петак, 22. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 23. јула, на Новом гробљу у Панчеву даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

У суботу, 23. јула 2016, на Новом гробљу
даваћемо годишњи помен нашем драгом

27. јула 2016. навршава
се пет година од смрти
нашег вољеног

СЛОБОДАНУ МУТАВЏИЋУ

ЂОРЂА
ШУШЊАРА

ЈОВО ЏЕНОПОЉАЦ
1941–2016.

1947–2015.

СВЕТИСЛАВУ МРАЧИЋУ

Твоја супруга СЛАВИЦА, ћерка
СНЕЖАНА, зет ВЛАДИСЛАВ и унуци
АНЂЕЛА и СТРАХИЊА

25. јула 2016, у 11 сати, на Новом православном гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом и вољеном
супругу, оцу и деди

Стално те помињемо и чувамо од заборава. Недостајеш нам и никада те нећемо
заборавити.

Породица ЏЕНОПОЉАЦ

Твоји најмилији: супруга СТОЈАНКА,
синови, снаје и унуци

(85/

(84/224200)

(37/224001)

Година дана туге и бола

Драги наш сине

ЈУГОСЛАВ АЛЛИМПИЋ ЈУГА
Не постоји утеха, ни заборав откад си отишао.
Вечно у нашим срцима.
НЕЛА, РИЛЕ, АНА и ТЕА
(49/224069)

ЖИВАДИН КРУНА
ПЕРИЋ
ПЕРИЋ
1910–1963.
АНЂА
рођ. Николић
Симбикић

СИМЕОН
МИЋА
МОРАЧА
1940–1976.

(79/224178)

Годишњи помен нашем

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ ЈУГА

24. IV 1973 – 27. VII 2015.
Ни време које пролази, ни сузе које проливамо
неће ублажити наш бол.
У суботу, 23. јула 2016, у 10 сати, изаћи ћемо на
годишњи помен и вечно сине плакати за тобом.
Неутешни родитељи

Прерано си отишао, био си наша снага, наша
звезда водиља. Имао си велико срце препуно доброте.
Хвала твојим рукама што су урадиле и оставиле
сећање на тебе.
С поносом те помињемо и заувек волимо.
Супруга БРАНКИЦА, син НИКОЛА,
ћерка ТИНА и ташта МАРА

Никад те нећемо заборавити.
Од стрица ДУЛЕТА
и стрине КАТИЦЕ

(45/224031)

(69/224155)

(59/224111)

НИКОЛА
МОДОШАНОВ
1962–1994.

1914–2008.
Ваши: ЕВГЕНИЈА и МАРЈАН МОРАЧА

С љубављу
и поштовањем СОФИЈА,
ИВАН и ГОГА

(93/224116)

(94/224117)

ПОМЕН

ДУШАН ЖУЛА
21. VII 2014 –21. VII 2016.
У четвртак, 21. јула 2016. навршиће се друга година откако си нас напустио.
Успомену на тебе чувају твоји многобројни
ђаци Економске школе из Алибунара,
пријатељи, родбина и твоја супруга БОЖАНА
(80/224184)

ЛОРЕНЦ
ВИДЕВСКИ

Постоји нешто што не умире, а то је љубав и сећање на тебе.
Супруга ДУШИЦА, син ДАЛИБОР и ћерка
ЛИДИЈА, снаја МИЉАНА, зет ИГОР, унук
АНДРИЈА и унука ЛАРА
(60/224117)

(61/224118)

СЕЋАЊЕ

Годину дана није с нама
наш зет и теча

ЦАНКО
ДИМИТРИЈЕВСКИ

ЈУГОСЛАВ
АЛИМПИЋ
ЈУГА

20. VII 2013 – 20. VII 2016.

Твоји најмилији

Успомене живе и даље.
Никада те неће заборавити твоји
ТАЧКОВСКИ,
посебно твој ИГОР
(70/224158)

26. јула 2016. године, у
11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен

IN MEMORIAM

Прошло је четрдесет тужних дана откако нас је
напустио. Био је добар и
племенит човек, нанео
је бол у нашим срцима.
Шурак БЛАГОЈЕ
и ЗОРИЦА с породицом

ЈУГОСЛАВУ
АЛИМПИЋУ

(16/2239649

У суботу, 23. јула 2016. навршиће се четрдесет
дана од твог прераног одласка

ЛОРЕНЦ ВИДЕВСКИ

Супруга БРАНКА
и твоје ћерке
с породицом

27. јула навршава се година дана откад није с нама

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Године не бришу нашу
љубав према теби. Ја те
волим и даље, само док
моје срце куца.

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО
ЧАКАЛИЋ

МАРКО ОПАЛИЋ
21. VII 2014 – 21. VII 2016.
Две године пролази, а сећања никад неће.
Толико доброг си нам дао.
Твоји најмилији
(76/2241669

ПЕРКИ
БУКАЗИЋ
Твоји: син БАТА, снаја
ИВАНА и унук БАНЕ
(72/224159)

2007–2016.
Сећање на тебе никада
престати неће. Тако
нам недостајеш вољени
наш Жиле.
Твоја РУШКА, синови
САШКО и СИНИША
с породицом
(57/224092)

Четрдесетодневни помен

ЛОРЕНЦ
ВИДЕВСКИ

Теби која си вечна у нашим срцима

ЖИКА
ДАВИДОВСКИ

Пријатељи никад не умиру.
Породице МИЦКОВСКИ и СИМОНОВИЋ
(117/224352)

ПОМЕН

ЉИЉАНА ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2016.
Tвоја деца: ВЛАДИМИР и ДРАГАНА с породицама
(81/224189)

ЉИЉАНА
ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2016.
Ни један трен без Тебе.
Твоја БРАНКА
(44/224029)

ВАЛЕНТИН ВАЊА МАРИЋ
24. јула навршава се седам година бола и туге за мојим
дететом.
Неутешна мајка МИЛИЦА и очух КОСТА
(4/223452)

Петак, 22. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

22. јула 2016. године навршава се једанаест година од смрти моје баке

28. јула 2016. навршава
се седам година од смрти

ВЕРИЦЕ РИСТИЋ ВЕМИЋ

ПЕТРА
СТАНИСАВЉЕВА
ЛЕЛЕ

Нека те у тишини вечног мира прати моја љубав
јача од заборава.
Твоја СНЕЖА

Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоја АНА и породица
ЋОРКОВИЋ

(14/2123953)

(13/223959)

25. јула навршава се пола године откако није с
нама

27

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР МОЧОРКА
25. VII 2011 – 25. VII 2016.
Време које пролази не доноси заборав.

У суботу, 23. јула 2016, у 11 сати, на омољачком гробљу
дајемо четрдесетодневни помен

Твоји НЕНАД и ХЕЛГА
(21/223981)

ПОМЕН

ДАМЊАНОВИЋ
ЂУРИЦИ ЈОВАНОВУ
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

ИВАНКА СТАНИМИРОВИЋ
Тужно је без тебе.
Недостаје нам твоја љубав и брига за све нас.
Твоји најмилији
(19/223978)

У суботу, 23. јула, у 11 сати, на Новом православном гробљу даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

БОРИСЛАВА

ДУШАН

19. III 2009 – 2016.
24. VII 2014 – 2016.
Стално сте у нашим мислима и пуно нам недостајете.
Неутешни: супруг и отац АЛЕКСАНДАР, ћерка
и сестра ВЕРА, синови и браћа МИРОСЛАВ,
ПЕТАР, МИЛОРАД и АНДРЕЈА
са својим породицама

ДУШАН
ДАМЊАНОВИЋ

Сестра ЗОРИЦА и зет БАТА с породицом
(40/2240129

24. VII 2014 – 24. VII 2016.
Саме и неутешне, две
године без тебе.
ЉИЉА и МИЛИЦА

27. јула навршавају се
две тужне године откако смо остали без нашег
драгог

(22/223984)

(54/224081)

СЕЋАЊЕ

Помен предивном бићу

НАДЕЖДА
МИЛИВОЈЕВИЋ
27. VII 2015 – 27. VII 2016.

ДРАГАНА
НИКОЛИЋА

НЕВЕНКИ Борковић ЛУКИЋ

Твоји ВИКТОР и САША

Драга моја мама, свака година ми је тежа без тебе. Очи те траже, руке се моле, срце пати, душа
боли, а тебе нема. Нема твоје љубави, благости и
топлине. Мајка као ти само се једном рађа, ту
привилегију смо имале моје сестре и ја.
Дубоко у души те носе твоји: ћерка ЉИЉАНА,
зет СТЕВА и унуке НИНА и САНДРА

(30/223988)

(42/224024)

МАРИЈИ ЈОВАНОВИЋ
3. I 1947 – 28. I 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Помен нашој драгој

ПОМЕН
Куми

др НИКОЛА ШИМИЋ

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
СЕЈА и АНДРАШ

Вечно ћеш живети у нашим срцима
Кумови: ЛЕНКА,
СТЕВА и РАДА

Волимо те.
Твоја породица: супруга ГОРДАНА, син ЂУРАЂ,
ћерка САРА, зет ДАМИР и унучад ВУК, ЛУКА
и НИНА

(32/2239889

(31/2239889

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

рендгенолог

(38/224004)

Помен нашој драгој

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

Породица ФЕЛБАБ

Увек ћемо се радо сећати тебе.
Породица
МАРИНКОВИЋ

Бићеш стално у нашим
срцима.
Породице КНЕЖЕВИЋ
и КАРАНОВИЋ
из Краишника

(36/223988)

(35/223988)

(34/223988)

Увек ћемо те памтити.

Помен нашој драгој ујни, шурњаји и снаји

Никада те неће
заборавити твоја мама
ЉУБИЦА, брат ДЕЈАН
с породицом, сестра
МАРИНА с породицом
и очух САВА

Вечно ћеш бити у нашим срцима.
Брат МИША, снаја
ЈЕЛИЦА и синовац
ДУШАН
(29/223398)

Мама, рекла си да не
можеш без нас ни један
дан, а прошла је година.
Никада нећеш знати колико ти нама недостајеш.
Твоја ћерка ЈЕЛЕНА
и син МИЛУТИН
с породицама

(3/223948)

(41/224019)

28. јула навршава се четрдесет дана откако није самном мој вољени

Никада те нећемо заборавити

(15/22316239

ДРАГАН
ЂОКИЋ

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

Помен нашој драгој

23. VII 2013 – 23. VII 2016.
И после три године ми с
поносом причамо о теби и с љубављу те чувамо у срцима.
Ћерка МИРЈАНА
и унуке ИВАНА
и СВЕТЛАНА
с породицама

Од 19. јула 2014. године много лепих сећања и
још више туге у срцима је нашим

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

Помен нашој драгој

НЕВЕНКА
ЛУКИЋ

ДРАГАН
ЂОКИЋ
1953–2016.
Увек ћу те волети и никада те нећу заборавити.
Твоја супруга ЦИЦА

ЗДРАВКО
МИЛОВАНОВ
1941–2016.
Твоја сестра МЕЛА
и сестричина БРАНКА
с породицом
(39/224007)

(28/223987)

Сећање на

СЕЋАЊЕ

МАРИЈУ
ЈОВАНОВИЋ

ЈОВАН ПАНИЋ

Никада те нећемо заборавити.

У долини вечног мира,
нека те анђели чувају, а
ми ћемо од заборава.

Година за годином прође, а ти нам све више и
више недостајеш.

Заувек у нашим срцима.

Породица КАЛИНИЋ

Породица МАНДИЋ

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(33/223988)

(115/224350)

(17/223971)

(2/223947)

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

2012-2016.

РАНКО
ИЛИНЧИЋ
15. XII 1973– 25. VII 1995.

28

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 22. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
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

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку
18. јуна: Јану – Александра и Јан Ђуриш; 21. јуна: Милицу – Ивана и Ивица
Смедеревац; 22. јуна: Сару –Владислава и Жељко Полић; 4. јула: Александру
– Милица и Немања Радовић; 4. јула: Невену – Даница и Милан Арсић, Ивету
– Весна и Јарослав Шулек, Марију – Виолета Стојановић и Душко Траилов; 5.
јула: Лану – Радица и Жељко Веселиновић, Ану – Милица и Радо Спасојевић;
6. јула: Михаелу – Маја и Павел Ленхарт, Миљану – Маја Милосављевић Јовановски и Славко Јовановски, Наталију – Соња и Марјан Стоилковић; 7. јула: Лорену – Јована Лукић Сокола и Дејан Стојановић, Ивону – Бежка Новаков и Јован Петровић; 8. јула: Хелену – Николина и Саша Маркоски, Хелену – Јасмина
и Бојан Гостић, Марију – Сања и Слободан Милутиновић, Сандру – Сања Велиновски и Слободан Милушевски; 9. јула: Софију – Санела Дудуј и Матеја Ортопан; 11. јула: Теодору – Бојана и Бојан Вукашинов.

Добили сина
10. јуна: Јакова – Магдалена и Јован Младеновић; 23. јуна: Алексу – Александра
и Петар Филиповић; 24. јуна: Филипа – Кристина и Александар Ћурувија; 1. јула:
Лазара – Рената и Дарко Мирковић; 4. јула: Александра – Зорица Симић и Александар Мартинов; 5. јула: Јакшу – Теа и Младен Урошевић; 6. јула: Страхињу –
Тамара и Зоран Варга: 7. јула: Михајла – Марина и Александар Лазаревић; 9. јула: Рељу – Јелена и Тихомир Деспотовски, Милана – Светлана Радески и Никола
Радовановић; 10. јула: Михајла – Мила Игњат, Василија – Јована Карић и Ђорђе
Богданов; 11. јула: Андреја – Ивана Петковић Топаловић и Драган Топаловић.

ВЕНЧАНИ
9. јула: Кристина Антић и Игор Киш, Милица Дакић и Станко Јошавац, Сенка Булајић и Марко Ђорђиевски; 14. јула: Сандра Јовановић и Владимир Деспотовић, Ирена Нађ и Јожеф Гулић, Маја Стајић и Дејан Јаковљевић, Ивана Мишић и Лука Чичић.

УМРЛИ
7. јула: Живко Цветковић (1942); 8. јула: Марија Мићевић (1931), Душан Слијепчевић (1931), Драга Чуић (1925), Ранка Стојановић (1933), Шара Алфелди
(1927), Марија Бонус (1926); 9. јула: Каталин Буш (1936), Мариа Маглоцка
(1946), Саша Тимотијевић (1973); 11. јула: Миомир Ћук (1943), Војислава Прванов (1946), Вера Мененћанин (1929), Радиша Павловић (1950), Радивој Ивановић (1951); 12. јула: Милан Ожеговић (1934), Бранко Пејаковић (1955), Верослав Јанкулов (1956), Даница Чобанин (1954), Антина Вукојевић (1938), Зоран
Васиљевић (1953); 13. јула: Јулијана Лишанин (1939), Смиљана Стојаков
(1919), Милка Вучковић (1941), Јелена Мишић (1929); 14. јула: Слободанка
Манџуљ (1923).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић
2

3

4

5

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

3

Речи су састављене од следећих слогова: ВЕ, МА, НА, НИ, НО, О, ПА, ПА, ПЕ,
ПРЕ, РА, РА, РА, РА, РАК, РАТ, РИ, ТЕ, ТО, ТО, ТОР, ТРА.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. материјал припремљен за лабораторијска испитивања,
2. стари искусни ратници (лат.), 3. лекар специјалиста хирургије, 4. приповедачи (лат.),
5. зељаста биљка бодљикавог лишћа, акант, 6. слика широког и пространог предела.

4

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

1
2

Биљка пузавица
у називу скрила
певачицу Сању
из „Нових фoсила”.

6

За писца романа
ту дилеме нема:
ПАРИЗ ОСТА вечна
неисцрпна тема.

Град у
Србији

Наставити

Лопов,
крадљивац

Монах,
калуђер

Пензија

Ништа
(турц.)

Зевање

ПЕСНИК
Вера у
повољан
исход

Жена
MEMORIAM Индијанца

Град у
Сирији

Река у
Мозамбику

Имање
донето у
мираз (фр.)

Имати
поверења

Хируршки
захват

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Из свега што се буде догађало око

Чини вам се да ситуација није

вас на пословном плану, било да је
то сукоб са сарадницима било да су
финансијске трансакције, ви излазите као победник. Не играјте се законом, избегавајте такозване пријатељске савете. Страст просто пламти из вас, пазите да се не опечете.

баш стабилна и да ваш положај
није сигуран. Опустите се, не тражите ђавола тамо где га нема. Не
упадајте ни у какве расправе с
колегама или надређенима. Стишајте свој темперамент и пустите
да све полако прође.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све је некако ове седмице на ва-

Имаћете велику финансијску

шој страни. Као маче ћете се измигољити из сваке „шкакљиве” ситуације, а неки Близанци ће чак успети да дођу до руководеће позиције. Љубавне вратоломије многи
ће окончати браком, а заузети ће
се понекад заборавити.

сатисфакцију коју већ дуже време очекујете. То ће вам отворити
врата ка неком исплативом послу и сарадњи с људима који су
на високој позицији. Љубав улази у фазу стабилности.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Нагомилани проблеми ће почети

Како-тако, ви гурате напред.

полако да се „топе”. Сада је прави
тренутак да се реши све оно што
има везе с наслеђем. Ако планирате да кренете с приватним послом
или да ширите постојећи, искористите овај повољан период. Мало
напетији односи с партнером.

Новца нема, а онда пристигне у
већим количинама. Није време да
се ангажујете, стрпите се још мало
и чувајте се пријатеља. Искористите прилику да одете на пут.
Отворите врата љубави, она улази
у ваш живот у великом стилу.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пријатни тренуци су пред вама:
пословни, пријатељски, породични и љубавни. Будите мало умеренији у својим изјавама и не
превише директни ни када делите похвале, али ни када некога
грдите. Не одбијајте позив за пут
крајем седмице.

У овом периоду ћете доћи до неке позиције с које, у оквиру онога
где и шта радите, не можете више
и даље. Ваше идеје су изванредне, замисао је сјајна, само немате
екипу која би вас пратила. Љубав
је нешто што вас дуго мучи. Позовите особу до којевам је стало.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

пратите шта се говори око вас. Могуће је да ћете неке информације искористити за своје каријерно напредовање или решавање стамбеног
питања или породичних заврзлама.
Користите сваки слободан тренутак
да проведете време на ваздуху.

Овај период нуди могућност
остварења ваших планова и жеља. Можда ћете остварити већи
друштвени успех и ступити у контакт са особама које имају високо мишљење о вама. Много путовања и извесна сума новца до
краја седмице.

Ваздухопловство

Начин
решавања
нечега

1

2

3

4

3

Једно чуло
Продавница
воћа

4
Лична
заменица
Предлог

Сој, раса
Бели зачин
Само
гласник
Симбол
ванадијума

Разум, ум
(грч.)
Плутача

Ознака
за кири
Град у
Француској

ПЕСНИК
СА СЛИКЕ

Плодови
кукуруза

са странцима и могућ је пут у
иностранство. Не будите превише нервозни ако све не иде како
сте планирали. Искористите
прилику да преокренете ствари у
своју корист. На пољу емоција је
све у реду.

2

Део
електромотора

IN

Отвара вам се поље сарадње

гађаја који ће битно утицати на вашу
каријеру. Многи Овнови ће добити пословни ангажман какав дуго чекају, а
незапослени - могућност привременог посла. Ништа мање бурно неће
бити ни на пољу емоција, али будите
опрезни ако сте у вези или браку.

1

Област око
Пожаревца

Енглеско
мушко име
(Едвард)

Период пред вама биће препун до-

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

ПАНЧЕВА
ЧКИ ДЕЧЈИ

(23. 9 – 22. 10)

Претворите своје уши у радаре и

ПРОЗНИ ПИСАЦ

БИЉКА И ПЕВАЧИЦА

5

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Хемијска
супстанца
Суседна
слова

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. органска хемијска једињења, 2. књижевник, писац, 3. посматрати са уживањем,
с мераком, 4. бацакати се ногама.

АНАГРАМ
У НЕРВНОЈ БОЛНИЦИ

ОНИ ЛАКШЕ КОРАКНУЛИ
Мелодије
Први вокал

Прибор
за рад

РЕШЕЊЕ – Магични лик: 6 х 8: препарат, ветерани, оператор, наратори, траторак, панорама. Стиховни анаграми: ладолеж – Долежал,
прозаиста. Анаграм: неуролошка клиника. Укрштени слогови: полимери, литерата, мерачити, ритати се. Скандинавка: оптимизам, Браничево, ротор, вид, Ед, ков, ја, нус, вокал, САША БОЖОВИЋ, ци, клипови, аналит, веровати, арије, операција, алат

1

Ован
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ВРЕМЕНСКЕ НЕПРИЛИКЕ СПРЕЧИЛЕ ОДРЖАВАЊЕ МОТО-ВИКЕНДА

ОКЕАН КИШЕ УДАВИО „КОЈОТЕ”
Очекивало се да ће седамнаести мото-викенд у организацији клуба „Којот” „зацементирати” реноме стицан вишегодишњим квалитетним радом на разним фронтовима и
етаблирати то удружење као
једно од најуспешнијих у земљи и региону.
Међутим, прославу пунолетства, замишљену као круна
развоја панчевачког мотоциклизма, који је још 1998. године установио чувени Милан
Ристић – Миша Крак, осујетила је виша сила.
Наиме, енормна количина
падавина, које карактеришу
ово лето, била је немилосрдна
и према бајкерима. Већ у петак је плато надомак Тамиша
био толико расквашен да је
неодољиво подсећао на мочваре Амазоније.
И ту спаса није било...

све време хард рок хитовима
дизао „блатњаву масу” из мочваре. Његов убитачан темпо у
корак су пратили Давор (гитара), Зец (бас), Ивана (клавијатуре) и Божа (бубњеви).
Тешка одлука о отказивању
Међутим, ни та свирка за незаборав није извадила ствар. Сутрадан ујутро је постало јасно да
нема наде да ће доћи до побољшања (боље рећи – просушења)
ситуације, а већина странаца,
који су се целу ноћ смрзавали
под мокрим шаторима, села је
на моторе и у пуном гасу „запалила” кући. У граду је остало
тридесетак гостију, углавном из

Иако су, попут добрих весника,
први гости на „љутим” машинама из Мађарске (иначе придружени чланови „Којота”) у Панчево пристигли већ у четвртак,
а још много њих и сутрадан,
„велики Маниту” у облику сурих облака није наговештавао
ништа весело. Тог петка, 15. јула, већ у поподневним сатима
сручило се несносне водурине
на нашу варош више него у току текућег месеца. Тачније, излио се читав један океан.
Блатњава маса
Покушавали су „Којоти” натчовечанским напорима да спасу што се спасти могло. Прокопали су канале, бацали песак,
извлачили воду и тоне земље

не би ли сачували какво-такво
тло под ногама. Али, да ствар
буде гора, место на којем је
требало да буде одржан скуп,
из часа у час се претварало у
термоакумулационо језеро.
Када се толико воде слило под
шатру, у којој су људи те ноћи
једино могли да обитавају, организатори су били принуђени да искључе струју, с обзиром на то да је због фрижидера, компресора и осталих машина лако могло доћи до кратког споја.
Те прве и, испоставило се,
једине вечери „Којоти” су активирали резервни план –
повукли су се под поменути
шатор, у који је стало око триста људи. Наступи хедлајнера,
пре свега групе „Ортодокс
келтс”, били су отказани, а
ствар је морао да вади ко други
него један од најнеустрашивијих рок састава у окружењу –
„Trouble Heart”. Њих вероватно ни секире с неба не би омеле, па су до сржи смоченим мотористима и љубитељима рокенрола загрејали срца и приуштили вече за памћење. Наравно, у позитивном смислу,
јер је прштало од перформанса
фронтмена Љупчета, који је

румунских градова Темишвара
и Орадее, као и неколико група
Мађара и Италијана. Од стотина најављених двотошкаша, у
суботу је дошло свега неколико
Аустријанаца и Словенаца, јер
су се претходног дана заглавили код Славонског Брода. И то
је, уз очигледне „временске”
разлоге, допринело да, након
подужег већања, водећи чланови Мото-клуба „Којот” напослетку донесу можда најтежу
одлуку од оснивања – да откажу
скуп по којем су надалеко препознатљиви.
Нажалост, промена термина никако није била опција,

пре свега због крутог и згуснутог календара мото-скупова.
Тако су љубитељи мотора и
рокенрола остали ускраћени
за дефиле, бајкерске игрице,
брундање моћних стројева,
као и за свирке бендова „Ортодокс келтс” и „Генерација 5”.
Међутим, појединци у упадљивим прслуцима остали су
извесно време у нашем граду, па је рика малобројних
мотора још дуго тужно одзвањала над, за ово доба године,
неуобичајено тихим Панчестером...
Ј. Филиповић

ПАНЧЕВАЦ МИЛАН ВИТАС НАГРАЂЕН ОДЛАСКОМ У ЛОНДОН

„Стела” послала Микшу у Вимблдон
Милан Витас, власник кафане
„Кордун”, једне од најпознатијих у нашем граду, доживео је
ретку привилегију да, захваљујући послу којим се дуже време
успешно бави, други пут заредом посети Лондон, једну од
највећих светских метропола.
И то у тренутку кад се одиграва највећи тениски хепенинг –
Турнир у Вимблдону.
Популарном Микши је то
пошло за руком зато што је
„Апатинска пивара” и ове године наградила угоститеље,
али само оне који су у одређеном периоду продали одговарајућу количину белгијског
пива „стела артоа”, које поменути произвођач заступа на
овим просторима.
Милан Витас се међу одабранима нашао зато што је гостима „Кордуна” дневно точио
више од бурета белгијског пива „стела артоа”. Поред власника локала, надметали су се
и конобари и дистрибутери, а
цела акција одвијала се током
маја и јуна.
Награда за добитнике била
је више него примамљива –
одлазак у Лондон на отворено
првенство тениса у храму „белог спорта” – Вимблдону.
Притом, организатор је сно-

странаца. Много је разних барова и брзе хране, а пробао
сам и незаобилазне вимблдонске јагоде са шлагом. Без обзира на то што се води рачуна о
свему, па и о томе да је свака
воћка калибрисана и тачно се
зна у којем је степену зрења,
једино ту могу рећи да нисам
одушевљен – наше су неупоредиво боље – наводи Микша.
Овај Панчевац додаје да је
све организовано под конац,
много је волонтера који су
увек спремни да прискоче, нарочито ако сте странац, што
они веома брзо и лако уоче.
Ни у једном тренутку се није
сио све трошкове, па чак и рачун од хиљаду петсто фунти у
једном ексклузивном клубу!
Екипа привилегованих, у
којој се нашао и Микша, стигла је 5. јула на „Хитроу”, најпознатији аеродром на свету,
и одсела у хотелу стотинак метара од Хајд парка, што значи
у најужем центру британске
престонице. Програм је трајао
четири дана и обухватио је
три ноћења.
– Моје импресије Лондоном
и Вимблдоном су неизрециве,
без обзира на то што сам и
прошле године по сличном
моделу боравио у том предивном граду. Сам тениски ком-

плекс је нешто феноменално;
садржи тридесет три терена и
све је као на филмској траци.
Невероватан је осећај када се
нађете на централном терену
и стекао сам утисак да постоје
неки упијачи звукова, јер чим
крене игра, настане апсолутни
тајац. Имао сам пропуснице
за све терене, па сам могао
слободно да се крећем, изузев
када су важни поени. Гледао
сам мечеве четвртфинала, Федерера, Марија и наше Даниловићеве. Што се публике тиче, она је, у чувеном енглеском фазону, несхватљиво
културна, иако ми се чинило
да је било неупоредиво више

осећао нелагодно јер се обавештења дају на сваком кораку.
– Што се самог града тиче,
морам да признам да су сто
година испред нас. Рецимо,
прича се да је Лондон покривен са седамдесет хиљада камера, што даје осећај велике
сигурности. Обишли смо петшест музеја и није претерано
ако бих рекао да је историја
целог света смештена ту, јер
како су коју земљу освојили,
купили су оданде све што је
вредело – каже Витас.
Замисао организатора била
је да се награђени упознају и с
богатим ноћним животом

Лондона, па су неизоставни
део руте били и чувени пабови.
– У сваком од њих има на
десетине точилица. Пиво је
одличног квалитета, а мени се
највише допало једно ирско.
Посетили смо и ресторан из
ланца Џејмија Оливера. Улице су препуне квалитетних
бендова, свира се чак и на молерским кофама, а много је и
мађионичара. Ту треба бити
опрезан кад је реч о шанерима, као и о пијаним Енглезима, који се бахате и уносе вам
се у лице. У том случају, боље
је окренути главу на другу
страну, јер на туђој си земљи...
С друге стране, највише ми се
допало крстарење Темзом, а
имао сам велику срећу да смо
пловили баш у моменту кад се
отворио Лондонски мост, што
се догађа једанпут месечно.
Енглеску педантерију, можда
ће најбоље осликати следећа
анегдотица: будући да смо посетили један ексклузиван клуб,
биле су потребне ципеле, па
сам морао да их купим. Колико је све чисто, говори и то да
је обућа након целовечерњег
кретања била потпуно неокаљана, као да је тек изашла из
радње – истиче познати панчевачки угоститељ.
Ј. Ф.
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ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ УДРУЖЕЊА „ТАМИШ”

СИГУРНИМ КОРАЦИМА КА СТОТКИ
Удружење спортских
риболоваца и наутичара
„Тамиш” обележило је
деведесет година од
оснивања, давне 1926.
године.
Вредни чланови једне
од најдуговечнијих и
најуспешнијих организација у граду приредили су тим поводом велику фешту на тамишком кеју.
Негде око поднева у суботу, 16.
јула, у угодном и летаргичном
амбијенту уз панчевачку реку
почео је богат програм поводом ретког јубилеја – деведесет
година од оснивања УСРН-а
„Тамиш”.
Овај догађај је привукао велики број пријатеља и поштовалаца поменуте организације, који су могли да уживају у
мирису рибљих специјалитета
и позитивној музици дуа Тођа
и Боки. А многи су пожелели
да се окушају у неком од понуђених надметања.
С тим у вези, испод просторија удружења огледали су се
мајстори у припремању рибље чорбе. Напослетку су, по
одлуци жирија, међу двадесетак екипа победили „Тополаши”, други је био Таса, а
трећи „Профи риболовац” из
Вршца.
Победнички тим је предводио Емил Такач из насеља Топола. Он каже да не кува пре-

више често, па није очекивао
да ће му припасти трофеј. Досад је добре резултате постизао у кувању гулаша, али ни
припремање чорбе није никаква филозофија.
– Само сам употребио савете
прекаљених кулинара, а од рибе сам, поред осталих, користио шарана и сома. Захвалност за ову победу дугујем и Душку Черчилу, који ми је обезбедио рибу – навео је Такач.
С друге стране, у склопу Лиге јужног Баната за децу до четрнаест година приређено је
такмичење у спортском риболову, и то у дисциплини лов
рибе удицом на пловак.

Овом приликом је одржано
четврто коло, а најбољи је био
домаћи „Тамиш”, који су чинили Жељко Вуксић и два Огњена
– Гајић и Лозановски, са уловљених 5.830 грама углавном
беле рибе. Друго место је заузела екипа „Смуђ” из Алибунара
(Анастасија Воја, Вук Цветићанин и Марко Јовичевић), чија је
чуварка тежила нешто више од
пет килограма, а на трећем подијумском степенику нашао се
ковински „Дунав” у саставу –
Александар Ћириковачки, Марија Лукић и Александар Вуков,
са уловљених 4.740 грама рибе.
Када је реч о победницима
сектора, најбољи су били Ог-

њен Лозановски са уловљених
2.510 грама, Жељко Вуксић
(1.840 грама) и Урош Вукојевић (1.590 грама). Лозановски
је „триплу” круну комплетирао трофејом освојеним и у
појединачном пласману на
стази; друго место је заузео
Стева Мандић, а трећа је била
Анастасија Воја.
У екипној конкуренцији након завршеног четвртог кола
води вршачки „Шаран”, други
је панчевачки „Тамиш”, а трећи „Смуђ” из Алибунара.
Одржано је и такмичење у
„speed feeder” пецању, на којем су победили домаћини, у
саставу Бранко Маринковић,

Драган Миленковић и Стеван
Живојнов.
Вреди издвојити успех четрнаестогодишњака Жељка Вуксића, који се већ дуже време бави озбиљним пецањем, тачније
од своје пете године, а професионално већ две године.
– Учествовао сам и на Светском првенству у Смедереву, а
спремам се и за предстојеће,
које ће ове године бити одржано у Португалу. Ту су и наступи на државним, војвођанским, локалним... Иначе, пе-

цам на пловак штек-техником,
тачније штаповима дужине од
десет до тринаест метара, а
овим спортом ме је „заразио”
светски првак Марко Роксић.
У клубу „Тамиш” прошао сам
школу пецања, па и председнику и осталим члановима захваљујем на подршци – истакао је
мали велики шампион.
То је само још један од доказа да ово удружење не мора да
страхује да ли ће и како доживети стоту, јер „Тамиш” на
младима остаје...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

ДОЛОВАЧКА ГУЛАШИЈАДА

Хаски

Мајстори и гурмани

Мужјак, млађи од годину дана, пронађен је без микрочипа или огрлице. У међувремену је стерилисан и чипован, и сада тражи власника
или нови дом.
Овај хаски је социјализован и добар према другим
људима и псима. Као такав,
савршен је избор за оне који не желе лајаве љубимце. Притом поменути пас, пореклом с поларног севера, без проблема може да живи и у дворишту током хладних зима.
Уколико га неко препозна или жели да га удоми, требало
би да га посети у градском прихватилишту (Власинска 1)
или да позове број телефона 013/352-148.

Другa „Доловачка гулашијада” одржана је у суботу, 16. јула, у Учитељском парку. Манифестацију је приредило неформално друштво љубитеља
поменутог специјалитета, а да
би све протекло у најбољем
реду, у помоћ су им притекли
бројни спонзори, пре свих Месна заједница, ЈКП „Долови” и
Дом културе.
Тог дана, нешто после поднева, мајстори котлића и
варјаче распремили су прибор. Недуго затим распламсале су се ватре, лонци су закрчкали, а миомириси су почели
да освајају доловачки ваздух.

Дама са севера
Поред домаћина, кулинарске вештине су приказале и
комшије из Панчева, Делиблата, Баваништа... Било је
пријављено двадесет такмичарских екипа, а у сваком тренутку око котлића је било окупљено по десетак људи који
су, свако на свој начин, помагали (или одмагали) главном
мајстору. Леп, природни амбијент улепшала је и понека
дама, а атмосферу је „подгревао” оркестар.
Уз песму и добро расположење, након неколико сати кувања, гулаши су били спремни
за оцењивање. Стручни жири

их је све пажљиво дегустирао,
а потом су проглашени најбољи. Победио је Јован Савин са
својим пријатељима из Баваништа, а „сребро” и „бронза”
су припали Доловцима – другопласирана екипа носила је
назив „Младен Небригић Кеке”, а трећи су били „Неша и
Дацко”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Још један хаски пронађен је на улици
без икаквог обележја. Овог пута реч је о
дами, старој око годину дана, коју је задесила иста судбина као и њеног цимера, па је такође завршила у градском
прихватилишту службе „Зоохигијена”.
Стерилисана је и чипована, тако
да више никада неће доћи у ситуацију да нестане без икаквог трага. Изузетно је мирна и дружељубива, па ће
веома добро доћи неком истинском
љубитељу животиња, за којег важи
контакт-телефон 013/352-148.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ У КАЈАКУ И КАНУУ НА МИРНИМ ВОДАМА

ЛЕТЊЕ ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛИВАЊУ

БИЉАНА РЕЛИЋ ДВОСТРУКА ШАМПИОНКА

ДЕЛФИНОМ ДО ЗЛАТА

Тријумф и у једноседу
и у двоседу
Историјски успех за
ККК Панчево
Биљана Релић, чланица ККК-а
Панчево, остварила је фантастичан успех на Првенству
Европе у кајаку и кануу у конкуренцији јуниора и млађих сениора, одржаном од 14. до 17.
јула у бугарском граду Пловдиву. На овом изузетно јаком и
значајном такмичењу Биљана
је освојила две златне медаље!
Боје наше земље у репрезентацији Србије, поред Биљане,
бранили су и Алекса Левнајић,
Иван Стојановић и тренер Ђурица Левнајић, такође чланови ККК-а Панчево. Сви такмичари су одлично веслали, а
Биљана Релић је била убедљиво најбоља од свих младих репрезентативаца Србије, али и
Старог континента.
У петак, 15. јула, Биљана Релић и Марија Достанић су у
олимпијској дисциплини, у
трци К2 на 500 метара, више

него убедљиво, с временом од
једног минута, 41 секунде и 64
стотинке, освојиле најсјајније
одличје и титулу европског
шампиона, испред посада
Пољске и Мађарске.

Биљана је одличан резултат у
дисциплини кајак једносед на
дистанци од 200 метара наговестила већ у квалификацијама,
када је такође била изванредна,
а своју доминацију је потврди-

ла и у великом финалу. У недељу, 17. јула, Биљана Релић је
још једном обасјала Пловдив и
Европу. Тријумфовала је у трци
К1 на 200 метара, с временом
40,72, и тако стигла до још једног златног одличја на овом
престижном надметању.
Тренер кајакаша с Тамиша
Ђурица Левнајић, који је на
шампионату у Бугарској био и
један од тренера репрезентације Србије у кајаку и кануу на
мирним водама, у потпуности
може бити задовољан оствареним резултатима. А како и не
би када је Биљана Релић својим феноменалним успесима
клуб из нашега града уписала
у анале српског спорта. У
историји постојања Кајак-кану
клуба Панчево то је прва златна медаља с неког европског
првенства коју је освојио такмичар овог клуба.
Српски кајак је добио још
једну фантастичну такмичарку, која ће, сасвим сигурно,
наставити стопама својих
претходница које су овај спорт
подигле на највиши ниво светске кајакашке сцене.

Летње првенство Србије у
пливању одржано је прошлог
викенда на базену СРЦ-а
„Милан Гале Мушкатировић” у Београду.
На том такмичењу је учествовало 350 пливачица и
пливача из 42 клуба из Црне
Горе и Србије, а међу њима

су била и четири такмичара
ПК-а Спарта из нашега града, које је предводио тренер
Ненад Јовић.
Најуспешнија је била Валери Швигир, која је освојила најсјајније одличје у трци
на 50 метара делфин у апсолутној категорији.

НАСТАВЉЕНА ТРАДИЦИЈА У БАНАТСКОМ
БРЕСТОВЦУ

РУКОМЕТНА ПРИЧА ТРАЈЕ...

ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ У ВАТЕРПОЛУ

МЛАДОСТ НА ДОБРОМ ПУТУ
Стартовала је нова првенствена трка за бодове у Другој лиги Србије у ватерполу. У том
рангу такмичења учествује десет клубова, а лига је подељена на два региона. У групи
„Север”, поред ватерполиста
Младости из Панчева, играју
и Језеро из Беле Цркве, Сента,
Параћин и суботички Спартак. После двокружног одмеравања снага у базену по две
најбоље екипе из сваке групе
пласираће се у плеј-оф, а после њихових међусобних дуела биће познат нови шампион.
Челни људи ВК-а Младост
одлучили су да у нову трку за
бодове уђу с подмлађеном екипом, као и да тим чине момци
из Панчева. Оно што је најважније, агилна управа је успела
да врати неколико играча из
београдских клубова, а циљ је
пласман у плеј-оф. Главни фаворит у групи „Север” је Спартак из Суботице, који у својим
редовима има и неколико ис-

кусних, професионалних играча, који праве разлику у односу
на друге екипе.
Ипак, ни наши момци нису
без шанси. Младост је у првом
колу савладала Језеро са 16:7,
потом је поражена у Суботици
са 14:12, а онда је на базену у
Панчеву „потопљен” и Параћин – са 18:7.

Еки пу пред во ди тре нер
Милош Дробњак, а у базену
капитен Александар Ставревски.
Поред њега, тим чине и: Бракочевић, Ивановић, Рашков,
Ђорђе Ставревски, Панајотовић, Зечевић, Јанкулов, Новаковић, Јухас, Прелић, Бабић, Ђор ђе вић, Гој со вић и
браћа Душан и Никола Барош.
Младост је тренутно на другом месту на првенственој табели, па стога сви момци заслужују похвале за приказане
партије, а у досадашњим утакмицама нешто запаженији од
осталих били су голман Бракочевић, Јухас, Прелић и Ђорђе Ставревски.
У среду, 20. јула, одигране
су утакмице четвртог кола, у
оквиру којег је на градском
базену на Стрелишту гостовала Сента. Панчевачки ватерполисти настављају трку за бодове 30. јула, када ће гостовати у Белој Цркви.

Рукометни клуб Будућност
из Банатског Брестовца престао је да постоји још 1997.
године. Био је то тежак ударац за пријатеље спорта у месту надомак нашега града, а
посебно за оне којима је „лепљива лопта” најближа срцу.
Ипак, они прави рукометни ентузијасти и истински
заљубљеници у овај спорт –
Срђан, Младен и Ненад –
2005. године организовали
су прво окупљање свих генерација клуба. Међу њима је
било и неколико играча који
су у доба велике Југославије
играли у савезним ранговима (Бубе, Чавка...), али и
много успешних људи који

су остварили завидне пословне каријере.
Иако се рукометно брестовачко друштво неминовно
осипа из године у годину, бивши играчи се труде да наставе
ову лепу традицију, да се окупљају и евоцирају успомене на
неке лепше дане РК-а Будућност, када су ривали у Брестовац долазили са жељом да изгубе са што мањом разликом.
Пре десетак дана бивши
играчи су се опет окупили.
Организатори дружења били
су Ненад, Марко, Младен и
Срђан. Ветерани су, као и
много пута до сада, били као
младићи. Ипак траје брестовачка рукометна прича...

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ДИНАМА 1954

МЛАДИ РАГБИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ

ФК ДИНАМО 1945 ПОЧЕО ДА ИГРА КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ

СУПЕРЛИГАШ ИПАК БОЉИ
Фудбалери Динама 1945 су
прошле недеље одиграли прву
контролну утакмицу, и то против суперлигаша – београдског Чукаричког, коме је то
била генерална проба пред
старт новог првенства у елити.

Као што се и очекивало, гости су оправдали улогу фаворита и тријумфовали су са 8:1,
а почасни погодак за Панчевце
постигао је Милан Недучић.
Динамо је играо у саставу:
Томић, Каранфиловски, Да-

шић, Недучић, Лукић, Текијашки, Стојановски, Пештерац,
Арбутина, Скокна и Тошић, а
прилику су добили и: Лапић,
Николајев, Радојевић, Спасић,
Симић, Вуковић, Јевтић, Јањовић, Николић, Ивановић, Па-

ројчић и Станојковић. Другу
проверу у оквиру припрема за
надметање у Банатској зони
Панчевци су имали у четвртак, 21. јула, када је у нашем
граду гостовао омладински
тим ОФК Београда.

ЛЕТЊИ КАРАТЕ КАМП У АПАТИНУ

ТРИ НОВА МАЈСТОРА ИЗ ДИНАМА
За младе такмичаре Карате
клуба Динамо нема много одмора ни током лета. После
учешћа у Светском кампу за
младе у Умагу део најбољих
младих такмичара Динама је
већ по традицији боравио и у
летњем кампу у Апатину.
У кампу су учествовали најперспективнији млади такмичари из наше покрајине, а одржано је и лиценцирање за тренере, судије, лекаре и менаџере у каратеу. Трошкове кампа
је делом финансирао Карате

Страну припремио

Александар
Живковић

савез Војводине, што је омогућило да знатан број такмичара
из селекција пионира, нада,
кадета, јуниора и млађих сениора тренира под стручним надзором савезних селектора за

кате и борбе. Из КК-а Динамо
у Апатину су боравили Миљан
Варсаковић, Сергеј Пантовић
и Александар Здешић.
Наши суграђани су били запажени и током полагања за

мајсторска звања. Троје такмичара Динама је изванредно
одрадило програм за полагање (технику, кате и спаринг),
па су у групи од деветнаест
кандидата били убедљиво најуспешнији. Нови мајстори карате спорта постали су Миња
и Сања Варсаковић и Немања
Лугић, кога је комисија посебно похвалила као најбољег
кандидата на испиту.
Чланови сениорске репрезентације Србије имали су прво
званично окупљање, у оквиру
припрема за Светско првенство. Тренинзи су одржани на
Опленцу, а најбољи сениори
Динама Слободан Битевић и
Никола Јовановић већ су отпутовали у Крагујевац на другу фазу припрема.

Рагби клуб Динамо 1954
ових дана може се похвалити још једним успехом.
Једанаест играча млађих
категорија позвано је на бесплатне припреме, у камп перспективних младих спортиста, у организацији Рагби савеза Србије и Министарства
спорта у Влади Републике Србије. Ту групу играча чине:
Андреј Барбул, Младен Јокић,
Драган Ковачевић, Благоје

Гојковић, Давид Мунћан, Вукашин Тулић, Александар Кркљуш, Марко Ковачевић, Јован Трифуновић, Стефан Драмићанин и Страхиња Јокић.
После најмлађих у камп
ће отпутовати и јуниори. Из
Динама је позвано седам
играча, а то су: Данило Рашета, Стеван Ранковић, Никола Бубоња, Милош Стојановић, Петар Хинић, Лазар
Јанковић и Немања Симић.

ШАХОВСКИ КУТАК
Lukjanov
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, 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 23.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Четири годишња доба

Поздрав са острва Егина из Грчке.
Мирко Балаш, Љубомира Ковачевића 6/13

Градски асфалт током лета уме да спали ганглије. Зато су пожељни квалитетан сунцобран, хладна вода, било какав чамац и
хлад шумице.
Ипак, најважнији је леп поглед. Ка особи до које вам је стало.
Мада, то важи за сва четири годишња доба.

Мајка облика

Мирко, Милоше,
честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.

Мало ко од нас ју је волео кад је био школарац. Игра кривих и
правих линија и малих и великих углова, уз минималан алат:
празан папир, оловка, лењир и шестар.
Онда одрастеш и схватиш да је лепа и да ти за њу треба и машта.
Саставни део математике и предуслов за постојање архитектуре: геометрија, мајка облика.

Опсена

„Панчевац” се чита и у Лептокарији, у Грчкој.
Милош Бокун, Народни фронт 44, Качарево

Ово хиперреалистично урамљено уље на платну баца ново светло
на један од симбола Панчева – Успенску цркву. Као и на осталим
сликама овог уметничког правца, много је још детаља, тако верно
насликаних да би посматрач помислио да је реч о фотографији.
Додуше, необично је то што су за унутрашњи део рама закачили држач у коме је празна саксија. Или је и то део уметничке
слике?

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Милош Николић,
ученик:

Мирослав
Милошев, студент:

Ема Милановић,
ученица:

– Током дана често
играм фудбал с
другарима, а вечери
углавном проводим
напољу, у Градском
парку. Понекад одлазим
на базен на купање, а
идем и на часове гитаре.

– Трудим се да се што
више рекреирам. Ових
дана очекујем и
родбину из Немачке,
с којом ћу отићи
у Врњачку бању на
одмор. Такође, идем
на базен с друштвом.

– Летње дане и распуст
углавном проводим
напољу с друштвом,
а често и шетам пса.
Такође, идем на
градски базен на
купање, а ићи ћу
и на море.
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