
ре че но, шут ну са ми се бе у оно ме -
сто где ле ђа гу бе при стој но име и
до пу сте на пред ња ци ма да се из ву ку
из шкрип ца.

Власт је пру же ну при ли ку ве што
ис ко ри сти ла, па је за тра жи ла да се
уме сто опо зи ци о ног фор мал но фа -
лич ног пред ло га рас пра вља о то ме да
се „Скуп шти на Пан че ва оба ве зу је да
ће се о пот пи си ва њу ак та ко ји би
пред ста вљао по че так ре а ли за ци је на -
ве де ног про јек та рас пи са ти ре фе рен -

дум на ко ме би се гра ђа ни из ја сни ли
да ли су са гла сни са из град њом та квог
објек та, а на осно ву сту ди је о из во -
дљи во сти ко ја ће би ти са чи ње на у
скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и из -
град њи”, што под ра зу ме ва да ће про -
је кат има ти еко ло шку, дру штве ну,
фи нан сиј ску и тр жи шну оправ да ност.

На пред ња ци ни су про пу сти ли ни да
се по зо ву на Де кла ра ци ју о по ли ти ци
за шти те жи вот не сре ди не ко ју је ло -
кал на скуп шти на до не ла пре тач но

пет на ест го ди на. За хва љу ју ћи од бор -
нич кој ве ћи ни из ба ци ли су опо зи ци о -
ни пред лог с днев ног ре да и пре у зе ли
по ли тич ку ини ци ја ти ву, ма да је ка -
сни ја рас пра ва по ка за ла да је власт на -
пра ви ла озбиљ не про пу сте и да не ма
од го во ре на не ка ва жна пи та ња. Опо -
зи ци ја мо же уто ли ко ви ше да жа ли
што је од го то вог на пра ви ла ве ре си ју.

СНС је за овај по тез до био по др шку
по ли тич ких „пра о та ца” из СРС-а, јер
су ра ди ка ли тра жи ли да се од мах

рас пи ше ре фе рен дум, што ни је усво -
је но, али је њи хов скуп штин ски шеф
Ср ђан Гла мо ча нин по здра вио пред -
лог на пред ња ка сма тра ју ћи да ће ре -
фе рен дум ско из ја шња ва ње спре чи ти
да се Пан че во пре тво ри у „ђу бри ште
це ле Ср би је”.

Гра до на чел ник Са ша Па влов је
сво је ду го из ла га ње по чео ре чи ма да
„има по тре бу да се обра ти од бор ни -
ци ма и де фи ни ше оно што је до сад
ура ђе но”.

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  22 .  ЈУЛА 2016.

Хроника
Споразумевање

возача са
саобраћајном

полицијом
» страна 10

цена 40 динараБрој 4671, година CXLVIII

На пред ња ци се из ву кли
из не при јат но сти због
спа ли о ни це от па да 

Не ка су штин ска пи та ња
ипак оста ла не раз ја шње на 

Ка ту ца под нео остав ку,
за ме ни ла га Вла ди сла ва
Чо лић

До лов ци не за до вољ ни 
но вим це на ма во де 
и од во же ња сме ћа

Скуп шти на Пан че ва одр жа ла је у
сре ду, 20. ју ла, две сед ни це – јед ну
ре дов ну и јед ну ван ред ну, са зва ну на
зах тев ве ћи не опо зи ци о них стра на -
ка. На њи ма се вла да ју ћа, пре вас ход -
но на пред њач ка ве ћи на успе шно
осло бо ди ла два ју про бле ма. Нај пре
Дра га на Ка ту це, ди рек то ра „Зе ле ни -
ла”, и то у фор ми остав ке „из лич них
раз ло га”, а по том и при ти ска опо зи -
ци је на ста лог по во дом при стан ка да
Пан че во уђе у ре пу блич ки про је кат
за из град њу елек тра не на ко му нал ни
от пад.

Ван ред но за се да ње су тра жи ли и
до би ли од бор ни ци Де мо крат ске
стран ке, Ли ге со ци јал де мо кра та
Вој во ди не, Со ци ја ли стич ке пар ти је
Ср би је и По кре та „До ста је би ло”, с
пред ло гом да се рас пра вља о „ре а -
ли за ци ји про јек та за  фи нан си ра -
ње из град ње елек тра не за про из -
вод њу енер ги је од от па да у Ре пу -
бли ци Ср би ји”. Ме ђу тим, због ама -
тер ског про пу ста да то пред ло же у
фор ми не ког за кључ ка или дру ге
вр сте скуп штин ске од лу ке, пред -
ла га чи су ус пе ли да, ме та фо рич ки

– Искре но вас мо лим да се за рад
уби ра ња по ли тич ких по е на и јеф ти -
ног по пу ла ри зма не игра мо с при зи ва -
њем стра ха код гра ђа на на ову осе тљи -
ву те му, јер су они ве о ма за пла ше ни
због не ких ола ких не про фе си о нал них
ту ма че ња прет ход них го ди на о то ме
шта се де ша ва ло у Пан че ву на пла ну
еко ло ги је – ре као је гра до на чел ник.

Он је тра жио да се пра ви раз ли ка
из ме ђу уго во ра и про то ко ла, ко ји
ни је прав но оба ве зу ју ћи до ку мент.
До дао је ка ко је Град ско ве ће „до бро
про ми сли ло” пре не го што је ушло у
овај про је кат са же љом да по бољ ша
ста ње жи вот не сре ди не уво ђе њем
си сте ма од го вор ног упра вља ња от па -
дом. Упр кос то ме што је Скуп шти на
са мо ма ло ра ни је усво ји ла Из ве штај
о ста њу жи вот не сре ди не, ко ји по ка -
зу је да су глав ни еко ло шки про бле -
ми за га ђе ње из кућ них и ин ду стриј -
ских дим ња ка и хлор на је ди ње ња из
„Пе тро хе ми је” у де лу под зем них во -
да, Па влов је ус твр дио да глав ни за -
га ђи вач Пан че ва ни су фа бри ке у ју -
жној зо ни, већ сме тли шта и опа сни
ме тан ко ји се с њих осло ба ђа!

Об ја снио је ка ко је то био глав ни
раз лог за ула зак у про је кат „тер мич -
ког уни шта ва ња ко му нал ног от па да”.
Дру ги раз лог је био то што у Евро пи
по сто ји раст ин ду стри је про из вод ње
енер ги је из об но вљи вих из во ра, па и
из от па да, те да ће у на ред ном пе ри -
о ду она та мо ство ри ти 700.000 но вих
рад них ме ста. Па влов је до дао да је
Пан че во до са да про пу сти ло раз ли -
чи те ин ве сти ци о не при ли ке и да не
би тре ба ло да ову ола ко ис пу сти.

– Ни ко из Бе о гра да ни је нам ни -
шта на ме тао, већ је по тре бу пот пи -
си ва ња про то ко ла на ме та ла на ша
од го вор ност. Ово је спо ра зум о из ра -
ди сту ди је о из во дљи во сти. 

» Наставак на страни 5

Политика
Висок ниво дуга

Аутономне Покрајине

Војводине

» страна 4

Економија
Квадратура круга

» страна 6

Хроника
На шта смо се жалили

» страна 9

Село
Велики самит

пољопривредника јачи

од лошег времена

» страна 11

Култура
Осећања, љубави 

и страхови

» страна 12

Фото-репортаже
Океан кише 

удавио „Којоте”

» страна 29

Лето у природи
Сигурним корацима 

ка стотки

» страна 30

Спорт
Биљана Релић

двострука шампионка

» страна 31
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Безрезервна подршка
интеграцији
» страна 8

Илузиониста с камером

» страна 13

ЛЕПОТА ДЕТАЉА

„Заборавили сте наочаре”

ОДР ЖА НЕ ДВЕ СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ У ИСТОМ ДА НУ

Контранапад власти на политички неписмену опозицију



У ме ди ји ма је до са да ви ше пу та
об ја вље но да је об ја шње ње за ту бр зи ну
при дру жи ва ње Цр не Го ре НА ТО-у и
чи ње ни ца да та др жа ва не ма ни ка кве
спо ро ве са су се ди ма. 

С об зи ром на то да наш др жав ни
врх још увек не раз ма тра учла ње ње у
за пад но е вроп ску вој ну али јан су и да
је опре де љен да под јед на ко одр жа ва
до бре од но се с Мо сквом, Ва шинг то -
ном и Бри се лом, те шко је оче ки ва ти
да ће про цес отва ра ња на ших пре го -
ва рач ких по гла вља ићи бр зо. 

Раз ло га за пе си ми зам има и због
прог но за да ће се од Ср би је тра жи ти
да „пот пу но нор ма ли зу је од но се с
Ко со вом” (што је еу фе ми зам за на ше
ди пло мат ско при зна ње те др жа ве). 

Ако се узму у об зир пред ви ђа ња да
ће Хр ват ска на ста ви ти да бло ки ра
на ше пре го во ре, на ја ве да ће Бу гар -
ска и Ру му ни ја та ко ђе тра жи ти од
Ср би је уступ ке и за ла га ња не ких ви -
со ко по зи ци о ни ра них европ ских по -
ли ти ча ра из Не мач ке и Фран цу ске
да се у на ред ним го ди на ма „при ко -
чи” про ши ре ње Европ ске уни је, је -
ди ни за кљу чак ко ји се на ме ће је сте
да не мо же мо да се на да мо ни че му
до бром на на шем пу ту у Бри сел. 

М. Г. 

Ши ро ко!
С ве ли ким пле зи ром об зна њу је мо да у овом бро ју но ви на „пу шта мо”
че твр ти до да так на је зи ци ма на ци о нал них за јед ни ца, чи ме за тва -
ра мо пр ви круг об ја вљи ва ња тек сто ва на ру мун ском, ма ке дон ском,
сло вач ком и ма ђар ском је зи ку. За хва љу ју ћи сред стви ма до би је ним
од Гра да Пан че ва на ово го ди шњем кон кур су за про јект но су фи -
нан си ра ње из обла сти јав ног ин фор ми са ња, би ће об ја вље на још
че ти ри до дат ка на по ме ну тим је зи ци ма.

Ства ра ње ме диј ског про из во да по пут мул ти је зич ког до дат ка
пред ста вља ло је ве ли ки про фе си о нал ни иза зов из јед но став ног
раз ло га: „Пан че вац” је ра дио пи о нир ски по сао, па ни смо има ли
на ко га да се угле да мо. Нај ве ће за до вољ ство нам пред ста вља то
што су се, су де ћи по ре ак ци ја ма су гра ђан ки и су гра ђа на, осмо -
стра ни до да ци с пре во ди ма на срп ски од лич но „при ми ли” у мул -
ти кул ту рал ном Пан че ву.

Ка да смо на ја вљи ва ли овај про је кат, на ве ли смо ста ти стич ке
по дат ке о то ме ко ли ко при пад ни ка сва ке на ци о нал не за јед ни це
ин вол ви ра не у ње го ву ре а ли за ци ју по на о соб, жи ви у на шем гра -
ду. Не ће мо их по на вља ти по што се по ка за ло да су на ши чи та о ци
чи ји је ма тер њи је зик срп ски с ду жном па жњом ис пра ти ли тек -
сто ве ко ји се ти чу исто ри је, тра ди ци је, ве ре и кул ту ре Пан чев ки
и Пан че ва ца дру гих на ци о нал но сти. То нам је и био је дан од нај -
ва жни јих ци ље ва!

Ши ри на ко ју са со бом но си мул ти кул ту рал ност мо ра се га ји -
ти и уна пре ђи ва ти, јер нас ства ра ње про сто ра за ин тер ак ци ју
кул ту ра во ди ка од го ва ра ју ћем ме ђу соб ном ко му ни ци ра њу и
раз у ме ва њу.

Ре а ли за ци јом про јек та „Мул ти је зич ки до да так у не дељ ни ку
’Пан че вац’” учи ни ли смо до ступ ним чи ње ни це о на ци о нал ним
за јед ни ца ма, и то на њи хо вим је зи ци ма. Бо ље упо зна ва ње ма -
њин ских гру па ка ко с ве ћин ским ста нов ни штвом, та ко и ме ђу -
соб но, у вре ме за ча у ре но сти на гло бал ном ни воу, на ла зи се на ве -
о ма ви со ком ме сту на ска ли на ших при о ри те та.

Пра ти те нас, дру ги круг отва ра мо за две не де ље...

* * *
Љу де об у зи ма ју раз не ма ни је. Ре ци мо, ма ни ја го ње ња: чо век у
том ста њу уми шља да га не ко ухо ди и да му же ли зло. Или нар -
ко ма ни ја: на ву чеш се на дро гу, па си спо со бан и да уби јеш ка ко
би за до во љио сво ју бо ле сну по тре бу.

А од клеп то ма ни је, по ре ме ћа ја ко ји под ра зу ме ва бе сми сле ну
кра ђу „из хо би ја”, па те мно ги: функ ци о не ри, јав не лич но сти, мо -
жда и не ки ваш ком ши ја...

Ево слу ча ја: уђе чо век у про дав ни цу и пла ти ма ли кућ ни апа -
рат, ка жу му да ће му сти ћи на кућ ну адре су су тра дан, па он оде.
Не укра де ни шта. Апа рат не стиг не ни по сле пет да на. Он оде да
пи та у че му је про блем: са да му обе ћа ју да ће му га до ста ви ти од -
мах, а по што је ишао на свад бу тих да на, он пла ти и те ле ви зор.
Про да вац за до вољ но про тр ља ру ке, ус пут об ја сни да та кав мо дел
по сто ји са мо на зи ду, као ре клам ни екс по нат, и до да да ће му до -
пре ми ти нео т па ко ван те ле ви зор, јер је та кав ред. Чо век се сло жи,
кре не ка вра ти ма и... ни шта не укра де.

По што су му до ста ви ли и ма ли кућ ни апа рат и, ка ко је због
очи глед них на сла га пра ши не и ама тер ског па ко ва ња за кљу чио,
онај те ле ви зор са зи да, вра ти се љут у про дав ни цу. Одан де га ско -
ро из ба ци ше.

Е, с об зи ром на то да ни та да ни шта ни је украо, ов де ни је реч о
клеп то ма ни ји, не го о – „Тех но ма ни ји”.

Ву чић је из ја вио ка ко ће на ша др жа -
ва би ти спрем на за ула зак у Европ -
ску уни ју 2020. го ди не. 

Иа ко ће бр зи на не ми нов ног ускла -
ђи ва ња на шег за ко но дав ства и сва -
ко дне ви це са европ ским нај ви ше за -
ви си ти од нас са мих и на ше спрем -
но сти за про ме не, о ко нач ном за вр -
шет ку отва ра ња на ших по гла вља по -
след њу реч ће да ти ин сти ту ци је
Европ ске уни је. 

Су де ћи по то ме ко ли ко су до са да
по што ва ни на ши на по ри да ис пу ни -
мо оно што је тра же но од нас, не пи -
ше нам се до бро.

Ср би ја је по че ла про цес ин те гри -
са ња у европ ску по ро ди цу 1. ок то бра
2005. го ди не, а пр ва два по гла вља
отво ре на су тек про шле не де ље, што
зна чи да је ин сти ту ци ја ма у Бри се лу
тре ба ло ско ро је да на ест го ди на да
ува же по чет не ко ра ке ко је су на ши
по ли ти ча ри учи ни ли ис пу ња ва ју ћи
зах те ве Европ ске уни је. 

Да то не ва жи за све и да има дру -
га чи јих слу ча је ва, све до чи и при -
мер Цр не Го ре. Та др жа ва је до са да
отво ри ла чак 24 по гла вља за че ти -
ри го ди не, ко ли ко тра ју ње ни пре -
го во ри о при дру жи ва њу Европ ској
уни ји. 

Че му да се на да мо
од Европ ске уни је?

Ко ли ко ду го ће тре ба ти Ср би ји док
отво ри и за тво ри свих три де сет пет
по гла вља у пре го во ри ма о учла ње њу
у Европ ску уни ју?

На кон до брих ве сти из Бри се ла
по чет ком ове не де ље, да је Хр ват ска
по ву кла бло ка ду ко ја је оне мо гу ћа -
ва ла да поч не тај про цес, пре ми јер

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Да не беше кише, било би их много више.

На кеју, прошлог петка

Снимио Владимир Ђурђевић

• 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.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 22. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Ко ми си ја на кон кур су „Гра до -
ви у фо ку су” Ми ни стар ства
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу -
бли ке Ср би је по се ти ла је Пан -
че во у уто рак, 19. ју ла, ка ко би
се упо зна ла с пред ло же ним
про јек ти ма и ка па ци те ти ма за
њи хо ву ре а ли за ци ју у окви ру
дру ге фа зе ода би ра гра да ко ји
ће до би ти ову ти ту лу.

Го сти ма је пре зен то ван про -
је кат „Све ти о ни ци кул ту ре”,
чи ји је ко ор ди на тор Не над
Ма ле тин. Реч је о раз ли чи тим
про гра ми ма, у вред но сти од
око 80 ми ли о на ди на ра, ко ји -
ма је наш град уче ство вао на
кон кур су Ми ни стар ства.

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов ис та као је да је Пан че во
за слу жи ло да се на ђе ме ђу ло -
кал ним сре ди на ма ко је су
ушле у нај у жи из бор за „Град у
фо ку су” и да је тај про је кат у
скла ду с кул тур ним раз во јем
на шег гра да. Уче шће на кон -
кур су до при не ће оства ри ва њу
стра те шких ци ље ва као што су
очу ва ње кул тур них до ба ра,

брен ди ра ње кул тур ног на сле -
ђа, про мо ци ја зна ме ни тих
исто риј ских лич но сти и уна -
пре ђе ње ра да уста но ва кул ту -
ре. Пан че во за то има људ ске
ре сур се, струч ња ке и кул тур не
по сле ни ке ко ји су укљу че ни у
све ове ак тив но сти и ко ји сво -
јим зна њем и ен ту зи ја змом
ра де на раз во ју у овој обла сти.

– Не гу је мо тра ди ци ју и
исто вре ме но иде мо у ко рак са
са вре ме ним прав ци ма и кул -
тур ним по тре ба ма су гра ђан ки

и су гра ђа на и по се ти ла ца.
Има мо број на удру же ња ко ја
се ба ве кул тур ним ак тив но сти -
ма, град ске ма ни фе ста ци је с
ду гом тра ди ци јом и ре но ме ом
по пут Џез фе сти ва ла и Би је на -
ла умет но сти, али и оне но ви је
ко је су на и шле на по зи тив не
оце не и ре ак ци је, као што су
„Вај фер то ви да ни”, про гла ше -
ни нај бо љом но вом ма ни фе -
ста ци јом у Ср би ји. Град Пан -
че во с про јек том „Све ти о ни ци
кул ту ре”, на зва ним по ку ла ма

све ти ља ма, је дин стве ним на
це лом то ку Ду на ва, ко је ге о -
граф ски, кул тур но и ми са о но
пред ста вља ју сим бол Пан че ва,
мо же би ти све ти о ник и у кул -
тур ној по ну ди Ре пу бли ке Ср -
би је – за кљу чу је Па влов.

Не ма ња Ро тар, град ски већ -
ник за кул ту ру и омла ди ну, овај
кон курс не ви ди са мо као фи -
нан сиј ску пот по ру на по ри ма да
се уна пре ди кул ту ра у гра ду, не -
го и као при зна ње за рад.

На кон са стан ка чла ни це
Ко ми си је су об и шле ста ро
град ско је згро, На род ни му -
зеј, Ту ри стич ку ор га ни за ци ју
Пан че ва, ле гат Ба те Ми ха и -
ло ви ћа, дво ра ну „Апо ло” и
Кул тур ни цен тар Пан че ва.

Да под се ти мо, „Град у фо ку -
су” је про грам Ми ни стар ства
чи ји су ци ље ви уна пре ђе ње
обла сти кул ту ре и умет но сти у
ло кал ним сре ди на ма, обо га ће -
ње кул тур ног жи во та и под сти -
ца ње раз во ја кре а тив но сти и
кул тур не ра зно ли ко сти.

М. М.

АКТУЕЛНО
Петак, 22. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПО СЕ ТА КО МИ СИ ЈЕ „ГРА ДО ВА У ФО КУ СУ”

Пан че во мо же да бу де све ти о ник кул ту ре

АК ЦИ ЈА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ И ПО РЕ СКЕ УПРА ВЕ

СПРЕ ЧЕ НО ИЛЕ ГАЛ НО КОЦ КА ЊЕ
Од у зе то ви ше 
ком пју те ра, коц кар ских
апа ра та и но вац

Од по чет ка го ди не
под не то 14 кри вич них
при ја ва 
ту жи ла штви ма

Пан че вач ка по ли ци ја и По ре -
ска упра ва под не ле су над ле -
жним ту жи ла штви ма у на шем
гра ду и Вр шцу кри вич не при -
ја ве про тив две осо бе због сум -
ње да су из вр ши ле кри вич но
де ло нео вла шће но ор га ни зо -
ва ње ига ра на сре ћу.

При пад ни ци пан че вач ке по -
ли ци је су за јед но са ин спек то -
ри ма По ре ске упра ве ових да -
на спро ве ли за јед нич ку ак ци ју
и том при ли ком су из ви ше
уго сти тељ ских обје ка та ко ји се
на ла зе на те ри то ри ји По ли циј -
ске упра ве Пан че во за пле ни ли
12 по кер апа ра та, пи ка до апа -
рат, шест те ле ви зо ра, три ком -
пју те ра, шест штам па ча, че ти -
ри мо ни то ра и 13.250 ди на ра.

Од по чет ка ове го ди не пан че -
вач ка по ли ци ја и По ре ска упра -
ва су то ком за јед нич ких ак ци ја
и кон тро ла уго сти тељ ских обје -
ка та у ко ји ма су нео вла шће но
ор га ни зо ва не игре на сре ћу за -
пле ни ли 103 по кер апа ра та, 45
те ле ви зо ра, 18 ком пју те ра, 20
мо ни то ра, 29 штам па ча  и но -
вац у из но си ма од 327.490 ди -
на ра и 100 евра. На кон тих ак -
ци ја ту жи ла штви ма у Пан че ву
и Вр шцу под не те су кри вич не
при ја ве про тив 14 осо ба.

У чла ну 352 Кри вич ног за -
ко на Ср би је пи ше да је нео -
вла шће но ор га ни зо ва ње ига ра

ор га на и не упла ћу ју оба ве зе
др жа ви, а спор но је и то што
уче сни ке коц ка ња до во де у за -
блу ду да да ју свој но вац за не -
што што је до зво ље но и ни је
про тив за ко ни то.

Ор га ни зо ва ње коц ка ња без
одо бре ња је не до зво ље но и по
За ко ну о игра ма на сре ћу. У
том ак ту, из ме ђу оста лог, пи -
ше да је игра ње на ком пју те -
ри ма, ви део-ау то ма ти ма,
фли пер апа ра ти ма и дру гим
уре ђа ји ма ка жњи во ако се
игра за но вац.

На во ди се и да у про сто ри ја -
ма у ко ји ма се ор га ни зу је
игра ње до зво ље них ига ра на

на сре ћу без одо бре ња над ле -
жног ор га на кри вич но де ло за
ко је се мо же из ре ћи нов ча на
или дво го ди шња за твор ска
ка зна.

Те санк ци је се мо гу из ре ћи
ка ко ор га ни за то ри ма коц ка -
ња, та ко и они ма ко је је по ли -
ци ја за те кла да се коц ка ју, а
апа ра ту ра ко ри шће на за коц -
ка ње и но вац от кри вен на ме -
сту где је оно ор га ни зо ва но се
од у зи ма ју.

Кри вич но де ло нео вла шће -
но ор га ни зо ва ње ига ра на сре -
ћу има два аспек та. Оно је ка -
жњи во јер ли ца ко ја се ти ме
ба ве не ма ју до зво ле др жав них

За не до зво ље но организовање игара на срећу две го ди не за тво ра

сре ћу на вид ном ме сту мо ра
би ти ис так нут по стер ве ли чи -
не 100 x 80 цен ти ме та ра на
ко ме је од штам па но упо зо ре -
ње да че сто игра ње мо же до ве -
сти до за ви сно сти, као и адре -
са и број те ле фо на нај бли же
уста но ве ко ју је Ми ни стар ство
здра вља од ре ди ло за ле че ње те
бо ле сти.

У За ко ну о игра ма на сре ћу
је по себ но ис так ну то да на ме -
сти ма чи ји вла сни ци има ју
одо бре ње за њи хо во ор га ни зо -
ва ње не сме да бу де ма ло лет -
них ли ца и да им је за бра њен
ула зак.

М. Глигорић

Пан че вач ка пре ми је ра фил -
ма „Хе ро страт”, чи ју ре жи ју
и сце на рио пот пи су је на ша
су гра ђан ка Ма ри на Узе лац,
одржа на је у пе так, 15. ју ла, у
дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не Пан че во. Ова филм ска
сто ри ја пи са на је по мо ти ви -
ма исто и ме не крат ке при че
Жа на По ла Сар тра из збир ке
„Муч ни на, ре чи, зид”. Де јан
Чан ча ре вић и Мир ја на Ка ра -
но вић оства ри ли су за па же не
и упе ча тљи ве уло ге у овом и
ви зу ел но при влач ном ки не -
ма то граф ском оства ре њу.

– Хе ро страт је при ча о нар -
ци си зму, екс трем ном ин ди -

ви ду а ли зму и оту ђе но сти.
На зив фил ма до ла зи од ан -
тич ке при че о Хе ро стра ту,
чо ве ку ко ји је спа лио храм у
Ефе су, јед но од се дам свет -
ских чу да. У мо дер ној кул ту -
ри ње го во име се ко ри сти као
ар хе тип „цр ног хе ро ја”, си но -
ним за не ко га ко же ли би ти
упам ћен по свом зло де лу –
ка же Ма ри на Узе лац.

„Хе ро страт” је пре ми јер но
при ка зан на не дав но за вр -
ше ном филм ском фе сти ва лу
„Ба шта фест” у Ба ји ној Ба -
шти, где су при ка за на 24
крат ка фил ма ау то ра из че -
тр на ест зе ма ља. М. М.

ПРЕ МИ ЈЕ РА ФИЛ МА МА РИ НЕ УЗЕ ЛАЦ

При ча о „цр ном хе ро ју”

Пан че вач ка мод на кре а тор -
ка и мул ти ме ди јал на умет -
ни ца На та ша Ша рић пред -
ста ви ла је сво ју ко лек ци ју на
не дав но одр жа ној ма ни фе -
ста ци ји „Те слин на род” у Ку -
ћи кра ља Пе тра I у Бе о гра ду.

– Мој кон цепт је био да
сво је су штин ско на дах ну ће
на шим на уч ни ком из ра зим
на на чин ко ји је при ме рен
но вом сен зи би ли те ту и та ко
се при кљу чим гло бал ној
иде ји о над вре ме но сти ње го -
вих иде ја. Као ре зул тат мог
ис тра жи ва ња и ин спи ра ци је
усле ди ло је ве ли ко при зна ње
ове фон да ци је за из у зе тан
до при нос ис тра жи ва њу и

про мо ви са њу ли ка, де ла и
ви зи је Ни ко ле Те сле. Есте -
ти ка мо де ла на из ло жби за -
сни ва се на ге о ме три зо ва -
ном про сто ру ис пу ње ном
сим бо ли ма у три сег мен та
игре и сва ки од њих је по ве -
зан и пред ста вља не пре ва зи -
ђе но и ван вре мен ско де ло
Ни ко ле Те сле – ре кла је Ша -
ри ће ва.

Уче шће у обе ле жа ва њу
160 го ди на од Те сли ног ро -
ђе ња усле ди ло је на по зив
Те сли не на уч не фон да ци је
из Фи ла дел фи је. Из ло жба
но си есте ти ку жи вот ног и
рад ног вре ме на на шег ве ли -
ког на уч ни ка. М. М.

УЧЕ ШЋЕ НА ТА ШЕ ША РИЋ НА 
МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈИ „ТЕ СЛИН НА РОД”

Ко лек ци ја ин спи ри са на
Николом Те слом

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

Бенд је основан у Крушевцу
2008. године. Иза себе има
више од 200 наступа у земљи
и региону, а свирао је и у Ау-
стрији, Чешкој и Мађарској.

Улаз на концерт је беспла-
тан. М. М.

КОНЦЕРТ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Група ЗАА свира 
у петак

Девојчице из Панчева узраста
од првог до шестог разреда
могу и током распуста бес-
платно да тренирају један од
најлепших женских спортова
– ритмичку гимнастику.

Тренинзи се одржавају два
пута недељно у школама „Васа
Живковић” и „Исидора Секу-
лић”. Професор физичке кул-
туре 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 девој-
чицама од седам до 12 година,
ради развијања осећаја за лепо

и правилно држање тела, пра-
вилно извођење основних при-
родних облика кретања, попут
ходања, трчања и поскока, као
и отклањање и спречавање де-
формитета. Током рада девој-
чице 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, суно-
жно прескакање вијаче... На
средњем нивоу девојчице тре-
ба да правилно изводе вежбе с

реквизитима и комбинацију
вежби, а на напредном нивоу
ученице изводе правилно са-
мостални састав с реквизити-
ма и без њих и оне на том ни-
воу могу већ да учествују на
такмичењима – истакла је Ру-
слана Луценко Петрин.

Ритмичка гимнастика добро
утиче на правилно држање те-
ла и правилан развој мишића и
костију у периоду раста деце.

Тренинзи се одржавају сре-
дом и петком од 10 до 11 сати
у ОШ „Васа Живковић”, а исти
термин је понедељком и че-
твртком резервисан за тре-
нинге у школи „Исидора Секу-
лић”. A. Ж.

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ЛЕТА

Гимнастика за девојчице – бесплатно



Про сле ђи ва ње 
зах те ва и 
ини ци ја ти ва гра ђа на

Јед на од нај ве ћих град ских
ме сних за јед ни ца – Стре ли -
ште, на чи јој те ри то ри ји жи ве
го то во 22.000 ста нов ни ка, рас -
по ла же бу џе том од све га
560.000 ди на ра, ко ји до би ја од
ло кал не са мо у пра ве.

Пре ма ре чи ма Јо ва не Ми -
ло ва но вић, но ве пред сед ни це
скуп шти не ове ме сне за јед ни -

Одмах након избора одржа-
них 24. априла Срђан Мико-
вић, доскорашњи председ-
ник Градског одбора Соци-
јалдемократске странке, из-
јавио је да ће се повући из

политичког живота. На не-
давно одржаном страначком
састанку потврдио је ту од-
луку, тако да ће функцију
вршиоца дужности председ-
ника ГО обављати Синиша
Којић.

Он је за „Панчевац” казао да
ће засигурно бити на тој функ-
цији до расписивања унутар-
страначких избора, који ће
највероватније бити одржани
на јесен.

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА СТРЕ ЛИ ШТЕ

Нај ва жни ја до бра са рад ња с ко му нал ним пред у зе ћи ма

Петак, 22. јул 2016.
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Страну

припремила

Сузана
Првуљ

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

Дошли смо у 
ситуацију да се 
човек који је владао 
шеснаест година
играо судбином 
хиљаду људи који
чекају на листи 
за зрачење

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ВИСОК НИВО ДУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
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, ме-
ђу којима је и Панчево, остало
без новца.

Лазаров је овом приликом
казао да су неки од будућих,
највећих и приоритетних ка-
питалних пројеката банатска
магистрала и тунел кроз Фру-
шку гору Рума – Нови Сад.

Нада Миланов, такође по-
крајински посланик СНС-а,
овом приликом је саопштила
како је проглашена за замени-
цу председника Одбора за рав-
ноправност полова у Скуп-
штини АПВ.

– Родна равноправност је
основ за развој отвореног, де-
мократског и праведног дру-
штва. СНС ће се залагати за
подизање свести о гарантова-
ној равноправности, која под-
разумева подједнако укључи-
вање мушкараца и жена у са-
времене токове и развој по-
литике једнаких могућности.
Област родне равноправно-
сти је уређена међународним

тална улагања није искористи-
ла сва средства која су јој била
на располагању, али да је у по-
следњој деценији сваке године
за сузбијање комараца издва-
јано 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 закашње-
ња, а да уопште не би ни угле-
дали светлост дана да није до-
шло до промене власти и на-
лога државног ревизора. На-
гласио је и како је расподела
средстава Фонда у том перио-
ду била катастрофална и не-
равномерна, што је био и
кључни разлог за одбијање из-
вештаја. Напоменуо је да је
током 2013. године Јужнобач-
ком округу, који је иначе нај-
развијенији, припало чак
67,32 одсто новца, то јест ско-
ро три милијарде динара.
Проблемом сматра и то што је
Фонд основан како би помо-

што је било предвиђено. Њу је
бивши председник Покрајин-
ске владе отварао, а она запра-
во 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 тери-
торији 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 че-
сто 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. Јед-
ном приликом и јесте било на-
мењено седам и по милиона
динара за израду пројектно-
техничке документације, ме-
ђутим 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 про-
шле године Управа за капи-

Имамо добру комуникацију 
с грађанима.

Јована Миловановић,
председница МЗ Стрелиште

ПОЛИТИКА

стве не тро шко ве ко ји јој омо -
гу ћа ва ју да ље функ ци о ни са ње
и да због то га не мо же да фи -
нан си ра ни ка кве про јек те.

– По зи тив но је то што се
осе ћа до бра во ља љу ди из на -
се ља, па че сто же ле да уче -
ству ју у ре ша ва њу не ких јед -
но став ни јих спор них пи та ња
и у ра зним ак тив но сти ма – на -
ве ла је Ми лова но ви ће ва.

Она је ка за ла да ова ме сна
за јед ни ца у су шти ни има до бру
ко му ни ка ци ју с ме шта ни ма,
ко ји јој се обра ћа ју нај че шће
због ко му нал них про бле ма, а
да она слу жи као спо на из ме -
ђу гра ђа на и јав них пред у зе ћа
ко ја за пра во ре ша ва ју од ре ђе -
не про бле ме.

– Ми јав ним пред у зе ћи ма
про сле ђу је мо зах те ве и ини -

ци ја ти ве гра ђа на, 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
ука за не про бле ме и због то га
сма трам да су до бра ко му ни -
ка ци ја и са рад ња од кључ ног
зна ча ја. На и ме, ЈКП „Зе ле -
ни ло” нам одр жа ва зе ле не
по вр ши не, а то ком ове го ди -
не об но вље но је игра ли ште у

Ули ци Вељ ка Вла хо ви ћа –
из ја ви ла је Јо ва на Ми ло ва -
но вић.

Жи те љи овог на се ља се бо ре
и са од но ше њем сме ћа у ули -
ца ма Ра ди во ја Ко ра ћа и Ко сте
Ра ци на.

– У том де лу Стре ли шта на -
пра вље на је ди вља де по ни ја,
али ЈКП „Хи ги је на” нам је за -
и ста по мо гла пра вље њем зе -
ле них остр ва, а по ста вље но је
и пет кон теј не ра. Ме ђу тим, и
да ље по сто ји про блем од ла га -
ња сме ћа ван зе ле ног остр ва –
ре кла је Ми ла но ви ће ва.

Она је до да ла ка ко су са -
стан ци Скуп шти не по се ће ни,
да се за ка зу ју по по тре би и да
МЗ Стре ли ште за 2017. го ди -
ну већ има у пла ну да над ле -
жни ма про сле ди ини ци ја ти ве
за ас фал ти ра ње по је ди них
ули ца, уре ђи ва ње пар кинг-
-про сто ра, као и деч јих игра -
ли шта. Ис та кла је и ка ко је ре -
кон струк ци ја Ули це 7. ју ла,
ко ја се оче ку је у сеп тем бру, ве -
о ма зна чај на за ки шну и фе -
кал ну ка на ли за ци ју ко ја ће се
ши ри ти на Стре ли ште.

Го во ре ћи о ра ду ме сне за -
јед ни це у про те клих пет го -
ди на, као нај зна чај ни ју ин ве -
сти ци ју у том на се љу на ве ла
је из град њу пар кин га у Ули -
ци Вељ ка Вла хо ви ћа.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Синиша Којић 
на челу ГО

це из ре до ва Срп ске на пред не
стран ке, нај бит ни ја је до бра
са рад ња са свим јав ним ко му -
нал ним пред у зе ћи ма.

Она је об ја сни ла да про блем
пред ста вља то што мно ге град -
ске ме сне за јед ни це има ју ма -
ле бу џе те, по го то во у од но су
на се о ске, и да по је ди не не ма -
ју ни ка кве соп стве не при хо де,
као што је за пра во слу чај и са
Стре ли штем. Ис та кла је ка ко
је то „из најм ље на” ме сна за -
јед ни ца, да од нов ца ко ји до -
би ја мо же да пла ти са мо соп -

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 редо-
ва Српске напредне странке Јо-
ван Лазаров казао је како су на
седници Скупштине Аутоном-
не Покрајине Војводине одржа-
ној у понедељак, 18. јула, најва-
жније тачке дневног реда биле
извештај о извршењу буџета за
2015. годину, као и извештаји
Фонда за капитална улагања за
2013. и 2014. годину.

Објаснио је да је Одбор за
буџет и финансије, којем он
председава, заседао у петак,
15. јула, и како је том прили-
ком 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, Мини-
старство финансија имало би
могућност да обустави тран-
сферна средства Аутономној
Покрајини Војводини, а грађа-
ни који директно добијају
примања из буџета Покрајине
били би угрожени. Довољно је
то што су били таоци власти
Демократске странке у прет-
ходних шеснаест година, тако
да ниједним потезом нисмо
желели да доведемо у питање
њихову егзистенцију – изјавио

Лазаров је истакао и да је
током протеклих година Фонд
за капитална улагања био нај-
већи потрошач војвођанског
буџета и да је с временом рас-
полагао све мањим средстви-
ма. Тврдио је како је претход-
на покрајинска влада продала
све што су генерације уназад
стварале и упозорио на то да
приватизационих прихода ви-
ше и нема.

– Такође, битно је рећи да је
на Каменицу 2 потрошено
двоструко више новца него

је Лазаров на конференцији за
новинаре одржаној у уторак,
19. јула.

Нагласио је и како су на-
предњаци док су били опози-
циона посланичка група, кон-
стантно упозоравали на висок
ниво дуга Аутономне Покраји-
не Војводине, додавши да је
оперативни део буџета изно-
сио 17 милијарди са средстви-
ма пренетим из 2014. године,
а да је задуженост на крају
2015. године достигла чак 11
милијарди динара.

и нашим законодавством,
али и поред тога још увек по-
стоји толерисано породично
насиље, за које нема аде-
кватних реакција – подвукла
је она.

Као неке од приоритетних
циљева које Влада намерава да
постигне, вела је економску не-
зависност, елиминисање сва-
ког вида насиља, као и једнаке
плате за једнак рад.



Кад стиг не ка та ма ран,
по чи ње пло вид ба 
Та ми шем и Ду на вом

Два глав на прав ца де ло ва ња Ту ри -
стич ке ор га ни за ци је Пан че ва од ове
је се ни би ће про мо ци ја пан че вач ког
аква то ри ју ма и Вај фер то ве ру те, на
ко јој се на ла зе глав не ту ри стич ке
тач ке гра да. Бра ни слав Ров ча нин,
ди рек тор ТОП-а, ре као је да се у
скло пу тих стра те шких пра ва ца ра -
да пла ни ра низ ак тив но сти.

Пр ва ве ли ка ма ни фе ста ци ја ко ја
пред сто ји би ће „Пан че вач ки да ни
аван ту ре”, 10. и 11. сеп тем бра, у
На род ној ба шти и у Ба ру та ни.
Аван ту ри сти свих уз ра ста мо ћи ће
да се опро ба ју у екс трем ним спор -

ХРОНИКА
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Да ли је по треб но по о штри ти ка зну за
по чи ни о це нај стра шни јег кри вич ног
де ла? Ко ја санк ци ја би би ла нај а де -
кват ни ја за пе до фи ле и си ло ва те ље?

С об зи ром на то да се не рет ко де -
ша ва да се из ри чу бла ге пре су де за
мон стру о зне зло чи не, о овој те ми
смо раз го ва ра ли с на шим су гра ђа ни -
ма. Го то ви сви су се сло жи ли у јед -
ном – аде кват на ка зна не по сто ји.

МА ЈА ЈА ЋИ МОВ СКИ, не за по сле на:
– Сма трам да би до жи вот на за -

твор ска санк ци ја, за та ква де ла, би ла
нај при хва тљи ви је ре ше ње. Иа ко би
мо жда смрт на ка зна би ла нај ре ал ни -
ја и ве ро ват но би нај бо ље за до во љи -
ла емо тив ну стра ну љу ди, ми слим да
то ме ипак не тре ба при бе ћи. У сва -
ком слу ча ју, аде кват на ка зна за та кве
зло чи не не по сто ји.

ТО МИ СЛАВ РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, сту дент:
– Ми слим да смрт на ка зна не би

до при не ла сма ње њу бро ја та квих

зло чи на. Без об зи ра на то што осу ђе -
ни ци пред ста вља ју ве ли ки тро шак за
др жа ву, сма трам да због та квих де ла
тре ба да про ве ду цео жи вот у за тво -
ру. Да кле, до жи вот на ка зна, што је и
пси хич ка тор ту ра, мо жда је нај бо ље
ре ше ње.

КО СОВ КА ИЛ КИЋ, пен зи о нер ка:
– Ве ру јем да за пе до фи ле и си ло -

ва те ље не по сто ји аде кват на санк ци -
ја. Њи ма би тре ба ло вра ти ти све на
исти на чин на ко ји су и са ми на у ди -
ли жр тви. До жи вот на ка зна за тво ра
или мо жда чак и смрт на ка зна ни -
шта не зна че, то јест не до вољ не су за
та ква де ла.

ЈЕ ЛЕ НА ПИ ЛИ ПО ВИЋ, 
ме ди цин ска се стра:

– Стра шно је то што се та кви зло -
чи ни до га ђа ју и ве ру јем да ни ко не
зна ко ја би нај го ра, то јест нај а де -
кват ни ја ка зна би ла за пе до фи ле и
си ло ва те ље. Сва ка ко би за кон мо рао

да бу де стро жи, али је ипак сва ка
санк ци ја за та ква де ла бла га и не до -
вољ на. Тре ба раз ми шља ти и о оно ме
што мо же да се ура ди ка ко би се
спре чи ли та кви зло чи ни.

ИЛИ ЈА ТРА ЈА НОВ СКИ, бра вар:
– Што се ме не ти че, сма трам да би

пе до фи ле и си ло ва те ље тре ба ло ка -
стри ра ти и за бра ни ти им да се на кон
од слу же не ка зне за тво ра при бли жа -
ва ју вр ти ћи ма и шко ла ма. Уко ли ко
је по треб но и мо гу ће, да се чи пу ју и
кон стант но пра те.

МИ ЛАН ПЕ ТРО ВИЋ, пен зи о нер:
– Сма трам да по чи ни о ци та квих

де ла, пре све га, тре ба да иду код
пси хо ло га и ле ка ра, ка ко би се ле -
чи ли. Не знам за и ста за што до ла зи
до та квих до га ђа ја, али и не по др -
жа вам баш уво ђе ње смрт не ка зне, а
ми слим да у Евро пи и ни је до зво -
ље на.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Ј. ПИЛИПОВИЋК. ИЛКИЋ И. ТРАЈАНОВСКИ М. ПЕТРОВИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЈА ЈЕ ПРА ВА КА ЗНА ЗА ПЕ ДО ФИ ЛЕ И СИ ЛО ВА ТЕ ЉЕ?

Аде кват на санк ци ја не по сто ји

Т. РАДОСАВЉЕВИЋМ. ЈА ЋИ МОВ СКИ

Све ово је  кон тро ла 
по ли тич ке ште те на ста ле
на прет ход ној сед ни ци, 
ка да је Скуп шти на са мо
ин фор ми са на о овој те ми,
а ни је јој да то да рас пра вља. 

» Наставак са стране 1

Ка да сту ди ја бу де са чи ње на, да ће од -
го вор на сва пи та ња и би ће из не та
пред Скуп шти ну, а он да ће мо рас пи -
са ти ре фе рен дум, али пр во мо ра мо
да зна мо о че му се из ја шња ва мо. Ни -
је нам па да ло на па мет да пот пи су је -
мо би ло ка кву прав ну, фи нан сиј ску
или дру гу оба ве зу а да не оба ве сти мо
о то ме Скуп шти ну – ре као јe Па влов.

Зо ран Аша нин (СПС) и Вла дан Ке -
ље вић (ЛСВ) у из ви ња ва ју ћем то ну су
об ја сни ли гра до на чел ни ку због че га је
опо зи ци ја тра жи ла рас пра ву на ову те -
му. Аша нин је ре као ка ко мо жда не би
би ло то ли ко не до у ми ца и пи та ња без
од го во ра да су ова об ја шње ња до би је -
на на прет ход ној сед ни ци Скуп шти не.

– Из ви ња вам се што смо има ли ма -
ло дру га чи ји до јам ка да смо на прет -
ход ној сед ни ци ово до би ли са мо као
ин фор ма тив ну тач ку и ве руј те да смо
тра жи ли по себ но за се да ње са мо да
би смо чу ли ово што је гра до на чел -
ник ре као – об ја снио је Ке ље вић.

Ње гов стра нач ки ко ле га Па вле Ђу -
кић оце нио је ка ко је опо зи ци ја ус пе -
ла да на те ра власт да пре и спи та сво -
ју прет ход ну по ли тич ку од лу ку о
пот пи си ва њу про то ко ла о из град њи

ПЛА НО ВИ ТОП-а ЗА ЈЕ СЕН

Повратак рекама

ОДР ЖА НЕ ДВЕ СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ У ИСТОМ ДА НУ

КОН ТРА НА ПАД ВЛА СТИ НА 
ПОЛИТИЧКИ НЕПИСМЕНУ ОПО ЗИ ЦИ ЈУ 

– Све ово што се да нас до га ђа, је сте
кон тро ла по ли тич ке ште те на ста ле на
прет ход ној сед ни ци, ка да је Скуп шти -
на са мо ин фор ми са на о овој те ми, а
ни је јој да то да рас пра вља. И то што је
ве ћи на пре фор му ли са ва њем днев ног
ре да „оте ла” ово за се да ње од опо зи ци -
је, та ко ђе је по ку шај кон тр о ле по ли -
тич ке ште те. Па влов твр ди да ни су
пре у зе те прав не оба ве зе, што ни је
тач но. Шта сте ина че пот пи са ли? Да
ће те сви са гла сно ре а ли зо ва ти про је -
кат фи нан си ра ња и из град ње елек тра -
не ко ја ће ра ди ти на от пад из це ле Ср -
би је. Ви твр ди те да ће то би ти са мо из
Пан че ва, али та мо пи ше дру га чи је.
Ре кли сте да има те по тре бу да нам се
обра ти те. Ка да вам се она ја ви ла?
Што је ни сте има ли пре два де сет да -
на, не го сте нас он да са мо ин фор ми -
са ли. Твр ди те и да ће те да ти Скуп -
шти ни да о ово ме рас пра вља. Не ће те
има ти фи нан сиј ске оба ве зе пре ма
про јек ту и за то ни кад не ће те мо ра ти
да да те ово Скуп шти ни на рас пра ву.
Са да твр ди те да хо ће те и ре фе рен дум.
Ма, хо ће те за то што смо ми тра жи ли
ре фе рен дум – ре као је Јо ва но вић.

Оли вер Пет ко вић (ЛСВ) пи тао je
за што се про је кат елек тра не на ко му -
нал ни от пад не спро во ди у Бе о гра ду,
где сме ћа има мно го ви ше. На да
Кир бус (СПС) из ра зи ла је сум њу да
ће Пан че во има ти до вољ не ко ли чи не
сме ћа за рад ма кар и нај сла би је
елек тра не, што зна чи да ће оно ипак
мо ра ти да бу де до во же но из дру гих
де ло ва Ср би је. Сло жи ла се с Па вло -
вом да је ме тан ко ји се осло ба ђа из
сме ћа вр ло ште тан, али га је под се ти -
ла да ће га би ти још ви ше ка да још
ве ће ко ли чи не от па да бу ду ла ге ро ва -
не на но ву де по ни ју.

На сед ни ци одр жа ној пре ове усво -
је на је без рас пра ве остав ка Дра га на
Ка ту це на ме сто ди рек то ра „Зе ле ни -
ла”, ка ко је на ве де но, „из лич них раз -
ло га”. По ле ми ка је во ђе на у ве зи с
ње го вом на след ни цом Вла ди сла вом
Чо лић, ко ја је ма стер ин же њер по љо -
при вре де и до сад је оба вља ла ду -
жност ди рек то ра ЈКП-а „Ба нат ско Но во
Се ло”. Оли вер Пет ко вић је за тра жио
да се она пред ста ви од бор ни ци ма и
ка же шта пла ни ра да пре ду зме ка ко
би из ве ла „Зе ле ни ло” из фи нан сиј -
ских про бле ма.

Аша нин је тра жио по дат ке о то ме
да ли кан ди дат ки ња има од го ва ра ју -
ћу школ ску спре му и рад но ис ку ство
ка ко би од бор ни ци зна ли да ли мо гу
да гла са ју за њу. Он се на ша лио с
прак сом да се по је ди ни ди рек то ри
пре ме шта ју из јед ног у дру го град ско
пред у зе ће. Ре као је ка ко по сто ји слу -
чај да је је дан од њих за крат ко вре ме
про ме нио три фир ме, па кад је јед ног
ју тра устао, ни је знао у ко је пред у зе -
ће тре ба да оде на по сао.

Од лу ка на осно ву ко је су по сло ви
ди стри бу ци је и на пла те пи ја ће во де
и од но ше ња сме ћа у До ло ву на кон
при кљу че ња тог се ла на град ски во -
до вод с та мо шњег ко му нал ног пред у -
зе ћа пре ба че ни на град ске фир ме

„Во до вод” и „Хи ги је на”, иза зва ла је
не го до ва ње две ју опо зи ци о них од -
бор ни ца.

Со ња Ра ди во јев (ЛСВ) ре кла је да
ће це на град ске во де би ти 80 од сто
ви ша од са да шње, а и по тро ша чи ће
мо ра ти да пла те на бав ку но вих во до -
ме ра. Пре не ла је и не за до вољ ство До -
ло ва ца због но ве це не од но ше ња сме -
ћа, а на ро чи то због ме то де об ра чу на
ове услу ге по ква драт ном ме тру ку ћа.

– Се ла се све ви ше пра зне. Има мо
до ста ста рих љу ди ко ји жи ве у ве ли -
ким ку ћа ма, а сме ће не пра ве ква -
дра ти, не го љу ди – упо зо ри ла је Со ња
Ра ди во јев.

Го ра на Пе тро вић (СРС) из ја ви ла је
да ни је би ло по тре бе да До ло во бу де
при кљу че но на град ски во до вод, јер
је се о ска пи ја ћа во да мно го ква ли -
тет ни ја од град ске. До да ла је ка ко ће
им и ви ша це на пред ста вља ти про -
блем, јер та мо љу ди има ју сто ку и по -
врт ња ке, па тро ше мно го ви ше во де.

Д. Ву ка ши но вић

то ви ма на по ли го ни ма у по ме ну тим
пар ко ви ма, а ор га ни за то ри за по се -
ти о це при пре ма ју и не ке про гра ме
из не на ђе ња.

ТОП на ме ра ва да Пан чев це ви ше
усме ри на ре ке и при род не ле по те и
бо гат ства Та ми ша и Ду на ва. У ту
свр ху ће на ред них ме се ци би ти из -
ра ђе на нај пре ма па при о ба ља, а
оче ку је се да ће на кон спро ве де ног
тен де ра Ту ри стич ка ор га ни за ци ја
до би ти и ка та ма ран, ко ји ће омо гу -
ћи ти гра ђа ни ма и го сти ма Пан че ва
да ужи ва ју у при ро ди.

Ров ча нин је на по ме нуо ка ко ве ћи -
на Пан че ва ца и не зна ко ли ко је Та -
миш леп уз вод но, а чак ни вла сни ци
ча ма ца не оби ла зе тај део ре ке. Осим

ферт, „Сла ви на”, род на ку ћа Ол ге
Сме де ра вац, На род ни му зеј и Пре -
о бра жен ска цр ква. У са рад њи с 
Ре ги о нал ним цен тром за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” би ће на сли кан
Вај фер тов пор трет на но вој по шти са
су прот не стра не од Пу пи но вог
пор тре та. Тај му рал тре ба да бу де
за вр шен до Да на гра да и на ла зи ће се
на Вај фер то вој ру ти.

Ров ча нин је на ја вио да ће од је се -
ни, ка да се од ви ја нај ве ћи број ту -
ри стич ких ма ни фе ста ци ја углав -
ном у се ли ма, део но вог про сто ра
ТОП-а би ти усту пљен удру же њи ма
гра ђа на за ме диј ску про мо ци ју тих
до га ђа ја и ак тив но сти.

Д. В.

то га, ТОП ће ор га ни зо ва ти пло вид бу
Ду на вом до из ле ти шта Бе ла сте на и
пар ка при ро де Ива но вач ка ада, бо га -
тог ве ли ким бро јем пти ца.

– Пан че во има чак 167 вр ста пти -
ца, од ко јих мно ге жи ве упра во на
Та ми шу и Ива но вач кој ади, па је то
при ли ка за раз вој ове вр сте ту ри -
зма. У пла ну је, та ко ђе, да Бе ла сте -
на бу де до не кле кул ти ви са на та ко
што ће би ти из гра ђе не ста зе и уре -
ђе на јед на ма ња пла жа с ту ше ви ма
и ка би на ма за пре свла че ње – ре као
је ди рек тор ТОП-а.

Та ко ђе на је сен по че ће про мо ци -
ја Вај фер то ве ру те, ко ја об у хва та
нај ва жни је ту ри стич ке тач ке у
Пан че ву, а то су род на ку ћа Ђор ђа
Вај фер та, Ста ра пи ва ра, Цр ква Све -
те Ане, гроб но ме сто по ро ди це Вај -

спа ли о ни це от па да. Он је не ги рао не -
ке Па вло вље ве тврд ње.

– Мо је ин фор ма ци је го во ре о то ме
да је да нас Евро па на су прот ном пу ту
од ово га што ви при ча те. Она иде ка
га ше њу спа ли о ни ца от па да и по сма -
тра га као си ро вин ску ба зу, па раз ви -
ја ре ци кла жу. Ако при ча мо о на шим
стре мље њи ма ка Евро пи, он да тре ба
да гле да мо шта она са да ра ди, а не
шта је ра ди ла пре два де сет го ди на –
ре као је Ђу кић.

Ни ко ла Ће бић из По кре та „До ста је
би ло” пи тао је ка ко то да је баш Пан -
че во ода бра но за ова кав про је кат. Он
је из ра зио сум њу да наш град про из -
во ди до вољ но сме ћа за рад ова квог
по стро је ња и да ће за то власт про ме -
ни ти скуп штин ску Де кла ра ци ју о по -
ли ти ци за шти те жи вот не сре ди не на
ко ју се са да по зи ва. До дао је ка ко по -
сто ји мо гућ ност да од све га Пан че во
има ште ту, Ср би ја еко ло шку ко рист, а
ки не ски ин ве сти тор се око ри сти као
про из во ђач енер ги је из об но вљи вих
из во ра, што др жа ва суб вен ци о ни ше.

Зо ран Јо ва но вић (ДС) оце нио је да
је из вр шна власт нео д го вор на и да се
ба ви ства ри ма ван сво је над ле жно сти.



Сло бод но тр жи ште
мал вер за ци ја 
ре гу ли ше от куп

Дво је ми ни ста ра и две асо ци ја -
ци је по љо при вред ни ка раз го ва -
ра ли су сре ди ном про шле не де -
ље о јед ној ак ту ел ној те ми са
оче ки ва ним ре зул та том – обе -
ћа њи ма. Прак са је по ка за ла да
ка да их да ју по ли ти ча ри, она су
углав ном пра зна. „Ба нат ски па -
о ри” и Не за ви сна асо ци ја ци ја
по љо при вред ни ка Ср би је по ку -
ша ли су да с Ра си мом Ља ји ћем,
ми ни стром тр го ви не, и Сне жа -
ном Бо го са вље вић Бо шко вић,
ми ни стар ком по љо при вре де,
по стиг ну би ло ка кав до го вор у
ве зи с ме ра ма за ре гу ли са ње
срп ског ква зи тр жи шта жи та.
Са стан ку су при су ство ва ли
пред став ни ци ве ле тр го ва ца,
но во сад ске Про дукт не бер зе и
удру же ња „Жи та Ср би је”.

Зва нич ни ци су на кон са -
стан ка све ча но из ја ви ли да
др жа ва не од ре ђу је це не жи та,
већ то ре гу ли ше сло бод но тр -
жи ште, али су обе ћа ли да ће
ин спек ци је про ве ри ти при ту -
жбе ра та ра ка ко од ре ђе ни от -
ку пљи ва чи и ве ле тр гов ци узи -
ма ју сло бо ду да од ре ђе ним
мал вер за ци ја ма обез бе ђу ју се -
би екс тра про фит на ра чун
про из во ђа ча.

По љо при вред ни ци су се нај -
пре по жа ли ли да их тр гов ци

пот кра да ју та ко што ис пла ћу ју
це ну пше ни це ко ја је утвр ђе на
на но во сад ској Про дукт ној
бер зи, али ума ње ну за из нос
ПДВ-а од осам од сто. Тач ни је,
пла ћа ју 15 ди на ра за ки ло грам
са ура чу на тим по ре зом, док је
на бер зи та це на без по ре за. То -
ли ко о сло бод ном тр жи шту.

На то је Жар ко Га ле тин, ди -
рек тор бер зе, до дао ка ко је
спре чен по ку шај јед ног по зна -
тог до ма ћег „ше ћер ног” тај ку -
на да ла жном тр го ви ном из -
ме ђу сво је две ћер ке-фир ме
обо ри це ну жи та на 12 ди на ра.

Се ља ци су за тра жи ли да др -
жа ва ин тер ве ни ше та ко што

би од ре ђе не ко ли чи не ово го -
ди шњег ро да от ку пи ла за роб -
не ре зер ве, али је то од би је но
уз обра зло же ње да у бу џе ту
ни су пла ни ра на сред ства за
та ко не што.

„Ба нат ски па о ри” су по том
пред ло жи ли ми ни стри ма да
шпе ку лан ти ко ји су по кра ли
др жа ву пре две го ди не про да -
ју ћи ње но жи то на док на де
ште ту та ко што ће усту пи ти
сво ја скла ди шта па о ри ма да у
њи ма чу ва ју пше ни цу. У ве зи
са од го во ром на пред лог на -
ста ла је ра шо мо ни ја да. Не над
Ма нић из „Ба нат ских па о ра”
ре као је ка ко би то мо гло да

се де си уско ро, али је Вла ди -
мир Гли го рин из НАПС-а не -
ги рао та кву мо гућ ност. Он је
ре као да је Ља јић обе ћао да
ће то би ти раз мо тре но за на -
ред ну про из вод ну го ди ну. До -
дао је ка ко су пред став ни ци
НАПС-а, не за до вољ ни ре зул -
та ти ма са стан ка, од би ли да се
на кон ње га сли ка ју с ми ни -
стри ма за те ле ви зи ју.

БЕЗ ДО ГО ВО РА О ЦЕ НИ ПШЕ НИ ЦЕ

Ми ни стар ска „тан ка” обе ћа ња

ЕКОНОМИЈА
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Вукашиновић

Угро же ни ле ко ви ко ји
се чу ва ју на хлад ном

Не ви ди се из лаз из
зам ке у ко ју је 
уста но ва гур ну та

Рад ни ци „Елек тро вој во ди не”
су у по не де љак, 18. ју ла, због
не пла ће них ра чу на, по че ли да
ис кљу чу ју стру ју у ло ка ли ма
Апо те ке Пан че во. То ком пр ва
два да на без елек трич не енер -
ги је оста ло је шест обје ка та у
се ли ма и гра ду, ме ђу ко ји ма и
цен трал на апо те ка у Ка ра ђор -
ђе вој ули ци. То зна чи да су
оне од мах и за тво ре не, јер ви -
ше ни су мо гле да ра де.

За по сле ни су од мах из тих
апо те ка пре не ли ин су ли не и
дру ге ме ди ка мен те ко ји се чу -
ва ју у фри жи де ри ма у оне
објек те ко ји ма стру ја ни је ис -
кљу че на ка ко би спа сли те ле -
ко ве од про па да ња. Из истог
раз ло га су пре ста ле да ра де
ла бо ра то ри ја и Га лен ска ла бо -
ра то ри ја у Ка ра ђор ђе вој. Осим
то га, на ду жи рок би мо гли би -
ти угро же ни и оста ли ле ко ви,
јер се чу ва ју на тем пе ра ту ри
до 25 сте пе ни Цел зи ју са, а ка -
ко кли ме не ра де без елек -
трич не енер ги је, пи та ње је ко -
ли ко ће мо ћи да се одр же.

То, ме ђу тим, ни је крај не во -
ља ма апо те ка ра. По ве ри о ци
ко ји су прет ход но за пле ни ли
ле ко ве да би на пла ти ли сво је
ду го ве вра ти ли су ту ро бу на -
зад на кон спо ра зу ма по стиг ну -
тог с ло кал ном са мо у пра вом о
пла ћа њу ду га, чи ја ви си на пре -
ла зи 700 ми ли о на ди на ра. Ме -
ђу тим, до бар део тих ле ко ва
не ма тр жи шну вред ност јер им
је у ме ђу вре ме ну ис те као рок
или су пред ис те ком ро ка, те су
фар ма це у ти мо ра ли да их от -
пи шу. То ће иза зва ти но ве тро -
шко ве, јер от пис мо ра да се
пла ти два евра по ки ло гра му, а
нов ца не ма.

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов ре као је у уто рак, 19. ју -
ла, да спо ра зум о на ми ре њу
ду га по стиг нут с по ве ри о ци -
ма не мо же би ти ре а ли зо ван
за то што не по сто ји прав ни

АПО ТЕ ЦИ ПАН ЧЕ ВО СЕ КУ СТРУ ЈУ

КВА ДРА ТУ РА КРУ ГА

Обављена „евакуација” лекова на безбедно место

основ за то. Об ја снио је ка ко
је про блем у то ме што ве ле -
дро ге ри је тра же да уго вор ко -
ји би с Гра дом пот пи са ле о
вра ћа њу ду го ва из бу џе та у
на ред них не ко ли ко го ди на
бу де не ка вр ста за ло ге код по -
слов них ба на ка. По ве ри о ци
очи глед но же ле да на тај на -
чин обез бе де да ље кре ди ти ра -
ње свог по сло ва ња, али је Па -
влов ре као да За кон о бу џет -
ском си сте му и За кон о здрав -
стве ној за шти ти не до зво ља -
ва ју да ло кал на са мо у пра ва

уче ству је у та квим фи нан сиј -
ским опе ра ци ја ма.

Па влов је ре као ка ко ће мо -
ра ти да бу де из ме ње на ре гу ла -
ти ва да би про блем Апо те ке
Пан че во и дру гих та квих уста -
но ва у зе мљи био ре шен. То
мо ра ура ди ти Скуп шти на Ср -
би је на пред лог над ле жног
ми ни стар ства или вла де, ко ја
још ни је фор ми ра на, а кад ће
би ти – не зна мо. Ти ме је про -
блем вра ћен на по че так и све
по но во ли чи на си ту а ци ју у
ко јој пас ју ри свој реп. С том
бит ном раз ли ком што у овом
слу ча ју та игра ни ко ме ни је

за бав на, а по нај ма ње са мом
ме та фо рич ком кућ ном љу -
бим цу, то јест за по сле ни ма у
Апо те ци.

Они су не дав но до би ли фе -
бру ар ску пла ту из бу џе та.
Прав на фор ма за ис пла ту тог
нов ца је су ту жбе за по сле них,
али је Па влов упо зо рио да то
ви ше не ће би ти из во дљи во.
На и ме, да би те ту жбе би ле
на пла ти ве, апо те ка ри би мо -
ра ли да ра де, што одав но ни је
из во дљи во јер им је ра чун у
бло ка ди. Због то га не мо гу да

на ба ве но ве ле ко ве уме сто
оних ко је от пи су ју или им не -
до ста ју... и круг је по но во за -
тво рен.

Гра до на чел ник се на да да
ће над ле жни не што ипак
пред у зе ти, јер пан че вач ка
апо те ка ни је је ди на др жав на
уста но ва тог ти па с ве ли ким
фи нан сиј ским про бле ми ма.
Пре из ве сног вре ме на пла те су
по че ла да ка сне и но во сад -
ским фар ма це у ти ма, али им
за сад ра чун ни је бло ки ран, па
их још увек до би ја ју. Овим
сто па ма убр зо ће кре ну ти и
дру ге апо те ке у Ср би ји.

Мо гу ће је да ће др жа ва тек
та да „от кри ти” ка ко је др жав -
на фар ма ци ја пре ва зи ђе на ка -
те го ри ја, ре ликт со ци ја ли -
стич ке про шло сти и смет ња
раз во ју мо дер не тр жи шне еко -
но ми је, па ће про ме ни ти за -
кон и рас про да ти овај део
здрав ства.

У са вре ме ном нео ли бе рал -
ном све ту по то пље ном у гло ба -
ли стич ку иде о ло ги ју др жа ва се
пре тво ри ла у сво ју су прот ност,
од но сно не шти ти ви ше ин те -
ре се гра ђа на, већ круп ног фи -

нан сиј ског ка пи та ла. Због то га
се по вла чи из здрав ства, па та
де лат ност ви ше не слу жи за -
шти ти на род ног здра вља, већ
екс тра про фи та фар ма це ут ске
ин ду стри је. Пре ве де но на оби -
чан је зик, мо же се ле чи ти са мо
онај ко има па ра, а оста ли су
пре пу ште ни суд би ни.

При су ству је мо про це су уво -
ђе ња гло бал ног клеп то крат -
ског си сте ма ко ји гру бо из ба -
цу је кроз про зор све ве ко ви ма
раз ви ја не ху ма ни стич ке прин -
ци пе чо ве чан ства. Слу чај Апо -
те ке Пан че во мо гао би би ти
са мо део тог про це са.

По чет ком ав гу ста
над ме та ња за 9.000
хек та ра

Се кре та ри јат за по љо при вре -
ду и ру рал ни раз вој об ја вио
је на сај ту ло кал не са мо у пра -
ве јав ни оглас ко јим по зи ва
на пр ви круг ли ци та ци је за
за куп др жав ног по љо при -
вред ног зе мљи шта по про -
гра му за 2016. го ди ну.

Оглас је об ја вљен на кон
што је Ми ни стар ство по љо -
при вре де, су прот но ра ни јој
прак си, да ло одо бре ње, а од -
лу ку о об ја вљи ва њу пот пи сао
је гра до на чел ник Са ша Па -
влов. Пре ма ово го ди шњем
про гра му за шти те, уре ђе ња и
ко ри шће ња по љо при вред не
зе мље у др жав ним вла сни -
штву, ра та ри ће мо ћи да се
над ме ћу за 352 пар це ле укуп -
не по вр ши не 9.048 хек та ра у
свим ка та стар ским оп шти на -
ма на те ри то ри ји Пан че ва.

Та зе мља би ће да та у јед но -
го ди шњи за куп, а ли ци та ци је
ће би ти одр жа не од 1. до 5.
ав гу ста. Пр вог да на јав но
над ме та ње ће би ти одр жа но
за по вр ши не у Ива но ву и Ба -
нат ском Бре стов цу, 2. ав гу -
ста на ред ће до ћи Ба нат ско
Но во Се ло и До ло во, за 3. ав -
густ је за ка за на ли ци та ци ја
за ора ни це у ата ри ма Ја бу ке
и Ка ча ре ва, а дан ка сни је на
ре ду ће би ти њи ве у Гло го њу
и Омо љи ци. По след њег да на
јав ног над ме та ња, 5. ав гу ста,
би ће одр жа на ли ци та ци ја за
др жав ну зе мљу у Вој ло ви ци,
Пан че ву и Стар че ву.

Пар це ле ће би ти по ну ђе не
по по чет ним це на ма ко је се
кре ћу у ра спо ну од 5.250 ди -

на ра па до 36.650 ди на ра.
Усло ви за уче шће на јав ном
над ме та њу су да је га здин -
ство ре ги стро ва но и да има
ак ти ван ста тус нај ма ње три
прет ход не го ди не, као и да
но си лац га здин ства има ми -
ни мум три го ди не пре би ва -
ли ште на те ри то ри ји ка та -
стар ске оп шти не у ко јој на -
ме ра ва да за ку пи њи ве.

Услов тро го ди шњег ак тив -
ног ста ту са ва жи и за прав на
ли ца. Она уз то мо ра ју да по -
се ду ју нај ма ње 10 хек та ра зе -
мље и да им је се ди ште на
те ри то ри ји Пан че ва. Све на -
ве де но ли ци тан ти мо ра ју до -
ка за ти од го ва ра ју ћом до ку -
мен та ци јом.

У јав ном над ме та њу не мо -
гу уче ство ва ти они ко ји су у
па сив ном ста ту су и сви ко ји
ни су пла ти ли за куп по прет -
ход ним уго во ри ма или те ку -
ћем уго во ру. Ко ми си ја за
спро во ђе ње ли ци та ци је од -
би ће при ја ве по љо при вред -
ни ка ко ји су др жав ну зе мљу
да ли у под за куп или су је
узур пи ра ли.

Овом ли ци та ци јом тре ба -
ло би да по сле ни за го ди на
бу де уве де но ви ше ре да у ову
област, јер ће она би ти спро -
ве де на пре је се њег ски да ња
усе ва, а све за куп ни не ће мо -
ра ти да бу ду пла ће не уна -
пред. То зна чи да не ће би ти
мо гу ће као до са да ући бес -
прав но на ове њи ве, па 
ка сни је кроз ли ци та ци ју фор -
мал но ле га ли зо ва ти узур па -
ци ју, или пла ти ти тек ка да се
ски не ле ти на са ових ора ни -
ца. Са да ће онај ко на ме ра ва
да об ра ђу је до дат не по вр ши -
не зе мље мо ра ти да има спре -
мљен но вац за то.

ОБ ЈА ВЉЕН ОГЛАС ЗА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈУ

Пр во па ре, па њи ве

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Стојан Јевремовић, мастер инжењер пољопривреде

Шта су оста ци пе сти ци да?
Оста ци пе сти ци да су про из -
во ди раз град ње тих хе миј -
ских за штит них сред ста ва.
На кон сва ке при ме не пе -
сти ци да до ла зи до њи хо ве
раз град ње на ма ње штет не
ма те ри је и, уко ли ко се по -
шту је ка рен ца, по љо при -
вред ни про из во ди су без -
бед ни за је ло.

Шта је ка рен ца? Ка рен ца
пред ста вља вре ме ко је је по -
треб но да про ђе од по след ње
при ме не пе сти ци да до тре -
нут ка бер бе или же тве ка ко
би про из во ди би ли без бед ни
за ис хра ну.

Шта је МДК? То је скра ће -
ни ца за мак си мал но до зво -
ље не ко ли чи не оста та ка пе -
сти ци да у хра ни и од ре ђу је
се у скла ду с до бром по љо -
при вред ном прак сом и нај -
ни жом из ло же но шћу по тро -
ша ча, а на ро чи то нај о се тљи -
ви јих гру па, ра ди њи хо ве за -
шти те. МДК се из ра жа ва у
ми ли гра ми ма по ки ло гра му
ис пи ти ва ног про из во да.

За што Ру си вра ћа ју во ће
про из ве де но у Ср би ји и да ли
је оно без бед но за је ло? Во ће
је без бед но уко ли ко се по -
шту је ка рен ца. Сва ка зе мља
де фи ни ше МДК за се бе, што
зна чи да ове вред но сти ни су
уни вер зал не. Тре ба зна ти да
по је ди не зе мље мак си мал но
до зво ље не кон цен тра ци је
остата ка пе сти ци да не де фи -
ни шу са мо на осно ву здрав -
стве них кри те ри ју ма, већ и у
скла ду са соп стве ним тр го -
вин ским и по ли тич ким раз -
ло зи ма. Вред но сти МДК-а
од ре ђу ју се на осно ву вред -
но сти АДИ-ја.

Шта је АДИ? То је скра ће -
ни ца за при хва тљив днев ни
унос и пред ста вља про це ње -
ну ко ли чи ну оста та ка пе сти -
ци да у хра ни ко ја мо же би ти
уне та сва ког да на то ком жи -
во та без ри зи ка по здра вље
по тро ша ча. Та про це на се
оба вља у од но су на те ле сну
те жи ну и узи ма у об зир осе -
тљи ве де ло ве по пу ла ци је као
што су де ца.

Оста ци пе сти ци да
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» VII oldal 

Aranyat érő
barátnők 
» VIII oldal 

A bukovinai székely-magyarok törté-
nelme a madéfalvi vérengzéssel kezdő-
dött 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 menedé-
ket kaptak. Később kerültek Bukoviná-
ba. 

Onnan az évtizedek folyamán kitele-
pültek és elvándoltak világszerte. A bu-
kovinai  falvak még ma is léteznek a
Szucsáva vidékén.

A székelyek nem feledték a múltat:
Madéfalván (Erdély, Románia) egy ha-
talmas kőoszlopot állítottak, amelynek
tetejére széttárt szárnyú turulmadarat
helyeztek, a szabadság jelképeként. S
mivel a január 7-én történtek követ-
keztében jött létre a bukovinai széke-
lyek nemzetsége, e napot a véres ese-
mények ellenére a bukovinai székelyek
születésnapjaként ünneplik. 

A gyárak árnyékában
Ma Hertelendyfalva (hivatalosan Voj-
lovica) Pancsova város helyi közössé-
geként létezik, mint külvárosi telep a
város központjától kb. 3,5 kilométerre.
A lakosságát főként szerbek, magya-
rok és szlovákok képezik, de még más
nemzetiségüek is élnek. A székely-ma-
gyarok 1883-ban települtek a faluba. A
település nevét gróf Hertelendy József-
ről kapta, mai elnevezését pedig 1922-
ben a közelében lévő Vojlovica kolos-
torról, amely 1404-től létezik. 

A település megalapítása még 1856-
ban kezdődött, amikor megkezdték a
Duna menti területek betelepítését
(ún. Marienfeld). szlovákokat, néme-
teket 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-

sok és szorgos munkások, de sikeres
magán-gazdálkodók is.  De nagyon
sokan vannak olyanok is, akik elhagy-
ták Hertelendyfalvát a viharos idők-
ben. Ilyenek voltak a hatvanas, majd a
kilencvenes évek. 
Ma pedig mintha a történelem ismét-
lődne – nagyon sokan indultak a
nagyvilágba, a jobb életet és biztonsá-
gosabb jövőt keresve. Ezek főként ia-
tal emberek, akik egyedül, vagy csa-
láddal költöznek távol az otthontól,
próbálkoznak megélhetést keresni és
beilleszkedni az új környetbe.

Marad a remény, hogy ők is - előde-
ikhez hasonlóan, akik évtizedeken ke-
resztül beilleszkedtek az itteni környe-
zet életkörülményeibe, magukkal vi-
szik őseik kultúrájának és hagyomá-
nyainak egy töredékét. Abban is re-
ménykedünk, hogy még sokáig lesz-
nek székelyek ezen a tájon, akik majd
bevárják őket, ha úgy döntenek hogy
visszajönnek. 

Lőcsei Ilona

HERTELENDYFALVÁRÓL ÉS A MAGYAROKRÓL

A HIT, MINT MEGTARTÓ ERŐ

vón (Sándoregyházán) és Szkorenová-
con (Székelykevén). Vojlovicára refor-
mátus vallású székelyek kerültek, akik
Andrásfalváról érkeztek. 

A Duna gyakran elárasztotta a ter-
mőföldet és a települést, ezért a lakosság
biztonságosabb helyen keresett mene-
déket. Így kaptak telkeket a mai Herte-
lendyfalva területén, ahol minden nem-
zet egy-egy utcát népesített be, amelye-
ket a mai napig néha úgy emlegetnek:
magyar út, német út, szlovák út.

A helybeli lakósság gátépítéssel és
földműveléssel foglalkozott, télen pe-
dig favágással és jéghordással. A pan-
csovai piacra az élelem nagy része Her-
telendyfalváról került, a földművelés
pedig a lakósság egyik főfoglalkozása
lett az 1950-es évek végéig, amikor ki-
épültek a település körül a nagy gyá-
rak: a falu végén a kőolajinomító, mel-
lette a műtrágyagyár, majd a nagy ve-
gyipari gyár, a Petrohemija. A  herte-
lendyfalviak közül  nagyon sokan
ezekben a gyárakban kaptak állást, de a
földművelés a mai napig is egyike a fő
foglalkozásoknak. 

A falu központjában 1902. Szeptem-
ber 24-én szentelték fel a református és
evangélikus templomot. Az első refor-
mátus lelkész homka Károly volt, aki
a Bukovinából való kitelepítést is ve-
zette. A szolgálatban ia, ij. homka
Károly követte, aki 1944-ben eltűnt a
II. Világháború viharában. A harma-
dik kinevezett református lelkész Ko-
csis Antal volt, aki több mint 50 évig
maradt szolgálatban, majd őt követte
Halász Béla, aki 1988-ban ijú lelkész-
ként érkezett Hertelendyfalvára és a
mai napig maradt, most mint a Szer-
biai Református Keresztyén Egyház je-
lenlegi püspöke. 

Az andrásfalvi Székelyek megtartó
ereje a hit volt és maradt a mai napig. 

Új vándorlások
A hertelendyfalvi magyarok részt vesz-
nek a helyi közösség munkájában és a
városi önkormányzatban,  ahol töre-
kednek, hogy  a magyarság érdekeit is
képviseljék. 

A  hertelendyfalvi Székelyek sorából
kerültek ki tanárok, mérnökök, orvo-

...MEGFOGYVA BÁR, 
DE TÖRVE NEM!



Péntek  2016. július 22.

pancevac@pancevac-online.rs

II

Szövetségbe egyesülve,
melynek székháza
Bonyhádon van

Magyar kultúre-
gyesületek –
hagyományőrzők

A bukovinai székelyek kis ma-
gyar népcsoportok közös törté-
nelmi múlttal. Ők ma Tolna és
Baranya megyében élnek Ma-
gyarországon, Vajdahunyadban
Romániában és a Vajdaságban –
Székelykevén, Sándoregyházán
és Hertelendyfalván.

A székelyek egy csoportját
Erdélyből Bukovinába telepítet-
ték a 18. század második felé-
ben, ahol új falvakat alapítottak.
Megtartották jellegzetes kultú-
rájukat, néphagyományaikat
mind a 20. századig, amikor
végleg elhagyták azt a térséget.
Az Osztrák hatalom kényszeres
hadseregbe való bevonulás elle-
ni lázadás eredményezte később
a székelyek telepítését  Bukovi-
nába. A törökök feletti győze-
lem és az Osztrák hatalom fel-
erősödése után Erdély elvesztet-

BUKOVINAI SZÉKELYEK DÉL-BÁNÁTBAN

NEM FELEDJÜK GYÖKEREINKET

Székelykeve, egyik falu a kovini község-
ben, a legdélebbi település Vajdaságban,
ahol a lakosság többségét magyarok ké-
pezik. Székely-magyarok, akik 133 évvel
az idetelepítés  után is arra törekednek,
hogy megőrizzék nyelvüket, kultúráju-
kat és hagyományaikat. Példásan ren-
dezett falu kiépített infrastruktúrával,
modern általános iskolával, középüle-
tekkel, felújított katolikus templommal.
És ügyes, szorgos emberekkel, akik nap-
ról napra egyre nehezebben tudják tar-
tani a lépést az idővel, mert egyre keve-
sebben vannak. Mégis, amikor szüksé-
ges, össze tudnak fogni. 

Így volt ez  idén július 2-án és 3-án,
amikor a székelykevei közösség a falu
telepítésének 130. évfordulóját ünne-
pelte. Ugyanis, a bukovinai székely-
magyarokat  erre a vidékre 1883-ban
telepítették, de előbb Gyurgyevóra, a
Duna melletti településre, ahol ez a ha-
talmas folyó minden évben elöntötte a
termőföldet és a falut. Így tehát a ve-
szélyeztetett lakosság 1886-ban áttele-

A SZÉKELYKEVEI TELEPÜLÉS MEGÜNNEPELTE 130 ÉVES FENNÁLLÁSÁT

EGY ÚJ EMLÉKMŰ
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 szé-
kelyek történelmének kezdetét előidé-
ző 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 dél-
előtt ünnepi szentmisével kezdődött a
Szent István katolikus templomban,
majd azt követően – Sarlós boldogasz-
szony ünnepe lévén, az egybegyűlt hí-
vek zarándokmenetben kivonultak a
falu határában felállított kereszthez és
itt tartottak áhitatot az idei gabona be-
takarításáért. 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 he-
lyi 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 temetőker-
tig, ahol a székelykapu mellett a felállí-
tott emlékszobor felavatása követke-
zett. Az emlékmű hasonló a Madéfal-
ván lévőhöz és a két település történel-
mi kötődését jelképezi. 

A szerb és magyar himnusz elé-
neklése után ünnepi beszédek sora
következett. Köszöntőt mondott töb-
bek között  Sanja Petrović, Kevevára
önkormányzatának elnökasszonya,
Csibi Krisztina, a Magyarság Háza
igazgatónője Budapestről, a testvér-
települések képviselői Magyarország-
ról és Erdélyből,   Dudás Károly, a
VMMSZ elnöke és Hajnal Jenő, az
MNT elnöke.

Jelen volt még Pirityiné Szabó Judit,
a Nemzetpolitikai Államtitkárság fő-
osztályvezetője, Gyöngyös Zsóia, a
Belgrádi Magyar Nagykövetség első
beosztottja,  ij. Lesi Árpád, a testvérte-
lepülés, Kunszentmiklós polgármeste-
re, Szadai József, Ráckeve polgármeste-
re, Óvi Enikő, Sepsiszentgyörgy pol-
gármesterének helyettese és Kiss Valé-
ria, az ünnepi rendezvényt és szobor-
készítést támogató Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. képviselője. A meghí-
vott vendégek között voltak a szom-
széd települések civilszervezeteinek és
egyesületeinek képviselői és pártszer-
vezetek képviselői is.

Koszorúzás
Az alkalmi műsorban, amelyet Szat-
mári Mihály, a SZMECISZ elnöke és a
szervező bizottság tagja vezetett, részt
vett  a helyi Szalmaszál IME asszony-
kórusa és szavalója. Az ünnepséget

szebbé tette jelenlétével a fúvós zene-
kar, 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 Ma-
gyarság Háza igazgatónője,  Sanja Petro-
vić, Kevevára önkormányzatának elnök-
asszonya és Pirkov Ilija, a Székelykevei
Helyi Közösség Tanácsának elnöke.

Ft. Csipak Csaba helyi plébános kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik
munkájukkal segítették az emlékmű
felállítását, majd  megáldotta az emlék-
művet. 

A vendégek és helybeliek sorban el-
helyezték emlék-koszorúikat a leleple-
zett emlékműre. Az ünnepség hivata-
los része a székelyhimnusz eléneklésé-
vel  ért véget. A későbbiekben házigaz-
dák és vendégek kötetlen társalgásával
folytatódott a nap.

Az új emlékmű és a  székelykevei kö-
zösségnek a 130 éves múltra való visz-
szatekintése reménykeltés, hogy e kö-
zösség továbbra is itt marad. Az ilyen
alkalmak ugyancsak bíztatóak lesznek,
hogy folytatódjon a küzdelmük a meg-
maradásért. 

Lőcsei Ilona

te autonómiáját. Amikor Mária
Terézia királynő átszervezte a
határőrséget, a kényszeres soro-
zás  1764. január 7-én a madé-
falvi vérengzésbe torkollott,
ahol több száz székelyt mészá-
roltak le, mert azok megtagad-
ták a hadseregbe való bevonu-
lást. Ez eredményezte a széke-
lyek menekülését Moldvába,
majd később Bukovinába. Ak-
kor kb 1000 székely menekült
Madéfalváról és környékéről. 

Az új települések
Miután a Habsburg birodalom
1774-ben megszerezte Bukovi-
nát, bekövetkezett a székelyek
újabb telepítése. Még mintegy
100 család került Bukovina gyé-
ren lakott területére 1776-ban,
majd még 200 család 1784-ben
és 1786-ban II.  József osztrák
császár és gróf Hadik András tá-
bornok közbenjárásával. 

A bukovinai  öt új falu neve:
Istensegíts – 1777., Fogadjisten
– 1176., Józsefalva – 1785., Ha-
dikfalva – 1785. és Andrásfalva
– 1786.

A 19. század folyamán a bu-
kovinai székely lakosság száma
megháromszorozódott, 1880-

ban elérte a 9887 lakost, az
1930-as évek végéig pedig már a
16000-et. Mindez a termőföld-
hiányhoz 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 mint-
egy 4000 székelyt telepített a
Duna mentére: Hertelendyfal-
vára, Sándoregyházára és Szé-
kelykevére Dél-Bánátban. Több
család abban az időszakban Ka-
nadába, Brazíliába és Dél-Er-
délybe telepedett Arad (1888–
1892), Déva (1910), Vajdahu-
nyad (1892), Csernakeresztúr
(1910) környékére és más he-
lyekre. 

Egy nemzeti közösség mega-
lakulása
A Bukovinai Székelyek Szövet-
ségét 1989-ben alapították Ma-
gyarországon, Bonyhádon. A
hertelendyfalvi Tamási Áron
SZMME egyike az alapító egye-
sületeknek, ami azt jelenti,
hogy már 27 éve tagja e szövet-
ségnek. 

2001-ben a Bukovinai Széke-

egy rendezvényt, amelyet mind
a három településen bemutat-
tunk, a központi ünnepség pe-
dig augusztusban volt, mint a
Bukovinai Székelyek Találkozó-
ja. Ez alkalommal 12 egyesüle-
tet láttunk vendégül Magyaror-
szágról és Romániából és mind
a három településen gazdag
művelődési műsort szerveztünk
vendégek és házigazdák részvé-
telével. 

A magyar művelődési egye-
sületek és a Bukovinai Széke-
lyek Országos Szövetségének
több évtizedes együttműködése
alapján Pancsova város képvi-
selete Bonyhádon 2010. márci-
us 15-én, Magyarország nem-
zeti ünnepének napján aláírta

Pancsova és Bonyhád testvér-
városi szerződését. Pancsova
városi képviselete mellett az
ünnepségen részt vettek a pan-
csovai Petői Sándor MME tag-
jai is. Azóta, a mai napig a két
város képviselői több alkalom-
mal találkoztak. Egy ilyen láto-
gatási alkalom volt 2013. szep-
tember végén Hertelendyfal-
ván, amikor Bonyhád város
képviselete jelen volt a bukovi-
nai székelyek idetelepítésének
130. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen, az utol-
só pedig ez év áprilisában a her-
telendyfalvi Tamási Áron
SZMME székházában felállított
székelykapu avató ünnepségén. 

Lőcsei Ilona

lyek Országos Szövetsége  elne-
vezést kapja, Bonyhád lett az ál-
landó székhelye. Ma már több
mint 35 tagegyesülete van Ro-
mánia, Vajdaság és Magyaror-
szág területéről. A székelykevei
Petői Sándor MME ugyancsak
az alapítás óta tagja, a későbbi
években csatlakozott a Szalma-
szál IME és a Tinett Ijúsági
Klub Székelykevéről, a Bonnaz
Sándor MME Sándoregyházáról
és a Petői Sándor MME Pan-
csováról. 

Potápi Árpád János, Bonyhád
akkori polgármestere és Magyar
állami képviselő volt a szövetség
elnöke 1998-tól 2011-ig, amikor
e tisztségre Csibi Krisztinát vá-
lasztják, 2015-től pedig az elnök
Asztalos Zoltán. 

Minden év januárjában tart-
ják meg a szövetség évi küldött-
gyűlését, 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 at-
tól, amilyen a távoli Bukoviná-
ban volt. 

Hertelendyfalván már akkor
németek és szlovákok éltek, te-
hát ezekkel a népekkel és a szer-
bekkel egy közösséget építettek,
egy iskolába jártak, templomo-
kat építettek egymás mellett.
Békés együttélésben vannak a
mai napig. 

2003-ban egy teljes évi mani-
fesztációval ünnepeltük meg a
székelyek idetelepítésének 120.
évfordulóját közösen  a sándor-
egyházi és székelykevei közös-
séggel, ahol a bukovinai széke-
lyek ugyancsak megőrizték öna-
zonosságukat és kultúrájukat.
Minden hónapra szerveztünk
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Исто ри јат бу ко вин ских Се кељ-Ма ђа ра
по чи ње ма са кром у се лу Ма де фал ва
у Тран сил ва ни ји ко ји су по чи ни ле
вој ско во ђе Ма ри је Те ре зи је 7. ја ну а -
ра 1764. над во ђа ма Се ке ља ко ји су
се ту оку пи ли, али за јед но с њи ма су
стра да ле и не ви не жр тве – ста ри, же -
не и де ца. Као по сле ди ца ма сов ног
уби ства и на сил ног при во ђе ња у ре -
до ве вој ске, пре жи ве ли су пре бе гли
у Мол да ви ју, где су на шли уто чи -
ште. По том су пре шли да жи ве у Бу -
ко ви ни.

Ода тле су се ка сни јих де це ни ја
пре се ли ли и на ста ни ли ши ром све та.
Ова се ла се и да нас на ла зе на про сто -
ру жу па ни је Су ча ва.

Се ке љи ни су за бо ра ви ли про шлост: у
се лу Ма де фал ва (Тран сил ва ни ја, Ру -
му ни ја) по диг нут је је дан огро ман
ка ме ни спо ме ник, на вр ху с ве ли ком
пти цом ту рул ра ши ре них кри ла, као
сим бо лом сло бо де. И по што је на ци -
ја бу ко вин ских Се ке ља на ста ла на -
кон до га ђа ја од 7. ја ну а ра, на су прот
кр ва вом до га ђа ју, тај дан се и да нас
озна ча ва као ро ђен дан бу ко вин ских
Се ке ља.

У сен ци фа бри ка
Да нас Hertelendyfalva (зва нич но на -
зва на Вој ло ви ца) по сто ји као ме сна
за јед ни ца гра да Пан че ва, као при -
град ско на се ље уда ље но око 3,5 ки -
ло ме та ра од цен тра гра да. Ста нов ни -
штво чи не углав ном Ср би, Ма ђа ри и
Сло ва ци, али жи ви ту још мно го на -
ци ја. Се кељ-Ма ђа ри су у ово на се ље
до се ље ни 1883. го ди не. На се ље је до -
би ло на зив по гро фу Јо же фу Хер те -
лендy, а да на шњи на зив 1922. го ди не
по ма на сти ру Вој ло ви ца, ко ји по сто -
ји од 1404. го ди не.

Осни ва ње на се ља је за по че то дав не
1856. го ди не, ка да је по че ло на ста њи -
ва ње про сто ра крај Ду на ва (тзв. Mari-
afeld). На ста ње ни су Сло ва ци, Нем ци
и Бу га ри, да би се 1883. до се ли ли бу -
ко вин ски Се ке љи. Око 400 при сти -
глих по ро ди ца на ста ни ло је три окру -

Из ре до ва Се ке ља из Вој ло ви це
мно ги су по ста ли на став ни ци, ин же -
ње ри, ле ка ри и вред ни рад ни ци, а
има и успе шних пред у зет ни ка. Али
је мно го и та квих ко ји су на пу сти ли
Вој ло ви цу у бур ним вре ме ни ма. Та -
кве су би ле ше зде се те, па де ве де се те
го ди не.

И да нас као да се исто ри ја по на -
вља – мно ги су кре ну ли по но во у
свет, у по тра зи за бо љим жи во том,
си гур ни јом бу дућ но шћу. То су
углав ном мла ди љу ди, ко ји са ми или
с по ро ди цом од ла зе да ле ко од до мо -
ви не и по ку ша ва ју да се сна ђу и
укло пе у не ке но ве сре ди не.

Оста је са мо да се на да мо да ће и
они, као и њи хо ви прет ход ни ци, ко -
ји су се то ком ве ко ва при ла го ди ли
на чи ну жи во та на овим про сто ри ма,
по не ти са со бом и део кул ту ре и тра -
ди ци је сво јих пре да ка. Као и то ме да
ће још ду го би ти Се ке ља на овим
про сто ри ма, ко ји ће их до че ка ти ако
од лу че да се вра те.

Ило на Ле чеи 

О ВОЈ ЛО ВИ ЦИ И МА ЂА РИ МА

ВЕ РА КАО ПОД СТРЕК ЗА ОП СТА НАК

жна се ла: Вој ло ви цу (Hertelendyfalva),
Ива но во (Šandoređhaza) и Ско ре но -
вац (Sekeljkeve). У Вој ло ви цу су на ста -
ње ни Се ке љи ре фор мат ске ве ре ко ји
су сти гли из се ла Ан драш фал ва.

Ду нав је че сто пла вио обли жња на -
се ља и об ра ди ву зе мљу, па су љу ди
би ли при мо ра ни да на ђу си гур ни је
уто чи ште. Та ко су до би ли пла це ве на
ме сту да на шње Вој ло ви це, где је сва -
ка на ци ја на ста ни ла по јед ну ули цу,
ко је се још и да нас по не кад та ко спо -
ми њу: ма ђар ска ули ца, не мач ка ули -
ца и сло вач ка ули ца.

Ме шта ни су се ба ви ли из град њом
бра на и зе мљо рад њом, а зи ми се чом
др ва и пре во зом ле да. На пан че вач ку
пи ја цу ве ћи на хра не до ста вља на је из
Вој ло ви це, а зе мљо рад ња је по ста ла
јед но од глав них за ни ма ња ме шта на
све до кра ја пе де се тих го ди на, ка да
су из гра ђе не ве ли ке фа бри ке у окру -
же њу се ла: Ра фи не ри ја наф те, „Азо -
та ра” и „Пе тр о хе ми ја”. Мно ги Вој -
лов ча ни су се за по сли ли у овим и
оста лим град ским фа бри ка ма, али је

зе мљо рад ња оста ла и да ље јед но од
во де ћих за ни ма ња.

У цен тру се ла су 24. сеп тем бра
1902. осве шта не ре фор мат ска и еван -
ге ли стич ка цр ква. Пр ви ре фор мат ски
све ште ник је био Ка рољ Том ка, ко ји је
и пред во дио до се ље ње из Бу ко ви не. У
слу жби га је на сле дио син, Ка рољ
Том ка мла ђи, ко ји је 1944. не стао у
ви хо ру Дру гог свет ског ра та. Тре ћи
име но ва ни ре фор мат ски све ште ник
био је Ан тал Ко чиш, ко ји је ви ше од
пе де сет го ди на био у слу жби, а на сле -
дио га је Бе ла Ха лас, ко ји је 1988. го -
ди не сти гао у Вој ло ви цу као мла ди
ре фор мат ски све ште ник и остао ту до
да нас, као са да шњи би скуп Ре фор -
мат ске хри шћан ске цр кве у Ср би ји.

Се ке љи ма из Ан драш фал ве ве ра је
би ла и оста ла до да нас под стрек за
оп ста нак.

Но ве се о бе
Ма ђа ри – ме шта ни Вој ло ви це уче ству -
ју у ра ду ме сне за јед ни це и оп штин ске
упра ве, по ку ша ва ју ћи да пред ста вља ју
ин те рес ма ђар ског жи вља.

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven

МАЊЕ НАС ЈЕ, 
АЛИ СЕ НЕ ДАМО!

Корени се 
не заборављају
» страна IV

Нови споменик
културе
» страна IV

Вечити 
наставник и
поета у души
» страна V

Пријатељице
злата вредне
» страна VI



Ско ре но вац, се ло у оп шти ни Ко вин,
нај ју жни је је  ме сто у Вој во ди ни где
ве ћи ну ста нов ни штва чи не Ма ђа ри.
То су Се кељ-Ма ђа ри, ко ји се и на кон
133 го ди не од до се ље ња тру де да са -
чу ва ју свој је зик, кул ту ру и тра ди ци -
ју. При мер но уре ђе но се ло са из гра -
ђе ном ин фра струк ту ром, мо дер ном
основ ном шко лом, згра да ма за јав ну
на ме ну, об но вље ном ка то лич ком цр -
квом. И вред ним, мар љи вим љу ди -
ма, ко ји из да на у дан све те же мо гу
да одр же ко рак с вре ме ном за то што
их је све ма ње. Ипак, ка да је по треб -
но, зна ју да се удру же.

Та ко је би ло 2. и 3. ју ла ове го ди не,
ка да је ско ре но вач ка за јед ни ца про -
сла ви ла 130. го ди шњи цу по сто ја ња
на се ља. На и ме, бу ко вин ски Се кељ-
Ма ђа ри су на ове пре де ле до се ље ни
дав не 1883. го ди не, али пр во у Ђур -
ђе во, на се ље крај Ду на ва, где је ова
моћ на ре ка сва ке го ди не по та па ла
об ра ди во зе мљи ште и на се ље. Та ко
је угро же но ста нов ни штво  1886. го -
ди не пре се ље но у Ско ре но вац. Са вет
МЗ Ско ре но вац је до нео од лу ку да се
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Удру же ни у са вез 
чи је је се ди ште у 
Боњ ха ду

Ма ђар ска кул тур на
дру штва – чу ва ри
тра ди ци је

Се ке љи из Бу ко ви не су ма ле
ма ђар ске ет нич ке за јед ни це
са за јед нич ком исто ри јом.
Они да нас жи ве у жу па ни ја ма
Тол на и Ба ра ња у Ма ђар ској,
Ху не до а ра у Ру му ни ји и у По -
кра ји ни Вој во ди ни – Ско ре -
нов цу, Ива но ву и Вој ло ви ци.

Јед на гру па Се ке ља је ми -
гри ра ла из Тран сил ва ни је у
Бу ко ви ну у дру гој по ло ви ни
18. ве ка и та мо осно ва ла сво ја
но ва на се ља. Та мо су за др жа ли
сво ју ка рак те ри стич ну кул тур -
ну и на род ну тра ди ци ју све до
20. ве ка, ка да су де фи ни тив но
на пу сти ли те кра је ве. Ми гра -
ци ја Се ке ља у Бу ко ви ну би ла је
ре ак ци ја на при сил ну мо би ли -
за ци ју од стра не Ау стри је. По -
сле по ра за Ту ра ка и по нов ног
пот па да ња под ау стриј ску
власт Тран сил ва ни ја је из гу би -

ла и то ма ло ау то но ми је ко ју је
има ла под Тур ци ма.

При ли ком по нов ног пре у -
ре ђе ња вој ске и уво ђе ња при -
сил не мо би ли за ци је од стра не
Ма ри је Те ре зи је Се ке љи су од -
би ли по слу шност, што је ре -
зул ти ра ло од ма здом и кр во -
про ли ћем у Ма де фал ви 7. ја -
ну а ра 1764. го ди не, где је по -
би је но не ко ли ко сто ти на Се -
ке ља, што је до ве ло до ве ли ке
се о бе ста нов ни штва у Мол да -
ви ју, a ка сни је у Бу ко ви ну. Та -
да је око 1.000 Се ке ља ми гри -
ра ло из Ма де фал ве и око ли не.

Но во о сно ва на се ла
Оку па ци ја се вер не Бу ко ви не
од стра не Ау стри је 1774. го -
ди не до не ла је да љи та лас ми -
гра ци је Се ке ља. Још око 100
по ро ди ца на се ли ло је још
увек сла бо на се ље не те ри то -
ри је тог де ла Бу ко ви не у 1776.
го ди ни, а по том још 200 у
1784. и 1786. уз по моћ ца ра
Јо зе фа II од Ау стри је и гро фа
Ан дра ша Ха ди ка, гу вер не ра
Тран сил ва ни је. Име на пет но -
во о сно ва них се ла у Бу ко ви ни
су: Иштен ше гитш – 1777, Фо -
га дји штен – 1776, Јо жеф фал -

ва – 1785, Ха дик фал ва – 1785.
и Ан драш фал ва – 1786.

У 19. ве ку по пу ла ци ја бу ко -
вин ских Се ке ља се утро стру -
чи ла, у 1880. го ди ни је до сти -
гла број од 9.887 ста нов ни ка
и чак око 16.000 до кра ја три -
де се тих го ди на. Све то је иза -
зва ло акут ни не до ста так об ра -
ди вог зе мљи шта и ве ли ки пад
стан дар да жи во та.

Мно ги Се ке љи су већ у том
пе ри о ду по че ли да на пу шта ју
сво ја на се ља и тра же но ва ме -
ста бо рав ка. То ком 1883. го -
ди не та да шња ма ђар ска вла да
је на се ли ла око 4.000 Се ке ља
дуж Ду на ва у но во о сно ва на
се ла:  Хер те лен ди фал ва, Шан -
до ређ ха за и Се кељ ке ве у ју -
жном Ба на ту. Оста ле се кељ -
ске по ро ди це еми гри ра ле су у
том пе ри о ду у Ка на ду, Бра зил
и по гра до ви ма у ју жној Тран -
сил ва ни ји у око ли ни Ара да
(1888–1892), Де ве (1910), Вај -
да ху ња да (1892), Чер на ке ре -
стур (1910) и још не ка ме ста. 

На ста нак на ци о нал не 
за јед ни це
Го ди не 1989. оснoван је Са вез
бу ко вин ских Се ке ља у Ма ђар -

НА СЕ ЉЕ СКО РЕ НО ВАЦ ПРО СЛА ВИ ЛО 130 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА

НО ВИ СПО МЕ НИК КУЛ ТУ РЕ

БУ КО ВИН СКИ СЕ КЕ ЉИ У ЈУ ЖНОМ БА НА ТУ

КО РЕ НИ СЕ НЕ ЗА БО РА ВЉА ЈУ

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-
-Ма ђа ра. Иа ко је про цес до до би ја -
ња свих по треб них до зво ла тра јао
ду го, од лу ка је по чет ком ле та спро -
ве де на у де ло.

По моћ зе мље ма ти це
Про сла ва је по че ла у су бо ту 2. ју ла у
ка то лич кој цр кви Св. Иштва на све -
том ми сом, на кон че га су вер ни ци
пред во ђе ни све ште ни ци ма кре ну ли
у хо до ча шће до кр ста по ста вље ног у
ата ру се ла, где су одр жа ли мо ли тву
за успе шну же тву. То је ста ри вер ски
оби чај ко јег се ме шта ни при др жа ва -
ју, по ко ме тог да на по чи ње вре ме
же тве.

Уве че је уз уче шће де це пред -
школ ског уз ра ста и чла но ва ме сних
кул тур но-умет нич ких дру шта ва
одр жан бо гат кул тур но-умет нич ки
про грам, то ком ко јег су се уче сни ци
при се ти ли про шло сти, тра ди ци је,
али се го во ри ло и о са да шњо сти 130
го ди на ста рог на се ља.

У не де љу 3. ју ла, на кон пра знич не
све те ми се, ме шта ни и по зва ни го сти
су за јед но иза шли до гро бља, где је
усле ди ло от кри ва ње спо ме ни ка по -
диг ну тог по ред по сто је ће се кељ-
-ка пи је. Спо ме ник је на лик на онај
ко ји се на ла зи у Ма де фал ви (Тран -
сил ва ни ја, Ру му ни ја) и сим бо ли зу је
по ве за ност два ју ме ста кроз исто ри ју.

По сле от пе ва не срп ске и ма ђар ске
хим не усле дио је низ по здрав них го -
во ра. При сут ни ма су се обра ти ли, из -
ме ђу оста лих, Са ња Пе тро вић, пред -
сед ни ца Оп шти не Ко вин, Кри сти на
Чи би, ди рек тор ка Ку ће Ма ђа ра у Бу -
дим пе шти, пред став ни ци збра ти -
мље них ме ста из Ма ђар ске, Ка рољ
Ду даш, пред сед ник Кул тур ног са ве за
вој во ђан ских Ма ђа ра, и Је не Хај нал,
пред сед ник На ци о нал ног са ве та ма -
ђар ске на ци о нал не за јед ни це.

Све ча но сти су при су ство ва ли и шеф
од се ка др жав ног се кре та ри ја та за на -
ци о нал не по ли ти ке из Ма ђар ске гђа
Пи ри ћи Ју дит Са бо, пред став ни ца ма -
ђар ске ам ба са де у Бе о гра ду Жо фи ја

Ђен ђеш, гра до на чел ник Кун сент ми -
кло ша, ме ста збра ти мље ног са Ско ре -
нов цем, Ар пад Ле ши мла ђи, гра до на -
чел ник ме ста Рац ке ве Јо жеф Са даи,
за ме ни ца гра до на чел ни ка ме ста Шеп -
ши сент ђерђ Ени ка Ови, пред сед ник
Кул тур ног са ве за вој во ђан ских Ма ђа -
ра Ка рољ Ду даш и пред став ни ца Фон -
да ци је „Бе тлен Га бор” из Ма ђар ске,
до на то ра ма ни фе ста ци је и из ра де
спо ме ни ка,  Ва ле ри ја Киш. Ме ђу по -
зва ним го сти ма су би ли и пред став ни -
ци ци вил них ор га ни за ци ја и удру же -
ња из су сед них ме ста, као и чла но ви
пар тиј ских ор га ни за ци ја.

По ло же ни вен ци
У про гра му, ко ји је во дио Ми хаљ
Сат ма ри, пред сед ник Са ве за ско ре -
но вач ких кул тур них дру шта ва и ци -
вил них ор га ни за ци ја и члан Ор га ни -
за ци о ног од бо ра, уче ство ва ли су
жен ски хор и ре ци та тор Омла дин -
ског КУД-а „Сал ма сал” из Ско ре нов -
ца. Сво јим при су ством су про сла ву
уве ли ча ли и ду вач ки ор ке стар, као и

чла но ви До бро вољ ног ва тро га сног
дру штва.

На кон то га је усле ди ло от кри ва ње
спо ме ни ка. За јед нич ки су то учи ни ли
шеф од се ка др жав ног се кре та ри ја та
за на ци о нал не по ли ти ке из Ма ђар ске
гђа Пи ри ћи Ју дит Са бо, Кри сти на
Чи би, ди рек тор ка Ку ће Ма ђа ра  у
Бу дим пе шти, Са ња Пе тро вић, пред -
сед ни ца Оп шти не Ко вин, и Или ја
Пир ков, пред сед ник Са ве та МЗ Ско -
ре но вац.

Ско ре но вач ки жуп ник Ча ба Чи пак
за хва лио је сви ма ко ји су сво јим за -
ла га њем до при не ли да се спо ме ник
по диг не, а на кон то га је дао свој бла -
го слов.

При сут ни го сти и ме шта ни по ло -
жи ли су вен це на но во от кри ве ни
спо ме ник. Зва нич ни део све ча но сти
се за вр шио пе ва њем се кељ ске хим -
не. Ка сни је су до ма ћи ни на ста ви ли
дру же ње и раз го вор с ви со ким зва -
нич ни ци ма и по зва ним го сти ма.

Но ви спо ме ник и при се ћа ње ско ре -
но вач ке за јед ни це на про те клих 130
го ди на пред ста вља ју на ду да ће ова
за јед ни ца и убу ду ће ов де жи ве ти. Та -
ко ђе, ова кве при ли ке ће би ти под -
стрек да се на ста ви њи хо ва бор ба за
оп ста нак. Ило на Ле чеи

ској са се ди штем у Боњ ха ду.
МКУД „Та ма ши Арон” из Вој -
ло ви це је је дан од осни ва ча,
што зна чи да смо чла но ви тог
са ве за већ 27 го ди на.

На зив је 2001. го ди не про ме -
њен у Др жав ни са вез бу ко вин -
ских Се ке ља са стал ним се ди -
штем у Боњ ха ду. Да нас већ
оку пља ви ше од 35 удру же ња с
те ри то ри је Ру му ни је, Вој во ди -
не и Ма ђар ске. МКУД „Пе те фи
Шан дор” из Ско ре нов ца је исто
члан Са ве за од осни ва ња, а ка -
сни јих го ди на су се при кљу чи -
ли Омла дин ски МКУД „Сал -
ма сал” и Омла дин ски клуб
„Ти нет” из Ско ре нов ца, МКУД
„Бон наз Шан дор” из Ива но ва и
МКУД „Пе те фи Шан дор” из
Пан че ва.

По та пи Ар пад Ја нош, та да -
шњи гра до на чел ник Боњ ха да
и др жав ни по сла ник у Ма ђар -
ској, био је пред сед ник овог
са ве за од 1998. до 2011. го ди -
не, ка да је на ту функ ци ју иза -
бра на Кри сти на Чи би, а од
2015. го ди не пред сед ник је
Зол тан Аста лош. Сва ке го ди не
у ја ну а ру се одр жа ва го ди шња
скуп шти на Са ве за, обич но око
7. ја ну а ра, на дан на стан ка на -
ци о нал не за јед ни це Се ке ља из
Бу ко ви не.

Цен трал на све ча ност у ав гу сту
Се кељ-Ма ђа ри су до се ље ни на
про стор Вој ло ви це 1883. го ди -
не пред во ђе ни ре фор мат ским
све ште ни ком Том ком Ка ро -
љем. До се ље ни су с ци љем да
гра де бра не за за шти ту од по -
пла ва, а обе ћа ни су им зе мља
и бо љи жи вот од оно га ко ји су
има ли у да ле кој Бу ко ви ни.

У Вој ло ви ци су већ та да жи -
ве ли Нем ци и Сло ва ци, та ко
да су с тим на ро ди ма, као и са
Ср би ма, чи ни ли јед ну за јед -
ни цу, по ха ђа ли исту шко лу,
са гра ди ли цр кве јед ну по ред
дру ге. У мир ном су жи во ту жи -
ве и дан-да нас.

Го ди не 2003. смо јед ном го -
ди шњом ма ни фе ста ци јом обе -

ле жи ли 120. го ди шњи цу до се -
ље ња Се кељ-Ма ђа ра за јед но са
Ива но вом и Ско ре нов цем, где
су бу ко вин ски Се кељ-Ма ђа ри
исто са чу ва ли свој иден ти тет и
кул ту ру. Сва ког ме се ца смо
ор га ни зо ва ли јед ну ма ни фе -
ста ци ју, ко ја је би ла пред ста -
вље на у сва три на се ља, а цен -
трал на све ча ност је би ла у ав -
гу сту и ор га ни зо ва на је као
„Су срет бу ко вин ских Се кељ-
Ма ђа ра”, ка да смо уго сти ли 12
кул тур них дру шта ва из Ма -
ђар ске и Ру му ни је и у сва ком
на се љу је при ре ђен бо гат кул -
тур но-умет нич ки про грам уз
уче шће го сти ју и до ма ћи на.

На осно ву ви ше де це ниј ске
са рад ње ма ђар ских КУД-ова
и Др жав ног са ве за бу ко вин -
ских Се ке ља, Град Пан че во је
у Боњ ха ду 15. мар та 2010, на

дан др жав ног пра зни ка Ма -
ђар ске, пот пи сао по ве љу о
бра ти мље њу Пан че ва и Боњ -
ха да. По ред де ле га ци је Гра да
Пан че ва, све ча но сти пот пи -
си ва ња по ве ље при су ство ва ли
су и чла но ви МКУД-а „Пе те -
фи Шан дор” из Пан че ва. Од
та да до да нас су се де ле га ци је
гра до ва у ви ше на вра та по се -
ћи ва ле. Јед на од при ли ка по -
се те де ле га ци је гра да Боњ ха -
да би ла је про сла ва 130. го ди -
шњи це до се ље ња бу ко вин -
ских Се кељ-Ма ђа ра на ове
про сто ре, ко ја је одр жа на
кра јем сеп тем бра 2013. го ди -
не у Вој ло ви ци, а по след ња у
апри лу ове го ди не при ли ком
све ча ног осве ште ња се кељ-
ка пи је у се ди шту МКУД-а
„Та ма ши Арон”.

Ило на Ле чеи
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У Вој ло ви ци је на ста ва у за -
ба ви шту и Основ ној шко ли
„Брат ство –је дин ство” де це ни -
ја ма те кла на три је зи ка – срп -
ском, сло вач ком и ма ђар ском,
све док су ро ди те љи де це би ли
за ин те ре со ва ни за та кву на ста -
ву. Да нас у за ба ви шту по сто је
ком би но ва на оде ље ња, али
про грам на ста ве не оба ве зу је
вас пи та че да се ба ве де цом и
на ма ђар ском и на сло вач ком

је зи ку, већ са мо уко ли ко се ро -
ди те љи из ја сне да то же ле.

У шко ли, по за ко ну, де ца
има ју пра во на шко ло ва ње на
ма ђар ском на став ном је зи ку,
али је све ма ње ро ди те ља ко ји
се опре де љу ју за то да сво је де -
те шко лу ју на ма тер њем је зи -
ку. У пр ва че ти ри раз ре да по -
сто ји ком би но ва но оде ље ње с
на ста вом на ма ђар ском је зи ку.
Школ ску 2015/2016. го ди ну су

за вр ши ла два уче ни ка у дру гом
раз ре ду, два уче ни ка у тре ћем
и три уче ни ка у че твр том раз -
ре ду. На кон не ко ли ко го ди на
из о стан ка вра ће на је на ста ва
на ма ђар ском је зи ку у пе том
раз ре ду, по што је би ло шест
уче ни ка  у оде ље њу чи ји су ро -
ди те љи од лу чи ли да њи хо ва
де ца слу ша ју на ста ву на ма -
ђар ском је зи ку. Пре ма ин фор -
ма ци ја ма на кон упи са де це у

пр ви раз ред јед но де те ће се
при кљу чи ти ком би но ва ном
оде ље њу, а до је се ни оста је
отво ре но пи та ње на ком је зи ку
ће на ста ву слу ша ти три уче ни -
ка ко ји пре ла зе у ви ше раз ре де.

Ве ћи на де це ма ђар ске на ци -
о нал но сти у ОШ „Брат ство –
је дин ство” учи ма ђар ски је зик
као из бор ни пред мет: не го ва ње
ма тер њег је зи ка. Оста је пи та ње:
да ли је то до вољ но? И. Л.

У Будимпешти је 2. јула ове
године одржан велики кон-
церт – богослужење под нази-
вом „Реформатске песме”, на
којем је под руководством пет
диригената један уједињени
реформатски хор из целог
Карпатског басена са 370 чла-
нова својом песмом хвалио
Господа.

Највећи музички празник
реформата из Карпатског ба-
сена у Будимпешти је органи-
зован петнаести пут у Нацио-
налној концертној дворани
„Бела Барток” Палате уметно-
сти. Организатори су и ове го-
дине у уједињени хор, поред
домаћих, позвали и хорове из
отцепљених црквених регија:
из Украјине, Румуније, Сло-
вачке и Србије – Војводине.
Тиме су потврдили чињеницу
да  Мађари – ма где у свету
живели – чине један и неде-
љив народ.

Иницијатори и оснивачи
овог низа концерата започели
су организовање 2002. године
с хуманим циљем – да профе-
сионално обрађене песме и
псалме из реформатских пе-
смарица, које су издате 1948.
године, подстакну данашњег
човека, који живи овим убрза-
ним темпом живота, да мало
успори и нађе свој унутрашњи
мир. С певањем и богослуже-
њем заједно, које сада већ има
екуменски карактер, наста-
вљено је сакупљање прилога
за помоћ Украјини, које је за-

почето на Реформатском му-
зичком фестивалу крајем ма-
ја. Сакупљени новац су орга-
низатори акције након кон-
церта предали Шандору Зану
Фабијану, бискупу Украјинске
црквене регије.

Поздравни говор је одржао
Гергељ Бесермењи, идејни тво-
рац концерта „Реформатске
песме”, и том приликом је ис-
такао задатак прихватања вере
и јачања заједништва. Изнео је
и податке о досад одржаним
концертним богослужењима у
протеклој деценији, и то: ста-
тистика бележи активан на-
ступ 85 хорова, 11 оргуљаша,
19 диригената, пет солиста и
24.500 чланова хора, односно
обрађених 256 реформатских
музичких дела. На крају кон-
церта је Бела Халас, бискуп Ре-

форматске хришћанске цркве
у Србији, дао благослов.

На овогодишњој манифе-
стацији Војводину је предста-
вљао реформатски хор из Вој-
ловице, са 12 чланова, који су
марљиво увежбавали  песме
које су им организатори до-
ставили неколико недеља ра-
није. За овај значајан наступ
припремила их је Јудит Сила-
ђи, кантор.

Члановима хора из Војлови-
це је смештај након концерта
обезбеђен у једном дому като-
личке цркве у Будимпешти,
захваљујући Ђерђу Шену, по-
реклом из Зрењанина, који
живи у Будимпешти и негује
свестрана лична познанства и
пријатељства која не познају
границе.

Имре Мартинек

ЈАЧАЊЕ ВЕРЕ И ЗАЈЕДНИШТВА КРОЗ ПЕСМУ

УЈЕДИЊЕНИ РЕФОРМАТСКИ ХОР

Потекла из учитељске
породице

Стизала на све битне
догађаје војвођанских
Мађара

Јулијана Балаша – тетка Јуци,
како је ми овде у јужном Бана-
ту зовемо, рођена је у Банат-
ском Аранђелову 1939.
годинe. Била је десето дете
бројне породице Нађ. Отац је
био наставник – кантор, од ко-
га је наследила љубав према
музици, а мајка је након 1945.
завршила  стручно усавршава-
ње за учитеља, тако да је и она
учествовала у издржавању по-
родице.

Детињство је провела у Ско-
реновцу, касније је у Зрењани-
ну завршила Педагошку вишу
школу на одсеку за математику
и физику и добила своју дипло-
му 1959. године. Каријеру као
наставник у основној школи
започела је у Скореновцу исте
године, а касније, од 1961. па
до пензионисања 1995,  преда-
вала је у Панчеву.  Увек јој је
било блиско предавање на ма-
ђарском језику, тако да је у
недостатку наставника неко-
лико година прихватала пре-
давања деци у Скореновцу, а
касније и у Војловици, након
пензионисања.

Несебична помоћ свима
Њен делокруг интересовања је
одувек био јако широк: при-

БУ ДУЋ НОСТ НА СТА ВЕ НА МА ЂАР СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

КОМ БИ НО ВА НА ОДЕ ЉЕ ЊА

РЕ ФОР МАТ СКИ ЛЕТ ЊИ КАМП

ОМИ ЉЕН МЕ ЂУ ДЕ ЦОМ

ПРЕДСТАВЉАМО: ЈУЛИJАНА БАЛАША, ПРОФЕСОРКА ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ

ВЕЧИТИ НАСТАВНИК И ПОЕТА У ДУШИ

Као и прет ход них го ди на, и
ове го ди не је ор га ни зо ван Ре -
фор мат ски цр кве ни др жав ни
камп у Фе ке ти ћу. Овај лет њи
камп – по знат као ка те ки за ци -
ја – већ је де це ни ја ма оми љен
ме ђу де цом и омла ди ном. Ор -
га ни зу је се пре ма уз ра сту де це
и тра је пет рад них да на. Уче -
сни ци сти жу из свих ре фор -
мат ских цр кве них за јед ни ца,
па та ко и из ју жног Ба на та.

Ове го ди не је од 4. ју ла у
Фе ке ти ћу не де љу да на бо ра -
ви ла нај мла ђа гру па де це, уз -
ра ста од пр вог до че твр тог

раз ре да, док у дру гој гру пи
(уз раст од пе тог до осмог раз -
ре да), од 11. ју ла, ни су уче -
ство ва ла де ца са мо из Вој во -
ди не, већ и из Ма ђар ске – из
ме ста Хи даш. У ову гру пу је
при сти гло осам де сет пе то ро
де це и пе то ро од ра слих ко ји
пред во де камп.

Уче сни ци кам па у пре по -
днев ним ча со ви ма на пре да ва -

њи ма и ра зним ак тив но сти ма
мо гу се упо зна ти са од ре ђе ним
те ма ма из Би бли је, ор га ни зу ју
се ра ди о ни це, уче се и пе ва ју
пе сме, а то ком по по дне ва се
ба ве ра зним спорт ским ак тив -
но сти ма, груп ним игра ма и
ру ко тво ри на ма. Мно га де ца се
сва ке го ди не при ја вљу ју, јер се
и на ова кав на чин сти чу но ва
по знан ства и не гу ју ста ра при -
ја тељ ства, а ле по се про во ди
сло бод но вре ме.

Дру га гру па де це је ове го -
ди не има ла мо гућ ност да то -
ком ве че ри слу ша пре да ва ња о

астро но ми ји. Пре да вач је био
је дан све ште ник у пен зи ји ко -
ји је сти гао из Не мач ке. Ка да
је пао мрак, те ле ско пом су мо -
гли да по сма тра ју не бе ска те -
ла, пр во ве че Ме сец, а за тим и
Са турн.

На ред не не де ље ор га ни за -
то ри кам па оче ку ју омла ди ну
на не де љу да на дру же ња и
уче ња. Зол тан Си ла ђи

родне науке, предавање у про-
свети, књижевност, писање
песама, новинарство, певање
у хору, али је прихватала за-
датке и на пољу културе, као и
у јавном животу. Њен поли-
тички рад је започет члан-
ством у ДЗВМ, да би настави-
ла у ДПВМ на водећим функ-
цијама, све до конгреса у Те-
мерину.

Песме које је написала ни-
када нису објављене у збирци,
већ их је често сама рецитова-
ла у пригодним тренуцима.
Али зато је мноштво њених са-
става и  публикација објавље-
но у разним издањима.

Као члан – ослонац, дуго го-
дина и члан председништва
МКУД-а „Петефи Шандор” у
Панчеву, деценијама је уче-
ствовала у одржавању Јужно-
банатске смотре мађарских
КУД-ова, а више пута је напи-
сала и уводну реч за саветова-
ње. Пре много година смо на
њену иницијативу у Панчеву
организовали прву  прославу
Мађарског националног пра-
зника – 15. марта.

За њено име се везује и
оснивање Војвођанског центра
за методику „Берчек Ерже-
бет”, са седиштем у Панчеву,
који је регистрован 1988. Као
председница тог удружења не-
уморно је радила на томе да
средства освојена на разним
конкурсима стигну до устано-
ва и цивилних организација у
јужном Банату. Након оснива-
ња ВЦМ „Берчек Ержебет” не-
себично је прихватила уређи-
вање емисије „Мађарски ми-
нути” на РТВ Панчеву, која је
почела да се реализује на Бо-
жић 1999. у сарадњи с неколи-
ко чланова КУД-ова из Панче-
ва и Војловице.

Није устукнула ни пред раз-
војем нове технике, научила је
руковање компјутером, па је
чак често сама обављала и по-
слове камермана. Заједно са
својим супругом Ференцом
Балаша стигла је на сваки до-
гађај који је био битан у живо-
ту војвођанских  Мађара, а по-
готово  јужнобанатских  Мађа-
ра 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 заслу-
га. Бивши чланови хора чувају
незаборавне  успомене након
вишегодишњег заједничког
рада, с путовања и организова-
них екскурзија.

ВЦМ „Берчек Ержебет” одр-
жала је у функцији током два-
наест година заједно с неколи-
ко сарадника, све док бриге око
материјалних добара нису пре-
вазишле могућности за конку-
рисање. Скупштинa удружење
је 2010. године одлучило да
центар престане да ради. У ав-
густу исте године напустила је
и уредништво „Мађарских ми-
нута”, али је и даље остала
спремна да добрим саветима и
позадинским радом  помогне
припрему програма. У три
мандата је била чланица пред-
седништва Културног савеза
војвођанских Мађара – до
2012, чланица Војвођанског
поткураторијума Фондације
„Иљеш”, чланица Одбора за
образовање Карпатског басена
при Министарству просвете у
Будимпешти, чланица Војво-
ђанског поткураторијума Саве-
та за стипендије, као и Цивил-
ног консултативног тела при
Националном савету мађарске
националне заједнице.

Године 1999. добила је На-
граду за мањине, 2005. године
медаљу „Арач”, а 2013. је пово-
дом 15. марта именована за на-
граду Мађарски витешки крст
за заслуге, коју додељује пред-
седник Мађарске Јанош Адер.
Њен несебичан, примеран рад,
којим нас и даље учи и помаже
у стварању заједништва, награ-
ђен је 2015. године признањем
за животно дело „Дрво живо-
та”, које крунише њен само-
прегоран рад и живот.

А она и даље ради и подуча-
ва, у складу са својим могућ-
ностима. Илона Лечеи

Ступање у брак је велика и
важна одлука. Када су Золтан
Пал и Ивана Божић одлучили
да живот наставе као једна по-
родица, нису се много двоуми-
ли где ће се прослава њихове
љубави одржати. Сала МКУД-
а „Тамаши Арон" у Војловици
је као створена за велика сла-
вља, а обзиром на то да им је
круг пријатеља и породице ве-
лики, младенци су одлучили
да свадбу направе управо на
том месту.

У априлу ове године свеча-
но подигнута секељ-капија у
дворишту Друштва предста-
вља понос војловачких Мађа-
ра, а пошто је славље одржано
по секељским свадбеним оби-
чајима, Ивана и Золтан су пр-
ви младенци који су прошлог
викенда имали част да се
усликају испред велике секељ-
капије, која подсећа на прет-
ке. Био је то један од дивних
догађаја њиховог славља. 

Каролина Бисак

ПРВИ МЛАДЕНЦИ ПРЕД СЕКЕЉСКОМ КАПИЈОМ 

ПРОСЛАВА ЉУБАВИ И ТРАДИЦИЈЕ
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Оку пља ње на кон
же тве

Хле ба на сто лу 
мо ра би ти

По чет ком се дам де се тих го -
ди на ру ко вод ство МКУД-а
„Та ма ши Арон” до не ло је од -
лу ку да се про сла ви за вр ше -
так же тве, као што су то чи -
ни ли у Су бо ти ци мно го го -
ди на ра ни је то ком ма ни фе -
ста ци је „Ду жи јан ца”. Од лу -
ка је спро ве де на у де ло и ор -
га ни зо ва на је по вор ка.

На че лу је но шен бар јак
на пра вљен од ша ре них ма -
ра ма, ста ри сим бол Се ке ља
ко јим се по зи ва на оку пља -
ње. Сле дио га је ко ња ник,
ко ји је би чем пу цао и та ко
пра вио бу ку озна ча ва ју ћи
де ша ва ње на ули ци. Иза ње -
га су се ни за ли не из о став ни
фи ја ке ри с па рад ним ко њи -
ма по но сних вла сни ка. На
фи ја ке ру су се во зи ли го сти
ма ни фе ста ци је, а за пре -
жним ко ли ма му зи ча ри, тј.
ду вач ки ор ке стар ко ји је
сви рао ско ро без пре стан ка.
На дру гим ко ли ма су се де ли
чла но ви на род ног ор ке стра
сви ра ју ћи на род не пе сме и
пе сме за игру же те о ци ма,
ко ји су их пра ти ли у сто пу
но се ћи руч не ала те ко ри -
шће не при ли ком же тве. На
рас кр сни ца ма би за ста ли и
за и гра ли, на ра дост оку пље -
них по сма тра ча. У по вор ци
су се да ље ни за ле за пре ге ко -

је су но си ле џа ко ве са жи том
и сла мом, за тим ста ре ма -
ши не, по не ки трак тор, а ка -
сни је и ком бајн.

Об и шли би ули це у Вој ло -
ви ци, по ма ло се умо ри ли –
као и сви же те о ци, али су
уве че мо гли да на ста ве ве се -
ље на же те лач ком ба лу.
Обич но су те за ба ве би ле
нај по се ће ни је у то ку го ди не.
И та ко све до 1984. го ди не,
ка да је по не ста ло ма те ри јал -
не по др шке, во ље и же ље за
ор га ни зо ва њем јед не та ко
ве ли ке ма ни фе ста ци је.

Али Вој лов ча ни ма је ипак
не до ста ја ло оку пља ње на кон
же тве. За то су 1993. по но во
по кре ну ли ме шта не. Овог
пу та је ини ци ја ти ва по те кла
од СКПД-а „Ђе тван”. Са чла -
но ви ма МКУД-а „Та ма ши
Арон” ор га ни зо ва на је по -
вор ка, да би од 1994. го ди не
Са вет МЗ Вој ло ви ца пре у зео
ко ор ди на ци ју и, за јед но са

КУД-ови ма и оста лим вој ло -
вач ким ци вил ним удру же -
њи ма, за по чео ор га ни за ци ју
под на зи вом „Вој ло вач ки
же те лач ки да ни”.

Већ 22 го ди не се за хва љу -
ју ћи овој ма ни фе ста ци ји не -
гу ју тра ди ци ја и ме ђу соб но
упо зна ва ње кроз кул ту ру и
оби ча је, а исто вре ме но се
ука зу је на зна чај оба вља ња
же тве, те те шке али ипак ле -
пе ра тар ске де лат но сти, чи ји
је циљ обез бе ђи ва ње сва ко -
днев ног хле ба за све на ро де
ко ји жи ве и ра де за јед но на
на шим про сто ри ма. Ујед но
је то и пре зен та ци ја Вој ло ви -

це и гра да Пан че ва као мул -
ти ет нич ке сре ди не, чи ји су
се ста нов ни ци од у век ба ви ли
по љо при вре дом. Ма ни фе -
ста ци ја „Вој ло вач ки же те -
лач ки да ни” је дин стве на је у
ре ги о ну и пре по зна тљи ва по
то ме што за јед но сла ви све
ста нов ни штво, ко је већ ви ше
од 130 го ди на жи ви за јед но
на под руч ју Вој ло ви це. Ово -
го ди шња ма ни фе ста ци ја би -
ће одр жа на у пе ри о ду од 27.
до 30. ју ла.

Зад њих го ди на се по ста вља
пи та ње одр жи во сти и оправ -
да но сти ма ни фе ста ци је. Исти -
ни за во љу, усло ви же тве  – а
по го то во оно што на кон то га
сле ди – све ма ње да ју под -
стрек за сла вље. Али хле ба на
сто лу мо ра би ти, ти ме се ру ко -
во де по љо при вред ни ци и же -
те о ци. А с об зи ром на то да се
сва ке го ди не но ве ге не ра ци је
укљу чу ју у ор га ни за ци ју и ре -
а ли за ци ју ма ни фе ста ци је
„Вој ло вач ки же те лач ки да ни”,
ре ал но се пред ви ђа да ће се
про је кат одр жа ва ти и на ред -
них го ди на с ци љем да се тра -
ди ци ја, по ре кло и оби ча ји не
за бо ра ве. Док бу де оних ко ји -
ма је до то га ста ло...

Ило на Ле чеи

У ср цу осе ћам са мо за хвал ност. На и ме, ра до ви ко је смо при ве ли
кра ју ни су слу жи ли са мо то ме да улеп ша ју наш град, већ и да се
ро де но ви ме ђу људ ски од но си и дру гар ства.

Да нас пи шем о то ме да тре ба ра ди ти на се би и осе ти ти чар
град ње. Јер од про ле ћа ове го ди не ни је са мо јед на згра да до ве де -
на у ста ње да се мо же у њој ста но ва ти, већ се на ша цр ква гра ди ла
под јед на ко те ле сно и ду шев но. Ре фор мат ска цр ква у цен тру Пан -
че ва је ове го ди не бо га ти ја про сто ри ма ко ји су из ста рог пре тво -
ре ни у но во: об но вље но је пред со бље и из гра ђе ни су но во ку па ти -
ло и ку хи ња.

У том ве ли ком по слу за ко ри сне са ве те и за при ба вља ње по треб -
них ма те ри јал них сред ста ва мо же мо за хва ли ти го спо ди ну Бе ли
Ха ла су, би ску пу Ре фор мат ске хри шћан ске цр кве у Ср би ји. Али
тре ба по ме ну ти и све оне чла но ве цр кве не за јед ни це ко ји су по ма -
га ли у из во ђе њу ра до ва не ште де ћи сво је вре ме, но вац и сна гу. На
кра ју ра до ва до би ја мо јед ну је дин стве ну сли ку: жи ве ти у ве ри и
ићи са Хри стом на пу ту по ни зно сти. Зол тан Си ла ђи

Неочекивано другарство
које је довело до очувања
старих песама

Скоро цео век разлике у
годинама није био препрека

У мо дер ном вре ме ну у ко јем жи ви мо,
ве о ма је те шко пре не ти љу бав пре ма
ста рим за на ти ма, на род ним пе сма ма и
ре ци та ци ја ма и ско ро за бо ра вље ним
ру ко тво ри на ма на мла ђе на ра шта је.
Све ово је по шло за ру ком го спо ђи Ка -
ти ци Ереш, ко ја је ус пе ла да уса ди љу -
бав пре ма очу ва њу за бо ра вље них пе -
сми ца и ре ци та ци ја, но вом је зи ку и на -
род ној но шњи ше сто го ди шњој Ива ни,
пра у ну ци сво је при ја те љи це и ро ђа ке
Ер же бет Ни ко ла је вић.

Ка да је осам де сет тро го ди шња те та
Ка ти ка, ка ко Ива на во ли да је зо ве, од -
лу чи ла да сво ју ку ћу по де ли с ро ђа ком
Ер же бет ка ко би ума њи ла са мо ћу по -
зних го ди на, ни је ни са ња ла да ће за -
пра во до би ти две ци мер ке. Ива на се ве -
за ла за сво ју но ву при ја те љи цу, ко ја је
ско ро осам де це ни ја ста ри ја од ње са -
ме, те с об зи ром на то да те та Ка ти ка,
на жа лост, не ма сво ју де цу и уну ке, де -
вој чи цу је при хва ти ла као сво ју.

У по чет ку, као и сва ко де те, сти дљи -
ва, али нео пи си во ми ла де вој чи ца, пра -
ти ла је сво је да ди ље у сто пу. Ску пља ла
је реч по реч ма ђар ског је зи ка, ко ји ра -
ни је ни је ко ри сти ла, хра ни ла ко ке, ју -

ри ла мач ке и ра ди ла све што де ца во ле
да ра де ка да до ђу код ба ке или пра ба ке
на се ло. Ка ко је вре ме од ми ца ло, опу -
сти ла се и, на бла го раз о ча ра ње пра ба -
ке и „но ве” ба ке, по че ла је теч но да
при ча ма ђар ски је зик, та ко да се са да
ни шта не мо же са кри ти од ње. Ка ко Ка -
ти ца и Ер же бет са ме ка жу, ра ни је су
мо гле да се до го во ре или да по раз го ва -
ра ју о озбиљ ни јим те ма ма на Ива ни
стра ном је зи ку, али то вре ме је про шло
и са осме хом на ли цу по но сно слу ша ју
Ива ни но ча вр ља ње.

Те та Ка ти ка, ду го го ди шња чла ни ца
хо ра и клу ба же на МКУД „Та ма ши
Арон” из Вој ло ви це, увек је ужи ва ла у
пе ва њу ста рих ма ђар ских пе са ма, те је
по че ла да их пе ву ши у дру штву де вој -
чи це. Ма ло-по ма ло, Ива на је по че ла да
их пе ва и са ма, ус пут се рас пи ту ју ћи
шта ко ја реч зна чи, те је ујед но по че ла
да уса вр ша ва ма ђар ски је зик.

Ка ко је то оби чај код де це, је зик је
на у чи ла бр зо, још бр же за во ле ла пе сме
ко је је слу ша ла сва ки дан и на кон ма ло
убе ђи ва ња и са вла да ва ња тре ме при -
ста ла је да пе ва на про ба ма хо ра, на кон
че га је по ста ла за штит ни знак ве ћи не
на сту па у Пан че ву и око ли ни.

Те та Ка ти ка, ис ку сна кро ја чи ца, са -
ши ла јој је и ма ђар ску на род ну но шњу,
ко ју Ива на с по но сом но си на на сту пи -
ма и про сла ва ма. Ова ми ла де вој чи ца
ни кад не про пу шта при ли ку да об ја сни
ка ко је но шња руч ни рад ње не дра ге те -
та Ка ти ке.

С об зи ром на то да су ове две да ме
мо је ком ши ни це, ужи вам да сва ко по -

под не слу шам ми ли он Ива ни них пи та -
ња и још то ли ко те та Ка ти чи них од го -
во ра о овој или оној биљ ци, бу би ци или
би ло че му што ше сто го ди шња ки њи мо -
же па сти на па мет, док вред но ра де у
ба шти или пи ју ка фу са оста лим те та
Ка ти чи ним при ја те љи ца ма у дво ри шту
пу ном цве ћа ко је са ме уре ђу ју.

Ка ко Ива ни на пра ба ка са осме хом на
ли цу твр ди, од ју тра до мра ка Ива на и
Ка ти ца без пре стан ка не што ку ва ју,
чуп ка ју ко ров, уби ру во ће и по вр ће у
ба шти или јед но став но се де и раз го ва -
ра ју; чак се по не кад и пре пи ру, ма да то
ни ка да не тра је ду го.

На пи та ње шта јој се нај ви ше до па да
да ра ди, Ива на од го ва ра да јој је нај -
дра же да уно се др ва и сла жу их у шу -
пи, јер те та Ка ти ца пе ва ју ћи пре кра ти
вре ме.

Бу ду ћи да Ива на сле де ће го ди не кре -
ће у шко лу, ма ње ће вре ме на про во ди -
ти с те та Ка ти цом, али по сто ји на да да,
иа ко је ма ла, ни кад не ће за бо ра ви ти
вре ме про ве де но у дру штву див не те та
Ка ти це, од ко је је на у чи ла мно го то га о
кул ту ри вој ло вач ких Се кељ-Ма ђа ра.

Све тли јој бу дућ но сти се не мо же мо
на да ти ако за бо ра ви мо про шлост јер,
ка ко је Ни че ре као, бу дућ ност при па да
они ма ко ји се нај да ље и нај ду же се ћа ју
про шло сти. То се сва ка ко од но си на те -
та Ка ти цу, ко ја је сво је зна ње и уме ће
пре не ла на ма ле ну Ива ну, а она ће уз
ма ло сре ће јед ног да на сво јој де ци и
уну ци ма при ча ти ма ђар ске бај ке и пе -
ва ти пе сми це ко је је на у чи ла као де те.

Каролина Бисак

ОБ НА ВЉА ЊЕ ПА РО ХИ ЈЕ 
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Град Панчево

A projektum társfinanszírozója

Pancsova város
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Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
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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 ци-
љем активирања чланова култур-
но-уметничких друштава за рад.
Годишње се одржавала све до
краја седамдесетих година, када
је дошло до прекида у организо-
вању, да би се одржавање наста-
вило 1992. године и од тада се
она непрекидно поново одржава.

Ове године је на реду 27. смо-
тра, која треба да се одржи у Ко-
вину почетком септембра, у ор-
ганизацији МКУД-а „Кеве”, као
једнодневна манифестација по
већ устаљеном програму: пре
подне се организује саветовање
са унапред заједнички договоре-
ном темом, која дотиче све уче-
снике. Након тога следи отварање
изложбе ручних радова, а после
подне културно-уметнички про-
грам уз учешће чланова мађар-
ских КУД-ова из целог јужног
Баната: Шушаре, Добрићева, Вр-
шца, Влајковца, Јерменовца, Ско-
реновца, Дебељаче, Иванова, Вој-
ловице, Панчева и Ковина.

Учесници су различитог узра-
ста – од мале деце до пензионе-

ра, који подједнако уживају у
програму. У зависности од број-
ности 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 иску-
ства и представе свој културно-
-уметнички програм који су
припремили за ову прилику, без
обзира на старосне границе. Пре
неколико година је Смотра јужно-
банатских мађарских КУД-ова
сврстана у ред истакнутих мани-
фестација 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 јед-
на мала заједница у дијаспори,
то је велика обавеза и искуше-
ње. 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

СМОТРА ЈУЖНОБАНАТСКИХ КУД-ова

САВЕТОВАЊА, ИЗЛОЖБЕ И КУЛТУРНИ

ПРОГРАМ
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Hertelendyfalván az óvodában
és a Testvériség – Egység Általá-
nos Iskolában az oktatás évtize-
dek óta három nyelven folyt:
szerb, szlovák és magyar nyelven
mindaddig, amíg a szülők érde-
kelve voltak az ilyennemű oktatás
iránt.  Ma az óvodában létezik
kétnyelvű osztály, de a tanterv
nem kötelezi az óvónőket, hogy
magyar és szlovák nyelven foglal-

kozzanak a gyerekekkel, csak ab-
ban az esetben, ha a szülők úgy
nyilatkoznak, hogy kérik azt. 

Az iskolában törvény szerint a
gyerekeknek joga van magyar
nyelvű oktatásra, de egyre keve-
sebb az olyan szülő, aki úgy dönt,
gyerekét anyanyelvén iskoláztatja.
Az alsó 4 osztályban összevont ta-
gozat működik magyar nyelvű ok-
tatással. A 2015/2016-os iskolaé-
vet 2 tanuló fejezte be a második

osztályban, kettő a harmadikban
és 3 tanuló a negyedik osztályban.
Néhány év kiesés után visszaállí-
tották a magyar nyelvű oktatást az
5. osztályban, mivel 6 olyan tanu-
ló volt, kinek szülei úgy döntöt-
tek, hogy gyermekeik magyar
nyelven hallgatják az előadást. 

Az első osztályba való iratko-
zás után kapott értesülések sze-
rint egy gyerek csatlakozik az

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

Ez év július 2-án tartották meg
Budapesten a Református Éne-
kek elnevezésű hangverseny-is-
tentiszteletet, melyen öt karnagy
vezényletével egy 370 fős, kárpát-
medencei egyesített református
kórus dicsérte énekhangjával az
Urat.

Tizenötödik alkalommal lett
megrendezve a Kárpát-meden-
cei reformátusság legnagyobb
zenei ünnepe Budapesten, vál-
tozatlanul a Művészetek Palotá-
ja Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenytermében. Az egyesített
kórusba a hazaiakon kívül a
szervezők az idén is meghívták
az elszakított egyházkerületek
énekkarait: Kárpátaljáról, a Par-
tiumból, a Felvidékről és a Dél-
vidékről. Ezáltal is nyomatéko-
sítva azt a bizonyosságot, hogy a
magyarság - éljen bárhol is e
földön - egy és oszthatatlan
nemzetet alkot.

A koncertsorozatot megál-
modói 2002-ben indították út-
jára azzal a nemes céllal, hogy
az 1948-ban kiadott református
énekeskönyvben fellelhető zsol-
tárokat és dicséreteket profesz-
szionálisan feldolgozva a felpör-
getett tempóban élő embereket
is csöppnyi lassításra és belső el-
csendesedésre ösztönözze. Az
idén már az ökumenikus jelzőt
is magára öltő ének- és igeszol-
gálattal egyidőben tovább foly-
tatódott a május végi Reformá-
tus Zenei Fesztiválon már meg-
kezdett gyűjtés a Kárpátalja

megsegítésére. A pénzado-
mányt az akció szervezői a kon-
cert után Zán Fábián Sándor-
nak, a  Kárpátaljai Egyházkerü-
let püspökének adták át. 

Felvezető köszöntőjében Bö-
szörményi Gergely, a Reformá-
tus Énekek megálmodója és
szervezője mindenekelőtt a hit
felvállalásának és az összetarto-
zás erősítésének feladatát emel-
te ki. Ismertette az elmúlt más-
fél évtizedben megtartott hang-
verseny-istentiszteletek mar-
káns számadatait. A statisztika
85 kórus, 11 orgonaművész, 19
karnagy, 5 szólista és 24500
énekkari fellépő aktív részvéte-
lét jegyzi, illetve 256 református
énekmű feldolgozását. 

Az elbocsátó áldást Halász Bé-
la, a Szerbiai Református Keresz-
tyén Egyház püspöke mondta. 

A délvidéki/vajdasági színe-
ket az idei rendezvényen a her-
telendyfalvi református énekkar

tizenkét fős küldöttsége képvi-
selte, akik szorgalmasan gyako-
rolták a szervezők által néhány
héttel előbb megküldött  éneke-
ket. Erre a jelentős fellépésre
Szilágyi Judit kántornő készítet-
te fel őket. 

A vojlovitzi csoport számá-
ra - szombatról vasárnapra
virradó éjszakára, a Budapest
Városmajori Jézus Szíve Plé-
bánia és Közösségi Ház bizto-
sított béfogadó hajlékot. Ez
utóbbi lehetőség a nagybecs-
kereki származású, Budapes-
ten élő Schön György szerteá-
gazó személyes ismeretségei
és határokon átnyúló baráti
kapcsolatai révén valósulha-
tott meg. 

Martinek Imre

HITVALLÁS ÉS Ö SSZETARTO ZÁS ERŐSÍTÉS - ÉNEKHANGGAL

EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS

Tanítói családból 
származik

A vajdasági magyarság
minden fontos 
eseményére elért

Balassa Julianna – Juci néni,
ahogy mi itt, Dél-Bánságban is-
merjük,  Oroszlámoson szüle-
tett 1939-ben.  A Nagy család
10. gyermekeként látta meg a
napvilágot. Édesapja kántorta-
nító volt, akitől a zene iránti
szeretetét örökölte, édesanyja  is
1945 után tanítói képesítést
nyert, így ő is részt vállalt a csa-
ládfenntartásban.  

Gyermekkorát Székelykevén
töltötte, majd Nagybecskereken
a Tanárképző Főiskola számtan-
izika szakán szerezte meg okle-
velét 1959-ben. Általános isko-
lai tanári pályafutását Székely-
kevén kezdte már abban az év-
ben, majd 1961-től a nyugdíjaz-
tatásig, 1995-ig Pancsován taní-
tott. Mindig szívén viselte a ma-
gyar nyelvű oktatást és tanár hí-
ján néhány évig vállalta a taní-
tást Székelykevén, később pedig
Hertelendyfalván is, már nyug-
díjasként. 

Önzetlen segítség minden-
kinek
Érdeklődési köre mindig is na-
gyon szerteágazó volt:  a termé-
szettudomány,  az  oktatás, iro-
dalom,  versírás, újságírás, kó-

A MAGYAR NYELVŰ OKTATÁS JÖVŐJE

ÖSSZEVONT TAGOZATOK

REFORMÁTUS NYÁRI TÁBO R

KÖZKEDVELT A GYEREKEK KÖRÉBEN

BEMUTATJUK: BALASSA JULIANNA, FIZIKA ÉS MATEMATIKA TANÁRNŐ

Ö RÖ KÖ S TANÁR ÉS KÖLTŐI LÉLEK

Az előző évekhez hasonlóan,
idén is megszervezték az orszá-
gos egyházi tábort Bácsfekete-
hegyen. E nyári tábor – közis-
merten a katekizáció, már évti-
zedek óta közkedvelt a gyerekek
és az ijúság körében.  Korcso-
portok szerint szervezik és 5
munkanapot tart. Minden re-
formátus egyházközösségből
érkeznek a résztvevők, így Dél-
Bánátból is.

Idén július 4-től a legijabb
gyerekcsoport (első és negyedik

osztály között)  töltött egy hetet
Feketicsen, míg a  kettes cso-
portban (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 órák-
ban előadásokon és különböző
foglalkozáson ismerkedhettek

meg egyes témákkal a Bibliából,
kézműves műhelyeket szervez-
tek, énekeket tanultak és énekel-
tek, a délután folyamán pedig kü-
lönböző sport és csoport játékkal
és kézimunkázással foglalkoztak.
Sok gyerek minden évben beje-
lentkezik, mert ily módon is új
ismeretséget tud szerezni és ápol-
ni a régi barátságokat miközben
hasznosan töltik szabadidejüket. 

A második csoport résztve-
vőinek idén adódott alkalom,
hogy az est folyamán előadást

halljanak a csillagászatról. Az
előadó egy  Németországból ér-
kezett nyugalmazott lelkész
volt.  A sötétség beálltával te-
leszkópon keresztül megnéz-
hették az égitesteket, első  este a
Holdat, majd a Szaturnuszt. 

A következő héten a szerve-
zők az ijúságot várják egy hét
társalgásra és tanulásra. 

Szilágyi Zoltán

ruséneklés, de vállalt feladatot a
művelődés terén és a közéletben
is. Politikai tevékenysége a tör-
ténelmi VMDK-val indult,
majd a temerini kongresszusig a
jogfolytonos VMDP-nek elnök-
ségi tagja, dél-bánsági körzeti
elnöke- és oktatási bizottságá-
nak 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 elnök-
ségi tagjaként  évtizedeken át
részt vett a Dél-bánáti Magyar
Művelődési Egyesületek Szem-
léjének éltetésében, több vitain-
dítót is írt a tanácskozásra. Sok
évvel ezelőtt az ő kezdeménye-
zésére szerveztük meg Pancso-
ván az első ünnepi megemléke-
zést a Magyar nemzeti ünnep -
Március 15. tiszteletére.

A pancsovai székhelyű Bör-
csök Erzsébet Vajdasági Mód-
szertani Központ megalapítása
is a nevéhez fűződik, amelyet
1988-ban jegyeztettek be. A
módszertani központ elnöke-
ként fáradhatatlanul dolgozott
azon, hogy a Dél-bánsági intéz-
ményekhez, civilszervezetekhez
eljussanak a pályázatokon meg-
nyert támogatások. 

A Börcsök Erzsébet VMK
megalapítása után önzetlenül
felvállalta a Pancsovai Televízió
Magyar Percek című műsorának
szerkesztését, amelyet 1999. ka-
rácsonyán indítottak be a pan-
csovai és hertelendyfalvi műve-
lődési egyesületek néhány tagjá-
val közösen. Nem riadt vissza az
új technika fejlődésétől sem, be-
tanulta 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 dél-
bánsági magyarság életében

fontos eseménynek számított és
érdemesnek tartott megörökíte-
ni. Több évtizedes művelődész-
szervező és tájékoztatási mun-
kássága a Dél-bánáti szórvány-
ban élő magyarság identitásá-
nak megőrzését szolgálta. 

Számos kiérdemelt 

kitűntetés

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 mun-
katársával, amíg az anyagi gon-
dok felülmúlták a pályázási le-
hetőségeket. Az Egyesület köz-
gyűlési határozata által a köz-
pont  2010-ben  megszűnt létez-
ni. Ugyanaz  év augusztusában
kilépett a Magyar Percek szer-
kesztőségéből is, de továbbra is
hajlandó   készségesen, háttéri
munkával, jó tanáccsal  segíteni
a műsor készítését. 

A Vajdasági Magyar Művelő-
dési Szövetség elnökségi tagja
volt  három mandátumban
2012-ig, tagja volt az Illyés Köz-
alapítvány Vajdasági Alkurató-
riumának, a budapesti Oktatási
Minisztérium Kárpát-medencei
Oktatási Bizottságának és az
Ösztöndíj Tanács Vajdasági Al-
kuratóriumának, valamint a
Magyar Nemzeti Tanács Civil
Konzultatív Testületének. 

1999-ben Kisebbségekért Díj-
ban  részesítették, Aracs  Érmet
2005-ben kapott, 2013-ban pe-
dig március 15-e alkalmából
Áder János, Magyarország köz-
társasági elnöke által adomá-
nyozott Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztje kitüntetettje volt.
Önzetlen, példás tevékenységét,
amellyel továbbra is tanít és se-
gít a közösség építésében,  2015-
ben a VMMSZ meghálálta  az
Életfa díjjal, amely koronázza
önfeláldozó  munkásságát  és
életét. 

Ő pedig továbbra is munkál-
kodik és oktat, lehetősége sze-
rint. 

A házasságkötés nagy és fontos
döntés. Amikor Pál Zoltán és Bo-
žić Ivana úgy döntöttek, hogy
életüket közös családban folytat-
ják,  nem sokat gondolkodtak
azon, hol tartják meg szerelmük
megünneplését.  A hertelendyfal-
vi Tamási Áron SZMME terme
megfelelő  nagy ünnepségek
megrendezésére és tekintettel ar-
ra, hogy nagy a baráti és rokoni
körük, az ijú pár úgy döntött, a
lakodalmat éppen ezen a helyen
tartja meg. 

Az egyesület udvarán idén áp-
rilisban ünnepélyesen felállított
székelykapu  a hertelendyfalvi
magyarság büszkesége  és mivel
a lakodalmat  a székely hagyo-
mányok szerint tartották meg,
Ivana és Zoltán volt az első ifjú
pár, amelyet az a megtiszteltetés
ért a múlt hétvégén, hogy le-
fényképezkedjen az ősökre em-
lékeztető székelykapu előtt. Ez
volt az ünnepségük szép esemé-
nyeinek egyike. 

Biszak Karolina

A SZERELEM ÉS A HAGYOMÁNY MEGÜNNEPLÉSE

AZ ELSŐ IFJÚ HÁZASPÁR A SZÉKELYKAPU ELŐTT



Gyülekezés aratás
után

Kenyérnek lennie kell
az asztalon 

A hetvenes évek elején a Tamási
Áron SZMME vezetősége dön-
tést hozott az aratás befejezté-
nek megünnepléséről, amint
azt Szabadkán is tették sok év-
vel azelőtt a Duzsijánca rendez-
vénnyel. A döntést tett követett
és megszervezték a felvonulást. 
A menet élén a ruvapálcát vit-
ték, amellyel a székelyek régen
gyülekezésre hívták össze a
népet. Következett a lovag, aki
ostorcsattogással  jelezte az ut-
cai eseményt. Mögötte sorban
mentek a hintók hintók parádés
lovakkal, a gazdák büszkeségé-
vel. A hintókon utaztak a ren-
dezvény meghívott vendégei, a
lovas kocsikon pedig a zené-
szek, illetve a fúvós zenekar,
amely megállás nélkül muzsi-
kált. Másik kocsin utaztak a népi
zenekar tagjai, akik népdalokat
muzsikáltak és húzták a talp-
alávalót  a felvonuló aratóknak,
akik követték őket, kezükben az
aratásnál használt kézi szerszá-
mokkal. Az útkereszteződések-
nél  megálltak és táncra kere-
kedtek az egybegyűlt nézők
örömére. A felvonuló menetben
egymást követték a fogatok
amelyek búzával megrakott zsá-
kokat, szalmát vittek, majd a ré-
gen használt munkagépek, egy-
egy traktor, majd a későbbiek-
ben a kombájn is. 

Bejárták Hertelendyfalva utcáit,
egy kicsitt elfáradtak – akár az
aratók, de estére folytatták a
mulatságot az arató bálban. Ál-
talában ezek a mulatságok vol-
tak a leglátogatottabbak az év
folyamán. Így volt ez egészen
1984-ig, amikor elmaradt az
anyagi támogatás, a kedv és egy
ilyen nagy rendezvény szerve-
zéséhez szükséges jóakarat. 
De a hertelendyfalviaknak
mégiscsak hiányzott az aratás
utáni összejövetel. Ezért 1993-
ban mozgosították a lakosságot.
Ez alkalommal a kezdeménye-
zés a Gyetván Szlovák ME-ből
indult. A Tamási Áron SZMME
tagjaival közösen megszervez-
ték a felvonulást, majd 1994-
ben a Hertelendyfalvi HK Taná-
csa vette át a koordinálást és a
művelődési egyesületekkel és
más hertelendyfalvi civilszerve-
zetekkel közösen megkezdték a

Hertelendyfalvi Arató Napok
rendezvénysorozat szervezését.  
Ennek a rendezvénynek kö-
szönhetően már 22 éve ápolják
a hagyományt és a kölcsönös is-
merkedést a kultúra és szoká-
sok által, egyidőben pedig rá-
mutatnak az aratás fontosságá-
ra, amely nehéz, de mégis szép
mezőgazdasági munkálat, a cél-
ja pedig a mindennapi kenyér
megbiztosítása minden nem-
zetnek, amely együtt él és mun-
kálkodik 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 kö-
zösen 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 fennmaradásá-
nak és igazolásának kérdése.
Igaz, hogy az aratási feltételek –
és főleg ami az után következik
– egyre kevesebb okot adnak az
ünneplésre, de kenyérnek len-
nie kell az asztalon, ez vezérli a
mezőgazdasági termelőket és
aratókat. És tekintettel arra,
hogy minden évben új korosz-
tály kapcsolódik be a Herte-
lendyfalvi Arató Napok rendez-
vény szervezésébe és megvaló-
sításába, valós az előrelátás,
hogy a projektumot meg lehet
tartan az elkövetkező években
is azzal a céllal, hogy a hagyo-
mány, a hovatartozás és a szo-
kás ne merüljön feledésbe.
Mindaddig, amíg lesznek olya-
nok, akiknek ez fontos….

Lőcsei Ilona

Egy váratlan barátság, amely
a régi népdalok megőrzéséhez
vezetett

A majd egy évszázados 
korkülönbség nem volt akadály

E modern világban, amelyben élünk,  na-
gyon nehéz átadni a régi mesterségek, a
népdalok és szavalatok, a majd feledésbe
merülő kézimunkák iránti szeretetet az if-
jabb korosztálynak. Mindez sikerült Erős
Katica néninek, aki a 6 éves Ivana, barátnő-
je és rokona, Nikolajević Erzsébet déduno-
kája 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 ba-
rátnőjéhez, aki majd 8 évtizeddel idősebb
nála és tekintettel arra, hogy Katika néni-
nek, 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 fo-
lyékonyan kezdett magyar nyelven beszélni,
úgy hogy most már nem lehet semmit eltit-
kolni előle. Amint Katica és Erzsébet ma-
guk is elmondják, régebben egyes dolgokat
meg tudtak beszélni, vagy komoly témáról
elbeszélgetni az Ivana számára idegen nyel-
ven, de ez már a múlté, mosollyal az arcu-
kon, büszkén hallgatják Ivana csevegését.  

Katika néni, a hertelendyfalvi  Tamási
Áron SZMME énekkarának és kézimunka-
csoportjának sokéves tagja, mindig élvezet-
tel énekelte a régi, magyar népdalokat, így a
kislány jelenlétében is dalolgatta őket. Nap-
ról 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 lám-
paláz leküzdése  után beleegyezett, hogy az
énekkarpróbákon énekeljen, miután a pan-
csovai és környéki fellépések védjele lett.

Katika néni, tapasztalt varrónőként, ma-
gyar népviseletet is készített neki, 
amelyet Ivana büszkén visel a fellépéseken
és ünnepségeken. Ez a kedves kislány nem
mulasztja el az alkalmat, hogy elmagyaráz-
za, a népviselete az ő kedves Katika nénijé-
nek kézimunkája. 

Tekintettel arra, hogy ez a két hölgy a
szomszédom, délutánonként élvezem hall-
gatni 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 ügye-
sen munkálkodnak a kertben vagy Kati né-
ni barátnőivel kávéznak a virággal tele ud-
varon, amelyet ők maguk rendezgetnek. 

Ahogy Ivana dédmamája mosollyal az
arcán meséli, Ivana és Katica reggeltől estig
szünet nélkül főznek valamit, gyomot írta-
nak, gyümölcsöt és zöldségfélét gyűjtenek a
kertből vagy egyszerűen ülnek és beszélget-
nek,  néha még vitatkoznak is, habár az so-
hasem 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 isko-
lába indul, kevesebb időt fog Katica nénivel
tölteni, de van remény, hogy habár még ki-
csi, soha nem feledi majd a csodás Katica
nénivel töltött idejét, akitől oly sokat tanult
a hertelendyfalvi székely-magyarok kultú-
rájáról.

Szebb jövőt nem remélhetünk,  ha a múl-
tat elfeledjük, mert – ahogy Nietzsche
mondta, a jövő azoké, akik legrégebbre  és
leghosszabban emlékeznek a múltra. 

Ez mindenképpen vonatkozik Katica né-
nire, 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 megta-
nult. 

Biszak Karolina

HOGYAN LEHET ÁTADNI A HAGYOMÁNYT

ARANYAT ÉRŐ BARÁTNŐK 
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22. HERTELENDYFALVI ARATÓ NAPOK

KÖLCSÖNÖS ISMERKEDÉS A KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNY ÁLTAL

A szívemben csak hálát érzek. Ugyanis, ezen munkálat, melynek vé-
gére jutottunk, nem csak arra volt jó, hogy szebb hellyé varázsolja vá-
rosunkat, hanem arra is, hogy emberi kapcsolatok és barátságok szü-
lessenek. 
Ma arról szeretnék írni,  hogy mindenki kell  épüljön és érezze annak
varázsát. Mert idén tavasztól nem csak egy épület került lakható álla-
potba, hanem egyházunk épült testileg és lelkileg egyaránt. A Pancso-
vai belvárosi református egyház idén egy régiből újjá varázsolt előtér-
rel, fürdővel és konyhával gazdagodott. 

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

Szilágyi Zoltán

A PANCSOVAI REFORMÁTUS EGYHÁZ 

PARÓKIÁJÁNAK FELÚJÍTÁSA

A MUNKÁLATOK NAGY RÉSZE BEFEJEZVE

A  Dél-Bánáti Magyar Művelődési
Egyesületek I. Szemléjét  1969-ben
tartották meg Hertelendyfalván,
amikor ünnepélyesen átadták ren-
deltetésének  az egyesület nagyter-
mét. 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 tag-
ságát. A hetvenes évek végéig min-
den évben megtartották, de akkor
megszakadt a rendezvény szerve-
zése, majd csak 1992-ben került is-
mét megrendezésre és azóta folya-
matosan tart. 

Idén a 27. Szemle van sorrend-
ben, amelyet Kevevárán tartanak
meg szeptember elején a Keve
MME szervezésében, mint egyna-
pos rendezvényt a már megszokott
program szerint: 

- a délelőtt folyamán tanácsko-
zást tartanak előre megbeszélt kö-
zös témával, amely minden részt-
vevőt érint. Ezt követi a kézimun-
kakiállítás megnyitója, dél után
pedig a művelődési műsor a Dél-
bánáti magyar művelődési egyesü-
letek tagjainak részvételével: Fejér-
telepről, Udvarszállásról, Versec-
ről, Temesvajkócról, Ürményházá-
ról, Székelykevéről, Torontálvásár-
helyről, Sándoregyházáról, Herte-
lendyfalváról, Pancsováról és Ke-
veváráról. 

A résztvevők különböző korosz-
tályúak – kisgyerekektől nyugdíjas
korig, akik egyaránt élvezik a
programot. A csoportok számától
függően a szemlén 350-400 részt-
vevő is jelen van, közülük egyesek
közel 100 km tesznek meg egy
irányban, hogy nemzettársaikkal
együtt legyenek és bemutatkozza-
nak. 

A Dél-Bánáti magyaroknak ez
egy egyedülálló alkalom, hogy
találkozzanak és barátkozzanak,
tapasztalatot cseréljenek és elő-
adják  alkalmi művelődési mű-
sorukat, korhatártól fűggetle-
nül. A Magyar Nemzeti Tanács
néhány évvel ezelőtt a Dél-Bá-
náti Magyar Művelődési Egye-
sületek Szemléjét a kiemelt je-
lentőségű vajdasági rendezvé-
nyek soraiba helyezte és ez a leg-
jelentősebb 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 kö-
telesség és kihívás. Ezért fontos,
hogy ez a szemle, amelynek 47
éves hagyománya van, fennma-
radjon és továbbra is toborozza a
dél-bánáti magyar művelődési
egyesületek ijú és idős  amatőr
tagságát. 

Lőcsei Ilona

A DÉL-BÁNÁTI MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK SZEMLÉJE

TANÁCSKOZÁS, KIÁLLÍTÁS ÉS
MŰVELŐDÉSI MŰSOR



Сту ди ја о мо гућ но сти ко ри -
шће ња жи во тињ ског от па да
пред ста вље на је не дав но у
Бе о гра ду на са стан ку рад -
них гру па за ме со и мле ко,
у окви ру про јек та „Јав но-
-при ват ни по ли тич ки ди ја -
лог”, ко ји у Ср би ји ре а ли зу -
ју Ор га ни за ци ја за хра ну и
по љо при вре ду Ује ди ње них
на ци ја (ФАО) и Европ ска
бан ка за об но ву и раз вој
(ЕБРД). Ово ис тра жи ва ње
на про сто ру за пад ног Бал -
ка на фи нан си рао је ЕБРД, а
спро ве де но је уз по др шку
кон сул тант ске ком па ни је
„Ernst & Young”.

Рад не гру пе ко је је осно ва -
ло Ми ни стар ство по љо при -

вре де и за шти те жи вот не сре -
ди не оку пља ју еми нент не
пред став ни ке ових два ју сек -
то ра сто чар ства, с ци љем уна -
пре ђи ва ња про дук тив но сти и
кон ку рент но сти про из вод ње,
пре ра де и про ме та ме са и
мле ка, про мо ци је ин ве сти ра -
ња у ове сек то ре и уна пре ђи -
ва ња без бед но сти хра не за
љу де и жи во ти ње у Ср би ји.

Ре а ли за ци ја овог про јек та
от по че ла је у Ср би ји 2014. го -
ди не. Став струч ња ка ЕБРД-а
и ФАО-а је сте да су ови сек -
то ри по љо при вре де од кру ци -
јал ног зна ча ја за раз вој це ло -
куп ног срп ског агро би зни са.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 22. јул 2016.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О СТА ЊУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2015. ГО ДИ НУ

ЧЕ СТИЧ НО ЗА ГА ЂЕ ЊЕ УГРО ЖА ВА 
ЗДРА ВЉЕ ГРА ЂА НА

стал но пла ни ра ју и спро во де
ме ре уна пре ђи ва ња про це са,
скла ди ште ња, ма ни пу ла ци је и
тран спор та ка ко би се за га ђи -
ва ње ва зду ха сма њи ло. Над ле -
жни у Се кре та ри ја ту сма тра ју
да се на ве де не ме ре мо ра ју
спро во ди ти сва ко днев но и ду -
го роч но и да су са став ни део
Упут ства за по сту па ње у си ту а -
ци ја ма пре ко мер ног за га ђе ња
у Пан че ву. По ред то га, нео п -
ход но је спро ве сти га си фи ка -
ци ју и об но ви ти до тра ја ли во -
зни парк јав них пред у зе ћа.

Ка да је реч о дру гим еко ло -
шким про бле ми ма, град ски
Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не пред ла же да се
на ста ви про ши ри ва ње град ске
ка на ли за ци о не и то пло вод не
мре же и да се из гра ди по стро је -
ње за пре чи шћа ва ње от пад них
во да. По ред то га, у го ди шњем
из ве шта ју над ле жни ис ти чу да
тре ба уна пре ди ти си стем ре -
ша ва ња про бле ма ани мал ног
от па да и по ве ћа ти шу мо ви тост
на под руч ју Пан че ва.

Ак це нат је ста вљен и на по -
тре бу пред у зи ма ња ме ра у
обла сти по бољ ша ња енер гет -
ске ак тив но сти на те ри то ри ји
гра да, као и на из ра ду про јек -
та са на ци је ста ре град ске де -
по ни је и ак ци о ног пла на за за -
шти ту во да од за га ђе ња.

Кон курс отво рен 
до 1. ав гу ста

Услов – по зна ва ње
не мач ког је зи ка

Не мач ка фон да ци ја за жи -
вот ну сре ди ну (Deutsche
Bundesstiftung Umwelt) и ове
го ди не до де љу је сти пен ди је
за прак су или ис тра жи вач ки
бо ра вак у тра ја њу до два на -
ест ме се ци у ор га ни за ци ја ма
у Не мач кој (уни вер зи те ти -
ма, ин сти ту ти ма, ми ни стар -
стви ма или не вла ди ним ор -
га ни за ци ја ма).

Мо гућ ност да кон ку ри шу
за сти пен ди је има ју ма стер-
-ди плом ци (ко ји су ди пло му
сте кли у по след ње три го ди -
не), сту ден ти ма стер или
док тор ских сту ди ја, али и
гра ђа ни Ср би је до 30 го ди на
ста ро сти са зна њем не мач кој
је зи ка. Сти пен ди ја ма ће би -
ти по др жан нај ши ри спек тар
стру ка, при че му пред лог
про јек та мо ра би ти у обла сти
за шти те жи вот не сре ди не,
еко ло ги је, одр жи вог раз во ја,

кли мат ских про ме на или об -
но вљи вих из во ра енер ги је.

При ја вљи ва ње се оба вља
он-лајн, а по треб но је при -
пре ми ти CV и пред лог про -
јек та (до три стра не, са опи -
сом про бле ма, ме то до ло ги -
јом ра да и оче ки ва ним ре -
зул та ти ма), на пи са не на не -
мач ком је зи ку. По ред то га,
ко ми си ји се на увид до ста -
вља ко пи ја ди пло ме и пи смо
пре по ру ке од уни вер зи тет -
ског про фе со ра, ко ји мо гу
би ти на пи са ни на не мач ком
или ен гле ском је зи ку. Кан -

ди дат је у оба ве зи да до ста ви
и цер ти фи кат или по твр ду о
зна њу не мач ког је зи ка. Ин -
тер вју с по тен ци јал ним кан -
ди да ти ма оба вља ће се на не -
мач ком, а кон курс је отво рен
до 1. ав гу ста.

НЕ МАЧ КА ПО ДР ШКА СР БИ ЈИ

Сти пен ди ја 
за ис тра жи ва ње

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Се кре та ри јат пред ло жио
ме ре, а Град ско ве ће
их јед но гла сно 
усво ји ло

Нај ве ћи број 
пре ко ра че ња гра нич них
вред но сти за бе ле жен
у ја ну а ру, ок то бру и
де цем бру

Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не, ур ба ни зам, гра -
ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не
по сло ве не дав но је под нео
Град ском ве ћу из ве штај о ста -
њу жи вот не сре ди не на те ри то -
ри ји гра да Пан че ва за 2015.
го ди ну. Као и прет ход них го -
ди на, слу жбе ни ци Се кре та ри -
ја та по но во су ак це нат ста ви ли
на про блем ае ро за га ђе ња. Ве -
ли ка кон цен тра ци ја ба зне хе -
ми је, бли зи на ин ду стриј ске зо -
не, не по вољ ни кли мат ски
усло ви, за ста ре ла тех но ло ги ја,
са о бра ћај, грeјање на чвр ста
го ри ва, као и не по што ва ње за -
ко на из обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не већ по ла ве ка
не га тив но ути чу на ста ње жи -
вот не сре ди не у Пан че ву.

Пре ма из ве шта ју са чи ње ном
на осно ву ре зул та та ме ре ња
град ског мо ни то ринг си сте ма
и мер них ста ни ца За во да за
јав но здра вље, нај ве ће уче шће
у за га ђе њу ва зду ха у Пан че ву
има ју че стич на за га ђе ња (чађ,
укуп не су спен до ва не че сти це,
че сти це ПМ-10 и др.) и укуп -
ни угљо во до ни ци. Ка да је реч
о тзв. пра шка стим ма те ри ја -
ма, оце на над ле жних град -
ских еко ло га је сте да се њи хов
ни во мо ра сма њи ти ка ко би
ква ли тет пан че вач ког ва зду ха
био при хва тљив и ускла ђен с
ва же ћом за кон ском ре гу ла ти -
вом. Нај ве ћи број пре ко ра че -
ња гра нич них вред но сти за бе -
ле жен је у ја ну а ру, ок то бру и
де цем бру. Пре ма ре чи ма
струч ња ка, при су ство че сти ца
у ва зду ху је ве ће у од но су на

Агро би знис

Од по чет ка ју ла куп ци „Фи -
ја то вих” ау то мо би ла не ће
ви ше до би ја ти суб вен ци је за
ре ци кла жу сво јих по лов них
во зи ла, та ко да је Ср би ја по -
ста ла је ди на зе мља у ре ги о ну
у ко јој не ће би ти ове др жав -
не еко ло шке суб вен ци је.

При ли ком про да је ау то мо -
би ла у Евро пи еко ло ги ја има
све ва жни ју уло гу. До на ци је
ко је да ју др жа ве ЕУ за ку по -
ви ну елек трич них или хи -

брид них во зи ла кре ћу се од
че ти ри до три де сет пет хи ља -
да евра. С дру ге стра не, онај
ко же ли да сво је ста ро во зи ло
без бед но уни шти и ку пи но -
во, та ко ђе ужи ва до на ци је од
две до пет хи ља да евра.

Да под се ти мо, до 1. ју ла у
Ср би ји је ку пље но не ко ли ко
сто ти на ау то мо би ла на овај
на чин, с по пу стом ко ји се
кре ће и до 2.500 евра. Ова

ак ци ја ре ци кла же ста рих ау -
то мо би ла тра ја ла је го ди ну
да на, а све до на ци је из нов ца
по ре ских об ве зни ка обез бе -
дио је „Фи јат”, да би под ста -
као ку по ви ну тог брен да на
на шем тр жи шту. За раз ли ку
од на ше вла сти, вла де у на ма
су сед ним др жа ва ма Ма ђар -
ској, Ру му ни ји и Хр ват ској
из два ја ју по при лич не су ме
нов ца ка ко би сти му ли са ле
гра ђа не. За ку по ви ну јед ног

мо де ла по лу хи брид ног во зи -
ла у Хр ват ској, Не мач кој,
Ма ђар ској и Сло ве ни ји гра -
ђа ни до би ја ју суб вен ци ју од
4.000 евра.

Нема суб вен ци ја

прет ход ну го ди ну, а нај ви ше
пре ко ра че ња би ло је на мер -
ном ме сту Стре ли ште (24-ча -
сов на вред ност ча ђи је пе де сет
да на би ла из над до зво ље не –
ду пло ви ше не го у 2014. го ди -
ни). За ни мљив је и по да так о
при су ству пра шка стих ма те -
ри ја (ПМ-10), па је та ко од сто
два де сет јед ног узо р ка са
Стре ли шта у њих 37 пре ко ра -
че на гра нич на вред ност од 50
ми кро гра ма по ме тру куб ном.
Уред бом о гра нич ним вред но -
сти ма про пи са но је да на го -
ди шњем ни воу мо же би ти са -
мо 35 да на пре ко ра че ња. Вре -
ди ис та ћи да је на овом мер -
ном ме сту ме ре ње вр ше но сва -
ког тре ћег да на.

Ау то мат ски кон ти ну ал ни
мо ни то ринг ча ђи за бе ле жио је
УВ фрак ци ју у ча ђи (фрак ци ја
кан це ро ге них угљо во до ни ка),
ко ја пред ста вља ве ли ки ри зик
за гра ђа не уко ли ко су ду го из -
ло же ни овом опа сном кок те -
лу. Се кре та ри јат ис ти че да је
нео п ход но учи ни ти све ка ко
би се сма њио ни во ча ђи у пан -
че вач ком ва зду ху.

Опа сне ма те ри је
Ка да је реч о бен зе ну, ове го -
ди не ни на јед ном мер ном ме -
сту ни је ура ђен до во љан број
ме ре ња, ка ко је то утвр ђе но
за ко ном. На мер ном ме сту у

Вој ло ви ци ло кал ни мо ни то -
ринг си стем при ку пљао је по -
дат ке 321 дан, а сред ња го ди -
шња кон цен тра ци ја би ла је
4,35 ми кро гра ма по ме тру
куб ном. Нај ви ша сред ња 24-
ча сов на вред ност ове опа сне
ма те ри ја из ме ре на је 14. ја ну -
а ра и из но си ла је 35,97 ми кро -
гра ма по ме тру куб ном. Мак -
си мал на јед но ча сов на вред -
ност бен зе на ре ги стро ва на је
17. ја ну а ра и би ла је 224 ми -
кро гра ма.

Укуп ни угљо во до ни ци не -
ме тан ског ти па на мер ном
ме сту Ва тро га сни дом ме ре ни
су 331 дан, а сред ња го ди шња
кон цен тра ци ја би ла је 66 ми -
кро гра ма по ме тру куб ном,
што је ви ше не го 2014. го ди -
не. Мак си мал на днев на кон -
цен тра ци ја из но си ла је 224
ми кро гра ма и ре ги стро ва на је
22. де цем бра про шле го ди не.
Нај ве ћа јед но ча сов на вред -
ност ове опа сне ма те ри је из -
ме ре на је 29. ав гу ста и из но -
си ла је 855 ми кро гра ма по
ме тру куб ном.

Ак ци о ни пла но ви
У скла ду с тим Се кре та ри јат је
пред ло жио низ ак тив но сти ко -
је тре ба хит но пред у зе ти.
Град ски еко ло зи ис ти чу да је
нео п ход но да над ле жни у пан -
че вач ком хе миј ском ком плек су

ЗЕ ЛЕ НА ПЛА НЕ ТА

На кон три успе шне го ди не одр -
жа ва ња так ми че ња „Игре без
гра ни ца Де ли блат ске пе шча -
ре”, овог пу та ма ни фе ста ци ја се
због ве ли ког ин те ре со ва ња пр -
ви пут про ду жа ва на цео ви -
кенд, па ће би ти при ре ђе на у
су бо ту и не де љу, 23. и 24. ју ла.

С об зи ром на то да по сто ји
ве ли ки број за ин те ре со ва них
еки па, пр вог да на ви кен да на
по пу лар ном ба зе ну с тер мал -
ном во дом у атрак тив ном из -
ле ти шту Де во јач ки бу нар би ће
одр жа но ели ми на ци о но так -
ми че ње у за ни мљи вим спорт -
ским игра ма, а нај бо љи ће
има ти при ли ку да у не де љу
ме ђу соб но од ме ре сна ге, као и
да по ка жу спо соб но сти у
окви ру за бав ног над ме та ња,
ко је је осми слио струч ни тим
Спорт ског са ве за оп шти не
Али бу нар. Жи ри са ста вљен од
спорт ских су ди ја пра ти ће и

оце њи ва ће ток так ми че ња.
Три нај бо ља ти ма до би ће пе -

ха ре, али и нов ча не и роб не
на гра де спон зо ра так ми че ња.

Још увек је отво рен по зив за
при ја ву ти мо ва, ко ји тре ба и
да по ве ду на ви ја че, јер ће и
они би ти укљу че ни у игре, а
нај бо љи ће би ти на гра ђе ни.
На кон так ми че ња све уче сни -
ке и пу бли ку оче ку је за бав ни
про грам уз по зна те ди-џе је ве,
бен до ве и ани ма то ре.

За ин те ре со ва ни се мо гу
при ја ви ти на имејл ор га ни за -
то ра так ми че ња Ту ри стич ке
ор га ни за ци је оп шти не Али бу -
нар: tooalibunar@gmail.com
или на бро је ве те ле фо на
013/641-933 и 063/16-15-950.

Р. Т.

У ДЕ ЛИ БЛАТ СКОЈ ПЕ ШЧА РИ

Игре без гра ни ца

ДЕ ВО ЈАЧ КИ БУ НАР, ОА ЗА ПРИ РО ДЕ

Због сво јих са др жа ја и ми кро кли ме иден тич не оној на Зла ти бо ру, Де во јач ки бу нар, ко ји се

на ла зи на са мо 60 ки ло ме та ра од Бе о гра да, је дан је од нај фре квент ни јих ту ри стич ких ло ка -

ли те та у Ба на ту и пре по ру чу је се за бо ра вак де це и спор ти ста. У окви ру из ле ти шта је ви кенд-

на се ље са сме штај ним ка па ци те ти ма у до ма ћој ра ди но сти, а при сту пач ни су и хо тел ски,

кон фе рен циј ски и вел нес са др жа ји, као и ки ло ме три пе шач ких и би ци кли стич ких ста за,

спорт ски те ре ни и игра ли шта за де цу, те отво ре ни ба зен у бо ро вој шу ми с тер мал ном во дом.

Мла да и спо соб на еки па ТОО Али бу нар осми сли ла је низ за ни мљи вих лет њих де ша ва ња,

као што су „Сла дак ви кенд”, „Би ци кли ја да”, Са бор пче ла ра, „Де во јач ке ла ке но те”...

По се ти ти – оба ве зно!
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Укуп но 185 Ро ма 
за вр ши ло школ ску
го ди ну са од лич ним
и вр ло до брим успе хом

Нај бо љи ђа ци до би ли
нов ча ну по моћ од
4.000 ди на ра

Из дво је но 6,9 ми ли о на
за ин клу зи ју 
при пад ни ка ром ске
за јед ни це

При јем за основ це и сред њо -
школ це – при пад ни ке ром ске
на ци о нал не за јед ни це ко ји су
школ ску 2015/16. го ди ну за вр -
ши ли с вр ло до брим и од лич -
ним успе хом при ре ђен је у
уто рак, 19. ју ла, у ма лој са ли
Град ске упра ве. Укуп но 185
ђа ка, ме ђу ко ји ма је 157 осно -
ва ца и 28 сред њо шко ла ца, об -
ра до ва ла је вест да ће сви они
од Гра да до би ти по 4.000 ди -
на ра као скро ман под сти цај да
на ста ве да ни жу нај ви ше оце -
не у днев ни ци ма и ђач ким
књи жи ца ма.

Оку пље не су у уто рак по -
здра ви ли Са ша Па влов, гра до -
на чел ник, Ми лен ко Чуч ко вић,
члан Град ског ве ћа за ду жен за
под руч је ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке, и Па ва
Но ва ков Ча бри лов ски, град -
ска ко ор ди на тор ка за Ро ме.

По др шка Евро пе
Че сти та ју ћи ђа ци ма, гра до на -
чел ник је ис та као да је за сва -
ку по хва лу то што су они по ка -
за ли кон ти ну и тет и мар љи -
вост у ра ду и сва ко днев ном
при ла зу школ ским оба ве за ма
и по ру чио им да те осо би не
тре ба да не гу ју и убу ду ће, ка ко
у шко ли, та ко и у жи во ту.

– Ак ци о ним пла ном Гра да
Пан че ва за дру штве ну ин те -
гра ци ју Ро ма од 2013. до 2016.
опре де ље на су, из ме ђу оста -
лог, и сред ства за на гра де уче -
ни ци ма ром ске на ци о нал не
за јед ни це за оства рен вр ло до -

НА ГРА ЂЕ НИ ЂА ЦИ ИЗ РОМ СКЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

БЕЗ РЕ ЗЕР ВНА ПО ДР ШКА ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈИ

Дра ги мо ји, жи вот ка кав
жи ви мо са да, од раз је оно га
што ми сли мо, осе ћа мо, у
шта ве ру је мо, ка ко се по на -
ша мо, шта гле да мо, ко га
слу ша мо, шта чи та мо... Да
ли нам се сви ђа оно што ви -
ди мо ка да се освр не мо око
се бе? Да ли нам по сао пред -
ста вља за до вољ ство? Да ли
жи ви мо или пре жи вља ва -
мо? Да ли кри ви мо си ту а -
ци је, кри зе, свет ске моћ ни -
ке, вла ду, ди рек то ре, ро ди -
те ље? Да ли не пре ста но
оче ку је мо да се не што де си,
да бу де или ви ше не бу де, да
до би је мо или да из гу би мо,
да поч не или да се за вр ши?

Да ли ствар но ми сли те да
ће се на чин жи во та про ме -
ни ти ако се не што та мо „на -
по љу” де си? Да ли је ре ал но
оче ки ва ти да се не ко дру ги
не где на сме ши да би се наш
од раз у огле да лу осмех нуо?
Ка да ће мо угле да ти свој ис -
кре ни осмех, за ви си ис кљу -
чи во од нас! Да би смо из жи -
во та укло ни ли све што нас
„жу ља”, нер ви ра, бо ли, све
што не ма мо, мо ра мо и све
што „ки пи” – тре ба по че ти са
укла ња њем све га то га из нас
са мих. Сва ка осо ба ко ја „је де
жив це”, сва ка реч ко ја „ује -
да”, сва ко „не до пу сти во” по -
на ша ње пре по зна ти су за то

што по сто је у на ма, а ми од -
би ја мо то да при хва ти мо.
Упор ним по на вља њем (ТВ
про гра ми ра њем) све га што
не во ли мо и што нас „жу ља”,
за пра во да је мо то ме на ва -
жно сти. Не ба ви мо се со бом,
не го уне до глед вр ти мо исти
про грам, не ко чак и до по ја -
ве фи зич ких симп то ма. Дру -
ги ма да је мо моћ да иза зо ву у
на ма бол, пат њу, не за до вољ -
ство, бес... Ви ди мо не сре ће,
глад, сва ђе, пре пу ца ва ња,
уби ја ња... Та ко је јер би ра мо
да нам жи вот бу де од раз ту -
ђих про гра ма и ку ка мо ка ко
ни смо, не ма мо, или смо
пре ви ше или пре ма ло... Не -
ки то ли ко вер но жи ве ту ђе
жи во те да им њи хов про ла зи
а да га нису ни све сни. Ако
не жи ви мо сво је сно ве, он да
већ уве ли ко ра ди мо на
оства ре њу ту ђих. Не ма тре -
ће мо гућ но сти. Да ли пре -
по зна је мо не за до вољ ну, за -
не ма ре ну и не срећ ну осо бу
ко ја нам уз вра ти по глед из
огле да ла? Као што смо хра -
ну за те ло по де ли ли на здра -
ву и не здра ву, та ко и хра на
за ду шу мо же да бу де по кре -
тач ка и де струк тив на. Ка ко
хра ни мо дух и те ло, нај бо ље
ви ди мо по (не)за до вољ ству
ко је из би ја ка да по гле да мо
се бе у очи.

Све че шће сре ћем љу де
ко ји има ју ве ли ку же љу да
про ме не је лов ник, да ра де
на то ме шта ће њи хо во (жи -
вот но) огле да ло по ка за ти.
Хра ну ко ја при ја ду ши би -
ра мо са ми. Ре зул тат је код
сва ко га исти – же ља за пра -
вом хра ном се ја ко уве ћа ва,
узи ма мо је у све ве ћим ко -
ли чи на ма, ни ка да се не за -
си ти мо и све бо ље из гле да -
мо. Од раз у огле да лу по ста -
је све на сме ја ни ји. Из бор је,
као и увек, на ва ма – вре ди
по ку ша ти, зар не?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ко га ви ди те у огле да лу?

бар и од ли чан успех. Пан че во
је по све ће но ин клу зи ји још од
2009. го ди не и обез бе ђу је у
ма си не ма ла сред ства да би
по мо гло ин те гра ци ју Ро ма у
дру штво. У 2016. го ди ни за те
свр хе је из дво је но око 6,9 ми -
ли о на ди на ра. Ка да је о обра зо -
ва њу реч, по ред на гра да за
успех у шко ли, по зна то је да
Град обез бе ђу је и бес плат не уџ -
бе ни ке за пред школ це, основ це
и сред њо школ це из ром ске за -
јед ни це. Уз то, на ста ви ће мо
да ра ди мо на ре а ли за ци ји
про јек та уво ђе ња ром ског је -
зи ка са еле мен ти ма на ци о -
нал не кул ту ре пре све га у
основ но, али и у сред њо школ -
ско обра зо ва ње. Нор мал но,
не ће мо се за у ста ви ти на то ме,
већ ће мо пред у зе ти и дру ге
ак тив но сти ко је се од но се на
ин клу зи ју Ро ма – на гла сио је
Па влов.

Он је под се тио и на то да
Пан че во има пот пи сан спо ра -
зум с Ми си јом ОЕБС-а и Де -
ле га ци јом Европ ске уни је у
Ср би ји ко ји тре ба да по мог не
ло кал ним са мо у пра ва ма у
про јек ти ма лак ше ин те гра ци -
је Ро ма у ло кал ну за јед ни цу и
да су и ова кви под сти ца ји њи -

хо вог обра зо ва ња део тог ве -
ли ког за дат ка.

Обез бе ђе ни и бес плат ни 
уџ бе ни ци
На све ча но сти у Град ској
упра ви нај у спе шни јим ђа ци -
ма се обра тио и већ ник Ми -
лен ко Чуч ко вић, ко ји им је
че сти тао на по стиг ну тим ре -
зул та ти ма.

– При мет но је да ова кве ме -
ре да ју ре зул та те, што се ви ди
на осно ву то га што се број ром -
ске де це ко ја по сти жу вр ло до -
бар и од ли чан успех у шко ли
из го ди не у го ди ну по ве ћа ва.
На да мо се да ће Град и убу ду ће
би ти у при ли ци да за под сти цај
њи хо вом обра зо ва њу из дво ји и
ве ћа сред ства. Од укуп но 6,9
ми ли о на ди на ра опре де ље них
ове го ди не за ин те гра ци ју Ро -
ма, 150.000 је на ме ње но за из -
ра ду лич них до ку ме на та, три
ми ли о на за обра зо ва ње, а пре
све га за на бав ку уџ бе ни ка, и
три ми ли о на за кон курс ром -
ских удру же ња у ин те гра ци ји,
ка да је реч о ци вил ном сек то -
ру. За нов ча ну по моћ нај у спе -
шни јим уче ни ци ма из дво је но
је укуп но 750.000 ди на ра. Град
ће увек би ти уз њих, а они са мо

има ју за да так да бу ду вред ни
ђа ци и до бра де ца – на гла сио је
Чуч ко вић.

По ре чи ма Па ве Но ва ков
Ча бри лов ски, де ца при пад ни ци
ром ске на ци о нал не за јед ни це,
али и ма ли ша ни из дру гих со -
ци јал но угро же них ка те го ри ја,
до би ће бес плат не уџ бе ни ке од
Гра да и за пред сто је ћу школ -
ску го ди ну, а но ви на је у то ме
да ће овог пу та, по ред основ -
ног ком пле та, би ти обез бе ђе ни
и уџ бе ни ци и рад ни ли сто ви за
стра не је зи ке.

Пре ма еви ден ци ји из 2011.
го ди не, у на шој зе мљи жи ви
при бли жно 148.000 Ро ма, а
ис тра жи ва ња по ка зу ју да они
не ма ју исти ква ли тет жи во та
као не ром ско ста нов ни штво.
Основ ни про бле ми с ко ји ма се
они су сре ћу, ка ко у Ср би ји, та -
ко и у дру гим зе мља ма, ти чу
се обла сти здрав ства, обра зо -
ва ња, ста но ва ња и за по шља ва -
ња, а из ра же на је и њи хо ва
дис кри ми на ци ја. Ипак, чи ње -
ни ца је да је у по след њих не -
ко ли ко го ди на оства рен зна -
ча јан по мак у до ме ну њи хо ве
ин те гра ци је у дру штво, а у том
прав цу ће се, по све му су де ћи,
на ста ви ти.

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Па при ке пу ње не ри бом
Ево нео бич ног
ре цеп та за обич ну
ри бу. Љу би те љи -
ма ри бљих спе ци -
ја ли те та обич но
ослић ни је нај -
дра жи из бор.
Сма тра ју да је си -
ро ма шног уку са,
па спре мљен на
уо би ча јен на чин,
не за до во ља ва
њи хо ва га стро ном ска чу ла.
С дру ге стра не, вр ло нам је
до сту пан, це на је при сту -
пач на, а има и ма ло ка ло ри -

ја. Уз то, сва ка на мир ни ца
мо же би ти уку сна ако се ве -
што спре ми, што до ка зу је и
овај ла ган ре цепт.

Са стој ци: три су пе не ка ши ке ма сли но вог уља, је дан пра зи лук, три

че на бе лог лу ка, 500 г фи ле та осли ћа, шо ља пи рин ча, шест жу тих

па при ка ба бу ра, две рав не ка фе не ка ши ке со ли, че твр ти на ка фе не

ка ши ке мле ве ног би бе ра, ка фе на ка ши ка ка ри ја у пра ху.

При пре ма: Па при ке пре по ло ви те по ду жи ни и очи сти те уну тра -

шњост од се мен ки. Плех од рер не об ло жи те па пи ром за пе че ње, па

по ре ђај те по ло ви не па при ка са исе че ним де лом окре ну тим на до ле.

Пе ци те у за гре ја ној рер ни 20 ми ну та на 180 сте пе ни.

За то вре ме при пре ми те фил. Очи сти те и сит но на се ци те пра зи -

лук и бе ли лук, па про дин стај те на уљу. За тим ста ви те ри бу исе че -

ну на коц ки це. До дај те ма ло во де и крат ко дин стај те док се ри ба не

ску ва и сва во да ис па ри. За чи ни те јед ном ка фе ном ка ши ком со ли,

би бе ром и ка ри јем. По себ но ску вај те пи ри нач, да бу де рас тре сит, уз

до да так јед не ка фе не ка ши ке со ли. По ме шај те пи ри нач и ри бу, па

тим фи лом рав но мер но пу ни те по ло ви не па при ке. За пе ци те још 10–

15 ми ну та у рер ни.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на сај ту www.br zo i la ko.co m

Они за слу жу ју (ба рем) ве ли ко „бра во”

Удру же ње „На по ла пу та” за -
јед но са још де сет ор га ни за ци ја
с те ри то ри је бив ше Ју го сла ви је
и из Ита ли је не дав но је успе -
шно при ве ло кра ју ре а ли за ци ју
про јек та „Ка европ ским вред -
но сти ма – Осо бе са ин ва ли ди -
те том као рав но прав ни гра ђа -
ни”, ко ји је по др жа ла Европ ска
уни ја кроз про грам „Евро па за
гра ђа не и гра ђан ке”.

Про је кат је по чео у сеп тем -
бру 2015. го ди не и од та да је
об ра ђе но шест це ли на – од са -
мо за сту па ња, во лон те ри зма,
вр шњач ке по др шке и раз во ја
услу га у за јед ни ци до рад ног
ан га жо ва ња ОСИТ и со ци јал -
ног пред у зет ни штва. То ком
го ди ну да на тра ја ња про јек та
струч ња ци и осо бе са ин те лек -
ту ал ним те шко ћа ма има ли су

при ли ку да про ђу кроз низ ра -
ди о ни ца.

– Ра ди о ни це су има ле за
циљ уна пре ђи ва ње ква ли те та
жи во та осо ба са ин ва ли ди те -
том. Зна чај но је то што су те
осо бе кроз све фа зе про јек та
би ле ак тив но укљу че не, упо -
зна ле се с но вим пој мо ви ма и
сте кле но ве ве шти не и ис ку -
ства – ис та кла је Ма ри на Ку -
риљ, ре а ли за тор ка услу га со -
ци јал не за шти те у удру же њу
„На по ла пу та”.

На за вр шној кон фе рен ци ји,
одр жа ној 8. ју ла у Но вом Са ду,
но си лац про јек та АПИ Ср би је,
али и оста ли парт не ри има ли
су при ли ку да пред ста ве по -
стиг ну те ре зул та те и ефек те
про јек та пред пред став ни ци -
ма и до но си о ци ма од лу ка с ре -
пу блич ког, по кра јин ског и ло -
кал ног ни воа, као и пред
струч ним рад ни ци ма из цен -
та ра за со ци јал ни рад и ра зних
ор га ни за ци ја ко је се ба ве по -
пу ла ци јом са ин ва ли ди те том.

АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПО ЛА ПУ ТА”

Рав но прав ност у фо ку су

С на стан ком ја пан ске ме то -
де ис цр та ва ња обр ва ре шен
је про блем тан ких, сла бих,
не ви дљи вих и ис та ње них
обр ва. Цр та ње кре јо ном је
оти шло у за бо рав, јер при -
ме ном ове тех ни ке до би ја те
при ро дан и по сто јан из глед.

Ка да се од лу чи те за трет -
ман, ва жно је да про на ђе те
цер ти фи ко ван са лон у ко ме
је хи ги је на на ви со ком ни -
воу и у ко ме ра ди об у че но
осо бље с ве ли ким ис ку -
ством. За тра жи те од струч -
ног ли ца фо то гра фи је већ
ура ђе них обр ва, раз го ва рај -
те о же ље ном об ли ку и имај -
те пу но по ве ре ње. Сам трет -
ман не тра је ду го, али раз го -
вор и до го вор ће по тра ја ти
све док се не ута на чи сва ки
де таљ. Пр во се од ре ђу је си -
ме три ја обр ва, по том се
олов ком ис цр та ва проб ни
об лик да би кли јент мо гао
да ви ди кон ту ре. Сле ди ода -
бир бо је, нај при бли жни је
при род ној, а по том ис цр та -

ва ње спе ци јал ним ми кро и -
гли ца ма ко ји ма се на но си
пиг мент. Бо је ко је се ко ри -
сте тре ба да су сте ри ни и да
су цер ти фи ко ва не по стан -
дар ди ма ЕУ, без ме та ла и
АЗО бо ја, та ко да су хи по а -
лер ге не. Унос пиг ме на та у
ко жу је ве о ма пли так, та ко
да из са ло на из ла зи те без
ото ка и цр ве ни ла. Про на ла -
же ње ни јан се за ва ше обр ве
ни је про блем, јер по сто ји
мно го бо ја.

У то ку ра да се ко ри сти
ло кал ни ане сте тик, та ко да
је трет ман ско ро без бо лан.
Пр вих се дам да на по сле
трет ма на по треб ни су не га,
че сто ма за ње од ре ђе ним
кре ма ма и вла же ње, ка ко
бо ја не би не ста ла за јед но с
кра сти ца ма. На кон ме сец
да на тре ба да се ура ди пр -
ва ко рек ци ја. Рас пи тај те се
да ли је она укљу че на у це -
ну ко ју сте пла ти ли пр ви
пут. Та ко би тре ба ло да бу -
де, јер се тек на пр вој ко -
рек ци ји про цес за вр ша ва и
до би ја се пра ва сли ка обр -
ва ко је сте же ле ли. Но ве
обр ве тра ја ће вам не ко ли -
ко го ди на, али би би ло по -
жељ но да се јед ном го ди -
шње бо ја осве жи.

Ја пан ска ме то да ис цр та -
ва ња обр ва је ве о ма це ње на у
све ту, ка ко код здра вих љу -
ди, та ко и код оних ко ји су
због зра че ња и хе ми о те ра пи -
је из гу би ли обр ве. Она је без -
бед на за све и да је вам до -
дат но са мо по у зда ње и леп -
ши из глед чи та вог ли ца.

Ја пан ско ис цр та ва ње
обр ва

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

Страну припремила 

Драгана

Кожан



Га јић је об ја снио и да 90 од -
сто при хо да АТП-а по ти че од
во зних ка ра та, а оста так од
спо ред них де лат но сти (тех -

Не бој ша Га јић, вр ши лац ду -
жно сти ди рек то ра АТП-а, из -
ја вио је у од го во ру на три пи -
та ња Жар ка Је ли сав чи ћа, од -
бор ни ка Скуп шти не оп шти не,
да че ти ри ме се ца на кон што је
он сту пио на ту функ ци ју,
град ски пре во зник бо ље по -
слу је, али да и да ље има гу бит -
ке због не ло јал не кон ку рен ци -
је у град ско-при град ском и
ме ђу ме сном са о бра ћа ју.

Он је пре ци зи рао да су по -
слов ни при хо ди у пр вих шест
ме се ци по ве ћа ни за се дам од -
сто, а рас хо ди за два од сто.
До дао је да је по раст рас хо да
по сле ди ца по ве ћа ња тро шко ва
амор ти за ци је, ка ма та и суд -
ских тро шко ва за рад не спо ро -
ве ко је су за по сле ни у АТП-у
во ди ли до 2013. го ди не.

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ми сли те
ли да се суд би на мо же пред -
ви де ти. „Пан че вац” и из да -
вач ка ку ћа „Вул кан из да ва -
штво” при пре ми ли су по је -
дан при ме рак књи ге „Трен
не из бе жног” Зо ра не Шулц за
два на ша чи та о ца или чи та -
тељ ке ко ји су нај кре а тив ни је
од го во ри ли на то пи та ње.

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

„Мо же се пред ви де ти суд -
би на са мо ако си ви до ви та
Зор ка, Тр гов че вић, Та рот
Ми лан и ра диш на ’Пин ку’.”
060/5513...

„Да, ре кла ми је вра ча ра
да ћу до би ти сед ми цу на ло -
тоу и ево већ де сет го ди на
играм и са мо што ни сам до -
би ла.” 064/9694...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јег од го во ра на пи та -
ње да ли би тре ба ло об на вља -
ти ста ре љу бав не ве зе. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак

књи ге „Сен ти мен тал не за ве -
ре” Ђор ђа Ми ло са вље ви ћа.

То из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Дел фи” у „Авив
пар ку”, од на ред ног утор ка,
пре у зму ау то ри сле де ћих од -
го во ра:

„Не мам ја ту ни ка кву ди -
ле му. Из ме ђу екс љу ба ви и,
ре ци мо, до брог пи ћа на екс,
би рам ово дру го. За што? За -
то што не во лим ни за кр -
пљен џеп, па ма кар био пун.”
068/4015...

„По сто ји јед на ја пан ска
ве шти на по пу ња ва ња на пр -
сли на ћу по ва и ва за зла том
и сре бром, ко јом Ја пан ци
са ста вља ју ста ре, раз би је не,
бес ко ри сне и не у по тре бљи ве
ва зе и чи не их леп шим не го
икад. Та ко мо жда и не ке ве -
зе мо гу би ти бо ље не го што
су би ле. Бар ја у то ве ру јем.”
064/0541...

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

ХРОНИКА
Петак, 22. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Прошле године
поднете 143 
притужбе

Грађани критиковали
рад комуналних
предузећа, 
Градске управе...

То ком про шле го ди не За штит -
ни ку гра ђа на гра да Пан че ва
под не те су 143 при ту жбе, ко је
су се од но си ле на не пра вил но -
сти у ра ду ор га на Град ске
упра ве, Ко му нал не по ли ци је,
ме сних кан це ла ри ја, јав них
ко му нал них пред у зе ћа, као и
на рад основ них шко ла, не по -
што ва ње пра ва за по сле них осо -
ба и по вре де пра ва осо ба са ин -
ва ли ди те том – пи ше у из ве шта -
ју за 2015. го ди ну.

Нај ве ћи број при ту жби ко је
су до ста вље не Оде ље њу за ин -
спек циј ске по сло ве при Се кре -
та ри ја ту за за шти ту жи вот не
сре ди не по сла ли су ста нов ни ци
Спољ но стар че вач ке ули це у
Пан че ву. Они су се жа ли ли на
јед ну при ват ну фир му ко ја је
ко ри сти ла от пад за гре ја ње,
за то што се то ком са го ре ва ња
ства рао дим не при јат ног ми -
ри са.

Про блем ка ми о ни у Омо љи ци
У про шлој го ди ни гра ђа ни су
се жа ли ли и Аген ци ји за са о -
бра ћај. При ту жбе ко је су до -
ста вље не тој град ској слу жби
под не те су због про ла ска те -
шких ка ми о на кроз Ули цу
Ми хај ла Пу пи на у Омо љи ци,
укла ња ња ле же ћих по ли ца ја -
ца и пра те ће сиг на ли за ци је из
Ска дар ске ули це и не за до вољ -
ства ме стом на ко јем је ис цр -
тан пе шач ки пре лаз у Ули ци
Иве Ло ле Ри ба ра у Стар че ву.

Део про шло го ди шњих жал -
би гра ђа на од но сио се на рад
јав них ко му нал них пред у зе ћа.
Та ко је „Во до во ду и ка на ли за -
ци ји” за ме ра но због пре ви со -
ких ра чу на за во ду, не мо гућ -
но сти уград ње по је ди нач них
во до ме ра за сва ку згра ду, по -

ИЗ ВЕ ШТАЈ ЗА ШТИТ НИ КА ПРА ВА ГРА ЂА НА

НА ШТА СМО СЕ ЖА ЛИ ЛИ

Страну припремио

Михајло
Глигорић

по гре шно об ра чу на ту по вр ши ну
објек та ко ји се гре је, на пла ту
гре ја ња у адап ти ра ним ста но -
ви ма, пла ћа ње фик сног де ла
ра чу на чак и он да ка да је гре -
ја ње ис кљу че но због не пла ћа -
ња, на пла ту утро ше не то пле
во де на осно ву бро ја чла но ва
до ма ћин ства итд.

Део при ту жби ко је су под не -
ли гра ђа ни то ком 2015. го ди не
од но сио се на рад Град ске стам -
бе не аген ци је и „Хи ги је не”. Они
ко ји су се жа ли ли на ГСА то су
учи ни ли због сла ња ра чу на за

Јaвно ко му нал но пред у зе ће
„Хи ги је на” об ја ви ло је на сво -
јој стра ни на „Феј сбу ку” да је
од соп стве ног нов ца из дво ји -
ло 2.500.000 ди на ра за на бав -
ку 95 ме тал них кон теј не ра.

„Чим се сма њи обим ра до ва
на из но ше њу шу та са пан че -
вач ких ули ца, ко ји сад има ју
при о ри тет, по че ће за ме на
уни ште них кон теј не ра. С об -
зи ром на то да их је нај ви ше
на Стре ли шту и Те сли, та мо ће
пр во би ти по ста вље ни но ви”,
пи ше у са оп ште њу „Хи ги је не”.

На ве де но је и да су не по -
зна ти ху ли га ни у на се љу Ко -

теж 2 за па ли ли два пла стич -
на кон теј не ра, чи ме су на не -
ли ма те ри јал ну ште ту у из -
но су од 50.000 ди на ра.

Ових да на су за вр ше ни из -
град ња и опре ма ње „зе ле ног
остр ва” – бе тон ског пла тоа у
на се љу Зе лен го ра, где су по -
ста вље на че ти ри но ва ме тал -
на кон теј не ра.

„Хи ги је на” је са оп шти ла и
да су то ком не дав них вру ћи -
на рад ни ци тог јав ног ко му -
нал ног пред у зе ћа опра ли све
са о бра ћај ни це у гра ду, а да
су ули ца ма у цен тру про шли
ви ше пу та.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Че ка ју ћи сед ми цу

ОД ГО ВОР НЕ БОЈ ШЕ ГА ЈИ ЋА НА ОД БОР НИЧ КО ПИ ТА ЊЕ

АТП бо ље по слу је

„Уго во ри о за ку пу по слов ног,
ма га цин ског про сто ра и га ра -
жа мо ћи ће да се убу ду ће
про ду жу ју на пет го ди на на -
кон за кљу че ња њи хо вог анек -
са. Ме ђу тим, то ће ва жи ти са -
мо за оне за куп це ко ји не ма ју
не из ми ре не ду го ве по осно ву
за куп ни не, тро шко ва ко му -
нал не по тро шње и јав них

при хо да, а пре ма по слов ном
про сто ру ко ји им је усту пљен
од но се се као до бри до ма ћи -
ни”, пи ше у пред ло гу за из ме -
ну Од лу ке о по слов ном, ма га -
цин ском про сто ру и га ра жа -
ма ко ји је Ди рек ци ја за из -
град њу и уре ђе ње упу ти ла на
усва ја ње Град ском ве ћу и
Скуп шти ни гра да.

но да при ма о ци по ро дич них
пен зи ја има ју пра во на ту
олак ши цу.

Део про шло го ди шњих при -
ту жби гра ђа на од но сио се и
на рад „Зе ле ни ла”. Оне су
под не те због не ре дов ног ко -
ше ња и одр жа ва ња трав на тих
по вр ши на ко је су у над ле -
жно сти тог ЈКП-а, као и због
не мо гућ но сти на пла те ште те
на не те јед ном на шем су гра -
ђа ни ну на кон што му је то -
ком не вре ме на па ло др во на
ау то мо бил.

АУ ТО БУ СИ НА САТ ВРЕ МЕ НА

Од 1. ју ла, ка да је сту пио на сна гу лет њи ред во жње АТП-а,

град ски ау то бус на ли ни ји 14 (Ко теж 2 – цен тар – Омо љи -

ца) иде на сат вре ме на, што зна чи да онај ко про пу сти је -

дан по ла зак, мо ра да че ка до сле де ћег на ред них ше зде сет

ми ну та. Ни је по треб но опи си ва ти ка кав је осе ћај ста ја ти на

не кој од ста ни ца у иш че ки ва њу сле де ћег ау то бу са ка да тем -

пе ра ту ра пре ла зи 35 сте пе ни, као што је про шле не де ље

био слу чај.

ПО ХВА ЛЕ ЗА ЉУ БА ЗНУ КОН ДУК ТЕР КУ

Ре дак ци ји „Пан чев ца” ја ви ла се на ша су гра ђан ка ко ја је хте -

ла да по хва ли кон дук тер ку АТП-а На та шу Ома сту због ње не

љу ба зно сти.

„Хте ла бих да јој за хва лим за то што сва ко пу то ва ње улеп -

ша ва сво јим осме хом и ле пим по на ша њем. У да на шње вре -

ме је рет кост ви де ти да мла да осо ба ко ја ра ди та кав по сао

ни је за бо ра ви ла на ле по по на ша ње и ре чи као што су ’до бар

дан’, ’хва ла’ и ’из во ли те’, што на ма пут ни ци ма мо же са мо да

при чи ња ва за до вољ ство”, на пи са ла је на ша су гра ђан ка.

нич ких пре гле да, ра ди о ни це
за сер ви си ра ње та хо гра фа и
уго во ре ног пре во за).

Пре ма ње го вим ре чи ма,
при ме тан је бла ги по раст за ра -
де од спо ред них де лат но сти,
али она још ни је до вољ на да би

се по сло ва ње пред у зе ћа ста би -
ли зо ва ло. Ко рак пред у зет у том
прав цу је зах тев ко ји је под нет
по ли ци ји да се АТП-у одо бри
отва ра ње шал те ра за ре ги стра -
ци ју и оси гу ра ње во зи ла.

Вр ши лац ду жно сти ди рек то -
ра АТП-а об ја снио је и да је то
јав но ко му нал но пред у зе ће по -
сти гло до го вор с Град ском упра -
вом ка да је реч о по кри ћу тро -

шко ва за кар те оних ко ји има ју
пра во на пре воз по ни жим, суб -
вен ци о ни са ним це на ма.

Га јић је на ја вио да ће на кон
што су Скуп шти ни гра да, ко ја
је осни вач АТП-а, до ста вље не
ин фор ма ци је о по сло ва њу тог
јав ног ко му нал ног пред у зе ћа,
би ти фор ми ра на рад на гру па
са за дат ком да га тран сфор -
ми ше и ре ор га ни зу је. То ће
би ти учи ње но у скла ду с пла -
ном осни ва ча да се сва град -
ска јав на ко му нал на пред у зе -
ћа ре ор га ни зу ју.

У од го во ру на од бор нич ко
пи та ње Га јић је на пи сао и да
АТП на ме ра ва да пре и спи та
ре до ве во жње у град ско-при -
град ском и ме ђу ме сном са о -
бра ћа ју, та ко што ће фа во ри зо -
ва ти нај рен та бил ни је ли ни је.

Ис та као је и да оче ку је да
Град Пан че во, По кра ји на и
Ре пу бли ка на ста ве ак ци је на
су зби ја њу ди вљег пре во за, за -
то што су до са да шњи на по ри
пред у зе ти с тим ци љем да ли
до бре ре зул та те.

и укла ња ња би ли по ве ре ни
том јав ном ко му нал ном пред -
у зе ћу.

На та пе ту оних ко ји су се
обра ћа ли За штит ни ку пра ва
гра ђа на у про шлој го ди ни био
је и АТП. Под но си о ци ма жал -
би на ра чун тог јав ног ко му -
нал ног пред у зе ћа нај ви ше је
би ло спор но из да ва ње по вла -
шће них го ди шњих ка ра та.

Они су у при ту жба ма ука зи -
ва ли на по сто ја ње ка те го ри ја
ме ђу ли ци ма ко ја оства ру ју
пра во на по вла шће ни пре воз,

гре шно об ра чу на те по тро шње
во де, зах те ва да се пла те за ста -
ре ла по тра жи ва ња, не ја сних
из но са ду го ва, не јед на ких ин -
тер ва ла у ко ји ма се вр ши очи -
та ва ње во до ме ра и сла ње ра -
чу на, од су ства пред сед ни ка
скуп шти не ста на ра то ком очи -
та ва ња во до ме ра итд.

Ка да је реч о при ту жба ма у
ве зи с ра дом ЈКП-а „Гре ја ње”,
оне су се нај че шће од но си ле
на не мо гућ ност ис кљу че ња ра -
ди ја то ра по зах те ву гра ђа на,

ра до ве ко ји ни су из вр ше ни и
оба вља ња ра до ва без из да ва ња
на ло га овла шће ног ли ца.

За мер ке „Хи ги је ни” због кон -
теј не ра
„Хи ги је ни” је за ме ра но због
не а де кват но опре мље них кон -
теј не ра за ба ца ње ђу бре та и
не до стат ка пла стич них кон -
теј не ра за ре ци кла жу, као и
због не по сту па ња по ре ше њи -
ма о укла ња њу обје ка та и за -
кључ ци ма о до зво ли из вр ше -
ња, иа ко су по сло ви из вр ше ња

као и на не мо гућ ност да они
ко ји из гу бе ту ле ги ти ма ци ју
до би ју но ву док не пла те це ло -
ку пан из нос ко ји су мо ра ли да
пла те да би је до би ли пр ви пут.

На АТП се жа лио и је дан
гра ђа нин ко ји ни је мо гао да
оства ри пра во на по вла шће ни
пре воз због то га што при ма
по ро дич ну пен зи ју. Ка да је
пи тао због че га је та ко, у АТП-
у му је од го во ре но да у Од лу ци
о оства ри ва њу пра ва на по вла -
шће ни пре воз ни је пред ви ђе -

ОД ЛУ КА ДИ РЕК ЦИ ЈЕ ЗА ИЗ ГРАД ЊУ И УРЕ ЂЕ ЊЕ

Ду жи рок за ку па ло ка ла

АК ТИВ НО СТИ ЈКП-а „ХИ ГИ ЈЕ НА”

На ба вље ни но ви 
кон теј не ри



ПОДАЦИ ВЛАДИНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ 

Панчево у врху по запленама дроге
У прошлом броју смо објавили
податак да је панчевачка по-
лиција повећала ефикасност
кад је реч о сузбијању нарко-
маније јер је од почетка ове го-
дине број откривених кривич-
них дела која имају везе с дро-
гама повећан за 11 одсто.

Портпарол Полицијске упра-
ве Панчево Јовица Антонић ре-
као 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 потвр-
ђују и подаци које је објавила
Канцеларија Владе Србије за
борбу против наркоманије, из
којих се види да је Панчево са
142 заплене наркотика на сед-
мом месту у Србији у прошлој
години, иза Београда (2.753),
Новог Сада (922), Ниша (352),
Шапца (236), Сремске Митро-
вице (191) и Зајечара (153).

Подсећамо, инспектори пан-
чевачке полиције су прошле
године на територији Панчева
и јужног Баната одузели од
наркомана и нарко-дилера ви-
ше од четрдесет килограма
различитих врста наркотика.

Кад је реч о полицијским
акцијама које су спроведене

прошле године, на територији
целе Србије заплењено је 1,6
тона различитих врста дроге,
као и велика количина синте-
тичких наркотика. 

Полицајци су одузимали
дрогу коју би открили током
контроле саобраћаја у возили-
ма, али и ону која је препрода-
вана на улици или је била
спремна за уличну препродају.
Пленили су и наркотике који
су били узгајани у кућним иле-
галним лабораторијама. 

У две акције које су спрове-
дене почетком априла панче-
вачка полиција је на терито-
рији нашег града и Беле Цркве
открила две лабораторије за
узгајање марихуане и запле-

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 полициј-
ска акција спроведена крајем
прошле године на територији

Беле Цркве. Том приликом су
ухапшена четири лица и за-
плењено је више од десет кило-
грама марихуане. Међу нају-
спешнијим акцијама панче-
вачке полиције у прошлој го-
дини јесте она током које је
пронађена плантажа марихуа-
не са 135 стабљика, као и 37
килограма те осушене биљке.
Према проценама полиције,
толика количина дроге би на
уличном тржишту вредела нај-
мање 10.000 евра.

ПО ТВР ЂЕ НА ОП ТУ ЖНИ ЦА ЗА УБИ СТВО МИ ЛО ША ВИ ДА КО ВИ ЋА

Че тво ро го ди шња ми сте ри ја пред раз ја шње њем?
Спе ци јал ни суд у Бе о гра ду
по твр дио је 18. ју ла оп ту жни -
цу про тив сед мо ри це оп ту же -
них за уби ства Ни ко ле Бо јо ви -
ћа 29. апри ла 2013. у глав ном
гра ду и на шег не ка да шњег су -
гра ђа ни на Ми ло ша Ви да ко ви -
ћа исте го ди не у Бу дви.

За та кри вич на де ла осум -
њи че ни су Ми лош Де ли ба шић,
Сло бо дан Ша ра но вић, Ми лош
Вој но вић, Сла ви ша Но ва ко -
вић, Са ша Цве та но вић, Рат ко
Ко љен шић и Го ран Бо ја нић.

Ка да је реч о уби ству Ви да -
ко ви ћа, за то се у оп ту жни ци
те ре те Ша ра но вић, Де ли ба -
шић, Вој но вић и Но ва ко вић.

У оп ту жни ци та ко ђе пи ше
да су за Ви да ко ви ће во уби ство
од го вор ни Ми лош Де ли ба -
шић, ко ме је ста вље но на те -
рет да је под стре ки вао на то
те шко уби ство, као и Ми лош
Вој но вић и Сла ви ша Но ва ко -
вић, ко ји су би ли из вр ши о ци.

Под се ћа мо, Ви да ко вић је
уби јен 2. ју ла 2013, по ла са та
по сле по но ћи, у ка фи ћу „Сеј -
лор” у Бу дви. Ње га је, ка ко су

та да из ве шта ва ли број ни ме -
ди ји, убио не по зна ти му шка -
рац, на кон што му је из не на да
при шао с ле ђа и на о чи глед
сто ти нак го сти ју хлад но крв но
ис па лио у ње га три хи ца из
пи што ља.

Тај до га ђај имао је увер ти ру
у пуц ња ви ко ја се до го ди ла

исте го ди не, 19. апри ла, у бе о -
град ском на се љу Га ле ни ка.
Та да је Ви да ко ви ћа хи ци ма из
пи што ља ра нио мла дић ко ји
се са стао с њим на кон што је
наш не ка да шњи су гра ђа нин
до шао так си јем из Пан че ва.

Њих дво ји ца су у по чет ку
раз го ва ра ли, али су се он да

по сва ђа ли и су ко би ли. У јед -
ном тре нут ку Ви да ко вић је
по чео да бе жи, али га је мла -
дић сти гао и пу цао му у де сну
но гу, на кон че га је по бе гао.

Ви да ко вић је та ко ђе по ку -
шао да се уда љи с тог ме ста,
али је, на кон што је пре шао
500 ме та ра, пао. По ли ци ји је
ре као да не зна ко је пу цао на
ње га. Ка сни је се ис по ста ви ло
да је то био са мо по че так „ло -
ва” на ње га, ко ји се за вр шио у
Бу дви.

Иа ко се до са да у бе о град -
ским ме ди ји ма ви ше пу та спе -
ку ли са ло о иден ти те ту Ви да -
ко ви ће вог уби це и мо ти ву за
ње го ву ли кви да ци ју, тај до га -
ђај ни до да нас ни је раз ја -
шњен.

По што је по твр ђе на оп ту -
жни ца про тив осмо ри це осум -
њи че них, сте кле су се све
прет по став ке да поч не су ђе ње
и да се то ком суд ског про це са
ко нач но, по сле број них спе ку -
ла ци ја, раз ја сни шта је био
мо тив за уби ство Ми ло ша Ви -
да ко ви ћа.

Син ди кат за по сле них по ли -
ци је упу тио је ми ни стру уну -
тра шњих по сло ва и ди рек то -
ру по ли ци је до пис у ко ме
зах те ва да ре а гу ју по во дом
то га што су се у јав но сти по -
ја ви ли сним ци ку ти ја за пр ву
по моћ јед не фир ме ко је се
мо гу на ћи у про да ји иа ко не -
ма ју пред ви ђе не еле мен те.
Због то га, уме сто да по мог ну
во за чи ма у слу ча ју не во ље,
мо гу са мо да их угро зе.

Ка ко пи ше у до пи су син -
ди ка та, на сним ци ма се ја -
сно мо же ви де ти да се у тим
ку ти ја ма уме сто тро у гла стих
ма ра ма и за во ја на ла зе сун -
ђе ри, а уме сто га зе обич не
сал ве те.

„Та ко ђе се мо же ви де ти да
се у тим па ко ва њи ма уме сто

алу ми ни јум ске фо ли је на ла -
зе укра сне фо ли је за цве ће, а
уме сто сте рил не хи дро фил -
не га зе обич не па пир не ма -
ра ми це. У ци љу за шти те жи -
во та гра ђа на Ср би је тра жи мо
да МУП про ве ри те ку ти је и
да уко ли ко се по твр ди да је
реч о пре ва ри гра ђа на, про -
тив про из во ђа ча под не се
при ја ве. С об зи ром на то да
се у Ср би ји де ша ва ју са о бра -
ћај не не сре ће, по зи ва мо во -
за че да у сво јим ау то мо би ли ма
про ве ре ку ти је за пр ву по -
моћ, да се не би на шли у си -
ту а ци ји да у њи ма уме сто га зе,
за во ја и тро у гла сте ма ра ме
но се сал ве те, ма ра ми це и
сун ђе ре”, пи ше у са оп ште њу
Син ди ка та за по сле них по -
ли ци је.

Петак, 22. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Олак ша на про це ду ра
за убла жа ва ње ка зни
во за чи ма ко ји су по -
чи ни ли пре кр ша је

Не ма опра шта ња са -
мо за на сил нич ку во -
жњу и иза зи ва ње
не сре ћа у ко ји ма је
би ло по вре ђе них

Во за чи ко ји на пра ве не ки са о -
бра ћај ни пре кр шај мо гу до би -
ти ми ни мал ну ка зну уко ли ко
се спо ра зу ме ју о то ме са са о -
бра ћај ном по ли ци јом. Је ди но
што је нео п ход но, је сте да
прет ход но оба ве сте су ди је за
пре кр ша је о то ме да же ле да
скло пе та кав спо ра зум.

Од 27. фе бру а ра ове го ди не,
ка да су сту пи ле на сна гу из ме -
не и до пу не За ко на о пре кр -
ша ји ма, ко јим је ре гу ли са на
ова област, у пан че вач ком
Пре кр шај ном су ду је при мље -
но 249 зах те ва за скла па ње
спо ра зу ма о при зна њу са о бра -
ћај них пре кр ша ја. На кон то га
по зи тив но су ре ше на 163, а у
ра ду је оста ло још 86.

Ка ко смо са зна ли у Пре кр -
шај ном су ду, ка да во зач на -
пра ви пре кр шај и са о бра ћај -
ни по ли ца јац са чи ни за пи -
сник о то ме, они се не спо ра -
зу ме ва ју на ли цу ме ста, већ
нај пре мо ра да бу де под нет
зах тев за по кре та ње пре кр -
шај ног по ступ ка.

Ка да се до не се ре ше ње о то -
ме, во за чу се упу ћу је по зив да
се од ре ђе ног да на по ја ви код
су ди је и он та да мо же да се из -
ја сни да же ли да по стиг не спо -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

УПО ЗО РЕ ЊЕ ПО ЛИ ЦИЈ СКОГ СИН ДИ КА ТА

Сум њи ве ку ти је 
пр ве по мо ћи

НО ВИ НА У НА ШЕМ ЗА КО НО ДАВ СТВУ

СПО РА ЗУ МЕ ВА ЊЕ ВО ЗА ЧА 
СА СА О БРА ЋАЈ НОМ ПО ЛИ ЦИ ЈОМ

ра зум о при зна њу пре кр ша ја
са са о бра ћај ном по ли ци јом.

По што су ди ја то кон ста ту је у
за пи сни ку, он упу ћу је во за ча у
се ди ште пан че вач ке са о бра ћај -
не по ли ци је. По сле за кљу чи ва -
ња спо ра зу ма из ме ђу во за ча и
са о бра ћај не по ли ци је до ку -
мент се ша ље у Пре кр шај ни
суд и су ди је та да од лу чу ју о то -
ме да ли ће при хва ти ти спо ра -
зум или не. Уко ли ко он са др жи
све по треб не еле мен те, су ди је
га раз ма тра ју и по сле уви да у
све окол но сти од лу чу ју о то ме
да ли ће га усво ји ти или не, те
до но се ко нач ну пре су ду.

Ва жно је и то да во зач ко ји
је на чи нио пре кр шај то ком
раз го во ра у са о бра ћај ној по -
ли ци ји при зна кри ви цу и да се
са гла си с нов ча ном ка зном
ко ја је ми ни мал на за ту вр сту
пре кр ша ја.

Ка ко се мо же про чи та ти на
ин тер не ту, у МУП-у је пре ци -
зи ра но за ко је са о бра ћај не
пре кр ша је во за чи мо гу по сти -
ћи спо ра зу ме о при зна њу са
са о бра ћај ном по ли ци јом.

Од уво ђе ња те но ви не нај че -
шћи раз ло зи због ко јих је ини -
ци ра на ова про це ду ра би ли су
ма ња пре ко ра че ња бр зи не,

сред ња ал ко хо ли са ност (од 0,5
до 1,2 про ми ла), не про пи сна
оби ла же ња и пре ти ца ња, кр -
ше ња про пи са у ве зи с проб -
ним во зач ким до зво ла ма и не -
про пи сна во жња на ау то-пу ту.

Пра во на спо ра зу ме с по ли -
ци јом по но вим од ред ба ма
ко је су сту пи ле на сна гу има ју
и они ко ји су већ ка жње ни,
али са мо јед ном у прет ход не
две го ди не, као и они ко ји су
иза зва ли те жи пре кр шај, због
че га са о бра ћај на по ли ци ја ни -
је же ле ла да се с њи ма спо ра -
зу ме.

На при мер, по но вом је мо -
гу ће по сти ћи спо ра зум и за
про ла зак кроз цр ве но све тло
на се ма фо ру, што се до са да
ка жња ва ло нов ча ном ка зном
од 15.000 до 30.000 ди на ра,
за бра ном упра вља ња во зи лом
од нај ма ње три ме се ца и са
шест ка зне них по е на.

Ако се во зач ко ји је иза звао
та кав пре кр шај до го во ри са
са о бра ћај ном по ли ци јом, пла -
ти ће 17.000 ди на ра и не ће мо -
ћи да во зи два ме се ца, али му
се ка зне ни по е ни не ће опро -
сти ти.

Ка да су у пи та њу те жи пре -
кр ша ји, за ко је се из ри че ка -
зна за бра не упра вља ња во зи -
лом у тра ја њу од осам ме се ци,
во зач ко ји се спо ра зу ме са са -
о бра ћај ном по ли ци јом би ће
ка жњен за бра ном у тра ја њу од
че ти ри или са мо три ме се ца.

Спо ра зу ме ва ње са са о бра -
ћај ном по ли ци јом ни је мо гу ће
ка да је реч о во за чу ко ји је
осум њи чен за на сил нич ку во -
жњу или иза зи ва ње са о бра ћај -
не не сре ће у ко јој је би ло по -
вре ђе них.

ХРОНИКА

Ка да је реч о бор би про тив
на си ља над же на ма и на си ља
у по ро ди ци, до бро је што
сва ка по ли циј ска упра ва у
Вој во ди ни има по себ но ли це
ко је је за ду же но за бор бу
про тив тог кри вич ног де ла.

Охра бру је и то што су над -
ле жни у пан че вач кој и ки -
кинд ској по ли ци ји на ве ли да
им је су о ча ва ње с тим про -
бле мом ме ђу при о ри те ти ма
у ра ду, као и то што је из ме -
ђу над ле жних др жав них ин -
сти ту ци ја ус по ста вље на чвр -
ста са рад ња – пи ше у из ве -
шта ју По кра јин ског ом буд -
сма на за про шлу го ди ну ко ји

је усво ји ла вој во ђан ска скуп -
шти на.

У том до ку мен ту се на во ди
да је по ли ци ја то ком 2015.
го ди не до би ла ве ћи број зах -
те ва да ин тер ве ни ше по во -
дом на си ља над же на ма и
на си ља у по ро ди ци не го
прет про шле го ди не, због че -
га је по рас тао и број под не -
тих кри вич них при ја ва.

Ом буд сман је упо зо рио и
на то да су ка зне из ре че не на
кра ју суд ских про це са ко ји
су по во дом то га по кре ну ти
нај че шће би ле бла ге, нов ча -
не или услов не, што је за бри -
ња ва ју ће.

АПЕЛ ВОЈ ВО ЂАН СКОГ ОМ БУД СМА НА

По о штри ти ка зне 
за на си ље

Да ли ће се от кри ти мо тив за уби ство Ми ло ша Ви да ко ви ћа?

Ова дрога неће завршити на улици



На осно ву од лу ке град ске
скуп шти не, део по сло ва ко је
је до сад оба вљао ЈКП „До ло -
ви” при па шће град ским ко -
му нал ним пред у зе ћи ма.

Та ко ће уско ро усле ди ти
при кљу че ње ло кал не мре же
на град ски во до вод, а ЈКП
„Во до вод и ка на ли за ци ја”
пре у зе ће ње но одр жа ва ње,
као и ком плет ну ди стри бу ци -
ју пи ја ће во де ко ри сни ци ма.
Би ће при ме њи ван град ски
це нов ник, па ће, ре ци мо, на
ме сеч ном ни воу за до ма ћин -
ства то из но си ти 54,24 ди на -
ра по куб ном ме тру; за при -
вред ни ке – 103,60, а за оне
ко ји оба вља ју де фи ци тар не
за нат ске де лат но сти тај из нос
ће би ти не што ни жи – 73,09.

По ред то га, над ле жни град -
ски ор га ни одо бри ли су и то
да де лат ност са ку пља ња, од -
во же ња и де по но ва ња от па да
убу ду ће оба вља ЈКП „Хи ги је -
на”. С тим у ве зи, нај ду же до
кра ја го ди не за До лов це ће
би ти при ме њи ва на це на од
2,44 ди на ра по ме тру ква -
драт ном, ума ње на за 47,24
од сто у од но су на град ску.

На кон ре а ли за ци је на ве -
де них за ми сли ЈКП „До ло -
ви” ће на ста ви ти да оба вља
не ке де лат но сти, по пут одр -
жа ва ња зе ле них и јав них по -
вр ши на, пи ја це и гро ба ља. У
тој фир ми оста ће да ра ди
сед мо ро рад ни ка, а пре о ста -
лих ше сто ро ће пре у зе ти по -
ме ну та град ска пред у зе ћа.

Ба нат ски Бре сто вац: Фил мо -
ви из осам де се тих го ди на из
ар хи ва Ки но-фо то клу ба би -
ће при ка зи ва ни сва ке ве че ри
од по не дељ ка, 25. ју ла, у 21
сат, на пла тоу ис пред До ма
кул ту ре. Та уста но ва при пре -
ма из ло жбу ста рих фо то гра -
фи ја, ко ја ће би ти отво ре на
на „Па при ки ја ди”.

Ба нат ско Но во Се ло: Ово го -
ди шња „Трак то ри ја да” одр -
жа на је у не де љу, 17. ју ла, на
ло ка ци ји Ва ша ри ште. Уме -
сто Вла ди сла ве Чо лић, ко ја
је оти шла на дру гу функ ци ју,
на ме сто в. д. ди рек то ра
ЈКП-а БНС по ста вљен је Де -
јан Гон ди. Ме сна за јед ни ца
је у за вр шној фа зи при пре ма
до ку мен та ци је за по че так
ра до ва на из град њи ка пе ле.

До ло во: Дру га „До ло вач ка
гу ла ши ја да” при ре ђе на je у
су бо ту, 16. ју ла, у Учи тељ -
ском пар ку, а истог да на у
дис ко-са ли До ма кул ту ре
одр жа на је рејв жур ка. По -
ме ну та уста но ва кул ту ре ор -
га ни зо ва ла је низ ра ди о ни ца
на те му са о бра ћа ја. Пре да -
ва ње за по љо при вред ни ке
на те му „Ка ко до ИПАРД
фон до ва” би ће одр жа но у
су бо ту, 23. ју ла, од 10 са ти, у
Ме сној за јед ни ци. Еки па
фил ма „Раз бој ни ци Ба на та”
још увек сни ма ка дро ве у
До ло ву.

Гло гоњ: ЈП Ди рек ци ја за из -
град њу и уре ђе ње гра да отво -
ри ће ових да на по ну де за ас -
фал ти ра ње Ули це Бо ри са
Ки дри ча и пар кин га ис пред
Ру мун ске пра во слав не цр -
кве. Фи нал но ве че тур ни ра
Лет ње ли ге у ма лом фуд ба лу
одр жа но је у сре ду, 20. ју ла.

Ива но во: Чла но ви Удру же ња
ба нат ских Бу га ра „Ива но во –
Ба нат” уче ство ва ли су у че -
твр так, 13. ју ла, на фол клор -
ном фе сти ва лу у се лу Остро -
ви ца, а већ на ред ног да на ве -
ћа гру па Ива нов ча на от пу то -

ва ла је на еду ка тив ни од мор
у бу гар ску Вар ну.

Ја бу ка: У то ку су при пре ме за
по ста вља ње те ре та не у пар ку,
што ће би ти учи ње но пре се о -
ске сла ве Све ти Или ја. По че -

ло је уре ђе ње из ле ти шта на
Та ми шу и при ла за ре ци из
цен тра се ла. Тур нир у ма лом
фуд ба лу по че ће у пе так, 22.
ју ла, у 19 са ти. Дом кул ту ре
оба вља по след ње при пре ме
пред де ве ту Ме ђу на род ну
деч ју ли ков ну ко ло ни ју.

Ка ча ре во: Чла но ви До бро вољ -
ног ва тро га сног дру штва об и -
шли су све про из во ђа че ко ји
има ју ком бај не и трак то ре, да
би им скре ну ли па жњу на то
ка ко да се пред же тву пре вен -
тив но за шти те од по жа ра. Дом
кул ту ре оба вља при пре ме за
„Лу дус фест”, ко ји ће би ти одр -
жан у ав гу сту.

Омо љи ца: Ме ђу на род ни во -
лон тер ски камп „Sunflower”
отво рен је у су бо ту, 16. ју ла,
а на кон то га су одр жа ни
број ни кул тур ни, спорт ски и
за бав ни про гра ми. Дом кул -
ту ре жи ри ра фил мо ве и фо -
то гра фи је за пред сто је ћи
„Жи сел”, а та уста но ва ће у
че твр так, 28. ју ла, ор га ни зо -
ва ти деч ју пред ста ву под на -
зи вом „Ла бу до во је зер це”.

Стар че во: Там бу ра шки ор ке -
стар „Нео лит” про те клог ви -
кен да го сто вао је у Ру му ни ји.
У исто вре ме чла но ви Од ре да
из ви ђа ча „На дел” за по че ли
су та бо ро ва ње у шу ми код
Де во јач ког бу на ра. „Да ни
дру же ња” по че ће у че твр так,
28. ју ла.

Tрећи пут за ре дом Удру же ње
гра ђа на „Сун цо крет” ор га ни -
зу је Ме ђу на род ни во лон тер -
ски камп – „Sunflower”, ко ји
је и зва нич но по чео у су бо ту,
16. ју ла.

Те ма ово го ди шњег оку пља ња
је кул ту ра, а де ве то ро во лон те ра
из ра зних де ло ва све та (Ру си ја,
Фран цу ска, Шпа ни ја, Швај цар -
ска, Фин ска, Тај ван и Ср би ја) у
на ред них де сет да на, за јед но са
чла но ви ма по ме ну тог удру же -
ња и оста лим ме шта ни ма, уче -
ство ва ће у пра вље њу и ре а ли за -
ци ји лет њег про гра ма.

Сам чин све ча ног отва ра ња
за чи њен је рок кон цер том и
тор том с мо ти ви ма сун цо кре та
(де ло ру ку Дра га не Лат ко вић),
а не бо је за па рао ва тро мет.

Те ве че ри је при ре ђен и Са -
јам ор га ни за ци ја ци вил ног

дру штва, на ко јем су, по ред
до ма ћи на, уче ство ва ли и
Омла дин ска те рен ска је ди ни -
ца „Прим. др Јо ван Ми ла но -
вић” Цр ве ног кр ста Пан че во,

Кре а тив ни омла дин ски цен -
тар Пан че ва за бор бу про тив
си де (КОМ ПАС), Од ред из ви -
ђа ча „На дел”, Ре ги о нал ни во -
лон тер ски цен тар Пан че во,

као и удру же ња „На по ла пу -
та”, „Бе ли ор ло ви”, „013 ин -
фо” и „Омољ чан ке”.

Већ на ред ног да на у дво -
ри шту Основ не шко ле „До си -
теј Об ра до вић” стар то ва ла је
„Омо љич ка спорт ска олим -
пи ја да”. Том при ли ком су
одр жа ни тур ни ри у не ко ли ко
ди сци пли на, а због оче ки ва -
них вре мен ских не по го да не -
ка од так ми че ња су од ло же -
на, па ће о ис хо ду свих тих
до га ђа ја би ти ре чи у на ред -
ном бро ју „Пан чев ца”.

Ра до слав Ву ка ши но вић је је -
дан од ста нов ни ка (не)по сто је -
ће ули це. Не по сто је ће, јер та -
мо још увек не ма аде кват них
усло ва за ци ви ли зо ван жи вот.

Пре из ве сног вре ме на овај
Бре стов ча нин обра тио се ре -
дак ци ји „Пан чев ца” са же љом
да ре ши про бле ме ко ји га му -
че. Пре ма ње го вим тврд ња ма,
он (и још не ко ли ко ком ши ја)
не ма ле гал но спро ве де ну
стру ју, во ду, јав ну ра све ту и
те ле фон ску ли ни ју, као ни
аде кват ну твр ду под ло гу на
ко ло во зу. И то та ко већ де вет -
на ест го ди на, за пра во от кад се
усе лио у свој дом. То ли ко тра -
је и ње го ва бор ба за жи вот до -
сто јан чо ве ка у 21. ве ку.

За то вре ме је, ка же, без број
пу та од ла зио у Ме сну за јед ни -
цу, Град ску упра ву и дру ге ин -
сти ту ци је, али кон крет них ре -

ше ња ни је би ло. Сто га је био
при ну ђен да во ду, стру ју и те -
ле фон ску ли ни ју до ве де из су -
сед не ули це Мо ше Пи ја де.
Али то је са мо крат ко ро чан
из лаз из ове ви ше не го не у год -
не си ту а ци је.

Тек про шле го ди не по ме ну та
ло ка ци ја је, по од лу ци град ске
Ко ми си је за име но ва ње ули ца
и тр го ва, до би ла зва ни чан на -
зив – Ули ца вој во де Сте пе.

С дру ге стра не, пред сед ник
Скуп шти не Ме сне за јед ни це

Бре сто вац Дра ган Ми ри чић
(ко ји је, до ду ше, на тој функ -
ци ји тек од не дав но) не спо ри
да про блем по сто ји, али ка же
и да ор ган ко јим он ру ко во ди
не ма ни ка кве над ле жно сти у
том по гле ду.

– Ипак, све зах те ве гра ђа ни на
Ву ка ши но ви ћа уред но смо про -
сле ди ли пред у зе ћи ма, по пут
„Те ле ко ма” и „Елек тро вој во ди -
не”, па се на да мо да ће они у
нај кра ћем ро ку иза ћи у су срет
су гра ђа ни ма. По ред то га, ка да
је тај крај, у ко јем је на ста ње но
осам до ма ћин ста ва, до био ста -
тус ули це, на на шу ини ци ја ти ву
по су та је ри зла на ко ло во зу ду -
жи не три ста, а ши ри не око че -
ти ри ме тра – на вео је Ми ри чић.

Оста је на да да ће и по ме ну та
пред у зе ћа убр за ти про це ду ру,
чи ме ће се „Пан че вац” ба ви ти у
не ком од на ред них бро је ва.

НЕ ВО ЉЕ ПО ЈЕ ДИ НИХ БРЕ СТОВ ЧА НА

Усло ви за жи вот не до стој ни 21. ве ка
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Из да шна по ну да 
ма ши на и ма те ри ја ла

Так ми че ња при ву кла
нај ви ше па жње

Упр кос ло шем, мал те не је се -
њем вре ме ну, јед на од нај пре -
сти жни јих ма ни фе ста ци ја по -
љо при вред ног ка рак те ра у ре -
ги о ну у пот пу но сти је оправ -
да ла ви сок реј тинг.

И че твр та но во се љан ска
„Трак то ри ја да”, одр жа на у не -
де љу, 17. ју ла, на ло ка ци ји Ва -
ша ри ште, при ву кла је ве ли ки
број ра та ра, из ла га ча, струч -
ња ка, као и љу би те ља ова квих
оку пља ња.

Ци ку ше нај у спе шни је
За све њих су глав ни ор га ни за -
то ри, чла но ви Удру же ња по љо -
при вред ни ка „Но во се љан ски
па о ри” (ко ја је део Асо ци ја ци је
по љо при вред ни ка „Ба нат ски
па о ри”), као и ра ни јих го ди на,
при пре ми ли ин те ре сан тан
про грам и по ста ра ли се да све
про тек не у нај бо љем ре ду.

По себ но атрак тив на и за ни -
мљи ва би ла су так ми че ња. Та ко
је, на при мер, у по ли гон ској во -
жњи трак то ра по бе дио Сте ван
Јо ва но вић, дру ги је био Ла зар
Ци ку ша, а тре ће ме сто је за у зео
Мар ко Ро шу. С дру ге стра не, ше -
сто чла на еки па из Шај ка ша нај -
бо ље је ву кла по ме ну ту по љо -
при вред ну ма ши ну, а Бо јан Ци -
ку ша био је нај у спе шни ји у пре -
вр та њу трак тор ских гу ма.

Мно го број ни по љо при вред -
ни ци су ову при ли ку ис ко ри сти -

ЧЕ ТВР ТА „ТРАК ТО РИ ЈА ДА” У НО ВОМ СЕ ЛУ

ВЕ ЛИ КИ СА МИТ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА 
ЈА ЧИ ОД ЛО ШЕГ ВРЕ МЕ НА

Месне актуелности 

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ЈКП „ДО ЛО ВИ” ОСТА ЈУ БЕЗ НЕ КИХ ПО СЛО ВА

Град пре у зи ма во ду 
и сме ће

љан ни је крио за до вољ ство
због још јед ног успе ха овог је -
дин стве ног до га ђа ја.

– Ве о ма нас ра ду је што је
на че твр тој „Трак то ри ја ди”
би ло мно го по се ти ла ца, као и
што су се ме ђу њи ма на шле
ва жне лич но сти за на шу
бран шу, по пут ди рек то ра
про да је за Евро пу ком па ни је
„Со на Ли ка”, то јест про из во -
ђа ча трак то ра „Со лис” или
СИП „Сем пе тер” из Сло ве ни -
је. С об зи ром на то да су нас
сво јим при су ством по ча ство -
ва ли и пред став ни ци по љо -
при вред ни ка из Ру му ни је, на -
ша ма ни фе ста ци ја је пре ра -
сла у ме ђу на род ну, што нас

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА „СУН ЦО КРЕТ”

Стар то вао ме ђу на род ни во лон тер ски камп у Омо љи ци

ли ка ко би раз ме ни ли ис ку ства,
а ус пут се ма ло дру жи ли и ра зо -
но ди ли. По ред то га, мо гли су и
да се уве ре у ква ли тет асор ти ма -
на из ла га ча. Би ло је фир ми ко је
су ну ди ле по љо при вред ну ме ха -
ни за ци ју, као и оних с ре про ма -
те ри ја лом и ре зер вним де ло ви -
ма. Ор га ни за то ри су по др шку
до би ли и од Гра да Пан че ва, АП
Вој во ди не, Ми ни стар ства по љо -
при вре де, Ин сти ту та „Та миш”,
По љо при вред ног фа кул те та из
Но вог Са да, као и од ра зних ба -
на ка и ло кал них фир ми.

Ели та на бро ју
Пред сед ник удру же ња „Но во -
се љан ски па о ри” Со рин Ар де -

по себ но чи ни срећ ним – за -
кљу чио је Ар де љан.

Ме ђу мно го број ним зва ни -
ца ма су се на шли и но ви по -
кра јин ски се кре тар за по љо -
при вре ду – Ати ла Ју хас и по -
сла ник у нај ви шем до му АП
Вој во ди не – Јо ван Ла за ров.

С дру ге стра не, у очи је упа -
ло то што ни ко од ва жни јих
пред став ни ка град ске вла сти
ни је на шао вре ме на за ова ко
еми нен тан до га ђај.

Но то ипак ни је ума њи ло
ква ли тет „Трак то ри ја де”, а
са мо при су ство ве ли ког бро -
ја про из во ђа ча до во љан је
под стрек за пред сто је ће го -
ди не...



Блуз са став „Зо на Б” на -
сту пио је у су бо ту, 16.
jула, у дво ра ни „Апо ло”.
Бенд чи не Пе тар За ри ја
(во кал), Пе тар Ми ла ди -
но вић Пе ра Џо (усна
хар мо ни ка), Ду шан Ду -
да Без у ха (ги та ра),
Зден ко Ко лар (бас-ги та -
ра) и Ду шан Ри стић
(буб ње ви).

Мно го број на пу бли ка
ужи ва ла је у енер ги ји
ко ју су „блу зе ри” сла ли са
сце не.

– Блуз је ина че му зи ка им -
про ви за ци је и ин спи ра ци је тре -
нут ка, блуз је про ста фор ма,
нај че шће три ако р да, што да је
мо гућ ност да се им про ви зу је.
По што наш бенд има вр сне ин -
стру мен та ли сте, ми то че сто и
ра ди мо. У то ме ап со лут но ужи -
ва мо и ни ка да ни јед но ве че ни -
је исто – ка же Пе тар За ри ја.

Бенд по сто ји још од 1988.
го ди не и до са да је сни мио
осам ал бу ма.

– Три по след ња ал бу ма су
ау тор ска. То је блуз с при ме -
са ма ро ка. Пот пу но смо сло -
бод ни да кре и ра мо му зи ку
не јед ног прав ца, не го ви ше
прав ца. На на шим ал бу ми ма

го сто ва ле су ко ле ге из блуз
му зи ке, али и из не ких по -
зна тих бен до ва ко ји не сви -
ра ју ту вр сту му зи ке. На по -
след њем су го сти би ли Та ња
Јо ви ће вић и Јо ван Са вић Ло -
ле као пе ва чи, за тим ин стру -
мен та ли сти Џин џер из „Ри -
бље чор бе”, Јо ца Илић из
„Си ро ве ко же”... – об ја шња ва
За ри ја.

„Зо на Б” је 2011. го ди не
сни ми ла пе сму о Но ва ку Ђо -
ко ви ћу (у пе сми се ко ри сти
ње гов на ди мак Joker) и она се
на шла на ње го вом сај ту уз ко -
мен тар: „Бра во”. На сту па ли су
на мно гим фе сти ва ли ма, као
што су: „Ни швил”, „Šabac Jazz
& Blues Festival”, „Voxstock”,
„Jazz & Blues & World Music
Festival”, „Blues Summit”...

Кон церт са ста ва „Gitarinet
Groove System” одр жан је у пе -
так, 15. ју ла, у дво ра ни „Апо -
ло”. Гру па об ра ђу је фанк, ха -
ус, хип-хоп, ре ге, свинг, елек -
тро, даб и драм-енд-бејс му зи -
ку. „Ги та ри не ти сти” су ги та -
ри ста и пе вач Мир ко Ди ми -
три је вић (ко ји ко ри сти и лу -
пер – „пе да лу” ко ја чи ни да
све зву чи ви ше гла сно), кла ри -
не ти ста и во кал Ни ко ла Ђу ри -
ца, ба си ста Ми лен Зла та но вић
Змо и пер ку си о ни ста Ре ља
Сви лар.

Пе сме ко је сви ра ју су већ
до бро по зна те сви ма, али их
до но се на са свим нов, њи ма
свој ствен на чин, а на сце ни
во ле да им про ви зу ју.

– Сма тра мо да му зи ка не
сме има ти гра ни це, не сме
има ти жа нр о ве, све тре ба да се
из ме ша... До са да ни смо има -
ли две исте сви р ке. Во ли мо да
сви ра мо и за ба вља мо се док то

ра ди мо – ре као је Ми лен Зла -
та но вић Змо.

Не дав но су по бе ди ли на
так ми че њу РТС-а „Нај бо љи
ор ке стри Ср би је”.

– На так ми че ње за нај бо љи
ор ке стар Ср би је смо ишли без

ика кве ам би ци је да по бе ди мо.
Же ле ли смо да уче ству је мо ка -
ко би смо до би ли ле пе сним ке
ко је мо же мо ка сни је да пу -
шта мо. Ра ни је смо има ли про -
бле ма да об ја сни мо љу ди ма
шта сви ра мо, па је сад лак ше,
јер мо же мо да им по ка же мо
ви део. При ја та „ти ту ла”, јер је
жи ри ко ји је из гла сао у фи нал -
ној еми си ји да смо ми бо љи од

свих оста лих бен до ва, био са -
ста вљен од ве о ма озбиљ них
име на на ше му зич ке сце не –
ис та као је Зла та но вић.

„Ги та ри нет” је у по чет ку био
дуо ко ји су чи ни ли ги та ри ста
Мир ко Ди ми три је вић и кла ри -
не ти ста Ни ко ла Ђу ри ца, па
отуд и име са ста ва (од – ги та ра
и кла ри нет).

– Зна мо се још из вр ти ћа.
Чак смо у основ ној му зич кој
шко ли по че ли за јед но да сви -
ра мо. Ми ни смо још увек
афир ми са но име на сце ни,
али где год смо се по ја ви ли,
љу ди су нас зва ли по но во да
на сту па мо. Ин спи ра ци ја нам
је да оде мо не куд где ни смо
ра ни је би ли, да пру жи мо љу -
ди ма не што што не оче ку ју.
Так ми че ње „Нај бо љи ор ке -
стри Ср би је” отво ри ло нам је
не ка но ва вра та. Пла ни ра мо
да пре ста не мо са об ра да ма ту -
ђих ства ри. Већ смо по че ли да
ра ди мо на на шим пе сма ма –
из ја вио је Ди ми три је вић.

Њи хов пр ви ал бум мо же мо
оче ки ва ти кра јем го ди не.

КУЛТУРА
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Сти хо ви Па вла 
Ву и си ћа, Зо ра на 
Рад ми ло ви ћа и 
Љу би ше Ба је Ба чи ћа

У пла ну је зби р ка 
пе са ма ко је су 
пи са ли глум ци

Ве че по е зи је „Глум ци – пе сни -
ци” пре ми јер но је одр жа но у
че твр так, 14. ју ла, у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не. Пе -
сме Љу би ше Ба је Ба чи ћа, Зо -
ра на Рад ми ло ви ћа и Па вла
Ву и си ћа го во рио је њи хов ко -
ле га Не бој ша Илић.

С об зи ром на то да су глум -
ци шкр ти кад тре ба да ис ка зу -
ју осе ћа ња, Не бој ши Или ћу
ни је би ло ла ко да до ђе до њи -
хо ве по е зи је. Зо ран Рад ми ло -
вић је оста вио све га не ко ли ко
пе са ма иза се бе, Па вле Ву и сић
јед ну та на ну зби р ку – „Пе сме
са жи во та”, ко је је ње го ва су -
пру га „спа са ва ла” са ка фан -
ских сал ве та и па кли ца ци га -
ре та. Љу би ша Ба ја Ба чић је
сво ју пр ву књи гу по е зи је „Сте -
на го ло гла ва” об ја вио тек у 63.
го ди ни жи во та. Ње го ва по е зи -
ја је је ди на пи са на на со ко -
бањ ском ди ја лек ту.

ПО Е ЗИ ЈА СРП СКИХ ГЛУ МА ЦА ПР ВИ ПУТ ПРЕД ПУ БЛИ КОМ

ОСЕ ЋА ЊА, ЉУ БА ВИ И СТРА ХО ВИ
Културни телекс

Ђаволски добар заплет,
неодољиви јунаци и напе-
тост која расте са сваком
страницом.

Јасно се сећам тог по-
следњег тренутка среће.
Били смо загледани у мо-
ре, док се хоризонт преси-
јавао, а Ана ми је постави-
ла 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. Ба-
рем сам тако мислио, али
она је грозничаво претурала
по торби пре него што је из
ње извукла таблет и показа-
ла ми фотографију на екра-
ну: „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 ре-
чи. Када сам се вратио, би-
ло је прекасно: Ана је не-
стала. И од тада не преста-
јем да је тражим.

„Девојка из Бруклина”
Гијома Мусоа 

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 јед-
ним примерком књиге „Девојка из Бруклина” Гијома
Мусоа. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „Вулкан”. 
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка 
Пе так, 22. јул, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт гру -
пе ЗАА.

Пред ста ве 
Уто рак, 26. јул, 20 са ти, дво ри ште На род ног му зе ја: пред -
ста ва „Она”, игра ју: Али са Лац ко и Је ле на Ђул ве зан, ре жи -
ја: Миа Кне же вић.

Књи жев ност 
Че твр так, 28. јул, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
књи жев но ве че с Љу би цом Ар сић, во ди тељ про гра ма Ву ле
Жу рић.

Те мат ски про грам 
Пе так, 22. јул, 18 са ти, Клуб за од ра сла и ста ра ли ца (Ул.
Јо си фа Ма рин ко ви ћа): пре да ва ње „Ста рост и ста ре ње”, у
окви ру про јек та „Кад оста риш, ни ко не ку ца на тво ја вра та”.

Од среде до понедељка, 20–25. јула, од 17 до 19 сати, пла-
то испред Градске управе: одржава се манифестација „Кул-
турно лето особа са инвалидитетом”, коју организује
Културни центар лица са инвалидитетом. 

Илићу су најдражи стихови које говори

мо њи хо ви. Пе сме ко је сам од -
лу чио да го во рим су ме ни нај -
дра же, па сам про сто хтео с
пу бли ком да по де лим оно
што ме не не ка ко нај ви ше оду -
ше вља ва – ту су би ли шкр ти –
об ја снио је Не бој ша Илић.

Пу бли ка је има ла при ли ку
да чу је не што ви ше о овим ве -
ли ка ни ма срп ског глу ми шта.
Та ко је ре че но да је Па вле Ву -
и сић же лео да бу де пи сац, али
му је глу ма би ла лак ша, а от -
кри ве на је и ме лан хо лич на
стра на Зо ра на Рад ми ло ви ћа.

– Ба ја ли чи на сво је пе сме,

„ЗО НА Б” У ПАН ЧЕ ВУ

Ин спи ра ци ја тре нут ка

НАЈ БО ЉИ ОР КЕ СТАР У СР БИ ЈИ НА СТУ ПИО У „АПО ЛУ”

Му зи ка без гра ни ца

Из ло жба ра до ва на ста лих на
тро ме сеч ном кур су ка ли гра -
фи је ко ји је ор га ни зо вао Дом
омла ди не Пан че во отво ре на је
у пе так, 15. ју ла, у хо лу те кул -
тур не ин сти ту ци је.

Шко лу је по ха ђа ло пе де се -
так љу ди, по де ље них у три
гру пе, а на из ло жби су се на -
шли ра до ви два де се так оних
ко ји су ус пе ли да са вла да ју
умет ност ле пог пи са ња.

– По ла зни ци кур са су ве ћи -
ном љу ди ко ји су са мо на чу ли
шта је ка ли гра фи ја. Ни су зна -
ли ни ка ко из гле да ју ка ли -
граф ска пе ра, ни на ко ји на -
чин се све то из во ди. Из ло же -
ни су ра до ви оних ко ји су ус -
пе ли да са вла да ју цео курс. С
об зи ром на то да смо има ли
три пи сма, три ме се ца је ја ко
ма ло вре ме на, по го то во ка да
се зна да је и за јед но пи смо
по треб но не ко ли ко ме се ци –
ка же Жељ ко Ко мо сар, је ди ни
ре дов ни про фе сор ка ли гра фи -
је у Ср би ји.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 15. ав гу ста.

ЗА ВР ШНИ РА ДО ВИ КУР СА КА ЛИ ГРА ФИ ЈЕ

Са вла да на умет ност 
ле пог пи са ња

Стране припремила 
Милица

Манић

Европ ски омла дин ски там -
бу ра шки камп би ће одр жан
од 22. до 31. ју ла у Де ли -
блат ској пе шча ри, у ор га -
ни за ци ји там бу ра шког цен -
тра „Там бу ра то ри јум” Пан -
че во. Камп је осно ван 2008.
и од та да се сва ке го ди не
одр жа ва у не кој дру гој др -
жа ви.

Уче сни ци су из Ср би је,
Бо сне и Хер це го ви не, Ма -
ке до ни је, Хр ват ске, Цр не
Го ре, Сло ве ни је, Ау стри је и
Че шке. Пе де се так сви ра ча,

ста рих од 16 до 27 го ди на,
са еми нент ним ди ри ген ти -
ма уве жба ва ће за да ти про -
грам. На кон кам па од нај -
бо љих сви ра ча ће би ти фор -
ми ран Европ ски омла дин -
ски там бу ра шки ор ке стар,
ко ји ће го сто ва ти по це лој
Евро пи.

За вр шним кон цер том 31.
ју ла, на пла тоу ис пред Кул -
тур ног цен тра, пан че вач кој
пу бли ци ће ово го ди шњи
уче сни ци пре зен то ва ти шта
су при пре ми ли у Пе шча ри.

ПО ЧИ ЊЕ ЕВРОП СКИ ОМЛА ДИН СКИ 
ТАМ БУ РА ШКИ КАМП

Уче сни ци из осам 
зе ма ља

– Глум ци нај че шће го во ре
ре чи ко је су на пи са ли дру ги.
Али не ма мо увид у то шта
глум ци ми сле и ду бо ко за и ста
осе ћа ју. То је не што што не
мо же мо да про чи та мо у ин -
тер вју и ма, ча со пи си ма, та бло -
и ди ма, или чу је мо у не ким
дру гим при ли ка ма. Ово је не -
што што је ја ко ин тим но и то
је по е зи ја. До то га ни је би ло
ла ко до ћи. Ис по ста ви ло се да
су они ко ји су во ле ли да бу ду
гла сни, би ли шкр ти кад је тре -
ба ло да го во ре о сво јим љу ба -
ви ма и стра хо ви ма ко ји су са -

Зо ран је, по уло га ма по ко ји ма
га пам ти мо, раз ли чит од сво је
по е зи је и они ко ји до бро зна ју
Зо ра на, зна ју да је он имао и
ту сво ју цр ту ка рак те ра, ле по
је да се от кри је и тај угао ко ји
ни је мно го ви дљив – от крио је
Илић.

У пи са њу по е зи је опро бао се
и сам, али баш као и ње го ве
ко ле ге, сти дљи во је уни шта вао
све што на пи ше.

– Не пи шем по е зи ју. Као
кли нац сам имао не ке по ку -
ша је, као што су ве ро ват но сви
има ли, али обич но кад би ми
се учи ни ло да је не што до бро,
он да бих су тра дан про чи тао и
би ло би ми ужа сно и он да сам
био сре ћан што ни сам ни ко ме
по ка зао – ре као је Илић.

За крај је из ра зио же љу да се
ре пер то ар по е зи је за не ки од
на ред них на сту па про ши ри,
до дав ши:

– Сер геј Три фу но вић и ја
смо јед но вре ме не што го во -
ри ли о то ме. Он је на шао још
до ста глу ма ца ко ји пи шу, па је
до шао на иде ју да об ја ви мо
јед ну књи гу у ко ју би смо са -
бра ли све пе сме ко је су пи са ли
глум ци и ту би би ло ве ли ких
из не на ђе ња. Во лео бих да се
про ши ри ре пер то ар по е зи је за
не ки од на ред них на сту па.



У по след њих ме сец да на не ко -
ли ко пан че вач ких ре ди те ља
до би ло је на гра де на до ма ћим
и стра ним филм ским фе сти -
ва ли ма и смо тра ма. Је дан од
њих је и наш мла ди су гра ђа -
нин – ре жи сер ама тер Лу ка
Ива но вић. Он је не дав но, у ка -
те го ри ји сред њо шко ла ца, до -
био пр ву на гра ду за ре жи ју и
ка ме ру на 45. ре ви ји филм -
ског ства ра ла штва де це и
омла ди не за филм „Пут ник” и
тре ћу на гра ду за филм „Чар ли
Ча плин”. За вр шио је тре ћи
раз ред Гим на зи је „Урош Пре -
дић” и члан је гру пе за филм
Ре ги о нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин”.

• За на гра ђе ни филм „Пут ник”
на пи сао си сце на рио, сам ре -
жи рао, сни мао и мон ти рао.
Глум ци и еки па су ти би ли
дру га ри из раз ре да, а бу џет је
био 526 ди на ра. Ка ко си до -
шао на иде ју да сни миш филм
о вр шњач ком на си љу?

– Осно ва сце на ри ја је не ко -
ли ко исти ни тих при ча са
истом те мом ко је сам про чи -
тао у но ви на ма: два вр шња ка
се по сва ђа ју због љу бо мо ре или
не ког дру гог раз ло га, уђу у су -
коб и је дан од њих на стра да.
Глав ни лик у фил му се при се ћа
до га ђа ја, ана ли зи ра их, раз ми -
шља о сво јим по ступ ци ма и на
кра ју схва та за што је по гре шио
и ка ко да то ис пра ви. По ру ка је
да се кон флик ти од но сно тра -
гич не по сле ди це мо гу из бе ћи и
да то не за ви си са мо од на сил -
ни ка, већ и од по на ша ња по -
тен ци јал не жр тве, од но сно ње -
не ре ак ци је на про во ка ци ју.
По треб но је пра вил но усме ри -
ти ток ми сли ко је од лу чу ју о
на шем по на ша њу, не до зво ли -
ти да на шим по ступ ци ма упра -
вља ју са мо емо ци је, им пул сив -
ност, тем пе ра мент, су је та...

• Ка да си по чео да се ин те -
ре су јеш за по крет не сли ке? 

– Ка да сам имао се дам го -
ди на, ја ви ла ми се, пр ви пут,
по тре ба да не ку при чу из ра -
зим у ви ду фил ма. Игра ју ћи се
играч ка ма, сми шљао сам чи -
та ве епи зо де са из ми шље ним
ли ко ви ма. Та да су се по ја ви ли
мо бил ни те ле фо ни с ка ме ром,
па сам сни мао пр ве фил мо ве у
ко ји ма су ак те ри би ле играч -
ке. С три на ест го ди на сам
схва тио да ми филм ви ше ни -
је са мо ра зо но да...

• У гру пи за филм Ре ги о нал -
ног цен тра за та лен те „Ми хај ло
Пу пин” мен тор Иван Ра ки џић

бр зо је пре по знао бу ду ћег ре ди -
те ља у те би и по ве рио ти је ре -
жи ју игра ног фил ма „Ми хај ло
Пу пин по но во у Ба на ту” (2014).

– Тај филм је био пот пу но
но во ис ку ство, јер пре то га ни -
сам ре жи рао, ни ти сам ра дио с
про фе си о нал ним глум ци ма и
та ко ве ли ком еки пом. Ми -
слим да је то сни ма ње, на не -
ки на чин, ко нач но ути ца ло на
из бор мог бу ду ћег за ни ма ња.

Исте го ди не сам сни мио и
филм „Жорж Ме ли јес” – о јед -
ном од пр вих ве ли ких филм -
ских умет ни ка, ко ји је био про -
ду цент, сце на ри ста, ре жи сер,
глу мац, сни ма тељ... Сма тра ју
га оцем на ра тив ног фил ма, а
на зи ва ли су га и ма ђи о ни ча -
рем ки не ма то гра фи је (ина че је
био и ма ђи о ни чар и илу зи о ни -
ста – прим. аут.). Уна пре ђи вао
је тех нич ке еле мен те, пр ви
раз ви јао и при ме њи вао спе ци -
јал не ефек те у по чет ној фа зи
раз во ја фил ма. И ми смо, као и
Ме ли јес сво је вре ме но, екс пе -

Ди вље при че
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„При че о Ко со ву” су пр ви
све о бу хва тан при ступ срп -
ске књи жев но сти кључ ном
на ци о нал ном про бле му.
Но ви на слов из ан то ло ги је
„Та ла си” у из да њу „Ла гу не”
при ре ди ли су Алек сан дар
Илић и Игор Ма ро је вић.

O Ко со ву го во ри ше сна -
ест срп ских при по ве да ча:
Вук Дра шко вић, Ана Рад -
ми ло вић, Ву ле Жу рић, Ми -
ро слав То хољ, Ве сна Ка пор,
Бра ни слав Јан ко вић, Вла -
ди мир Кец ма но вић, Љи ља -
на Ду га лић, Др Не ле Ка рај -
лић, Му ха рем Ба здуљ, Ср -
ђан В. Те шин, Де јан Сто јиљ -
ко вић, Мар ко Ви дој ко вић,
Бо јан Тон чић, Игор Ма ро је -
вић и Алек сан дар Илић.

При че из ове књи ге го во -
ре о вре ме ну у ра спо ну од
1389 – што је и на слов при -
че у ко јој ни ко дру ги до Др
Не ле Ка рај лић ин три гант но
ме ња ис ход кључ них исто -
риј ских окол но сти та ко да о
њи ма од лу чу ју вој ске, али и
је дан ле те ћи ћи лим – до са -
вре ме не сва ко дне ви це ко ја
нам кроз при по вест Алек -
сан дра Или ћа опи су је ка ква
би да нас мо гла да бу де Ко -
сов ка Де вој ка.

На кључ не по сто је ће не -
до у ми це у ве зи с ко лев ком
срп ске ду хов но сти ау то ри
пак ну де са свим раз ли чи те

од го во ре. У зби р ци је „про -
цве та ло хи ља ду цве то ва” и
мно го ли ко ва ко ји су, до -
след но ви ше гла сју ове књи -
ге, та ко ђе крај ње раз ли чи -
ти: из ме ђу оста лих, ка пе тан
бри тан ске вој ске и свет ска
поп-зве зда Џејмс Блант ко -
ји је уче ство вао у бом бар до -
ва њу 1999, а по сле упр кос
од лу ци НА ТО ко ман да на та
од био да на Ко со ву на пад не
Ру се, срп ски књи жев ни кла -
си ци Бра ни слав Ну шић и
Ми лан Ра кић ко ји жи ве на
Ко со ву на о ру жа ни, сул тан
Му рат, све ти цар Ла зар и,
на рав но, Ми лош Оби лић,
ко ји се мо жда до го во рио са
сул та ном уме сто да га уби је,
а мо жда до ла зи и до још
нео че ки ва ни јег ре ше ња...

„При че о Ко со ву”
групe ау то ра

Мо ни ка Ку три

ИЗ ЛО ЖБА „Пу пин – од фи -
зич ке до ду хов не ре ал но сти”
јед на је од нај за ни мљи ви јих
му зеј ских по став ки на ко ји -
ма сам ика да би ла у Ср би ји.
Ин тер ак тив на, де таљ на, све -
о бу хват на, си гур но ће вас
оду ше ви ти. Из ло жба пра ти
цео Пу пи нов жи вот – од ро -
ђе ња, од ра ста ња и обра зо ва -
ња, пре ко ба вље ња на у ком,
про на ла за ка, ве ли ког по ли -
тич ког и ху ма ни тар ног до -
при но са Ср би ји и на ро ду, па
све до кра ја жи во та. Пре по -
ру чу јем да се рас пи та те у
Исто риј ском му зе ју Ср би је
ка да су во ђе не ту ре, јер ку -
сто си увек има ју по не ку за -
ни мљи ву при чу ви ше у од -
но су на оно што ће те ви де ти
при са мо стал ном оби ла ску.

ФИЛМ ар ген тин ско-шпан -
ске про дук ци је „Ди вље при -
че” („Relatos salvajes”) го во -
ри о зах те ви ма мо дер ног
све та у ком жи ви мо и о стре -
су ко ји ти зах те ви, као и не -
прав да, иза зи ва ју код љу ди.
Љу ди из оча ја, у су да ру с не -
пред ви ди вом ствар но шћу,
гу бе кон тро лу над сво јим по -
на ша њем и де ла ју она ко ка -
ко ми сле да ће до сти ћи прав -
ду, вр ло нео че ки ва но, на гра -
ни ци с лу ди лом. Шест крат -
ких при ча ко је по ве зу је те ма
осве те на те ра ће вас да се за -
ми сли те о ствар но сти у ко јој
жи ви мо и ве ро ват но ће те се
про на ћи у не кој од њих.

КЊИ ГА „Крат ка исто ри ја
без ма ло сва че га” је де ло ко је
тре ба да про чи та те ако сте се
ика да за пи та ли за што је ово

баш ова ко и ка ко је не ко ме
па ло на па мет да се ба ви ти -
ме и да са зна да је то баш та -
кво ка кво је. Бил Брај сон је
на ве о ма ду хо вит на чин пре -
шао ве ли ки оп сег из све та
на у ке и об ја снио је та ко јед -
но став но да мо гу да је схва те
чак и они ко ји ма је на у ка
увек би ла стра шна и не за ни -
мљи ва. Брај сон је 2005. го ди -
не за ово де ло до био Де кар -
то ву на гра ду, ко ју ЕУ до де љу -
је за из у зет на ме ђу на род на
оства ре ња у обла сти на у ке.
Вр ло еду ка тив на књи га уз ко -
ју ће те се до бро за ба ви ти.

АК ТИВ НОСТ: По све ти те
вре ме се би. Чак и ако сте
пре за у зе ти по слом, кућ ним
оба ве за ма, де цом, про бле -
ми ма, од вој те по ла са та
днев но са мо за се бе; чи тај те,
пи ши те, ше тај те, пе вај те,
ма штај те, али не ка то бу де
са мо ва ше вре ме. Има ће те
ви ше по зи тив не енер ги је.
Ако има те при ли ке и мо гућ -
но сти, от пу туј те не куд бар
два пу та го ди шње – пу то ва -
ња опи ја ју, опле ме њу ју и
обо га ћу ју сва на ша чу ла.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 27. ју ла, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Ка ква би да нас мо гла да бу де Ко сов ка Де вој ка?”,
на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „При че о Ко -
со ву” гру пе ау то ра. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти
у књи жа ри „Дел фи”.

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

МОЈ избор МОЈ

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗ ГО ВО РИ: ЛУ КА ИВА НО ВИЋ, РЕ ДИ ТЕЉ АМА ТЕР

ИЛУ ЗИ О НИ СТА С КА МЕ РОМ

ри мен ти са ли и на стао је је дан
пот пу но нео би чан филм – ме -
ша ви на ста ро мод ног фил ма и
не ког но ви јег из ра за – ко ји је
до био гран-при на про шло го -
ди шњој ре ви ји филм ског ства -
ра ла штва де це и омла ди не.
Већ та да сам схва тио да ре жи -
сер тре ба да има иде ју, али је
мо жда и ва жни је да зна да је
„по де ли” с глум ци ма и чла но -
ви ма еки пе.

• Успе шно се ба виш и ма ђи -
о ни чар ским три ко ви ма, close-
up илу зи ја ма. Ка ква је ве за из -
ме ђу фил ма и ма ђи о ни чар -
ских три ко ва? 

– По што и са мо стал но
осми шља вам сво је три ко ве,
кроз тај про цес сам на у чио да
су они, у осно ви, илу зи ја.
Пред ста вља ју не што пот пу но
не мо гу ће или не што што не
по сто ји, а гле да лац то ипак
при хва та као ствар ност. Исто
та ко функ ци о ни ше и филм – у
осно ви је илу зи ја. Че сто се
при ча ко ја не по сто ји, свет ко -

ји не по сто ји, гле да о цу пред -
ста вља као ствар ност, та ко да
он мо же да осе ти ис ку ство,
емо ци је и да до жи ви филм у
пот пу но сти.

На рав но, филм не слу жи са -
мо за од вла че ње па жње од сва -
ко днев них про бле ма и за ра -
зо но ду. Ба ви се и ствар ним
про бле ми ма, ва жним те ма ма
из жи во та и омо гу ћа ва ис ка зи -
ва ње бит них иде ја и ста во ва
пре ма њи ма. Као на чин из ра -
жа ва ња филм мо же гле да о цу
да пре не се ве о ма ја ко ис ку -
ство и по ру ку, а то се мо же ис -
ко ри сти ти да му се под све сно
уса ди не ка иде ја ко ју он ка сни -
је мо же ис ко ри сти ти у жи во ту.
То је став ко јим се ја во дим ка -
да пи шем не ки сце на рио или
ре жи рам. На рав но, све стан
сам сво је од го вор но сти као ау -
то ра.

• Као члан Пла ни нар ско-
еко ло шког клу ба „Со ко”, идеш
ли и на пла ни нар ске из ле те с
ка ме ром?

– Уче ству јем у свим ак ци ја -
ма клу ба, о ко ји ма ка сни је
пра вим крат ке фил мо ве на те -
му еко ло ги је, упо зна ва ња и
по што ва ња при ро де.

• Због че га си пу то вао у Ја -
пан про шле го ди не?

– За хва љу ју ћи не мач кој вла -
ди и ње ном про јек ту „Парт -
нер ске шко ле” и „Ге те ин сти -
ту ту” из Бе о гра да, ре а ли зо ван
је про је кат мо је про фе сор ке
не мач ког је зи ка Рад ми ле Ни -
ко лић, чи ја је иде ја би ла да се
гим на зи јал ци из Пан че ва до -
пи су ју, а по том и дру же и раз -
ме њу ју ис ку ства с вр шња ци ма
из То ки ја, ко ји та ко ђе уче не -
мач ки. У окви ру јед не од ра ди -
о ни ца за јед но смо на пра ви ли
филм о за ни мљи вим еко ло -
шким оства ре њи ма у Ја па ну –
обла сти на ко ју су они ја ко по -
но сни. Сни ма ли смо при ло ге о
уз го ју пче ла на вр ху јед не згра -
де у цен тру То ки ја, о по стро је -
њу за пре чи шћа ва ње от пад них
во да, по слов ној згра ди у ко јој
се оба вља ау то ма ти зо ва ни уз -
гој по вр ћа и пи рин ча, о ау то -
мо би ли ма на во ду...

• Пла ни раш ли не ки но ви
про је кат?

– Је ди на вр ста фил ма ко ју
до са да ни сам сни мао је хо рор
и же лео бих да се и у то ме
опро бам. Адам Ко вач, мла ди
пи сац, ра ди са мном на но вом
сце на ри ју, а тре нут но за вр ша -
ва мо пр ву вер зи ју. Пла ни ра мо
да ре а ли зу је мо тај про је кат до
кра ја го ди не.

Кон фе рен ци ја за но ви на ре на
ко јој је на ја вље на 48. ли ков на
ко ло ни ја „Де ли блат ски пе сак”
Пан че во одр жа на је у по не де -
љак, 18. ју ла, у про сто ри ји
Кул тур но-про свет не за јед ни це
Пан че во, ор га ни за то ра те тра -
ди ци о нал не ма ни фе ста ци је.
Ко ло ни ја ће по че ти 22. и тра -
ја ће до 29. ју ла. Фи нан сиј ски
су је по др жа ли Град Пан че во
са по ла ми ли о на ди на ра из -
дво је них на осно ву ре зул та та
кон кур са и По кра јин ски се -
кре та ри јат за кул ту ру, ко ји је
обез бе дио 50.000 ди на ра.

Ове го ди не ће у Де ли блат -
ској пе шча ри ства ра ти 18
умет ни ка, од ко јих је тро је из
ино стран ства (Бу гар ска, Ма -
ке до ни ја и Ру му ни ја), осмо ро
из ли ков них цен та ра Ср би је и
сед мо ро на ших су гра ђа на.

– Умет нич ки са вет и ми ко -
ји се ба ви мо ор га ни за ци јом
по тру ди ли смо се да обез бе -
ди мо уче шће афир ми са них и
успе шних сли ка ра из раз ли -
чи тих цен та ра Ср би је. И ове
го ди не смо оку пи ли умет ни -
ке са за вид ним и бо га тим би -
о гра фи ја ма и ка ри је ра ма, а
ме ђу њи ма су и че ти ри про -

фе со ра. Из Пан че ва је се дам
уче сни ка, ко ји су, као и ра ни -
јих го ди на, пред став ни ци
три ју ге не ра ци ја – зре ли је,
сред ње и мла ђе. Ко ло ни ја
тре ба – и ми слим да ће ус пе -
ти – да по твр ди свој умет нич -
ки, дру штве ни и кул тур ни
иден ти тет и ре пу та ци ју ко ју
ина че има и да до при не се
ути ску да је Пан че во је дан
раз ви јен ли ков ни цен тар –

об ја шња ва Сто јан Бо шков,
пред сед ник Кул тур но-про -
свет не за јед ни це.

Про шле го ди не је ко ло ни ја
би ла од ло же на због про бле ма
с во дом, а ор га ни за то ри ма ни -
је га ран то ва но да про бле ма
не ће би ти и ове го ди не. Ме ђу -
тим, по ме ра ња да ту ма по чет -
ка овог пу та не ће би ти. Бо -
шков се на да да ће из о ста ти
пре ве ли ка же га и да ће би ти

ки ше, а при пре ма ју се и не ка
тех нич ка ре ше ња ко ја ће по -
мо ћи да ово го ди шња ко ло ни ја
не бу де за пам ће на по про бле -
ми ма с во дом.

Пан че вач ки сли ка ри ће и
ове го ди не би ти го сти у ко ло -
ни ја ма с ко ји ма на ша ко ло ни -
ја има ду го го ди шњу са рад њу.
У ко ло ни ји „Вла си на” у Ле -
сков цу пан че вач ке сли ка ре ће
пред ста вља ти Је ле на Бад ње -
вац Ри стић, Ми ло ван Па нић
ће го сто ва ти у За је ча ру, где се
одр жа ва ко ло ни ја „Гам зи -
град”, а уче сник „Ку ма но ва
2016” би ће Де јан Рат ко вић.
Пред став ни ци тих ко ло ни ја
ће, та ко ђе, уче ство ва ти у пан -
че вач кој ко ло ни ји.

Ор га ни за то ри су на ја ви ли
го сто ва ње у Хр ват ској са три
из ло жбе (у Ву ко ва ру, За гре бу
и Ри је ци), у са рад њи са срп -
ским кул тур но-про свет ним
дру штвом „Про свје та”, а до го -
во ре но је и го сто ва ње у Ле -
сков цу, ко је је у овом тре нут ку
још увек не из ве сно.

Пла ни ра но је да се ра до ви
на ста ли у Пе ску пред ста ве на
из ло жби по чет ком сле де ће го -
ди не, али и у ка та ло гу.

ПО ЧИ ЊЕ 48. ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА „ДЕ ЛИ БЛАТ СКИ ПЕ САК”

Афир ми са ни сли ка ри из Србије и ино стран ства



Европ ски за ко ни су нам
чуд ни, али ве ро ват но по сто -
је с до брим раз ло гом. Ово су
не ки од њих…

Ве ли ки ка ра ва ни аме рич -
ке про из вод ње, као и пик-ап
во зи ла ко ја „до ла зе” из САД,
за фин ске стан дар де су пре -
те шки и мо ра ју се ре ги стро -
ва ти као ка ми о ни.

Хо лан ди ја је по зна та као
зе мља би ци ка ла и еко ло ги -
је. За то не тре ба да чу ди чи -
ње ни ца да је во зи ли ма на
ди зел ко ја су на пра вље на
пре 2001. го ди не, као и они -
ма ко ја су ста ри ја од 1992.
го ди не, а по кре та на су бен -
зин ским мо то ри ма, за бра -
њен ула зак у град. У слу ча ју
да не ко пре кр ши овај за кон,
ка ме ре по ста вље не у гра ду
ре ги стро ва ће та кво во зи ло.

Сер ви си ра ње ау то мо би ла
у Не мач кој је при лич но
ску по. Сре ди ном де ве де се -
тих дво је љу ди са ових про -
сто ра на при вре ме ном ра ду
у тој др жа ви же ле ло је да
уште ди. Уме сто да по се ти
сер вис и та мо за ме ни уље,
вла сник је у по моћ по звао
свог зе мља ка да му по мог не
да то учи не из ван гра да уз
по моћ руч не ди за ли це. За -
ме ни ли су уље и у том мо -
мен ту је на и шла по ли ци ја,
ко јој је све ово при ја вље но.
До тич ни је мо рао да пла ти
не ко ли ко ка зни и чи шће ње
зе ле не по вр ши не ко ја је би -
ла кон та ми ни ра на уљем из
мо то ра. За но вац ко ји је из -
дво јио за овај „сер вис” мо -
гао је да ку пи ско ро нов ау -
то мо бил.

ДА ЛИ ЈЕ АУ ТО МО БИЛ 
БИО ХА ВА РИ САН?

Ку по ви на но вог ау то мо би ла
је „слат ка му ка”, јер се тре -
ба опре де ли ти за мо дел у
при лич но ве ли кој по ну ди
на тр жи шту. С дру ге стра не,
ку по ви на по лов ног во зи ла
је ве ли ка му ка и пред ста вља
ри зик за куп ца ко ји је с те -
шком му ком ску пио но вац
или по ди гао кре дит од не -
ко ли ко хи ља да евра ка ко би
се би при у штио пре во зно
сред ство. Осим ки ло ме тра -
же (ко ја у ве ли ком бро ју
слу ча је ва ни је тач на), од но -
сно ста ња мо то ра, тре ба
обра ти ти па жњу на то да ли
је во зи ло би ло ха ва ри са но.

У сва ком слу ча ју нај бо ље
је да ан га жу је те ис ку сног

мај сто ра ко ји зна ко је де ло ве
ау то мо би ла тре ба по гле да ти,
али ни сте увек у мо гућ но сти
да по ве де те струч ња ка са со -
бом. Про дав ци по лов них во -
зи ла из уво за ко ја су ха ва ри -
са на не ће баш мно го нов ца
уло жи ти у са на ци ју. Ова чи -
ње ни ца го во ри у при лог то ме
да фар ба ње ре па ри ра них
или за ме ње них де ло ва не ће
би ти ура ђе но вр хун ски, па је
та кве по вр ши не ла ко уо чи ти
ако се по сма тра ју из ве ћег
угла. Вра та су још је дан по -
ка за тељ. При овој опе ра ци ји
вра та на ау то мо би лу тре ба да
се отва ра ју и за тва ра ју ла ко и
иден тич но. На по ми ње мо да
обра ти те па жњу на ли ни је
вра та, ко је мо ра ју би ти иде -
ал но хо ри зон тал не дуж це -

лог во зи ла. Ау то мо би ли са
овим де фек том пу шта ју вла -
гу у ка би ну, због че га ће вам
се ста кла стал но ма гли ти, а
ни је ис кљу че но ни то да с
вре ме ном уоп ште не ће те мо -
ћи да отво ри те или за тво ри -
те вра та.

За зо ри на спо је ви ма ка ро -
се ри је та ко ђе су по ка за тељ и
мо ра ју би ти ми ни мал ни.
Упо ре ди те за зо ре са обе стра -
не во зи ла; ако се раз ли ку ју,
ве ли ка је ве ро ват но ћа да је
ау то мо бил уче ство вао у су да -
ру. Уну тра шњост би та ко ђе
мо гла да вам „ка же” по не -
што. Во лан, од но сно цен -
трал на кон зо ла, где се на ла зи
ва зду шни ја стук, мо ра би ти

иде ал на и си ме трич на, што
тре ба да ука зу је на чи ње ни цу
да ер бег ни је био ак ти ви ран.

Уко ли ко ни сте си гур ни,
нај бо ље ре ше ње је да во зи -
лом ко је же ли те да ку пи те
по се ти те сер вис ко ји по се -
ду је са вре ме ну ма ши ну за
цен три ра ње тра па. Тај уре -
ђај ме ри све па ра ме тре ге о -
ме три је во зи ла и упо ре ђу је
их с фа брич ким по да ци ма,
на осно ву че га мо же те до не -
ти за кљу чак да ли да ку пи те
ау то мо бил или не.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ - - - - - - - 

АХ, ТА ЕВРО ПА…

- - - - - САВЕТИ - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Ло ше на ви ке на ших
во за ча

Мо гу ће оштри је 
ка зне

Упо тре ба мо бил ног те ле фо на
за во ла ном је ка жњи ва и опа сна
и иза зи ва око два де сет од сто
са о браћај них не зго да. Иа ко
је то у ве ћој или ма њој ме ри
по зна то на шим во за чи ма, че -
сто их ви ђа мо ка ко при ча ју
те ле фо ном док упра вља ју во -
зи лом.

Три де сет ме та ра у се кун ди
Во зи ло ис пред вас се кре ће
спо ро, знат но ис под до зво ље -
не бр зи не кре та ња. У мо мен ту
ка да га пре ти че те, по гле да те у
ка би ну ау то мо би ла и има те
шта да ви ди те – во зач при ча
те ле фо ном. Ко ли ко пу та сте
би ли у ова квој си ту а ци ји?

Ис тра жи ва ња по је ди них
струч них те ла у обла сти без -
бед но сти са о бра ћа ја у Ср би ји
по ка за ла су да упо тре ба мо -
бил ног те ле фо на знат но сма -
њу је кон цен тра ци ју. Во за чи
ко ји су уче ство ва ли у ис пи ти -
ва њу во зи ли су од ре ђе ну де о -
ни цу при ча ју ћи те ле фо ном.
По том су мо ра ли да по пу не
упит ник ко ји је са др жао пи та -
ња у ве зи с де та љи ма и зна ко -
ви ма што су се на ла зи ли на
пу ту ко јим су про шли. Они
ко ји су те ле фо ни ра ли, ни су
при ме ти ли го то во 80 од сто
обје ка та ко је про се чан во зач
уо чи то ком пу то ва ња.

Мо жда и опа сни је од са мог
др жа ња слу ша ли це бли зу уха
је сте гле да ње у екран ка ко би
се по сла ла/про чи та ла по ру ка
или по гле да ла об ја ва на дру -
штве ним мре жа ма. Скре та ње
по гле да с пу та и на је дан се -
кунд мо же иза зва ти не сре ћу
јер, као што ис ку сни ји во за чи
зна ју, у са о бра ћа ју сва ка се -
кун да мо же би ти пре суд на.
Ако на ау то-пу ту во зи те бр зи -
ном од сто ки ло ме та ра на час,
за по ме ну ту се кун ду пре ћи
ће те око 28 ме та ра. Узме мо
ли у об зир да је про се чан за у -
став ни пут ау то мо би ла при
овој бр зи ни око 30 ме та ра, а
во за чу је по тре бан је дан се -
кунд да ре а гу је у си ту а ци ја ма

пи ра но сти „де ша ва њи ма” на
свом мо бил ном уре ђа ју.

Овом трен ду ће мо жда до -
при не ти и пра ва ма ни ја ко ја се
про те клих не де ља по ја ви ла
ши ром све та – у пи та њу је 
ви део-игра за мо бил не те ле фо -
не „По ке мон ГО”. Циљ игре је
да уз по моћ ка ме ре ва шег па -
мет ног уре ђа ја про на ђе те по ке -
мо не ко ји се на ла зе на раз ли чи -
тим ло ка ци ја ма, ко је су че сто
не бе збед не по игра ча. Ово је
упо зо ре ње за во за че да ви ше
обра те па жњу на пе ша ке ко ји
ће у ве ли кој ме ри би ти оку пи -
ра ни по тра гом за цр та ним ју на -
ци ма, ко ји се мо жда на ла зе баш
на сред или по ред ко ло во за. У
не ким др жа ва ма ова ви део-
-игра је већ „од не ла” пр ве жр тве.

Са вет је да, ако баш мо ра те
да при ча те то ком во жње, на -
ба ви те бе жич ну слу ша ли цу,
уз по моћ ко је ће вам обе ру ке
би ти сло бод не, или да за ста -
не те по ред пу та ако је по зив
баш нео д ло жан. У су прот ном,
у ваш па ме тан те ле фон ин ста -
ли рај те апли ка ци ју ко ја ће
све ко ји вас зо ву пу тем СМС
по ру ке оба ве сти ти да во зи те и
да ће те их по зва ти ка сни је.

Је дан по зив мо же про ме ни -
ти жи вот, али ни је дан ни је
вре дан ње га.

ПЕ ТИ НА УДЕ СА ЗБОГ МО БИЛ НИХ ТЕ ЛЕ ФОНA

на глог ко че ња, ја сно вам је
због че га је сва ка се кун да бит -
на. О на ви ка ма во за ча у Ср би -
ји го во ре сле де ћи по да ци: око
65 од сто ко ри сти те ле фон док
упра вља ау то мо би лом, а чак
47 про це на та од 4.000 ис пи та -
них је све сна опа сно сти, али
не од у ста је од упо тре бе те ле -
фо на.

Ни пе ша ци ни су бо љи
Ка зна за те ле фо ни ра ње то ком
во жње из но си 5.000 ди на ра;
уко ли ко угро жа ва дру ге уче -
сни ке у са о бра ћа ју, во зач мо ра
да пла ти од 8.000 до 24.000, а
ако иза зо ве са о бра ћај ну не зго -
ду, нов ча ни из нос је у ра спо ну
од два на ест до три де сет хи ља -
да ди на ра уз пет ка зне них по -
е на. Баш због ста ти сти ке ко ју
смо на ве ли, по след њих да на
се спе ку ли ше о мо гућ но сти
ду пли ра ња основ не ка зне, те
ће она из но си ти де сет хи ља да.

Тре ба ис та ћи и на ви ке пе ша -
ка, ко је ни су ни шта бо ље. Те ле -
фо ни ра ње, гле да ње у екран на
ули ци или слу ша ње му зи ке при
пре ла ску пе шач ког пре ла за
под јед на ко је опа сно као и за
во ла ном. Ни су рет ки слу ча је ви
да во зач од го ва ра за то што је
уда рио пе ша ка ко ји је про сто
кро чио на ули цу не по гле дав -
ши ни ле во ни де сно због оку -

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 22. јул 2016.
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ПРОДАЈЕМ форд мондео
1.8, бензин, 2001, регистро-
ван. 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, ре-
гистрован до 0ктобра 2016,
450 евра, договор. 069/104-
13-66. (224243)

ПРОДАЈЕМ пежо 206, 1.4,
бензин, регистрован до ја-
нуара 2017, троје врата,
1.800 евра, договор.
069/104-13-66. (224244)

АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила сервисирамо, пуни-
мо гасом дигиталном ма-
шином, пуњење 2.500 дина-
ра. „Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(224245)

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

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

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

АСТРА Ф 1.8, аутоматик, 5
В, 1997, плин атест, реги-
строван. 064/190-41-39.
(224034)

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

ФИЈАТ пунто 1.2, бензин,
клима, 5 В, 5 Б, 2001, мета-
лик 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. 066/604-23-
64. (224171)

КАМИОН застава 630, Б
категорија, трактор 539,
ИМТ, 2007. годиште, звати
после 20 сати. 064/344-74-
40. (224183)

ЈУГО флорида 1.3, плин,
атест, нерегистрован, 2007,
продајем. Тел. 064/157-20-
62. (224173)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ мер-
цедес 190, тек регистрован,
власник. 064/245-88-59.
(224106)

НОВА буба, 116 коња, први
власник, десет година,
111.000, сервисна докумен-
тација „en vog” серија,
2.900 евра, замена. 345-
534, 064/246-05-71. (и)

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

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

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

ОПЕЛ лимузина 86, нов
плин, регистрован, одли-
чан, 400 евра. 061/626-06-
62. (224264)

ФОРД сијера 1988, нереги-
строван, бензин, плин, 800
кубика, 350 евра. 061/363-
43-39. (224339)

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

ЗАСТАВА 101, скала 55,
1996. у возном стању, може
и у деловима. 064/130-36-
02. (224334)

ФИЈАТ 1.6, 1998, регистро-
ван, атестиран плин, у пр-
вој боји, клима. 064/130-
36-02. (224334)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80 до
1.000 евра. 062/193-36-05.
(224154)

КУПУЈЕМО све врсте вози-
ла, хаварисаних, неисправ-
них и страна возила. Дола-
зим 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, 064/552-31-
19. (224310)

ОТКУП свих врста возила,
катализатора, акумулатора,
продаја половних делова.
066/409-991, 063/782-82-
69. (224310)

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

ПРОДАЈЕМ дворедни ком-
бајн за кукуруз, 1982. годи-
ште, 222 бункераш.
013/675-151. (223997)

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

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (224270)

СЕРВИС телевизора, мони-
тора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28, 353-
463. (224324)

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, квали-
тет, цене од 30 - 65 динара.
ЗТР „Луна плус”, Црепаја.
069/275-73-94. 
(222360)

ПРОДАЈЕМ француски ле-
жај симпо са два ноћна ор-
марића. 060/861-83-17.
(223508)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле.
331-586, 063/805-74-60.
(223662)

ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу, 6 места, на Ста-
ром православном гробљу,
близу капеле. 062/860-80-
87. (223568)

ШАПУРИНЕ и прасиће про-
дајем. Пелистерска 24, 372-
768, 064/172-44-10.
(223834)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, 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 калдр-
ма. 061/659-22-11.
(223932)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп.
061/320-38-09. (223936)

ПРОДАЈЕМ казан 60 л, за
топљење масти, са буретом.
061/229-99-39. (223939)

ПРОДАЈЕМ витрину и сто-
чић. 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 ци-
стерну 500 литара, дечји
креветац, може замена за
дрва. 060/440-30-05.
(224039)

ТОВЉЕНИЦИ, 90 – 110 кг,
прасићи 20-30 кг. Могућ-
ност клања. 061/321-09-36.
(223450)

НА ПРОДАЈУ половне сало-
нит плоче. 064/247-23-00.
(224040)

ИЗ америчке амбасаде тро-
сед и фотеља. После детаљ-
не рестаурације, некори-
шћено, 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, сто-
лице, фотеље терасне.
064/955-51-85. (224190)

ДВА комбинована фрижи-
дера, веш-машина, ТА 2,2
кв, судопера с радним ви-
сећим, 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 бици-
кла, метални, томосова
пумпа на бензин, стари тип.
064/125-22-20. (2242139

ПРОТОЧНИ бојлер сименс
18 кв, две бутан боце 35 кг,
плински котао. 064/209-86-
89. (224215)

НА ПРОДАЈУ тросед, дво-
сед, фотеља, табуре, кре-
вет, ел. Шпорет. 063/111-
88-91. (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, ис-
праван. 353-264, 064/159-
86-09. (224127)

ПРОДАЈЕМ половну гарде-
робу. 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)

ПРОДАЈЕМ струњаче, фо-
теље, бео брачни кревет,
старински креденац и трпе-
заријски сто. 013/232-21-
30, 063/162-50-00. (2241)

РАСПРОДАЈА, све по 10
евра, каучеви, столови, комо-
да, судопера, француски ле-
жај 50 евра. 063/895-23-90.

ПРОДАЈЕМ половне дрвене
прозоре и буков паркет.
063/842-33-60. (2241509

ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче-
ве, угаону гарнитуру, рега-
ле, мост + регал, гарнитуру
мојца, сто + 4 столице, спа-
ваћа соба комплет, комплет
кухиња, дечја колица, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш, суђе,
тепихе, половне ауто гуме,
бицикле разне. 063/107-78-
66. (224115)

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

ШЛАЈФЕРИЦУ за паркет,
шлајферице за терацо, ди-
залицу грађевинску, вибра-
тор за бетон, вагу 500 кг.
064/810-30-91. 
(224175)

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

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

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

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ алуминијумска
двокрилна врата и једно-
крилна ПВЦ врата.
064/549-72-05. (224304)

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (2243139

ЦРЕП полован бибер, 272
мала кикинда, 333. Хитно.
Повољно. 061/676-75-88.
(224347)

ПРОДАЈЕМ домаћу живи-
ну: кокошке, пилићи, патке,
ћурке. 063/894-84-23.
(224327)

ХОБЛЕРИЦА за паркет, га-
мак, монофазна, 500 евра.
061/363-43-39. (224339)

ПРАСИЋИ на продају, по-
вољно, Брестовац. 063/165-
70-20, 064/143-50-23.
(224330)

ПРОДАЈЕМ собу за девојке,
ормар, радни сто, столица,
две фотеље, комода, тоале-
та два огледала и две поли-
це, све као ново. 063/611-
738. (224349)

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

КУПУЈЕМ половну троделну
ал мердевину са 11 гази-
шта. 066/357-870. (222768)

КУПУЈЕМ полован очуван
намештај, плинске боце, ку-
хињске угаоне гарнитуре.
066/900-79-04. (223953)

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе и остали ме-
тални отпад. 060/521-93-
40. (224014)

КУПУЈЕМ значке, ордење
медаље, новац, сатове, пен-
кала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (224068)

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

КУПУЈЕМ замрзиваче, фри-
жидере, веш-машине, старо
гвожђе, акумулаторе, алу-
минијум, бакар, месинг,
олово и старе аутомобиле.
Долазимо на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (224326)

КУПУЈЕМ алуминијум, ба-
кар, месинг, замрзиваче,
веш-машине, гвожђе, дола-
зим. 061/321-77-93.
(224356)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумула-
торе, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре и остало.
061/322-04-94. (224356)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-ма-
шине, замрзиваче, бакар,
алуминијум, месинг, акуму-
латоре. 061/206-26-24.
(224356)

ПРОДАЈЕ се кућа, Србијан-
ска 55, Панчево. 064/651-
16-22. (222307)

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

КУЋА на продају, вреди по-
гледати. 069/697-507. 

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

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

ПРОДАЈЕМ кућу, 232-08-
04, 064/414-24-71.
(223605)

ПРОДАЈЕМ два плаца у Де-
војачком бунару по 20 ари.
Тел. 064/129-15-35.
(223660)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, викен-
дица, сређена, усељива,
струја, два купатила, ас-
фалт. 063/832-50-97.
(223676)

ПЛАЦ 11,5 ари, Иве Курјач-
ког 72, фронт 27 м.
064/295-50-95. (223700)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у Ја-
буци, 300 м2, 6.5 ари, гео-
термичко грејање, клима.
063/378-357. (223545)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,
6,25 ари, одмах усељива.
Тел. 064/303-30-32.
(223935)

ПОВОЉНО продајем кућу
350 м2, 4.5 ара, шири цен-
тар. 064/458-63-75.
(223979)

ПЛАЦ на Миси, 8 ари, ма-
њи стамбени објекат, стру-
ја, телефон, интернет.
064/347-99-45. (223969)

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2,
спрат, 27.000 евра, може
замена за стан. 064/271-74-
67. (223967)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Долову, гаражу површина
25-а и циглу. 313-716.
(223985)

НА ПРОДАЈУ кућа у Омо-
љици. 064/239-95-40.
(223991)

ПЛАЦ, Сефкерин, 15 ари,
3.500 евра, фронт 20 м,
улица ЈНА. 063/878-40-52.
(223990)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу
Војловица, 44 ара, дозвоље-
на градња. Тел. 064/256-35-
40. (223992)

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

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

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

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

ДОЛОВО, кућа на продају,
20 ари, башта, младо воће.
066/334-085. (224053)

КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, легализова-
на, власник. 063/307-674. 

САМОШ, продајем обради-
ву земљу у добричком по-
љу. 064/226-67-31,
013/251-96-03. (224047)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Караули. Тел. 065/517-
33-01. (224025)

ПРОДАЈЕМ дворишну кућу
у Бранка Радичевића.
063/746-12-76. (2124036)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг Муче-
ника 18. Тел. 064/167-04-
77. (224037)

КУЋА са 10 ари плаца, по-
моћним објектима, Горњи
град. 064/133-32-02.
(224022)

КУЋА за инвеститоре, Кни-
ћанинова 33, 180 м2, 5 ари.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 
(224020)

КОД Турске главе главе, ку-
ћа са два локала, 150 м2, 2
ара, 60.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. 224020)

НОВА МИСА, 150 вм, 2
ара, 45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. 224020)

СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ара, 65.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. 224020)

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

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

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

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

ТЕСЛА, 95 м2, 3.5 ара, кол-
ски, 36.000. (49), „Му-
станг”, 064/151-18-93.
(224196)

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

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

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

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

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

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

НА ПРОДАЈУ четири и по
ланца земље код Секиног
салаша, на путу. 062/891-
26-31. (224169)

ПРОДАЈЕМ кућу 70 м2, 7.5
ари, власник, Новосељан-
ски пут, договор. 064/210-
67-45. (224172)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари, Де-
војачки бунар. 063/225-
928. (224077)

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

УЖИ ЦЕНТАР, 90 м2, 3 ара,
добра локација. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (224080)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву, нову, 170 м2, одмах усе-
љиво, све чисто. 013/601-
472, двадесет минута до
Панчева. (224073)

ПРОДАЈЕМ три хектара,
Мали надо, један хектар,
српско поље, ½ ланца, ста-
ри црепајски пут. После 16
сати. 064/578-78-73.
(224055)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ башту од 21,35
ари на путу Глогоњ-Сефке-
рин. Тел. 060/337-23-00,
372-300. 
(2241239)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-
ном плацу у Војловици, ле-
глаизовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. 
(224130)

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

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. Тел. 601-
281. (224134)

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

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

НОВА МИСА, кућа 112 м2,
1 ар, 25 м2, 55.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(224143)

ЦЕНТАР, кућа 163 м2,
4.5ара, 73.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(224143)

ПРОДАЈЕМ 2 + 2 ланца зе-
мље. 060/031-52-62.
(224152)

ПРОДАЈЕМ плац у Панчеву,
Пелистерска, 14,37 ари,
под воћем. 063/491-250.
(224149)

ПРОДАЈЕМ плац, дозвоље-
на градња, Миса. 060/766-
23-36. (224224)

КУЋА на продају, усељива,
од цигле, спаваћа соба са
мадрацима. 062/967-66-45.
(224176)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди по-
гледати. 063/756-06-
04.(224225)

ЦЕНТАР, кућа 84 м2, ПР +
I, два локала и стан. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (224256)

ШИРИ центар, грађев ин-
ски плац, 51 ар, 50 м
фронт. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-
09. (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)

КУЋА спратна, 140 м2, 10
ари плаца, Кудељарски на-
сип, колски улаз. 061/317-
07-67.  (224297)

КУЋА, Дебељача, 100 м2, 16
ари палца, повољно.
023/871-206, 065/419-25-
25. (224305)

КАРАУЛА, нова кућа, 86 м2,
енергетски пасош, укњиже-
на,власник., 065/258-87-77. 

ПРОДАЈЕМ нову кућу на
Тесли, 110 м2. 063/783-39-
97. (224323)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, одлич-
на, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/928-
89-68. (224271)

ХИТНО продајем уређен
воћњак 18 ари, Кудељарски
насип. 063/472-669.
(224266)

ПРОДАЈЕ се десет ари ба-
ште, код бивше касарне
5.000. 064/888-40-95.
(224265)

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

ХИТНО продајем/мењам
кућу, нова миса, 200 м2.
063/864-07-06. (224340)

ПРОДАЈЕМ кућу, 100 м2, 4
ара, 23.000 евра, Козарач-
ка. 061/664-39-26. (224228)

ПРОДАЈЕМ кућу 70 м2, 3
ара, 20.000 евра. Козарач-
ка. 061/664-39-26. (224288)

ПРОДАЈЕМ три и два ланца
земље. 060/153-25-15.
(224291)

УСЕЉИВА кућа 140 м2, Вој-
ловица, Јаношикова 94, са
локалом 32 м2, плац 7,3
ара. 063/386-309.

ПЛАЦ Пелитерска, улица
5,5 ара, струја, вода, ас-
фалт. Могућа замена за ау-
томобил. 063/832-17-26.
(224294)

ПРОДАЈЕМ кућу, Банатски
Брестовац, 18.000 евра.
Тел. 013/626-691, 065/628-
48-33. (224326)

ОМОЉИЦА, монтажна пре-
лепа, 11.500, а нова укњи-
жена, 16.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4671)

КУЋА 50 м2 на 9 ари плаца,
хитно. Пелистерска, Ново-
сељански пут. 065/410-97-
34. (224353)

МАКСИМА ГОРКОГ, цен-
тар, део куће, салонска, из-
лази на улицу, комплетно
сређена, 87 м2, 58.000 евра.
061/131-86-54. (224358)

КУЋА, Змај Јовина, пешач-
ка зона, копмплетно сређе-
на, 180 м2, 100.000 евра.
060/034-31-11. (224358)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ двособан стан,
сређен. 060/359-54-39.
(СМС)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2, на по-
дају, 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)

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

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

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

ЦЕНТАР, продаја станова
59-120 м2, укњижено, ета-
жирано, 600-850 евра/ква-
драт са ПДВ-ом. 063/323-
584. (223414)

СТАН, 45 м2, IV спрат, Ко-
теж 2, Кикиндска. 
063/272-152. 
(223900)

НА ПРОДАЈУ стан 84 м2,
Котеж 2, VI спрат, без по-
средника. 065/398-98-99.
(223742)

СТРЕЛИШТЕ, стан, ВП, ЦГ
+ тераса, подрум. 061/224-
47-97. (223807)

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

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

ДВОРИШНИ стан са греја-
њем и баштом продајем,
15.000 фиксно. 062/885-43-
20. (223692)

СТАН 110 м2, центар,  кру-
жни ток пијаце, Ослобође-
ња 28-а. 064/295-50-95. 

КОТЕЖ 1, Ослобођења, 60
м2, IV спрат, лифт, ЦГ, по-
лунамештен. 063/163-52-
05. (223208)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м +
17 пословног простора,
центар, 35.000. 064186-50-
87. (223945)

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

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

ПРОДАЈЕМ стан 65 м2, Ко-
теж 2, звати увече. Тел.
318-890. (224048)

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

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

ХИТНО, Тесла, трособан,
61 м2, две терасе, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (224020)

ТЕСЛА, двособан, 49 м2, те-
раса, 28.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (224020)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
тераса, 28.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (224020)

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

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

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

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

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

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

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

СТРЕЛИШТЕ, продајем
укњижен двособан стан, 58
м2, сређен. Тел. 064/968-
56-80, договор. 

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

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

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

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, може замена за
мањи, власник. 061/164-53-
41. (224066)

ХИТНО продајем стан, дво-
ипособан, II спрат, ЦГ, Ко-
теж, власник. 
060/095-83-05 
(224094)

ГОРЊИ ГРАД, Кутко, 57 м2,
I, прелеп, 35.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(224196)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, III, тераса, ТА, беспре-
коран, 23.,000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(224196)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, тераса,
VI, ЦГ, дбоар, 25.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(224196)

КОТЕЖ 2, двособан рено-
виран, 61 м2, V, 29.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (224196)

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

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

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

СОДАРА, двоипособан, VII,
са гаражом, 35.000, дого-
вор; трособан, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (224180)

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

СТРЕЛИШТЕ, сређена гар-
соњера, 14.500; 7. јула јед-
нособан, 17.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(224180)

ЗЕЛЕНГОРА, леп двособан,
26.-500; Миса – нов, 35 м2,
21.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (224180)

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

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

ЈЕДНОСОБНИ, двособни,
трособни станови. Агенција
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (224163)

СТРОГИ центар, двоипосо-
бан, V, 63 м2, 43.000; тро-
собан, 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”, 060/683-10-
64. (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 проши-
рења. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ДВОСОБАН, Содара, одли-
чан распоред, хитно,
28.000 евра, 55 м2 + тераса.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште, гара-
жа, баште, укњижен.
064/938-41-99. 
(224137)

ДВОИПОСОБАН, Котеж,
ЦГ, 64 м2, двострано орјен-
тисан, 36.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

ДВОСОБАН, 72 м2, ЦГ, Ко-
теж, одмах усељив, сређен,
40.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)

БАВАНИШТАНСКИ, 83 м2,
трособан, двориште, башта,
16.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20. 

ЈЕДНОСОБНИ, 35 м2, Стре-
лиште, 21.5000; Миса,
21.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(224141)

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

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

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/квадрат, 62 м2, 68 м2.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (224143)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2, III,
TA, 24.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (224143)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50. 

СОДАРА, трособан, 62 м2,
III, 35.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (224143)

СОДАРА, једноипособан,
45 м2, V, 27.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(224143)

НОВА МИСА, једноипосо-
бан, 47 м2, I, 20.000. (188),
„Una Dal li”, 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. 064/175-
31-61. (224102)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ гарсо-
њеру на Тесли, V, ТА, по-
вољно. Тел. 063/867-58-19.
(224148)

СТАН на Старом Тами-
шу,трособан,86 м2, подрум,
25.000 евра. 065/881-19-92.
(224225)

КОТЕЖ 1, комфоран једно-
собан, ВП, 37 м2, ЦГ, рено-
виран, 24.5000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(224225)

СТРЕЛИШТЕ, добар двосо-
бан, 57 м2, VI, ЦГ, 24.5000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (224225)

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

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

САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, 13.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (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, 063/494-
898. (224236)

КОТЕЖ 2, двособан, 63 м2,
III, ЦГ, 31.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (224236)

ЦЕНТАР, двособан, 50 м2,
II, ЕГ, потпуно сређен, усе-
љив, 39.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (224236)

КОТЕЖ 1, одлична гарсо-
њера, продајем, може за-
мена. 065/251-03-55.
(224237)

ТЕСЛА, трособан стан, про-
дајем, може замена, одлич-
на локација. 065/251-03-55.
(224237)

ПЕНЗИОНЕРИ. Доживотно
издржавање, куповина ста-
на са вашим плодоужит-
ком. Смештај у геронтоло-
шки центар, потпуна прав-
на заштита. Консалтинг тим
„Елпис”. Позовите:
061/324-40-85, 060/332-05-
92. (224291)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
45 м2, II, 26.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (224256)

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

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

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

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-55-
74. (224253)

НОВА МИСА, једнособан,
35 м2, приземље, ЕГ, укњи-
жен, 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)

СТАНОВИ

ПОНУДА



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

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

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

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

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

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

ХИТНО продајем двоипосо-
бан стан на Содари.
064/559-28-51. (224307)

ПРОДАЈЕМ два трособна
дуплекса, завршна фаза,
100 м2 и плацеве. 013/341-
789. (224312)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан у центру Опо-
ва.063/164-61-70. (224344)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, 55 м2, 26.000 евра, без
посредника. 064/214-42-60. 

ПРОДАЈЕМ трособан ком-
форан стан,Тесла, са нус-
просторијама. 060/488-21-
15. (224286)

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

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

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине”, потребни мањи ста-
нови, 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”, по-
требни 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

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

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

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

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

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

ИЗДАЈЕМО намештен јед-
нособан стан на Тесли.
063/118-30-40, 062/823-92-
02. (223642)

ИЗДАЈЕМ двособан клима-
тизован, делимично наме-
штен стан. 063/178-99-48.
(223542)

СТАН 50 м2, може наме-
штен и ненамештен, повољ-
но, на дуже. 064/179-87-75.
2233938)

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

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

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Котежу 1, 80 евра.
064/644-96-55. (223943)

КОД Болнице издајем на-
мештену гарсоњеру самцу,
70 евра. 065/353-07-57.
(223956)

ИЗДАЈЕМ празан једноипо-
собан стан на Котежу 2.
063/846-02-35. (223957)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан, 80 евра,
Максима Горког 96.
060/517-82-53. (223968)

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

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

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

ИЗДАЈЕМ празан двоипосо-
бан стан, Тесла, ЦГ, клима,
после 17 сати. 061/261-32-
56. 

ПОВОЉНО једнособан стан
за ученице (2) или самице.
Тел. 354-952, 064/393-56-
09. 

ИЗДАЈЕ се једнособан на-
мештен стан. 064/458-29-
47. (224017)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ кућу
са помоћним објектима и
баштом. Тел. 065/219-14-
22, 060/348-19-88.
(224018)

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

НА ДУЖИ период издајем
трособан стан у Тргопро-
дуктовој згради. 063/893-
27-96. (224003)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен/полунамештен стан у
кући, посебан улаз, спрат,
клима, кабловска. 060/152-
88-55, Стрелиште. (224008)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
Новом Саду. 9063/863-49-
54. (224084)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан у згради, без греја-
ња. 013/344-167, 064/950-
23-40. (224086)

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

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

ИЗДАЈЕМ трособан стан на
Тесли, празан. Тел. 251-33-
11. (224075)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
32 м2, Браће Јовановић 33-
д, 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. 060/357-
82-21. (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 наме-
штен стан + депозит, Стре-
лиште.064/131-44-67.
(224199)

НЕНАМЕШТЕН двособан
стан, близу школе, посебан
улаз, телефон, кабловска.
063/117-15-17. (224195)

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

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

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

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Тесли. 061/804-97-
23. (224160)

МАЊИ једнособан наме-
штен стан са центрланим
грејањем, Котеж 1.
060/804-69-13. (224103)

ИЗДАЈЕМ једнособан полу-
намештен стан, Котеж 1,
телефон, ЦГ. Тел. 064/504-
88-36. (224104)

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

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)

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

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

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

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан са интернетом,
предност студент. 013/355-
537, 065/335-55-37.
(224133)

ИЗДАЈЕМ једнособан, 42
м2, празан, Стрелиште,
зграда, преко пута „Авива”.
064/278-43-46. (224139)

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

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

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

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

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

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

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

ИЗДАЈЕМ празан дворишни
стан, 32 м2, Содара.
065/469-57-95. (224352)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан 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 гарсо-
њеру, самици-самцу.
063/248-729, 063/126-92-
77. (222499)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, центар. 063/389-972.
(2242819

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у строгом центру.
064/280-60-36. (224282)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/033-38-83. (224278)

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

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, стан
једнособан, намештено, со-
бу за самца, повољно. Цен-
тар. 061/131-79-04.
(224317)

ИЗДАЈЕМ сезонским радни-
цима собе са купатилом,
посебан улаз. 064/264-02-
39. (224318)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
празан, 40 м2. 061/254-17-
08. (224263)

ИЗДАЈЕМ стан самцима,
намештен, нова Миса, бли-
зу „беовоза”, посебан улаз.
064/207-19-88. (224273)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на Содари.
063/524-642. (224338)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,
самцу, самици, у новој ку-
ћи. 064/130-36-02.
(224334)

ИЗДАЈЕМ СТАН, 50 КВМ,
Котеж 1, на дуже време,
уређен. 013/681-958.
(224341)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Стрелишту.
Звати на тел. 063/472-446.
(224331)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан, 46 м2, почетак В. Бу-
левара, Котеж 2. 064/929-
98-49, 013/310-740.
(224295)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, Стрелиште.
065/331-63-58. (224292)

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

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са-
мачком. 064/351-18-78.
(224251)

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

ИЗДАЈЕМ комфоран једно-
ипособан намештен двори-
шни стна + гарсоњера.
Стрелиште. 013/362-406,
064/218-83-45. (224247)

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

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач” . 064/370-
79-47. 

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 гра-
да, два улична излога, изда-
јем. 063/628-626, 066/344-
033. (224228)

ПОТРЕБНА кућа у закуп за
радионицу, магацин.
064/476-58-00. (224204)

ИЗДАЈЕМ пословни и скла-
дишни простор 450  850 м2.
060/(312-90-00. (224078)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, цен-
тар, 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 околи-
на, купујем. 062/140-67-16,
(224112)

ПОТРЕБАН мајстор који би
поставио антену за бокс ТВ.
063/809-88-48. (СМС)

ПОТРЕБНА продавачица у
продавници мешовите ро-
бе. 062/676-467. (СМС)

ФРИЗЕРСКОМ салону „Го-
га” потребна радница са
искуством. 060/445-04-15.
(222867)

ПОРОДИЦИ у Немачкој по-
требна жена за негу старих
лица са познавањем немач-
ког језика. 062/571-007.
(222837)

ПОТРЕБНИ промотери –
продавци за рад на терену.
062/825-27-25. (223322)
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ПОТРЕБНА радионица са
индустријским машинама
за услужно шивење.
064/275-72-00. (223149)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством у пекари. 062/404-
144. (223623)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац” потребне раднице у
кухињи и роштиљу.
063/897-55-04. (222246)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице за
кухињу и роштиљ. 063/834-
88-10. (2222426)

ПОТРЕБАН возач шлепера
са искуством. Контакт,
064/873-88-11. 

ПОТРЕБНА конобарица за
рад у кафићу. 060/362-22-
21. (223876)

„МОДЕЛ СЗР”, потребна
жена са искуством за рад
на индустријским шиваћим
машинама. 064/139-04-30.
(224035)

ПОТРЕБАН радник са иску-
ством у аутоперионици
„Феникс”. 063/429-192.
(224009)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским шиваћим
машинама. 064/677-68-15.
(224011)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
Слот клубу „Ken tucky”.
064/989-88-89, 
066/645-26-62, Милан.
(224099)

ПОТРЕБНЕ раднице за ши-
вење на индустријским ма-
шинама. 064/127-22-48.
(224061)

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

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

ЗТР „АНА и УКИ„ тражи ис-
кусне раднице за рад на
равној машини и ендлери-
ци. 064/298-94-77. 

ЛИМАРИЈИ „МАРКОВИЋ”
потребни радници за рад
на висини, грађевински ли-
мари, бравари, помоћни
радници. 065/670-12-43. 

ПОТРЕБНИ радници у ку-
хињи и пословођа за ресто-
ран „Пилећи дућан”. 377-
230, 064/259-96-62. 

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
ни пица-мајстор и раднице
на палачинкари. 062/339-
279. (224320)

PAN BAU MAX фирми по-
требни: армирачи, зидари и
тесари. Звати на 013/403-
639, од 8 до 16 сати.
(224270)

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

ПОТРЕБНА кућна помоћни-
ца од 50 – 65 година за по-
моћ старијој жени. Јавити
се од 14 до 15 сати.
062/173-86-93. (224267)

ПОТРЕБАН кувар. Винарија
„Ђурић”, Максима Горког
71. (224108)

ПРОДАВНИЦИ здраве хра-
не потребан радник са ис-
куством у раду. 066/908-
66-58. (224140)

ПОТРЕБНА девојка, жена
са познавањем енглеског и
немачког језика. 063/156-
76-57.(224151)

ЧАСОВИ енглеског језика
за ученике, 700 дин/90 мин.
Студенткиња. 
061/186-26-67. (СМС)

РАДИМО физичке послове:
ископи, бетонирања, шуто-
ве, селидбе, штемовање,
обијање. 065/600-05-30.
(222284)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 
063/882-25-09. 
(221487)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација., Мића, 064/310-
44-88.  (223135)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање, воде, кана-
лизације, кабина, славине,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (222698)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, сти-
ропор, фасаде, кречење.
063/865-80-49. (223143)

ПОПРАВКА-УГРАДЊА,
ПВЦ и АЛУ столарије, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, стаклорезачке услу-
ге. 060/545-34-04. (223454)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, да-
вање терапије, купање и не-
га болесника. 063/737-59-
60. (223670)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панче-
во, машински сечемо вла-
жне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (223726)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, изда-
вање, 10 евра дан, позови-
те. 064/235-08-15. (223337)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња нове
инсталације. Машинска од-
гушења санитарија.
062/382-394. (223605)

ВРШИМ поправке кровова,
мењам ломљени цреп.
061/320-38-09. (223936)

ПОВОЉНО спремам стано-
ве, пеглам веш. 066/940-53-
48. (2240939
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РЕНОВИРАЊЕ кровова,
малтерисање, зидање, сти-
ропор фасаде, кречење, по-
вољно. 063/865-80-49.
(223965)

ПОПРАВКЕ, столарија, бра-
варија, санитарија, монти-
рање бојлера, шпорета, гре-
јача. Слободан, 063/865-
80-74. (223966)

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

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ-
КИ радови, монтажа капи-
ја, ограда, надстрешница,
застакљивање тераса.
062/816-33-84. 
(223974)

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

ПОВОЉНО: кречење, гле-
товање и поставка гипса.
Тел. 061/625-97-90,
064/007-81-14. (224058)

ЧАСОВИ, основе електро-
технике, професор са иску-
ством.  062/801-97-58.
(224051)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправке, лакирање парке-
та, бродског пода. 064/341-
79-60, 065/543-21-53.
(224041)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством
тражи посао. 064/120-77-
64. (224043)

НЕГОВАТЕЉИЦА мења пе-
лене, ране, ноћно дежур-
ство, звати од 15 до 21 сат.
060/366-63-69. 
(223993)

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

РАДИМО све физичке по-
слове, бетонирања, разбија-
ње бетона, ископе, рушења
кућа, кошење, итд.
064/122-69-78. 
(223999)

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

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, венецијанери, ролет-
не, уграђујем, поправљам
гуртне. 064/181-25-00.
(224013)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гип-
сарски радови, повољно.
Пензионерима попуст.
061/626-54-06. (2240149

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ,
електричарски радови, пла-
фони, 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, 064/157-20-
03. (224204)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све оста-
ло, најповољније. 065/361-
13-13. (224202)

ПРАЊЕ тепиха, долазак
бесплатан, дубинско прање
намештаја. Наташа. 361-
474, 060/361-47-41.
(224201)

НУДИМ помоћ старим осо-
бама. 069/351-63-63.
(224191)

РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ, тра-
касте, комарници, венеци-
јанери. 065/337-04-09,
013/370-409. (224186)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета. 063/369-
846. (2241829)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, тракасте за-
весе, венецијанери, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (224181)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, израда ко-
шуљице, уградња ламината,
столарије. 062/816-33-84. 

МОЛЕРАЈ: глетовање, кре-
чење, лепљење тапета, фар-
бање столарије, тражим по-
сао. 013/310-741, 064/174-
03-23. (224113)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адап-
тације купатила, славине,
одгушења канализације од-
мах. 063/269-173. (224126)

КОСИМ траву тримером,
врло повољно. Зоран.
061/683-67-48, 064/438-12-
46. (224157)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, бојле-
ра, најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (224240)

СЕРВИС, допуна, уградња
клима. Најповољније.
064/520-48-80, 063/740-83-
98. (224222)

СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
брзо, ефикасно, повољно.
Никола. 061/159-74-73. 

РЕЛАКС терапеутска и ан-
тицелулит масажа. Бескрв-
ни медицински и естетски
педикир. 013/351-907,
061/308-95-86. (224231)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања.
Професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (224260)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
ефикасно, повољно.
063/318-780. (224306)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адапта-
ције купатила, сервис, по-
вољно, одмах. 377-930,.
064/586-85-39. (224309)

ОЗБИЉНА жена спрема
зграде, канцеларије, кафи-
ће, пеглање. 063/430-409.
(224342)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-23-
38. (224329)
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КОШЕЊЕ и крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште. 064/196-
17-32. (224355)

ПРЕВОЗ тамићем, кипером
до 2 м³, шљунак, шут,  пе-
сак и остало. 061/612-14-
50. (223924)

КОШЕЊЕ травњака, двори-
шта, воћњака, тримером,
могућност одвоза траве.
061/612-14-50. (223924)

СВЕ врсте физикалија, се-
лидбе, утовар/истовар ро-
бе, сечење/цепање дрва,
одвоз шута, смећа... копа-
ње, кошење, чишћење тава-
на, шупа, подрума и слич-
но. Дејан, 065/440-97-00,
341-571. (224360)

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

ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, продаја бибер цре-
па. 065/535-24-56.
(224361)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шупе, шут и остало.
061/321-77-93. (224356)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-
66-41, 064/317-10-05.
(224268)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камиони-
ма, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту наме-
штаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан дола-
зак и процена посла. Пла-
ћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (223655)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.  (223655)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па 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 ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (223655)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебе-
љаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (219407)

КАМИОНСКИ превоз, пе-
сак, шљунак, шут, најпо-
вољније, 1.300 динара.
062/355-154, 066/355-154.
(222241)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(221629)

ПОВОЉНО, превоз робе,
селидбе, комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (223571)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца, мањим и већим ка-
мионом. Најповољније у
граду. Утовар и одвоз шута,
ископ багерима. 064/648-
24-50. (223450)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила
са корпом за рад на виси-
ни, 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)

САЛОН „Гога” издаје столи-
цу за рад ноктију и педики-
ра, услови повољни.
060/445-04-15. (222867)

РОЛЕТНЕ, комарници, ве-
нецијанери, ново и попра-
вљам. „Орка”. 064/189-40-
91, 354-777. (217759)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (220344)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево, даље, цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (223422)

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, спорт-
ски терени, нуди простор за
рођендане. 060/362-22-21.
(223876)

КРОВОВИ, поправке, ме-
њање црепова, летви, ста-
рог црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, пато-
шење, изолације, најјефти-
нији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (223951)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације.
Замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије. Све
за воду, канализацију, од 0-
24 сата, нон.стоп.  Пензио-
нерима екстра попуст,
013/235-39-21, 064/290-45-
09, 061/348-20-00.
(223951)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.
(223983)

СЕРВИС телевизора, разних
електро-уређаја, електри-
чар, ауто-електричар,
уградња ауто-радија. Дејан,
063/800-01-96. (824033)

ОБЕЗБЕДИТЕ локал, кућу,
ауто-радионицу новом ме-
тодом. 064/179-26-60.
(224033)

РОЈАЛ МГ, ролетне, комар-
ници, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарије. Све
за воду од 0-24 сата.   Пен-
зионерима екстра попуст.
348-139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (224164)

ЛИМАРИЈА грађевинска,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радови,
санације цурења. Изра-
да/монтажа.  064/903-39-
23. (224067)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, по-
вољно. Проверите. 061/141-
38-02, 063/177-69-74.
(224059)

НАЈПОВОЉНИЈЕ, машин-
ски ископ подрума, рушење
старих објеката, превоз
шљунка, утовар/истовар па-
лета. Звездан, 063/224-435.
(224096)

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-
оном, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољ-
није. Иван. 063/107-78-66.
(223655)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. 
(223655)

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

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

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе по-
прављамо квелитетно с га-
ранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(224245)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења купатила, канализа-
ције, адаптције, замене, по-
правке. 013/331-657,
063/777-18-21, 
064/495-77-59. 
(224229)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно, песак, шљунак, сеја-
нац, ризлу, одвозимо шут.
064/354-69-94. 
(224280)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-
66-41, 064/317-10-05.
(224268)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску кар-
ту 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)

ОГЛАШАВАМ неважећим
уверење о положеном
стручном испиту издату од
педагошке академије
„Жива Јовановић”

Вршац,  на име Корнелија
Крнишан. 
(223592)

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

ГОСПОДИН старији жели
да упозна старију даму са
којом би до краја живота
поделио све, све. 060/411-
24-27. (224267)

НЕМАЧКИ пензионер, 69
година тражи слободну же-
ну од 55-60 година, без
икаквих обавеза. 064/501-
91-05, 013/236-72-95.
(224179)

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, каблов-
ска, двориште, ново.
061/636-08-57, 
www.so ko-ba nja.or g 
Зорица. (200638)

СОКОБАЊА, издајем сме-
штај, центар, Борићи, ка-
бловска, паркинг. 
www.so ko ba nja-apart ma ni -
mi ra.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 из-
дајем апартман. 064/616-
33-83. (223750)

СУТОМОРЕ, издајем собе
са помоћном кухињом, це-
на повољна. Тел.
00382/303-747-94. (223606)

ИЗДАЈЕМ стан на Златибо-
ру, центар, повољно.
063/892-74-62, 
065/892-74-62. (223618)

ИЗДАЈЕМ апартман на Зла-
тибору, повољно. Центар,
кабловска, паркинг, ново.
063/759-98-77. (223934)

ВРЊАЧКА БАЊА, у апарт-
манском насељу лоцираном
200 метара пре извора Сне-
жник издајем мањи двосо-
бан апартман са терасом,
лепо опремљен. Цена по-
вољна. 060/823-26-06.
(223600)

ПОВОЉНО летовање, Суто-
море Шушањ, пун пансион
са превозом фудекс.
064/193-15-92. (223653)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора, повољно.
063/709-44-97. 

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

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

КРАШИЋИ, апартмани 8 –
10 евра, кревет.
+381/63243-859,
+381/60512-19-54,
+382/32679-098,
+382/67839-218. (2244046)

СУТОМОРЕ, издајем једно-
собан комфоран стан за
одмор. Тел. 069/111-13-06. 

ЗЛАТИБОР, апартмани, из-
дајем 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.apart -
ma ni har mo ni ja-so ko ba -
nja.co m Нада. (224227)

БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 100 м до
мора, климатизован.
060/321-60-07.  (2243)
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РАД НО ВРЕ МЕ  БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо -

бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

По тре бан рад ник у фир ми „Sava produkt”

d. o. o. из Цре па је, за рад са по љо при вред ним

ма ши на ма, са ис ку ством или без. Пред ност има -

ју кан ди да ти ко ји су во зи ли ме ха ни за ци ју но ви је

ге не ра ци је. Проб ни рад уз при ја вљи ва ње, за

стал но или се зон ски. За оста ле ин фор ма ци је по -

зо ви те број 063/733-39-87. 

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ

ПАН ЧЕ ВО, Ул. Жар ка Зре ња ни на бр. 179

Те ле фон: 013/235-12-92

ИС ПРАВ КА КОН КУР СА за из бор у зва ње и за сни ва ње

рад ног од но са об ја вље ног 15. ју ла 2016. го ди не у не -

дељ ни ку „Пан че вац”.

У тач ки 2. кон кур са уме сто за ужу на уч ну област Кли -

нич ка сто ма то ло ги ја, тре ба да сто ји:

      „за ужу на уч ну област Ба зич на и прет кли нич ка

сто ма то ло ги ја”.

Оста ли усло ви оста ју исти као у кон кур су.

      Ак ци о нар ско дру штво „Feromont oprema” из Пан -

че ва, Ул. Ска дар ска бр. 77, по зи ва за ин те ре со ва не да

се при ја ве на оглас за по сло ве:

      1. Шеф тех нич ке при пре ме – 1  из вр ши лац, са

ис ку ством од нај ма ње пет го ди на на по сло ви ма тех -

нич ке при пре ме про из вод ње и раз ра де тех нич ке до ку -

ме на та ци је у ме та ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји.

Школ ска спре ма: ви со ка или ви ша школ ска спре ма

ма шин ске стру ке са ис ку ством у про јек то ва њу и кон -

стру и са њу у AutoCad про гра му.

      

      2. Кон струк тор - 1 из вр ши лац, са ис ку ством од

нај ма ње три го ди на на по сло ви ма кон стру и са ња, про -

јек то ва ња и раз ра де тех нич ке до ку ме на та ци је у ме та -

ло пре ра ђи вач кој ин ду стри ји. Школ ска спре ма: ви ша

или сред ња школ ска спре ма ма шин ске стру ке, са ис -

ку ством у про јек то ва њу и кон стру и са њу у AutoCad

про гра му.

      

      3. Тех но лог за ва ри ва ња са за вр ше ним кур сом

IWE (International Welding Engineer) – 1 из вр ши -

алц,  са ис ку ством од нај ма ње три го ди не на по сло ви -

ма тех но ло га за ва ри ва ња. Школ ска спре ма: ви со ка

или ви ша школ ска спре ма ма шин ске стру ке.

      

      4. Опе ра тер на CNC borverku i CNC karuselu –

2 из вр ши о ца, са ис ку ством од нај ма ње јед не го ди не на

по сло ви ма ма шин ске об ра де на CNC ма ши на ма, са

проб ним ра дом од два ме се ца.  Школ ска спре ма: сред -

ња или ви ша струч на спре ма ма шин ске стру ке.

      

      5.   Кра ни ста - 1 из вр ши лац, са ис ку ством од нај -

ма ње три го ди не на по сло ви ма упра вља ња мост ном

ди за ли цом.  Школ ска спре ма:  Ди пло ма о за вр ше ној

обу ци за кра ни сту.

      

      Оглас је отво рен до 05. 08. 2016. го ди не. За ин те ре -

со ва ни тре ба да под не су при ја ву са Curiculum vitae на

адре су: „Feromont  oprema”  а.д. 26000 Пан че во, Ска -

дар ска 77.  или на e-mail: office@feromontoprcma.rs. 

      Ин фор ма ци је на тел. 013/331-277 од 8 до 15 са ти.

      У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра њу

и из град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис -

прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАДСКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске

и стам бе но-ко му нал не по сло ве

ОГЛА ША ВА
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА ЈАВ НИ УВИД

СЛЕ ДЕ ЋЕГ ПЛАН СКОГ ДО КУ МЕН ТА

Нацрт пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се ље ног ме -

ста Ба нат ски Бре сто вац

      

      Јав ни увид Пла на одр жа ће се у тра ја њу од 30 да на,

и то по чев од 22. 07. 2016. до 22. 08. 2016. го ди не.

      План ће би ти до сту пан јав но сти у згра ди Град ске

упра ве гра да Пан че ва, Ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4,

у хо лу, на ше стом спра ту, као и у кан це ла ри ји 610,

сва ког рад ног да на од 9 до 15 са ти и у ди ги тал ном об -

ли ку, на зва нич ној ин тер нет стра ни ци Гра да Пан че ва.

Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом мо гу се до би ти пу -

тем те ле фо на 013/308-905.

      За пру жа ње ин фор ма ци ја у ве зи са на ве де ним

план ским до ку мен том обра ти ти се Се кре та ри ја ту за

ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по -

сло ве Град ске упра ве гра да Пан че ва, на тел. 308-905.

Пред став ни ци об ра ђи ва ча пла на да ва ће оба ве ште ња

ве за но за план ски до ку мент за вре ме тра ја ња јав ног

уви да, сва ког пет ка, у вре ме ну од 10 до 12 са ти.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе у то ку тра ја ња јав ног уви да, ис кљу чи во

у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви Гра да Пан че ва,

Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-

ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це град ске упра ве

гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во.

      Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же ног план ског

до ку ме на та, би ће ор га ни зо ва на да на 02. 08. 2016. го -

ди не у 12 са ти, у ма лој са ли, на пр вом спра ту, град ске

упра ве Гра да Пан че ва.

      Јав на  сед ни ца  Ко ми си је  за  пла но ве  би ће  одр -

жа на  30. 08. 2016. го ди не,  са по чет ком у 13 са ти, у

са ли на де ве том спра ту згра де град ске упра ве Гра да

Пан че ва. 

      Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр -

жа ва ња јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла си ће

се но ви тер мин и ме сто одр жа ва ња сед ни це Ко ми си је.

(ф/1234)

       На осно ву Ста ту та гра да Пан че ва и у скла ду са Од лу ком

о бу џе ту гра да Пан че ва за 2016. го ди ну, гра до на чел ник гра -

да Пан че ва рас пи су је

Н А К Н А Д Н И   К О Н К У Р С
ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА 

У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 

ЗА 2016. ГО ДИ НУ

       Пра во уче шћа: ре ги стро ва на удру же ња гра ђа на са те ри -

то ри је гра да Пан че ва ко ја се у окви ру ак тив но сти де фи ни са -

ним у свом Ста ту ту ба ве пи та њи ма за шти те жи вот не сре ди не.

       Све нео п ход не ин фор ма ци је у ве зи усло ва за при ја вљи -

ва ње на На кнад ни кон курс, о кри те ри ју ми ма за до де лу сред -

ста ва, о на чи ни ма вред но ва ња про је ка та, као и при јав ни

обра зац, на ла зе се на сај ту Гра да Пан че ва: 

       До ста вља ње при ја ва: У ро ку од 20 да на од да на об ја вљи -

ва ња у ло кал ном ли сту )„Пан че вац”  и на зва нич ном сај ту

Гра да Пан че ва. 

Кон такт те ле фон: 013/308-769 или 013/308-830 ло кал 769 

Пред ло ге про је ка та до ста ви ти у Услу жном цен тру гра да Пан -

че ва у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком:

       У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и из -

град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09 - ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,

132/2014 и 145/2014)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ И

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ

ОГЛА ША ВА ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ
       

       УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЗА ИС ТО -

ВАР, СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ И ДО ЗИ РА ЊЕ ФОР МАЛ ДЕ ХИ ДА У

КОМ ПЛЕК СУ „ХИП АЗО ТА РА” д.о.о. ПАН ЧЕ ВО за по тре бе

ур ба ни стич ко-ар хи тек тон ске раз ра де ло ка ци је У ОКВИ РУ

КОМ ПЛЕК СА „ХИП АЗО ТА РА” д.о.о., на де ло ви ма кат. пар -

це ла број 15724 и 15728/2 КО Пан че во, из ра ђен од стра не ЈП

„Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва”, Ул. Змај Јо ви на

број 6, број пред ме та 05-68/2014, за на ру чи о ца град Пан че -

во, Трг кра ља Пе тра I број 2 - 4 .

       Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти у згра -

ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I, број 2 -

4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам,

гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве. Ин фор ма ци је и

сва оба ве ште ња о јав ној пре зен та ци ји мо же те до би ти на те -

ле фон 013/308-905, кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 10 до 14

са ти у пе ри о ду тра ја ња јав не пре зен та ци је од 7 да на, по чев од

22. 07. 2016. го ди не.

       За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти

при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за вре ме тра ја ња

јав не пре зен та ци је, у пи са ном об ли ку. Град ској упра ви гра да

Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе -

но-ко му нал не по сло ве, Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.

При ја ва
Н А К Н А Д Н И   К О Н К У Р С

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ 
ПРО ЈЕ КА ТА  У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ 

СРЕ ДИ НЕ ЗА 2016. ГО ДИ НУ
Град Пан че во

Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4
26 000 Пан че во

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не
Ко ми си ја за вред но ва ње про је ка та у обла сти за шти те 

жи вот не сре ди не
Н Е   О Т В А Р А Т И !

По след њи по здрав

стри цу, де ве ру и де ди

ПЕ ТРУ 

МИ ЛО ВА НО ВУ

од ЖИ ВЕ и КА ТЕ 

с по ро ди ца ма 

и сна је ЈУЛ КЕ

(87/22428)

ПЕ ТАР 

МИ ЛО ВА НОВ

Ни смо те мо гли са чу ва -

ти од смр ти, али ће мо те

са чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(64/224128)

АЛЕК САН ДРА

МИ ЛО ВА НОВ

21. ју ла на вр ша ва се де -

вет го ди на от ка ко ни си

с на ма. За у век ћеш би ти

у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(65/224128)

16. ју ла 2016, пре ми нуо је наш дра ги отац,

све кар и де да

МИ ХАЉ КИШ

Хва ла ти за сву љу бав ко ју си нам пру жио.

Жи ве ћеш увек у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син МИ ХАЉ с по ро ди цом

и сна ја ОЛИ ВЕ РА с по ро ди цом

(67/224138)

Дра гој ба ки и пра ба ки

МИР ЈА НИ МИЛ КОВ СКИ
1930–2016.

За у век ће би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма, за у -

век с на ма као члан на ше по ро ди це.

Твој унук СА ША КО РИ ДА, ДРА ГА НА 

и пра у ну ци ДА НИ ЕЛ и АЛЕК САН ДАР
(105/224281)

18. ју ла 2016. го ди не пре ста ло је да ку ца

ср це на ше во ље не мај ке

МИР ЈА НЕ МИЛ КОВ СКИ
1930–2016.

Би ла је ча стан чо век, ве ли ки бо рац и при -

ја тељ, чу вар сво је по ро ди це, оми ље на мај -

ка и та шта.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Ћер ка ВЕ РА и зет МИ ЛЕ

(106/224289)

МИР ЈА НА

МИЛ КОВ СКИ

По след њи по здрав

дра гој ба би од уну ке

МА РИ НЕ с по ро ди цом

(116/229351)

По след њи по здрав на шем дра гом ком ши ји

ЂОР ЂУ ЈО ВИ ЋУ

од ком ши ја из згра де у Гун ду ли ће вој бр. 5, Пан че во

(68/2234144)

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)
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16. ју ла 2016. го ди не, у 86. го ди ни, пре ми ну ла је на ша нај дра жа

мај ка, ба ба и пра ба ба

ВИ ДА СТАН КО ВИЋ

Но си ће је у ср цу и ду ши ње ни нај ми ли ји.

Ћер ке СЛАВ КА, ЗО РИ ЦА и РАД МИ ЛА с по ро ди ца ма

(5/223958)

По след њи по здрав

ВИ ДИ СТАН КО ВИЋ
1931–2016.

Мај ко, тво ја бри га и же ља да нас чу ваш умр ла

ни је, тво ја ће то пли на и љу бав веч но над на ма да

бди је.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка ЗО РИ ЦА, зет МИ ША 

и унук НЕ МА ЊА
(6/223958)

На шој нај дра жој

ВИ ДИ СТАН КО ВИЋ

Мај ко, 

Хва ла ти на бес крај ној љу ба ви што си нам пру -

жи ла. Би ла си до бар ро ди тељ, узор и при мер ка -

ко се до сто јан стве но жи ви до по след њег ча са.

Веч но ће мо те во ле ти. 

Ћер ка СЛАВ КА и зет БОР КО
(7/223158)

На шој нај ми ли јој

ВИ ДИ СТАН КО ВИЋ

У јед ан осмех ста ли смо сви.

У јед ном по гле ду тво ја бри га за све.

Тво ја до бро та нам ни кад ни је ре кла не.

Ћер ка РАД МИ ЛА и зет МИ ЛАН
(8/223958)

ВИ ДА

СТАН КО ВИЋ

Вра та твог ве ли ког ср -

цау су увек би ла отво -

ре на за све.

Ба бу шка во ле те: унук

ЗО РАН, снај ка  

МА НУ Е ЛА и пра у ну ци

ЈО ВА НА и БОР КО

(9/223958)

Нај дра жој ба би

ВИ ДИ 

СТАН КО ВИЋ

Би ла си при мер ка кви

тре ба да бу де мо. Ве чи ти

бо рац, оли че ње до бро -

те, увек ве дрог ду ха.

Уну ка РА ДА, зет 

ВЕ ЛИ МИР и пра у ну ци

ПЕ ТАР и АЛЕК САН ДАР

(10/223958)

Ба бу шки

ВИ ДИ 

СТАН КО ВИЋ

Не ка те на ше ми сли за -

гр ле, не ка те по љу бе су -

зе на ше, а бес крај на љу -

бав ко ју си нам пру жи -

ла оста ће веч но у на ма.

Уну ка СА ЊУ ШКА, зет

АЛЕК САН ДАР

и пра у нук МИ ЛОШ

(11/223958)

Ба бу шче на ше,

Увек си би ла ту за нас.

Пу но Ти хва ла за без у -

слов ну љу бав ко јом си

нас во ле ла.

Уну ка САН ДРА и зет

БО БАН

(12/223958

По след њи по здрав дра -

гом бра ту, де ве ру, стри -

цу и де ди

МИ ХАЈ ЛУ 

ТО ДО РО ВУ

пре ми нуо 15. ју ла 2016,

у 43. го ди ни.

Био си до бар и бри жан

брат, стриц и де да. Пре

све га до бар чо век. Хва -

ла ти за све.

Ожа ло шће на по ро ди ца

ТО ДО РОВ

(18/223977)

МА РИ ЈА ХАН ЗЛИЋ
Дра га мај ко, тво ја бес крај на љу бав и до бро та оста ће

за у век у на шим ср ци ма.

Син СТЕ ВА с по ро ди цом

(50/224071)

МА РИ ЈА ХАН ЗЛИЋ
1939–2016.

Дра га мо ја мај ко, оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво ја ћер ка АНИ ЦА с по ро ди цом

(51/224071)

По след њи по здрав с љу ба вљу и по што ва њем сво јој су -

пру зи

МА РИ ЈИ ХАН ЗЛИЋ
од су пру га ЕМИ ЛА

(52/224071)

БО ГО САВ

ПЕТ КО ВИЋ

По след њи по здрав 

дра гом зе ту од ЈЕ ЛЕ 

и ЖИВ КА с по ро ди цом

(66/2243136)

ЗОР КА БЛА ГА

1929–2016.

По след њи по здрав 

мај ци од си но ва БА ТЕ, 

ЂО ЛЕ ТА и ПЕ ГЕ 

с по ро ди ца ма

(71/224158)

По след њи по здрав на -

шој ба ки и пра ба ки

ЈЕ ЛЕ НИ 

МИ ШИЋ

1929–2016.

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Во ле те тво ји ДА ЦА,

НЕ ША, ЈО ВА НА 

и НЕ БОЈ ША с оста лом

род би ном 

и при ја те љи ма

(78/224170)

18. ју ла 2016, на кон бо ле сти, пре ми нуо је

наш во ље ни

БО ГО САВ ПЕТ КО ВИЋ
1934–2016.

По но сни што си био део на ших жи во та, с

љу ба вљу ће мо чу ва ти успо ме ну на те бе.

Син ЖИ ВО ТА, сна ја ЈА СМИ НА, уну ци

ВЛА ДИ МИР и ВО ЈИ СЛАВ, род би на 

и при ја те љи

(82/224192)

По след њи по здрав

ЈЕ ЛЕ НИ 

ПЕ ТРОВ

1930–2016.

Са мош

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(104/224287)

По след њи по здрав дра гом стри цу

ВЕ ЉИ

Увек ћеш би ти у на шим ми сли ма и за у век у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: МИ КА и ДУМ БА с де цом
(101/224272)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо да је наш дра ги отац

ВЕ ЛИ МИР ВЕ ЉА ДР ЉА ЧА

пре ми нуо 17. ју ла 2016, у 66. го ди ни.

Ожа ло шће ни: син ДРА ГАН с по ро ди цом 

и ћер ка СНЕ ЖА НА с по ро ди цом

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и нај леп шим

тре ну ци ма.
(98/224257)

По след њи по здрав дра -

гом стри цу

ВЕ ЉИ

Тво ја до бро та, сна га и

смех за у век ће нам не -

до ста ја ти и ни ка да те

не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји: ЉИ ЉА и ДЕ ЈАН

с де цом

(100/224272)

По след њи по здрав во -

ље ном

ВЕ ЉИ

По сто ји не што што ни -

кад не уми ре, а то је љу -

бав и се ћа ње на те бе.

Твој брат РА ДЕ и сна ја

ЗО РИ ЦА

(99/224257)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

МИ ЛАН 

ПО ПО ВИЋ

25. I 2016.

Оба ве шта ва мо при ја те -

ље да 23. ју ла, у 11 са ти,

да је мо по ла го ди не, на

Но вом гро бљу.

По ро ди ца ПО ПО ВИЋ

(102/224275)

23. ју ла на вр ша ва се го ди на от ка ко ни је са м ном мо ја мај ка

ДРА ГИ ЊА СПА СИЋ
2015–2016.

Мај ко по чи вај у ми ру.
Твој син ДРА ГАН

103/22428)

21. ју ла 2016. на вр ша ва -

ју се три ту жне го ди не

от кад ни си с на ма

ДРА ГИ ЦА

ИЛИ ЈЕВ

1952–2013.

Бол и ту га ни ка ко не

пре ста ју и мно го нам

не до ста јеш.

Не у те шни: ма ма 

ДА НИ ЦА, се стра ГИ НА,

се стри ћи ЖЕЉ КО 

и ДАР КО и зет ТИ БИ

(108/2243169

ЗЛАТ КО 

САЈ КОВ

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу и сјај ном

чо ве ку.

По ро ди ци Сај ков ду бо -

ко са у че шће.

РАН КА и ТО ША 

НИ КО ЛИЋ 

(1/223

СЕ ЋА ЊЕ

РА ТО МИР 

НО ВИ ЧИЋ

24. VII 2009 – 24. VII 2016.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га 

МИ ЛО ДА Р КА и ћер ка

ВИ О ЛЕ ТА с по ро ди цом

(56/224090)

По след њи по здрав

СИ НИ ШИ 

ВИ ТО МИ РО ВУ

107. ге не ра ци ја 

Гим на зи је 

„Урош Пре дић”

(107/2243119

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

МИ ЛАН                      ЈЕ ЛА
1996–2016. 2003–2016.

За у век сте у на шим ср ци ма.
Син НО ВАК и ћер ка МИ ЛЕ ВА с по ро ди ца ма

(53/22407

Ту жна ср ца и с ве ли ким бо лом оба ве шта -

ва мо род би ну и при ја те ље да је 12. ју ла

2016. пре ми нуо  

МИ ЛАН ОЖЕ ГО ВИЋ
1934–2016.

Ожа ло шће на су пру га ЛЕ ПО СА ВА 

и мно го број на род би на

(118/

Из не на да нас је на пу стио наш

НО ВИ ЦА СТА МЕН КО ВИЋ
1960–2016.

Пре ми нуо је ти хо и без ре чи, али ће за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га ЈАР МИ ЛА, син БО ЈАН, ћер ка АЛЕК САН ДРА 

и сна ја НЕ ВЕ НА

(88/224209)

По след њи по здрав

НО ЛЕ ТУ

од ГА ШЕ, МА ЈЕ 

и МИ ЦЕ

(89/224209)

По след њи по здрав зе ту

НО ВИ ЦИ

од та ста и та ште 

БЕ ШКО ВИХ

(90/224209)

По след њи по здрав 

НО ВИ ЦИ

од стри ца и стри не 

БЕ ШКО ВИХ 

с по ро ди цом

(91/224209)

По след њи по здрав

НО ВИ ЦИ

од сва сти ке ЛИ ДИ ЈЕ 

с по ро ди цом

(92/224204)

НО ВИ ЦА 

СТА МЕН КО ВИЋ

Дра гом при ја те љу 

по след њи по здрав од

по ро ди це СТИ ЈЕ ЉА

(113/224337)

12. ју ла 2016. из не на да нас је на пу стио ди ван отац, де да, све кар и

су пруг

ЗО РАН ВА СИ ЉЕ ВИЋ
1953–2016.

По до бр о ти ће те пам ти ти, с по но сом по ми ња ти и од за бо ра ва 

чу ва ти тво ји си но ви СЛО БО ДАН и АЛЕК САН ДАР с породицом 

и су пру га АН ГЕ ЛИ НА

По чи вај у ми ру!

(111/2243319

По след њи по здрав дра -

гом

ЗО РА НУ

ВА СИ ЉЕ ВИ ЋУ

од ње го вих ком ши ја

ЈО ВАН КЕ, БО ШКА, 

ГО РА НА и ЈЕ ЛЕ НЕ

(46/224632)

ЗО РА НУ ВА СИ ЉЕ ВИ ЋУ
По след њи по здрав дра гом ко ле ги.

Од Ц сме не из „Ети ле на”

(47/224037)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги

ЗО РА НУ ВА СИ ЉЕ ВИ ЋУ
1953–2016.

По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју! 
Ко ле ге фа бри ке „Ети лен”-а ХИП-Пе тро хе ми ја а.д.

Пан че во
(112/223927)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла

је на ша  дра га мај ка

ИВАН КА КР СТИЋ
1943–2016.

Тво ја до бро та оста ће веч но у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син АЛЕК САН ДАР, ћер ка

ЗА ГОР КА, сна ја СА ЊА, зет ЉУ БО МИР 

и уну чад МИ ЛИ ЦА, ТА МА РА и МАР КО

(109/224319)

По след њи по здрав на шој

при ји

ИВАН КИ КР СТИЋ
С по што ва њем и љу ба вљу

по ро ди ца ВУЧ КО ВИЋ

(110/2243199

13. ју ла 2016. го ди не на пу сти ла нас је на ша дра -

га и до бра ма ма, на на и прам ба ба

СМИ ЉА НА СТО ЈА КОВ
1919–2016.

Ту гу ју и жа ле за њом ње на де ца: ћер ка 

КСЕ НИ ЈА и унук ВЛА ДИ МИР с по ро ди цом

За хва љу је мо ку мо ви ма, при ја те љи ма и ком ши ја -

ма на из ја ва ма са у че шћа и ис пра ћа ју ми ле нам

по кој ни це до веч не ку ће.
(20/223980)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

СЕЋАЊЕ

КРСТИЋ

МИЛИЦА                  БРАНКО
2006–2016. 2014–2016.

Синови с породицама
(119/4671)
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24. ју ла 2016. го ди не, на гро бљу у Ба нат -

ском Бре стов цу да ва ће мо го ди шњи по мен

ЦЕ ЈИ ЂУ РИ ЋУ
26. VII 2015 – 26. VII 2016.

Про шла је ту жна го ди на. Мно го је ле пих

успо ме на да те веч но пам ти мо и ни кад не

за бо ра ви мо.

Су пру га НА ДИ ЦА и син БО ЈАН

с по ро ди цом

(23/223986)

ЦЕ ЈА ЂУ РИЋ
26. VII 2015 – 26. VII 2016.

По сто јиш и тра јеш кроз нај леп ше успо ме не ко је нас
под се ћа ју на те бе.

Ћер ка ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом

(24/223980)

ЦЕ ЈА ЂУ РИЋ
26. VII 2015 – 26. VII 2016.

По сто јиш и тра јеш кроз нај леп ше успо ме не ко је нас
под се ћа ју на те бе.

Ћер ка СНЕ ЖА НА с по ро ди цом

(25/223986)

ЦЕ ЈА ЂУ РИЋ

26. VII 2015 – 26. VII 2016.

Го ди на про ла зи, а се ћа -

ње и успо ме на на те бе

оста ју.

Брат ЈО ВИ ЦА и сна ја

СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(26/223986)

ЦЕ ЈА ЂУ РИЋ

26. VII 2015 – 26. VII 2016.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Шу рак ЈО ВИ ЦА

с по ро ди цом

(27/223986)

Већ два де сет го ди на чу ва мо нај дра жу успо ме ну на на шег

ПЕ ТРА БЛА ГО ЈЕ ВИ ЋА ПЕ РИ ЦУ
11. VII 1952 – 23. VII 1996.

про фе сор ма те ма ти ке и ге о гра фи је

Не до ста јеш нам, али си ту у ми сли ма  у на шим нај ва жни јим тре ну -

ци ма.

Оку пи ће мо  се на Ста ром пра во слав ном гро бљу, 23. ју ла, у 11 са ти.

ЛИ ДИ ЈА и ЈО ВАН КА

(48/224063)

На вр ша ва се по ла го ди не
од смр ти на ше стри не

АГ НИ ЦЕ 
ДА ЦЕ 

ВОЈ ВО ДИЋ
С по што ва њем ћеш 
оста ти у на шем се ћа њу.

ДРА ГАН 
и МА ЦА ВОЈ ВО ДИЋ

(63/224121)

У не де љу, 24. ју ла 2016,

на гро бљу у Ја бу ци, да -

је мо го ди шњи по мен

на шем чи ки

ТРАЈ ЧЕ ТУ 
МИ ТИ ЋУ

1950–2015.
ДРА ГАН, ВЕ СНА, 
МА РИ ЈА, МАР КО 

и МА РИ ЈА

(73/224161)

У не де љу, 24. ју ла 2016,

на гро бљу у Ја бу ци, да -

је мо го ди шњи по мен

бра ту

ТРАЈ ЧЕ ТУ 

МИ ТИ ЋУ

1950–2015.

ДРА ГАН, ДРА ГИ ЦА 

и НЕ НАД

(74/224162)

СЕ ЋА ЊЕ

26. VII 2008 – 26. VII 2016.

НИ КО ЛА ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ
1990–2008

Мно го смо те во ле ли и у ср цу но си ли и Го -
спо да смо мо ли ли, ал’ је ње го ва же ља би -
ла да ти бу деш с ан ђе ли ма.

Твој осмех пам ти ће мо, тво ју до бр о ту у ду -
ши но си ће мо и за то бом веч но жа ли ће мо.

Тво ји: та та СР БО ЉУБ, ма ма ЖЕЉ КА 
и брат МАР КО  с по ро ди цом

(75224165)

23. ју ла 2016, у 11 са ти,

на Но вом гро бљу да је мо

ше сто мес че ни по мен

на шем дра гом

МИ О ДРА ГУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

МИ ЛЕ ТУ

1955–2016.

Пра зни на, бол и ту га

оста ће за у век у на шим

ср ци ма.

Су пру га СЛА ВИ ЦА 

с де цом и уну ци ма

(77/224168)

Че ти ри год не ни је с на -

ма на ша дра га

СЛО БО ДАН КА

МАН ДИЋ

1950–2012.

Ту га се не ме ри вре ме -

ном, ни ре чи ма.

По нос и се ћа ње на те бе

су увек при сут ни, а љу -

бав веч на.

КА ЋА, МИ ЛАН, ДЕ ЈАН,

СА ЊА и АЦА

(83/222197)

Про шло је по ла ту жне го ди не

БО ГО ЉУБ ЂУ РИ ЦА БО БАН
Чу ва мо успо ме ну на те бе.

Се стра РАД МИ ЛА, зет ИЛИ ЈА, се стри чи на ЈЕ ЛЕ НА 
и се стрић НИ КО ЛА ПО ЛО ВИ НА

(86/224204)

СТО ЈАН
ЈО СИ МОВ СКИ

2006–2016.
Љу бав и се ћа ње на те бе
не уми ру.

Нај ми ли ји
(43/224028)

Про ла зи ту жних шест

ме се ци от ка ко нас је на -

пу стио наш во ље ни

МИ ЛО РАД 

ЧИ КА ЧИ ЛЕ

Ти си зве зда на ше но ћи,

је ди на, и увек ћеш си ја -

ти за нас.

Тво ји нај ми ли ји: 

ВИК ТОР, ЖИВ КА, 

МА РИ ЈА НА и ДРА ГО

(55/224085)

Ма ма, две го ди не  ни си с

на ма

АН КА ПО ПА
Тво ји нај ми ли ји

(58/224098)

ВЛА ДИ МИР ИЛИЋ ПЕ ДИН
2000–2016.

Још увек жи виш....

Мај ка МИ ЛЕ НА и се стра АЛЕК САН ДРА с по ро ди цом

(62/2241199

24. ју ла, у 11.30, на Но вом гро бљу у Пан че ву да -

ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

ма ми, ба ки и та шти

ВЕ РИ ТУР НИЋ
5. IX 1943 – 15. VI 2016.

За у век те но си мо у на шим ср ци ма.

Тво је ћер ке НА ДА и ОЉА с по ро ди ца ма
(95/224248)

ВЕ РА ТУР НИЋ
„Мо жда спа ва са очи ма из ван сва ког зла, 

Из ван ства ри, илу зи ја, из ван жи во та,

И с њом спа ва, не ви ђе на, ње на ле по та.

Мо жда жи ви и до ћи ће по сле овог сна.

Мо жда спа ва са очи ма из ван сва ког зла.”

Ба ко мо ја, не ка ми те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ја СЕН КА
(96/224248)

25. ју ла 2016. на вр ша ва се де сет го ди на от кад ни је с на ма

РА ДОЈ КА ОСТО ЈИЋ

Сли ка, ри там, осе ћај и реч

Зар је та ко бр зо про шло већ...

Зар је та ко бр зо про шло...

Ма ма не до ста јеш

Тво ја ТА МА РА
(97/224252)

ЂОР ЂЕ 

ШУ ШЊАР
27. VII 2011 – 27. VII 2016.

Са мо је вре ме про шло,

бол и ту га оста ли су.

По сто ји не што што ни -

ка да не бле ди, а то је се -

ћа ње на те бе.

Тво ји: БО ЈАН 

и БО ЈА НА с ма мом

(114/224345)
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ПО МЕН

ВА ЛЕН ТИН ВА ЊА МА РИЋ
24. ју ла на вр ша ва се се дам го ди на бо ла и ту ге за мо јим
де те том.

Не у те шна мај ка МИ ЛИ ЦА и очух КО СТА

(4/223452)

У су бо ту, 23. ју ла, на Но вом гро бљу у Пан -

че ву да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на -

шем дра гом

СВЕ ТИ СЛА ВУ МРА ЧИ ЋУ

Тво ја су пру га СЛА ВИ ЦА, ћер ка 

СНЕ ЖА НА, зет ВЛА ДИ СЛАВ и уну ци 

АН ЂЕ ЛА и СТРА ХИ ЊА

(37/224001)

ЉИ ЉА НА 
ВИ ТО МИ РОВ

24. VII 1994 – 24. VII 2016.
Ни је дан трен без Те бе.

Тво ја БРАН КА
(44/224029)

Дра ги наш си не

ЈУ ГО СЛАВ АЛИМ ПИЋ
24. IV 1973 – 27. VII 2015.

Ни вре ме ко је про ла зи, ни су зе ко је про ли ва мо

не ће убла жи ти наш бол.

У су бо ту, 23. ју ла 2016, у 10 са ти, иза ћи ће мо на

го ди шњи по мен и веч но си не пла ка ти за то бом.

Не у те шни ро ди те љи
(45/224031)

Го ди на да на ту ге и бо ла

ЈУ ГО СЛАВ АЛ ЛИМ ПИЋ ЈУ ГА

Не по сто ји уте ха, ни за бо рав от кад си оти шао.

Веч но у на шим ср ци ма.

НЕ ЛА, РИ ЛЕ, АНА и ТЕА
(49/224069)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИВ КО 
ЧА КА ЛИЋ

2007–2016.
Се ћа ње на те бе ни ка да
пре ста ти не ће. Та ко
нам не до ста јеш во ље ни
наш Жи ле.

Тво ја РУ ШКА, си но ви
СА ШКО и СИ НИ ША 

с по ро ди цом

(57/224092)

Го ди шњи по мен на шем

ЈУ ГО СЛА ВУ

АЛИМ ПИ ЋУ

Ни кад те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Од стри ца ДУ ЛЕ ТА 

и стри не КА ТИ ЦЕ

(59/224111)

У су бо ту, 23. ју ла 2016. на вр ши ће се че тр де сет

да на од твог пре ра ног од ла ска

ЛО РЕНЦ ВИ ДЕВ СКИ

По сто ји не што што не уми ре, а то је љу бав и се -

ћа ње на те бе.

Су пру га ДУ ШИ ЦА, син ДА ЛИ БОР и ћер ка 

ЛИ ДИ ЈА, сна ја МИ ЉА НА, зет ИГОР, унук 

АН ДРИ ЈА и уну ка ЛА РА
(60/224117)

ЛО РЕНЦ

ВИ ДЕВ СКИ

Про шло је че тр де сет ту -

жних да на от ка ко нас је

на пу стио. Био је до бар и

пле ме нит чо век, на нео

је бол у на шим ср ци ма.

Шу рак БЛА ГО ЈЕ 

и ЗО РИ ЦА с по ро ди цом

(61/224118)

27. ју ла на вр ша ва се го ди на да на от кад ни је с на ма

ЈУ ГО СЛАВ АЛИМ ПИЋ ЈУ ГА
Пре ра но си оти шао, био си на ша сна га, на ша
зве зда во ди ља. Имао си ве ли ко ср це пре пу но до -
бро те.
Хва ла тво јим ру ка ма што су ура ди ле и оста ви ле
се ћа ње на те бе.
С по но сом те по ми ње мо и за у век во ли мо.

Су пру га БРАН КИ ЦА, син НИ КО ЛА, 
ћер ка ТИ НА и та шта МА РА

(69/224155)

Го ди ну да на ни је с на ма

наш зет и те ча

ЈУ ГО СЛАВ
АЛИМ ПИЋ 

ЈУ ГА
Успо ме не жи ве и да ље. 
Ни ка да те не ће за бо ра -

ви ти тво ји 
ТАЧ КОВ СКИ, 

по себ но твој ИГОР

(70/224158)

Те би ко ја си веч на у на шим ср ци ма

ЉИ ЉА НА ВИ ТО МИ РОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2016.

Tвоја де ца: ВЛА ДИ МИР и ДРА ГА НА с по ро ди ца ма

(81/224189)

ЈО ВО ЏЕ НО ПО ЉАЦ
1941–2016.

25. ју ла 2016, у 11 са ти, на Но вом пра во -

слав ном гро бљу да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем дра гом и во ље ном

су пру гу, оцу и де ди

По ро ди ца ЏЕ НО ПО ЉАЦ

(85/

У су бо ту, 23. ју ла 2016, на Но вом гро бљу

да ва ће мо го ди шњи по мен на шем дра гом

СЛО БО ДА НУ МУ ТАВ ЏИ ЋУ
1947–2015.

Стал но те по ми ње мо и чу ва мо од за бо ра -

ва. Не до ста јеш нам и ни ка да те не ће мо

за бо ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СТО ЈАН КА, 

си но ви, сна је и уну ци

(84/224200)

27. ју ла 2016. на вр ша ва

се пет го ди на од смр ти

на шег во ље ног

ЂОР ЂА 

ШУ ШЊА РА

Го ди не не бри шу на шу

љу бав пре ма те би. Ја те

во лим и да ље, са мо док

мо је ср це ку ца.

Су пру га БРАН КА 

и тво је ћер ке 

с по ро ди цом

(79/224178)

ПО МЕН

ДУ ШАН ЖУ ЛА
21. VII 2014 –21. VII 2016.

У че твр так, 21. ју ла 2016. на вр ши ће се дру га го -

ди на от ка ко си нас на пу стио. 

Успо ме ну на те бе чу ва ју тво ји мно го број ни 

ђа ци Еко ном ске шко ле из Али бу на ра, 

при ја те љи, род би на и тво ја су пру га БО ЖА НА
(80/224184)

СЕ ЋА ЊЕ

ЦАН КО 

ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ

20. VII 2013 – 20. VII 2016.

Тво ји нај ми ли ји

(16/2239649

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВА ДИН   КРУ НА      СИ МЕ ОН
ПЕ РИЋ         ПЕ РИЋ        МИ ЋА
1910–1963.             АН ЂА         МО РА ЧА

рођ. Ни ко лић           1940–1976.
Сим би кић

1914–2008.
Ва ши: ЕВ ГЕ НИ ЈА и МАР ЈАН МО РА ЧА

(93/224116)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

МО ДО ША НОВ

1962–1994.

С љу ба вљу 

и по што ва њем СО ФИ ЈА,

ИВАН и ГО ГА

(94/224117)

IN MEMORIAM

МАР КО ОПА ЛИЋ
21. VII 2014 – 21. VII 2016.

Две го ди не про ла зи, а се ћа ња ни кад не ће. 

То ли ко до бр ог си нам дао.

Тво ји нај ми ли ји
(76/2241669

26. ју ла 2016. го ди не, у

11 са ти, на Но вом гро -

бљу, да ва ће мо че тр де -

се то днев ни по мен

ПЕР КИ 

БУ КА ЗИЋ

Тво ји: син БА ТА, сна ја

ИВА НА и унук БА НЕ

(72/224159)

Че тр де се то днев ни по мен

ЛО РЕНЦ                      ЖИ КА
ВИ ДЕВ СКИ               ДА ВИ ДОВ СКИ

При ја те љи ни кад не уми ру.
По ро ди це МИЦ КОВ СКИ и СИ МО НО ВИЋ

(117/224352)
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РАН КО 

ИЛИН ЧИЋ

15. XII 1973– 25. VII 1995.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(2/223947)

27. ју ла на вр ша ва ју се

две ту жне го ди не от ка -

ко смо оста ли без на шег

дра гог

ДРА ГА НА 

НИ КО ЛИ ЋА

Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти тво ја ма ма

ЉУ БИ ЦА, брат ДЕ ЈАН 

с по ро ди цом, се стра

МА РИ НА с по ро ди цом

и очух СА ВА

(3/223948)

28. ју ла 2016. на вр ша ва

се се дам го ди на од смр ти

ПЕ ТРА 

СТА НИ СА ВЉЕ ВА

ЛЕ ЛЕ
Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ја АНА и по ро ди ца

ЋОР КО ВИЋ

(13/223959)

22. ју ла 2016. го ди не на вр ша ва се је да на ест го -

ди на од смр ти мо је ба ке

ВЕ РИ ЦЕ РИ СТИЋ ВЕ МИЋ

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти мо ја љу бав

ја ча од за бо ра ва.

Тво ја СНЕ ЖА
(14/2123953)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ ВЕН КА 
ЛУ КИЋ

23. VII 2013 – 23. VII 2016.
И по сле три го ди не ми с
по но сом при ча мо о те -
би и с љу ба вљу те чу ва -
мо у ср ци ма.

Ћер ка МИР ЈА НА 
и уну ке ИВА НА 

и СВЕ ТЛА НА 
с по ро ди ца ма

(15/22316239

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН ПА НИЋ

2012-2016.

Го ди на за го ди ном про -

ђе, а ти нам све ви ше и

ви ше не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(17/223971)

25. ју ла на вр ша ва се по ла го ди не от ка ко ни је с

на ма

ИВАН КА СТА НИ МИ РО ВИЋ

Ту жно је без те бе.

Не до ста је нам тво ја љу бав и бри га за све нас.

Тво ји нај ми ли ји
(19/223978)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР МО ЧОР КА
25. VII 2011 – 25. VII 2016.

Вре ме ко је про ла зи не до но си за бо рав.

Тво ји НЕ НАД и ХЕЛ ГА
(21/223981)

ДУ ШАН 

ДАМ ЊА НО ВИЋ

24. VII 2014 – 24. VII 2016.

Са ме и не у те шне, две

го ди не без те бе.

ЉИ ЉА и МИ ЛИ ЦА

(22/223984)

28. ју ла на вр ша ва се че -

тр де сет да на отка ко ни -

је сам ном мој во ље ни

ДРА ГАН 

ЂО КИЋ

1953–2016.

Увек ћу те во ле ти и ни -

ка да те не ћу за бо ра ви ти.

Тво ја су пру га ЦИ ЦА

(28/223987)

ДРА ГАН

ЂО КИЋ

Веч но ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Брат МИ ША, сна ја 

ЈЕ ЛИ ЦА и си но вац 

ДУ ШАН 

(29/223398)

У су бо ту, 23. ју ла, у 11 са ти, на Но вом пра во слав -

ном гро бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на -

шој дра гој

МА РИ ЈИ ЈО ВА НО ВИЋ
3. I 1947 – 28. I 2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји ВИК ТОР и СА ША
(30/223988)

ПО МЕН

Ку ми

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма

Ку мо ви: ЛЕН КА, 

СТЕ ВА и РА ДА

(31/2239889

По мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

СЕ ЈА и АН ДРАШ

(32/2239889

По мен на шој дра гој уј -

ни, шур ња ји и сна ји

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

По ро ди ца КА ЛИ НИЋ

(33/223988)

По мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Би ћеш стал но у на шим

ср ци ма.

По ро ди це КНЕ ЖЕ ВИЋ

и КА РА НО ВИЋ

из Кра и шни ка

(34/223988)

По мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Увек ће мо се ра до се ћа -

ти те бе.

По ро ди ца 

МА РИН КО ВИЋ

(35/223988)

По мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Увек ће мо те пам ти ти.

По ро ди ца ФЕЛ БАБ

(36/223988)

Од 19. ју ла 2014. го ди не мно го ле пих се ћа ња и

још ви ше ту ге у ср ци ма је на шим

др НИ КО ЛА ШИ МИЋ
ренд ге но лог

Во ли мо те.

Тво ја по ро ди ца: су пру га ГОР ДА НА, син ЂУ РАЂ,

ћер ка СА РА, зет ДА МИР и уну чад ВУК, ЛУ КА 

и НИ НА
(38/224004)

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти

ЗДРАВ КО 

МИ ЛО ВА НОВ

1941–2016.

Тво ја се стра МЕ ЛА 

и се стри чи на БРАН КА

с по ро ди цом

(39/224007)

У су бо ту, 23. ју ла 2016, у 11 са ти, на омо љач ком гро бљу

да је мо че тр де се то днев ни по мен

ЂУ РИ ЦИ ЈО ВА НО ВУ

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Се стра ЗО РИ ЦА и зет БА ТА с по ро ди цом

(40/2240129

НА ДЕ ЖДА 

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ

27. VII 2015 – 27. VII 2016.

Ма ма, ре кла си да не

мо жеш без нас ни је дан

дан, а про шла је го ди на.

Ни ка да не ћеш зна ти ко -

ли ко ти на ма не до ста -

јеш.

Тво ја ћер ка ЈЕ ЛЕ НА 

и син МИ ЛУ ТИН 

с по ро ди ца ма

(41/224019)

По мен пре див ном би ћу

НЕ ВЕН КИ Бор ко вић ЛУ КИЋ
Дра га мо ја ма ма, сва ка го ди на ми је те жа без те -

бе. Очи те тра же, ру ке се мо ле, ср це па ти, ду ша

бо ли, а те бе не ма. Не ма тво је љу ба ви, бла го сти и

то пли не. Мај ка као ти са мо се јед ном ра ђа, ту

при ви ле ги ју смо има ле мо је се стре и ја. 

Ду бо ко у ду ши те но се тво ји: ћер ка ЉИ ЉА НА,

зет СТЕ ВА и уну ке НИ НА и САН ДРА
(42/224024)

ПО МЕН

ДАМ ЊА НО ВИЋ

БО РИ СЛА ВА              ДУ ШАН
19. III 2009 – 2016.               24. VII 2014 – 2016.

Стал но сте у на шим ми сли ма и пу но нам не до -
ста је те.

Не у те шни: су пруг и отац АЛЕК САН ДАР, ћер ка
и се стра ВЕ РА, си но ви и бра ћа  МИ РО СЛАВ,

ПЕ ТАР, МИ ЛО РАД и АН ДРЕ ЈА 
са сво јим по ро ди ца ма

(54/224081)

Се ћа ње на

МА РИ ЈУ 

ЈО ВА НО ВИЋ

У до ли ни веч ног ми ра,

не ка те ан ђе ли чу ва ју, а

ми ће мо од за бо ра ва.

По ро ди ца МАН ДИЋ

(115/224350)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Период пред вама биће препун до-
гађаја који ће битно утицати на вашу
каријеру. Многи Овнови ће добити по-
словни ангажман какав дуго чекају, а
незапослени - могућност привреме-
ног посла. Ништа мање бурно неће
бити ни на пољу емоција, али будите
опрезни ако сте у вези или браку.

Отвара вам се поље сарадње
са странцима и могућ је пут у
иностранство. Не будите преви-
ше нервозни ако све не иде како
сте планирали. Искористите
прилику да преокренете ствари у
своју корист. На пољу емоција је
све у реду.

Чини вам се да ситуација није
баш стабилна и да ваш положај
није сигуран. Опустите се, не тра-
жите ђавола тамо где га нема. Не
упадајте ни у какве расправе с
колегама или надређенима. Сти-
шајте свој темперамент и пустите
да све полако прође.

Из свега што се буде догађало око
вас на пословном плану, било да је
то сукоб са сарадницима било да су
финансијске трансакције, ви изла-
зите као победник. Не играјте се за-
коном, избегавајте такозване прија-
тељске савете. Страст просто плам-
ти из вас, пазите да се не опечете.

Све је некако ове седмице на ва-
шој страни. Као маче ћете се изми-
гољити из сваке „шкакљиве” ситу-
ације, а неки Близанци ће чак ус-
пети да дођу до руководеће пози-
ције. Љубавне вратоломије многи
ће окончати браком, а заузети ће
се понекад заборавити.

Имаћете велику финансијску
сатисфакцију коју већ дуже вре-
ме очекујете. То ће вам отворити
врата ка неком исплативом по-
слу и сарадњи с људима који су
на високој позицији. Љубав ула-
зи у фазу стабилности.

Нагомилани проблеми ће почети
полако да се „топе”. Сада је прави
тренутак да се реши све оно што
има везе с наслеђем. Ако планира-
те да кренете с приватним послом
или да ширите постојећи, искори-
стите овај повољан период. Мало
напетији односи с партнером.

Како-тако, ви гурате напред.
Новца нема, а онда пристигне у
већим количинама. Није време да
се ангажујете, стрпите се још мало
и чувајте се пријатеља. Искори-
стите прилику да одете на пут.
Отворите врата љубави, она улази
у ваш живот у великом стилу.

Пријатни тренуци су пред вама:
пословни, пријатељски, породич-
ни и љубавни. Будите мало уме-
ренији у својим изјавама и не
превише директни ни када дели-
те похвале, али ни када некога
грдите. Не одбијајте позив за пут
крајем седмице.

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

Овај период нуди могућност
остварења ваших планова и же-
ља. Можда ћете остварити већи
друштвени успех и ступити у кон-
такт са особама које имају висо-
ко мишљење о вама. Много пу-
товања и извесна сума новца до
краја седмице.

Претворите своје уши у радаре и
пратите шта се говори око вас. Мо-
гуће је да ћете неке информације ис-
користити за своје каријерно напре-
довање или решавање стамбеног
питања или породичних заврзлама.
Користите сваки слободан тренутак
да проведете време на ваздуху.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
18. ју на: Ја ну – Алек сан дра и Јан Ђу риш; 21. ју на: Ми ли цу – Ива на и Иви ца

Сме де ре вац; 22. ју на: Са ру –Вла ди сла ва и Жељ ко По лић; 4. ју ла: Алек сан дру

– Ми ли ца и Не ма ња Ра до вић; 4. ју ла: Не ве ну –  Да ни ца и Ми лан Ар сић, Иве ту

– Ве сна и Ја ро слав Шу лек, Ма ри ју – Ви о ле та Сто ја но вић и Ду шко Тра и лов;  5.

ју ла: Ла ну – Ра ди ца и Жељ ко Ве се ли но вић, Ану – Ми ли ца и Ра до Спа со је вић;

6. ју ла: Ми ха е лу – Ма ја и Па вел Лен харт, Ми ља ну – Ма ја Ми ло са вље вић Јо ва -

нов ски и Слав ко Јо ва нов ски, На та ли ју – Со ња и Мар јан Сто ил ко вић; 7. ју ла: Ло -

ре ну – Јо ва на Лу кић Со ко ла и Де јан Сто ја но вић, Иво ну – Беж ка Но ва ков и Јо -

ван Пе тро вић; 8. ју ла: Хе ле ну – Ни ко ли на и Са ша Мар ко ски, Хе ле ну – Ја сми на

и Бо јан Го стић, Марију – Са ња и Сло бо дан Ми лу ти но вић, Сан дру – Са ња Ве ли -

нов ски и Сло бо дан Ми лу шев ски; 9. ју ла: Со фи ју – Са не ла Ду дуј и Ма те ја Ор то -

пан; 11. ју ла: Те о до ру – Бо ја на и Бо јан Ву ка ши нов.

До би ли си на
10. ју на: Ја ко ва – Маг да ле на и Јо ван Мла де но вић; 23. ју на: Алек су – Алек сан дра

и Пе тар Фи ли по вић; 24. ју на: Фи ли па – Кри сти на и Алек сан дар Ћу ру ви ја; 1. ју ла:

Ла за ра – Ре на та и Дар ко Мир ко вић; 4. ју ла: Алек сан дра – Зо ри ца Си мић и Алек -

сан дар Мар ти нов; 5. ју ла: Јак шу – Теа и Мла ден Уро ше вић; 6. ју ла: Стра хи њу –

Та ма ра и Зо ран Вар га: 7. ју ла: Ми хај ла – Ма ри на и Алек сан дар Ла за ре вић; 9. ју -

ла: Ре љу – Је ле на и Ти хо мир Де спо тов ски, Ми ла на – Све тла на Ра де ски и Ни ко ла

Ра до ва но вић; 10. ју ла: Ми хај ла – Ми ла Иг њат, Ва си ли ја – Јо ва на Ка рић и Ђор ђе

Бог да нов; 11. ју ла: Ан дре ја – Ива на Пет ко вић То па ло вић и Дра ган То па ло вић. 

ВЕН ЧА НИ

9. ју ла: Кри сти на Ан тић и Игор Киш, Ми ли ца Да кић и Стан ко Јо ша вац, Сен ка Бу ла -

јић и Мар ко Ђор ђи ев ски; 14. ју ла: Сан дра Јо ва но вић и Вла ди мир Де спо то вић, Ире -

на Нађ и Јо жеф Гу лић, Ма ја Ста јић и Де јан Ја ко вље вић, Ива на Ми шић и Лу ка Чи чић. 

УМР ЛИ

7. ју ла: Жив ко Цвет ко вић (1942); 8. ју ла: Ма ри ја Ми ће вић (1931), Ду шан Сли -

јеп че вић (1931), Дра га Чу ић (1925), Ран ка Сто ја но вић (1933), Ша ра Ал фел ди

(1927), Ма ри ја Бо нус (1926); 9. ју ла: Ка та лин Буш (1936), Ма риа Ма глоц ка

(1946), Са ша Ти мо ти је вић (1973); 11. ју ла: Ми о мир Ћук (1943), Во ји сла ва Пр -

ва нов (1946), Ве ра Ме нен ћа нин (1929), Ра ди ша Па вло вић (1950), Ра ди вој Ива -

но вић (1951); 12. ју ла: Ми лан Оже го вић (1934), Бран ко Пе ја ко вић (1955), Ве ро -

слав Јан ку лов (1956), Да ни ца Чо ба нин (1954), Ан ти на Ву ко је вић (1938), Зо ран

Ва си ље вић (1953); 13. ју ла: Ју ли ја на Ли ша нин (1939), Сми ља на Сто ја ков

(1919), Мил ка Вуч ко вић (1941), Је ле на Ми шић (1929); 14. ју ла: Сло бо дан ка

Ман џуљ (1923).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊЕ –Магични лик:6 х 8: препарат, ветерани, оператор, нара-

тори, траторак, панорама.Стиховни анаграми:ладолеж – Долежал,

прозаиста.Анаграм:неуролошка клиника. Укрштени слогови:поли-

мери, литерата, мерачити, ритати се. Скан ди нав ка:оп ти ми зам, Бра -

ни че во, ро тор, вид, Ед, ков, ја, нус, во кал, СА ША БО ЖО ВИЋ, ци, кли -

по ви, ана лит, ве ро ва ти, ари је, опе ра ци ја, алат

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.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

АНАГРАМ
У НЕРВНОЈ БОЛНИЦИ

ОНИ  ЛАКШЕ  КОРАКНУЛИ

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
БИЉКА И ПЕВАЧИЦА

Биљка пузавица

у називу скрила

певачицу Сању

из „Нових фoсила”.

ПРОЗНИ ПИСАЦ

За писца романа

ту дилеме нема:

ПАРИЗ ОСТА вечна

неисцрпна тема.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. органска хемијска једи-

њења, 2. књижевник, писац, 3. посматрати са уживањем,

с мераком, 4. бацакати се ногама.

ПАНЧЕВА

ЧКИ ДЕЧЈИ

ПЕСНИК

Град у
Србији

Наставити
Лопов,

крадљивац
Монах,
калуђер

Пензија
Ништа
(турц.)

Зевање
Ваздухо-

пловство

Начин
решавања

нечега

Вера у
повољан

исход

Област око
Пожаревца

Део 
електро-
мотора

Једно чуло

Продавница
воћа

Енглеско
мушко име
(Едвард)

Сој, раса

Бели зачин

Лична
заменица

Предлог

IN 

MEMORIAM

Жена
Индијанца

Град у
Сирији

Река у
Мозамбику

Имање
донето у

мираз (фр.)

Разум, ум
(грч.)

Плутача

Само
гласник

Симбол
ванадијума

ПЕСНИК 

СА СЛИКЕ

Ознака 
за кири

Град у
Француској

Плодови
кукуруза

Хемијска
супстанца

Суседна
слова

Имати
поверења

Мелодије

Први вокал

Хируршки
захват

Прибор 
за рад
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Ми лан Ви тас, вла сник ка фа не
„Кор дун”, јед не од нај по зна ти -
јих у на шем гра ду, до жи вео је
рет ку при ви ле ги ју да, за хва љу -
ју ћи по слу ко јим се ду же вре ме
успе шно ба ви, дру ги пут за ре -
дом по се ти Лон дон, јед ну од
нај ве ћих свет ских ме тро по ла.
И то у тре нут ку кад се од и гра -
ва нај ве ћи те ни ски хе пе нинг –
Тур нир у Вим блдо ну.

По пу лар ном Мик ши је то
по шло за ру ком за то што је
„Апа тин ска пи ва ра” и ове го -
ди не на гра ди ла уго сти те ље,
али са мо оне ко ји су у од ре ђе -
ном пе ри о ду про да ли од го ва -
ра ју ћу ко ли чи ну бел гиј ског
пи ва „сте ла ар тоа”, ко је по ме -
ну ти про из во ђач за сту па на
овим про сто ри ма.

Ми лан Ви тас се ме ђу ода бра -
ни ма на шао за то што је го сти -
ма „Кор ду на” днев но то чио
ви ше од бу ре та бел гиј ског пи -
ва „сте ла ар тоа”. По ред вла -
сни ка ло ка ла, над ме та ли су се
и ко но ба ри и ди стри бу те ри, а
це ла ак ци ја од ви ја ла се то ком
ма ја и ју на.

На гра да за до бит ни ке би ла
је ви ше не го при ма мљи ва –
од ла зак у Лон дон на отво ре но
пр вен ство те ни са у хра му „бе -
лог спор та” – Вим блдо ну.
При том, ор га ни за тор је сно -

сио све тро шко ве, па чак и ра -
чун од хи ља ду пет сто фун ти у
јед ном екс клу зив ном клу бу!

Еки па при ви ле го ва них, у
ко јој се на шао и Мик ша, сти -
гла је 5. ју ла на „Хи троу”, нај -
по зна ти ји ае ро дром на све ту,
и од се ла у хо те лу сто ти нак ме -
та ра од Хајд пар ка, што зна чи
у нај у жем цен тру бри тан ске
пре сто ни це. Про грам је тра јао
че ти ри да на и обухватио је
три но ће ња.

– Мо је им пре си је Лон до ном
и Вим блдо ном су не из ре ци ве,
без об зи ра на то што сам и
про шле го ди не по слич ном
мо де лу бо ра вио у том пре див -
ном гра ду. Сам те ни ски ком -

плекс је не што фе но ме нал но;
са др жи три де сет три те ре на и
све је као на филм ској тра ци.
Не ве ро ва тан је осе ћај ка да се
на ђе те на цен тралном терену
и сте као сам ути сак да по сто је
не ки упи ја чи зву ко ва, јер чим
кре не игра, на ста не ап со лут ни
та јац. Имао сам про пу сни це
за све те ре не, па сам мо гао
сло бод но да се кре ћем, из у зев
ка да су ва жни по е ни. Гле дао
сам ме че ве че тврт фи на ла, Фе -
де ре ра, Ма ри ја и на ше Да ни -
ло вићеве. Што се пу бли ке ти -
че, она је, у чу ве ном ен гле -
ском фа зо ну, не схва тљи во
кул тур на, иа ко ми се чи ни ло
да је би ло не у по ре ди во ви ше

стра на ца. Мно го је ра зних ба -
ро ва и бр зе хра не, а про бао
сам и не за о би ла зне вим блдон -
ске ја го де са шла гом. Без об зи -
ра на то што се во ди ра чу на о
све му, па и о то ме да је сва ка
воћ ка ка ли бри са на и тач но се
зна у ко јем је сте пе ну зре ња,
је ди но ту мо гу ре ћи да ни сам
оду ше вљен – на ше су не у по ре -
ди во бо ље – на во ди Мик ша.

Овај Пан че вац до да је да је
све ор га ни зо ва но под ко нац,
мно го је во лон те ра ко ји су
увек спрем ни да при ско че, на -
ро чи то ако сте стра нац, што
они ве о ма бр зо и ла ко уо че.
Ни у јед ном тре нут ку се ни је

осе ћао не ла год но јер се оба ве -
ште ња да ју на сва ком ко ра ку.

– Што се са мог гра да ти че,
мо рам да при знам да су сто
го ди на ис пред нас. Ре ци мо,
при ча се да је Лон дон по кри -
вен са се дам де сет хи ља да ка -
ме ра, што да је осе ћај ве ли ке
си гур но сти. Об и шли смо пет-
шест му зе ја и ни је пре те ра но
ако бих ре као да је исто ри ја
це лог све та сме ште на ту, јер
ка ко су ко ју зе мљу осво ји ли,
ку пи ли су одан де све што је
вре де ло – ка же Ви тас.

За ми сао ор га ни за то ра би ла
је да се на гра ђе ни упо зна ју и с
бо га тим ноћ ним жи во том

Лон до на, па су не из о став ни
део ру те би ли и чу ве ни па бо ви.

– У сва ком од њих има на
де се ти не то чи ли ца. Пи во је
од лич ног ква ли те та, а ме ни се
нај ви ше до па ло јед но ир ско.
По се ти ли смо и ре сто ран из
лан ца Џеј ми ја Оли ве ра. Ули -
це су пре пу не ква ли тет них
бен до ва, сви ра се чак и на мо -
лер ским ко фа ма, а мно го је и
ма ђи о ни ча ра. Ту тре ба би ти
опре зан кад је реч о ша не ри -
ма, као и о пи ја ним Ен гле зи -
ма, ко ји се ба ха те и уно се вам
се у ли це. У том слу ча ју, бо ље
је окре ну ти гла ву на дру гу
стра ну, јер на ту ђој си зе мљи...
С дру ге стра не, нај ви ше ми се
до па ло кр ста ре ње Тем зом, а
имао сам ве ли ку сре ћу да смо
пло ви ли баш у мо мен ту кад се
отво рио Лон донски мост, што
се до га ђа је дан пут ме сеч но.
Ен гле ску пе дан те ри ју, мо жда
ће нај бо ље осли ка ти сле де ћа
анег до ти ца: бу ду ћи да смо по -
се ти ли је дан екс клу зи ван клуб,
би ле су по треб не ци пе ле, па
сам мо рао да их ку пим. Ко ли -
ко је све чи сто, го во ри и то да
је обу ћа на кон це ло ве чер њег
кре та ња би ла пот пу но нео ка -
ља на, као да је тек иза шла из
рад ње – ис ти че по зна ти пан -
че вач ки уго сти тељ.

Ј. Ф.

Оче ки ва ло се да ће се дам на е -
сти мо то-ви кенд у ор га ни за -
ци ји клу ба „Ко јот” „за це мен -
ти ра ти” ре но ме сти цан ви ше -
го ди шњим ква ли тет ним ра -
дом на ра зним фрон то ви ма и
ета бли ра ти то удру же ње као
јед но од нај у спе шни јих у зе -
мљи и ре ги о ну.

Ме ђу тим, про сла ву пу но -
лет ства, за ми шље ну као кру на
раз во ја пан че вач ког мо то ци -
кли зма, ко ји је још 1998. го ди -
не уста но вио чу ве ни Ми лан
Ри стић – Ми ша Крак, осу је ти -
ла је ви ша си ла.

На и ме, енорм на ко ли чи на
па да ви на, ко је ка рак те ри шу
ово ле то, би ла је не ми ло срд на
и пре ма бај ке ри ма. Већ у пе -
так је пла то на до мак Та ми ша
био то ли ко рас ква шен да је
нео до љи во под се ћао на мо -
чва ре Ама зо ни је.

И ту спа са ни је би ло...

Иа ко су, по пут до брих ве сни ка,
пр ви го сти на „љу тим” ма ши на -
ма из Ма ђар ске (ина че при дру -
же ни чла но ви „Ко јо та”) у Пан -
че во при сти гли већ у че твр так,
а још мно го њих и су тра дан,
„ве ли ки Ма ни ту” у об ли ку су -
рих обла ка ни је на го ве шта вао
ни шта ве се ло. Тог пет ка, 15. ју -
ла, већ у по по днев ним са ти ма
сру чи ло се не сно сне во ду ри не
на на шу ва рош ви ше не го у то -
ку те ку ћег ме се ца. Тач ни је, из -
лио се чи тав је дан оке ан.

Блат ња ва ма са
По ку ша ва ли су „Ко јо ти” нат -
чо ве чан ским на по ри ма да спа -
су што се спа сти мо гло. Про ко -
па ли су ка на ле, ба ца ли пе сак,
из вла чи ли во ду и то не зе мље

ВРЕ МЕН СКЕ НЕ ПРИ ЛИ КЕ СПРЕ ЧИ ЛЕ ОДР ЖА ВА ЊЕ МО ТО-ВИ КЕН ДА

ОКЕ АН КИ ШЕ УДА ВИО „КО ЈО ТЕ”

ру мун ских гра до ва Те ми шва ра
и Ора дее, као и не ко ли ко гру па
Ма ђа ра и Ита ли ја на. Од сто ти -
на на ја вље них дво то шка ша, у
су бо ту је до шло све га не ко ли ко
Ау стри ја на ца и Сло ве на ца, јер
су се прет ход ног да на за гла ви -
ли код Сла вон ског Бро да. И то
је, уз очи глед не „вре мен ске”
раз ло ге, до при не ло да, на кон
по ду жег ве ћа ња, во де ћи чла но -
ви Мо то-клу ба „Ко јот” на по -
слет ку до не су мо жда нај те жу
од лу ку од осни ва ња – да от ка жу
скуп по ко јем су на да ле ко пре -
по зна тљи ви.

На жа лост, про ме на тер ми -
на ни ка ко ни је би ла оп ци ја,

ПАН ЧЕ ВАЦ МИ ЛАН ВИ ТАС НА ГРА ЂЕН ОД ЛА СКОМ У ЛОН ДОН

„Сте ла” по сла ла Мик шу у Вим блдон

не би ли са чу ва ли ка кво-та кво
тло под но га ма. Али, да ствар
бу де го ра, ме сто на ко јем је
тре ба ло да бу де одр жан скуп,
из ча са у час се пре тва ра ло у
тер мо а ку му ла ци о но је зе ро.
Ка да се то ли ко во де сли ло под
ша тру, у ко јој су љу ди те но ћи
је ди но мо гли да оби та ва ју, ор -
га ни за то ри су би ли при ну ђе -
ни да ис кљу че стру ју, с об зи -
ром на то да је због фри жи де -
ра, ком пре со ра и оста лих ма -
ши на ла ко мо гло до ћи до крат -
ког спо ја.

Те пр ве и, ис по ста ви ло се,
је ди не ве че ри „Ко јо ти” су ак -
ти ви ра ли ре зер вни план – 
по ву кли су се под по ме ну ти
ша тор, у ко ји је ста ло око три -
ста љу ди. На сту пи хе длај не ра,
пре све га гру пе „Ор то докс
келтс”, би ли су от ка за ни, а
ствар је мо рао да ва ди ко дру ги
не го је дан од нај не у стра ши ви -
јих рок са ста ва у окру же њу –
„Trouble Heart”. Њих ве ро ват -
но ни се ки ре с не ба не би оме -
ле, па су до ср жи смо че ним мо -
то ри сти ма и љу би те љи ма ро -
кен ро ла за гре ја ли ср ца и при у -
шти ли ве че за пам ће ње. На -
рав но, у по зи тив ном сми слу,
јер је пр шта ло од пер фор ман са
фронт ме на Љуп че та, ко ји је

све вре ме хард рок хи то ви ма
ди зао „блат ња ву ма су” из мо -
чва ре. Ње гов уби та чан тем по у
ко рак су пра ти ли Да вор (ги та -
ра), Зец (бас), Ива на (кла ви ја -
ту ре) и Бо жа (буб ње ви).

Те шка од лу ка о от ка зи ва њу
Ме ђу тим, ни та свир ка за не за -
бо рав ни је из ва ди ла ствар. Су -
тра дан ују тро је по ста ло ја сно да
не ма на де да ће до ћи до по бољ -
ша ња (бо ље ре ћи – про су ше ња)
си ту а ци је, а ве ћи на стра на ца,
ко ји су се це лу ноћ смр за ва ли
под мо крим ша то ри ма, се ла је
на мо то ре и у пу ном га су „за па -
ли ла” ку ћи. У гра ду је оста ло
три де се так го сти ју, углав ном из

пре све га због кру тог и згу сну -
тог ка лен да ра мо то-ску по ва.

Та ко су љу би те љи мо то ра и
ро кен ро ла оста ли ус кра ће ни
за де фи ле, бај кер ске игри це,
брун да ње моћ них стро је ва,
као и за свир ке бен до ва „Ор то -
докс келтс” и „Ге не ра ци ја 5”.

Ме ђу тим, по је дин ци у упа -
дљи вим пр слу ци ма оста ли су
из ве сно вре ме у на шем гра -
ду, па је ри ка ма ло број них
мо то ра још ду го ту жно од зва -
ња ла над, за ово до ба го ди не,
не у о би ча је но ти хим Пан че -
сте ром...

Ј. Фи ли по вић



ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ УДРУ ЖЕ ЊА „ТА МИШ”

СИ ГУР НИМ КО РА ЦИ МА КА СТОТ КИ

њен Ло за нов ски са уло вље них
2.510 гра ма, Жељ ко Вук сић
(1.840 гра ма) и Урош Ву ко је -
вић (1.590 гра ма). Ло за нов ски
је „три плу” кру ну ком пле ти -
рао тро фе јом осво је ним и у
по је ди нач ном пла сма ну на
ста зи; дру го ме сто је за у зео
Сте ва Ман дић, а тре ћа је би ла
Ана ста си ја Во ја.

У екип ној кон ку рен ци ји на -
кон за вр ше ног че твр тог ко ла
во ди вр шач ки „Ша ран”, дру ги
је пан че вач ки „Та миш”, а тре -
ћи „Смуђ” из Али бу на ра.

Одр жа но је и так ми че ње у
„speed feeder” пе ца њу, на ко -
јем су по бе ди ли до ма ћи ни, у
са ста ву Бран ко Ма рин ко вић,

Дра ган Ми лен ко вић и Сте ван
Жи вој нов.

Вре ди из дво ји ти успех че тр -
на е сто го ди шња ка Жељ ка Вук -
си ћа, ко ји се већ ду же вре ме ба -
ви озбиљ ним пе ца њем, тач ни је
од сво је пе те го ди не, а про фе -
си о нал но већ две го ди не.

– Уче ство вао сам и на Свет -
ском пр вен ству у Сме де ре ву, а
спре мам се и за пред сто је ће,
ко је ће ове го ди не би ти одр жа -
но у Пор ту га лу. Ту су и на сту -
пи на др жав ним, вој во ђан -
ским, ло кал ним... Ина че, пе -
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ха ски
Муж јак, мла ђи од го ди ну да -
на, про на ђен је без ми кро чи -
па или огр ли це. У ме ђу вре -
ме ну је сте ри ли сан и чи по -
ван, и са да тра жи вла сни ка
или но ви дом.

Овај ха ски је со ци ја ли зо -
ван и до бар пре ма дру гим
љу ди ма и пси ма. Као та кав,
са вр шен је из бор за оне ко ји не же ле ла ја ве љу бим це. При -
том по ме ну ти пас, по ре клом с по лар ног се ве ра, без про бле -
ма мо же да жи ви и у дво ри шту то ком хлад них зи ма.

Уко ли ко га не ко пре по зна или же ли да га удо ми, тре ба ло
би да га по се ти у град ском при хва ти ли шту (Вла син ска 1)
или да по зо ве број те ле фо на 013/352-148. 

Да ма са се ве ра
Још је дан ха ски про на ђен је на ули ци
без ика квог обе леж ја. Овог пу та реч је о
да ми, ста рој око го ди ну да на, ко ју је за -
де си ла иста суд би на као и ње ног ци ме -
ра, па је та ко ђе за вр ши ла у град ском
при хва ти ли шту слу жбе „Зо о хи ги је на”.

Сте ри ли са на је и чи по ва на, та ко
да ви ше ни ка да не ће до ћи у си ту а ци -
ју да не ста не без ика квог тра га. Из у -
зет но је мир на и дру же љу би ва, па ће
ве о ма до бро до ћи не ком истин ском
љу би те љу жи во ти ња, за ко јег ва жи
кон такт-те ле фон 013/352-148. 

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Не где око по дне ва у су бо ту, 16.
ју ла, у угод ном и ле тар гич ном
ам би јен ту уз пан че вач ку ре ку
по чео је бо гат про грам по во -
дом рет ког ју би ле ја – де ве де сет
го ди на од осни ва ња УСРН-а
„Та миш”.

Овај до га ђај је при ву као ве -
ли ки број при ја те ља и по што -
ва ла ца по ме ну те ор га ни за ци -
је, ко ји су мо гли да ужи ва ју у
ми ри су ри бљих спе ци ја ли те та
и по зи тив ној му зи ци дуа То ђа
и Бо ки. А мно ги су по же ле ли
да се оку ша ју у не ком од по ну -
ђе них над ме та ња.

С тим у ве зи, ис под про сто -
ри ја удру же ња огле да ли су се
мај сто ри у при пре ма њу ри -
бље чор бе. На по слет ку су, по
од лу ци жи ри ја, ме ђу два де -
се так еки па по бе ди ли „То по -
ла ши”, дру ги је био Та са, а
тре ћи „Про фи ри бо ло вац” из
Вр шца.

По бед нич ки тим је пред во -
дио Емил Та кач из на се ља То -
по ла. Он ка же да не ку ва пре -

ви ше че сто, па ни је оче ки вао
да ће му при па сти тро феј. До -
сад је до бре ре зул та те по сти -
зао у ку ва њу гу ла ша, али ни
при пре ма ње чор бе ни је ни ка -
ква фи ло зо фи ја.

– Са мо сам упо тре био са ве те
пре ка ље них ку ли на ра, а од ри -
бе сам, по ред оста лих, ко ри -
стио ша ра на и со ма. За хвал -
ност за ову по бе ду ду гу јем и Ду -
шку Чер чи лу, ко ји ми је обез бе -
дио ри бу – на вео је Та кач.

С дру ге стра не, у скло пу Ли -
ге ју жног Ба на та за де цу до че -
тр на ест го ди на при ре ђе но је
так ми че ње у спорт ском ри бо -
ло ву, и то у ди сци пли ни лов
ри бе уди цом на пло вак.

Овом при ли ком је одр жа но
че твр то ко ло, а нај бо љи је био
до ма ћи „Та миш”, ко ји су чи ни -
ли Жељ ко Вук сић и два Ог ње на
– Га јић и Ло за нов ски, са уло -
вље них 5.830 гра ма углав ном
бе ле ри бе. Дру го ме сто је за у зе -
ла еки па „Смуђ” из Али бу на ра
(Ана ста си ја Во ја, Вук Цве ти ћа -
нин и Мар ко Јо ви че вић), чи ја је
чу вар ка те жи ла не што ви ше од
пет ки ло гра ма, а на тре ћем по -
ди јум ском сте пе ни ку на шао се
ко вин ски „Ду нав” у са ста ву –
Алек сан дар Ћи ри ко вач ки, Ма -
ри ја Лу кић и Алек сан дар Ву ков,
са уло вље них 4.740 гра ма ри бе.

Ка да је реч о по бед ни ци ма
сек то ра, нај бо љи су би ли Ог -

Удру же ње спорт ских
ри бо ло ва ца и на у ти ча ра
„Та миш” обе ле жи ло је
де ве де сет го ди на од
осни ва ња, дав не 1926.
го ди не.

Вред ни чла но ви јед не
од нај ду го веч ни јих и
нај у спе шни јих ор га ни -
за ци ја у гра ду при ре ди -
ли су тим по во дом ве -
ли ку фе шту на та ми -
шком ке ју.

цам на пло вак штек-тех ни ком,
тач ни је шта по ви ма ду жи не од
де сет до три на ест ме та ра, а
овим спор том ме је „за ра зио”
свет ски пр вак Мар ко Рок сић.
У клу бу „Та миш” про шао сам
шко лу пе ца ња, па и пред сед ни -
ку и оста лим чла но ви ма за хва -
љу јем на по др шци – ис та као је
ма ли ве ли ки шам пи он.

То је са мо још је дан од до ка -
за да ово удру же ње не мо ра да
стра ху је да ли ће и ка ко до жи -
ве ти сто ту, јер „Та миш” на
мла ди ма оста је...

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Другa „До ло вач ка гу ла ши ја -
да” одр жа на је у су бо ту, 16. ју -
ла, у Учи тељ ском пар ку. Ма -
ни фе ста ци ју је при ре ди ло не -
фор мал но дру штво љу би те ља
по ме ну тог спе ци ја ли те та, а да
би све про те кло у нај бо љем
ре ду, у по моћ су им при те кли
број ни спон зо ри, пре свих Ме -
сна за јед ни ца, ЈКП „До ло ви” и
Дом кул ту ре.

Тог да на, не што по сле по -
дне ва, мај сто ри ко тли ћа и
вар ја че ра спре ми ли су при -
бор. Не ду го за тим рас плам са -
ле су се ва тре, лон ци су за крч -
ка ли, а ми о ми ри си су по че ли
да осва ја ју до ло вач ки ва здух.

По ред до ма ћи на, ку ли нар -
ске ве шти не су при ка за ле и
ком ши је из Пан че ва, Де ли -
бла та, Ба ва ни шта... Би ло је
при ја вље но два де сет так ми -
чар ских еки па, а у сва ком тре -
нут ку око ко тли ћа је би ло оку -
пље но по де се так љу ди ко ји
су, сва ко на свој на чин, по ма -
га ли (или од ма га ли) глав ном
мај сто ру. Леп, при род ни ам -
би јент улеп ша ла је и по не ка
да ма, а ат мос фе ру је „под гре -
вао” ор ке стар.

Уз пе сму и до бро рас по ло -
же ње, на кон не ко ли ко са ти ку -
ва ња, гу ла ши су би ли спрем ни
за оце њи ва ње. Струч ни жи ри

их је све па жљи во де гу сти рао,
а по том су про гла ше ни нај бо -
љи. По бе дио је Јо ван Са вин са
сво јим при ја те љи ма из Ба ва -
ни шта, а „сре бро” и „брон за”
су при па ли До лов ци ма – дру -
го пла си ра на еки па но си ла је
на зив „Мла ден Не бри гић Ке -
ке”, а тре ћи су би ли „Не ша и
Дац ко”.

ДО ЛО ВАЧ КА ГУ ЛА ШИ ЈА ДА

Мај сто ри и гур ма ни



Стар то ва ла је но ва пр вен стве -
на тр ка за бо до ве у Дру гој ли -
ги Ср би је у ва тер по лу. У том
ран гу так ми че ња уче ству је де -
сет клу бо ва, а ли га је по де ље -
на на два ре ги о на. У гру пи
„Се вер”, по ред ва тер по ли ста
Мла до сти из Пан че ва, игра ју
и Је зе ро из Бе ле Цр кве, Сен та,
Па ра ћин и су бо тич ки Спар -
так. По сле дво кру жног од ме -
ра ва ња сна га у ба зе ну по две
нај бо ље еки пе из сва ке гру пе
пла си ра ће се у плеј-оф, а по -
сле њи хо вих ме ђу соб них ду е -
ла би ће по знат но ви шам пи он.

Чел ни љу ди ВК-а Мла дост
од лу чи ли су да у но ву тр ку за

бо до ве уђу с под мла ђе ном еки -
пом, као и да тим чи не мом ци
из Пан че ва. Оно што је нај ва -
жни је, агил на упра ва је ус пе ла
да вра ти не ко ли ко игра ча из
бе о град ских клу бо ва, а циљ је
пла сман у плеј-оф. Глав ни фа -
во рит у гру пи „Се вер” је Спар -
так из Су бо ти це, ко ји у сво јим
ре до ви ма има и не ко ли ко ис -

ку сних, про фе си о нал них игра -
ча, ко ји пра ве раз ли ку у од но су
на дру ге еки пе.

Ипак, ни на ши мом ци ни су
без шан си. Мла дост је у пр вом
ко лу са вла да ла Је зе ро са 16:7,
по том је по ра же на у Су бо ти ци
са 14:12, а он да је на ба зе ну у
Пан че ву „по то пљен” и Па ра -
ћин – са 18:7.

Еки пу пред во ди тре нер
Ми лош Дроб њак, а у ба зе ну
ка пи тен Алек сан дар Ста врев ски.
По ред ње га, тим чи не и: Бра -
ко че вић, Ива но вић, Ра шков,
Ђор ђе Ста врев ски, Па на јо то -
вић, Зе че вић, Јан ку лов, Но -
ва ко вић, Ју хас, Пре лић, Ба -
бић, Ђор ђе вић, Гој со вић и
бра ћа Ду шан и Ни ко ла Ба -
рош.

Мла дост је тре нут но на дру -
гом ме сту на пр вен стве ној та -
бе ли, па сто га сви мом ци за -
слу жу ју по хва ле за при ка за не
пар ти је, а у до са да шњим утак -
ми ца ма не што за па же ни ји од
оста лих би ли су гол ман Бра -
ко че вић, Ју хас, Пре лић и Ђор -
ђе Ста врев ски.

У сре ду, 20. ју ла, од и гра не
су утак ми це че твр тог ко ла, у
окви ру ко јег је на град ском
ба зе ну на Стре ли шту го сто ва -
ла Сен та. Пан че вач ки ва тер -
по ли сти на ста вља ју тр ку за бо -
до ве 30. ју ла, ка да ће го сто ва -
ти у Бе лој Цр кви.

СПОРТ
Петак, 22. јул 2016.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tб4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Три јумф и у јед но се ду
и у дво се ду

Исто риј ски успех за
ККК Пан че во

Би ља на Ре лић, чла ни ца ККК-а
Пан че во, оства ри ла је фан та -
сти чан успех на Пр вен ству
Евро пе у ка ја ку и ка нуу у кон -
ку рен ци ји ју ни о ра и мла ђих се -
ни о ра, одр жа ном од 14. до 17.
ју ла у бу гар ском гра ду Плов ди -
ву. На овом из у зет но ја ком и
зна чај ном так ми че њу Би ља на
је осво ји ла две злат не ме да ље!

Бо је на ше зе мље у ре пре зен -
та ци ји Ср би је, по ред Би ља не,
бра ни ли су и Алек са Лев на јић,
Иван Сто ја но вић и тре нер Ђу -
ри ца Лев на јић, та ко ђе чла но -
ви ККК-а Пан че во. Сви так ми -
ча ри су од лич но ве сла ли, а
Би ља на Ре лић је би ла убе дљи -
во нај бо ља од свих мла дих ре -
пре зен та ти ва ца Ср би је, али и
Ста рог кон ти нен та.

У пе так, 15. ју ла, Би ља на Ре -
лић и Ма ри ја До ста нић су у
олим пиј ској ди сци пли ни, у
тр ци К2 на 500 ме та ра, ви ше

ПР ВЕН СТВО ЕВРО ПЕ У КА ЈА КУ И КА НУУ НА МИР НИМ ВО ДА МА

БИ ЉА НА РЕ ЛИЋ ДВО СТРУ КА ШАМ ПИ ОН КА

Лет ње пр вен ство Ср би је у
пли ва њу одр жа но је про шлог
ви кен да на ба зе ну СРЦ-а
„Ми лан Га ле Му шка ти ро -
вић” у Бе о гра ду.

На том так ми че њу је уче -
ство ва ло 350 пли ва чи ца и
пли ва ча из 42 клу ба из Цр не
Го ре и Ср би је, а ме ђу њи ма

су би ла и че ти ри так ми ча ра
ПК-а Спар та из на ше га гра -
да, ко је је пред во дио тре нер
Не над Јо вић.

Нај у спе шни ја је би ла Ва -
ле ри Шви гир, ко ја је осво ји -
ла нај сјај ни је од лич је у тр ци
на 50 ме та ра дел фин у ап со -
лут ној ка те го ри ји.

ЛЕТ ЊЕ ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ПЛИ ВА ЊУ

ДЕЛ ФИ НОМ ДО ЗЛА ТА

ла и у ве ли ком фи на лу. У не де -
љу, 17. ју ла, Би ља на Ре лић је
још јед ном оба сја ла Плов див и
Евро пу. Три јум фо ва ла је у тр ци
К1 на 200 ме та ра, с вре ме ном
40,72, и та ко сти гла до још јед -
ног злат ног од лич ја на овом
пре сти жном над ме та њу.

Тре нер ка ја ка ша с Та ми ша
Ђу ри ца Лев на јић, ко ји је на
шам пи о на ту у Бу гар ској био и
је дан од тре не ра ре пре зен та -
ци је Ср би је у ка ја ку и ка нуу на
мир ним во да ма, у пот пу но сти
мо же би ти за до во љан оства ре -
ним ре зул та ти ма. А ка ко и не
би ка да је Би ља на Ре лић сво -
јим фе но ме нал ним ус пе си ма
клуб из на ше га гра да упи са ла
у ана ле срп ског спор та. У
исто ри ји по сто ја ња Ка јак-ка ну
клу ба Пан че во то је пр ва злат -
на ме да ља с не ког европ ског
пр вен ства ко ју је осво јио так -
ми чар овог клу ба.

Срп ски ка јак је до био још
јед ну фан та стич ну так ми чар -
ку, ко ја ће, са свим си гур но,
на ста ви ти сто па ма сво јих
прет ход ни ца ко је су овај спорт
по ди гле на нај ви ши ни во свет -
ске ка ја ка шке сце не.

НА СТА ВЉЕ НА ТРА ДИ ЦИ ЈА У БА НАТ СКОМ

БРЕ СТОВ ЦУ

РУ КО МЕТ НА ПРИ ЧА ТРА ЈЕ...

ДРУ ГА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ У ВА ТЕР ПО ЛУ

МЛА ДОСТ НА ДО БРОМ ПУ ТУ

За мла де так ми ча ре Ка ра те
клу ба Ди на мо не ма мно го од -
мо ра ни то ком ле та. По сле
уче шћа у Свет ском кам пу за
мла де у Ума гу део нај бо љих
мла дих так ми ча ра Ди на ма је
већ по тра ди ци ји бо ра вио и у
лет њем кам пу у Апа ти ну.

У кам пу су уче ство ва ли нај -
пер спек тив ни ји мла ди так ми -
ча ри из на ше по кра ји не, а одр -
жа но је и ли цен ци ра ње за тре -
не ре, су ди је, ле ка ре и ме на џе -
ре у ка ра теу. Тро шко ве кам па
је де лом фи нан си рао Ка ра те

са вез Вој во ди не, што је омо гу -
ћи ло да зна тан број так ми ча ра
из се лек ци ја пи о ни ра, на да,
ка де та, ју ни о ра и мла ђих се ни -
о ра тре ни ра под струч ним над -
зо ром са ве зних се лек то ра за

ка те и бор бе. Из КК-а Ди на мо
у Апа ти ну су бо ра ви ли Ми љан
Вар са ко вић, Сер геј Пан то вић
и Алек сан дар Зде шић.

На ши су гра ђа ни су би ли за -
па же ни и то ком по ла га ња за

мај стор ска зва ња. Тро је так -
ми ча ра Ди на ма је из ван ред но
од ра ди ло про грам за по ла га -
ње (тех ни ку, ка те и спа ринг),
па су у гру пи од де вет на ест
кан ди да та би ли убе дљи во нај -
у спе шни ји. Но ви мај сто ри ка -
ра те спор та по ста ли су Ми ња
и Са ња Вар са ко вић и Не ма ња
Лу гић, ко га је ко ми си ја по себ -
но по хва ли ла као нај бо љег
кан ди да та на ис пи ту.

Чла но ви се ни ор ске ре пре -
зен та ци је Ср би је има ли су пр во
зва нич но оку пља ње, у окви ру
при пре ма за Свет ско пр вен -
ство. Тре нин зи су одр жа ни на
Оплен цу, а нај бо љи се ни о ри
Ди на ма Сло бо дан Би те вић и
Ни ко ла Јо ва но вић већ су от -
пу то ва ли у Кра гу је вац на дру -
гу фа зу при пре ма.

ЛЕТ ЊИ КА РА ТЕ КАМП У АПА ТИ НУ

ТРИ НО ВА МАЈ СТО РА ИЗ ДИ НА МА

ФК ДИНАМО 1945 ПОЧЕО ДА ИГРА КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ

СУПЕРЛИГАШ ИПАК БОЉИ

Страну припремио

Александар
Живковић

Раг би клуб Ди на мо 1954
ових да на мо же се по хва ли -
ти још јед ним успе хом. 

Је да на ест игра ча мла ђих
ка те го ри ја по зва но је на бес -
плат не при пре ме, у камп пер -
спек тив них мла дих спор ти -
ста, у ор га ни за ци ји Раг би са -
ве за Ср би је и Ми ни стар ства
спор та у Вла ди Ре пу бли ке Ср -
би је. Ту гру пу игра ча чи не:
Ан дреј Бар бул, Мла ден Јо кић,
Дра ган Ко ва че вић, Бла го је

Гој ко вић, Да вид Мун ћан, Ву -
ка шин Ту лић, Алек сан дар Кр -
кљуш, Мар ко Ко ва че вић, Јо -
ван Три фу но вић, Сте фан Дра -
ми ћа нин и Стра хи ња Јо кић. 

По сле нај мла ђих у камп
ће от пу то ва ти и ју ни о ри. Из
Ди на ма је по зва но се дам
игра ча, а то су: Да ни ло Ра -
ше та, Сте ван Ран ко вић, Ни -
ко ла Бу бо ња, Ми лош Сто ја -
но вић, Пе тар Хи нић, Ла зар
Јан ко вић и Не ма ња Си мић.

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ ДИ НА МА 1954

МЛА ДИ РАГ БИ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ ЦИ

Ру ко мет ни клуб Бу дућ ност
из Ба нат ског Бре стов ца пре -
стао је да по сто ји још 1997.
го ди не. Био је то те жак уда -
рац за при ја те ље спор та у ме -
сту на до мак на ше га гра да, а
по себ но за оне ко ји ма је „ле -
пљи ва лоп та” нај бли жа ср цу.

Ипак, они пра ви ру ко мет -
ни ен ту зи ја сти и истин ски
за љу бље ни ци у овај спорт –
Ср ђан, Мла ден и Не над –
2005. го ди не ор га ни зо ва ли
су пр во оку пља ње свих ге не -
ра ци ја клу ба. Ме ђу њи ма је
би ло и не ко ли ко игра ча ко ји
су у до ба ве ли ке Ју го сла ви је
игра ли у са ве зним ран го ви -
ма (Бу бе, Чав ка...), али и
мно го успе шних љу ди ко ји

су оства ри ли за вид не по -
слов не ка ри је ре.

Иа ко се ру ко мет но бре сто -
вач ко дру штво не ми нов но
оси па из го ди не у го ди ну, бив -
ши игра чи се тру де да на ста ве
ову ле пу тра ди ци ју, да се оку -
пља ју и ево ци ра ју успо ме не на
не ке леп ше да не РК-а Бу дућ -
ност, ка да су ри ва ли у Бре сто -
вац до ла зи ли са же љом да из -
гу бе са што ма њом раз ли ком.

Пре де се так да на бив ши
игра чи су се опет оку пи ли.
Ор га ни за то ри дру же ња би ли
су Не над, Мар ко, Мла ден и
Ср ђан. Ве те ра ни су, као и
мно го пу та до са да, би ли као
мла ди ћи. Ипак тра је бре сто -
вач ка ру ко мет на при ча...

Фудбалери Динама 1945 су
прошле недеље одиграли прву
контролну утакмицу, и то про-
тив суперлигаша – београд-
ског Чукаричког, коме је то
била генерална проба пред
старт новог првенства у елити.

Као што се и очекивало, го-
сти су оправдали улогу фаво-
рита 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, Текија-
шки, Стојановски, Пештерац,
Арбутина, Скокна и Тошић, а
прилику су добили и: Лапић,
Николајев, Радојевић, Спасић,
Симић, Вуковић, Јевтић, Јањо-
вић, Николић, Ивановић, Па-

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

не го убе дљи во, с вре ме ном од
јед ног ми ну та, 41 се кун де и 64
сто тин ке, осво ји ле нај сјај ни је
од лич је и ти ту лу европ ског
шам пи о на, ис пред по са да
Пољ ске и Ма ђар ске.

Би ља на је од ли чан ре зул тат у
ди сци пли ни ка јак јед но сед на
дис тан ци од 200 ме та ра на го ве -
сти ла већ у ква ли фи ка ци ја ма,
ка да је та ко ђе би ла из ван ред на,
а сво ју до ми на ци ју је по твр ди -
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Ми ро слав 
Ми ло шев, сту дент:

– Тру дим се да се што
ви ше ре кре и рам. Ових
да на оче ку јем и 
род би ну из Не мач ке, 
с ко јом ћу оти ћи 
у Вр њач ку ба њу на 
од мор. Та ко ђе, идем 
на ба зен с дру штвом.

Ема Ми ла но вић,
уче ни ца:

– Лет ње да не и рас пуст
углав ном про во дим 
на по љу с дру штвом, 
а че сто и ше там пса.
Та ко ђе, идем на 
град ски ба зен на 
ку па ње, а ићи ћу 
и на мо ре.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Трајковић

Мај ка об ли ка

Ма ло ко од нас ју је во лео кад је био шко ла рац. Игра кри вих и

пра вих ли ни ја и ма лих и ве ли ких угло ва, уз ми ни ма лан алат:

пра зан па пир, олов ка, ле њир и ше стар.

    Он да од ра стеш и схва тиш да је ле па и да ти за њу тре ба и ма шта.

    Са став ни део ма те ма ти ке и пред у слов за по сто ја ње ар хи тек -

ту ре: ге о ме три ја, мај ка об ли ка.

Че ти ри го ди шња до ба

Град ски ас фалт то ком ле та уме да спа ли ган гли је. За то су по -

жељ ни ква ли те тан сун цо бран, хлад на во да, би ло ка кав ча мац и

хлад шу ми це.

    Ипак, нај ва жни ји је леп по глед. Ка осо би до ко је вам је ста ло.

    Ма да, то ва жи за сва че ти ри го ди шња до ба.

Оп се на

Ово хи пер ре а ли стич но ура мље но уље на плат ну ба ца но во све тло

на је дан од сим бо ла Пан че ва – Ус пен ску цр кву. Као и на оста лим

сли ка ма овог умет нич ког прав ца, мно го је још де та ља, та ко вер но

на сли ка них да би по сма трач по ми слио да је реч о фо то гра фи ји.

    До ду ше, нео бич но је то што су за уну тра шњи део ра ма за ка -

чи ли др жач у ко ме је пра зна сак си ја. Или је и то део умет нич ке

сли ке?

Ми лош Ни ко лић,
уче ник:
     
– То ком да на че сто
играм фуд бал с 
дру га ри ма, а ве че ри
углав ном про во дим 
на по љу, у Град ском 
пар ку. По не кад од ла зим
на ба зен на ку па ње, а
идем и на ча со ве ги та ре.

Наградни конкурс

Мирко, Милоше, 
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 

„Панчевац” се чита и у Лептокарији, у Грчкој.

Милош Бокун, Народни фронт 44, Качарево 

Поздрав са острва Егина из Грчке.

Мирко Балаш, Љубомира Ковачевића 6/13

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...


