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Село
Повратак светла у
живот Милошевића
БРАНИСЛАВ ГЛИГОРИЋ, СЕКРЕТАР МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊИ ГРАД

БИЋЕ РЕКОНСТРУИСАНЕ ТРИ ВАЖНЕ УЛИЦЕ
У току израда пројектне
документације за
реновирања улица Иве
Курјачког, Димитрија
Туцовића и Синђелићеве
Ти послови биће завршени
до краја 2020. године
– Месна заједница Горњи град биће
највеће градилиште у граду током наредне две године. У току је израда
пројектне документације за реконструкцију Иве Курјачког, Димитрија
Туцовића и Синђелиђеве, а очекује се
да ће те велике и важне улице бити
реновиране до краја 2020. године.
Према информацијама којима располажем, ти послови ће бити темељно урађени, а улице ће добити све
што треба да имају – најавио је Бранислав Глигорић, секретар Месне заједнице Горњи град.
Он је нагласио да му је у разговорима које је имао с градоначелником Сашом Павловим и градском менаџерком Мајом Витман речено да ће реконструкција магистралних улица на
територији Горњег града у годинама
које следе бити један од приоритета за
локалну власт. Глигорић је додао да је
охрабрујуће и то што за интересе Горњег града доста ради покрајински посланик Јован Лазаров, који и сам живи
на територији те месне заједнице.
Према Глигорићевим речима, садашња подршка високо позиционираних функционера у граду је важна,
јер је Месна заједница Горњи град годинама била најзапостављенија иако
је највећа у Панчеву.

– Последње реконструкције на територији наше месне заједнице биле
су 1990. године, када су рађене улице
Светог Саве и Книћанинова. Ти послови би сада могли да иду брже, али
то не жели нико од надлежних у овој
локалној власти, јер би у том случају
морали да се крше закони. Тако се
радило у Панчеву у време претходне
власти, али то сада нико не жели.
Много је боље да се велики и важни
послови раде спорије, али уз поштовање свих неопходних процедура и
законских одредби – додаје Глигорић.
У плану су и реконструкције
Скробаре и Карауле
Глигорић је најавио да ће у предстојећем периоду важни послови бити

урађени и у Скробари, јер становници тог насеља живе као да су у 19.
веку.
– Надлежни у граду добро знају колико је тешка ситуација тамо и желе
да помогну становницима Скробаре.
То насеље нам је важно, јер у њему
нема ни пијаће воде ни канализације, а гас је спроведен само кроз две
улице. Желимо да им што пре помогнемо. Као прво, да им у што краћем
року обезбедимо пијаћу воду, па након тога, ако буде било могуће, и канализацију. Док се то не заврши, не
може да се уради пројектна документација за комплетну реконструкцију.
На пример, ако бисмо сада само асфалтирали улице, морали бисмо да
их опет копамо када се буду уводиле
вода за пиће и канализација, а то се

не исплати. Када је реч о Скробари,
познато ми је и то да идуће године
треба да се постави тзв. секундарни
вод водоводне мреже. Већ постоји један вод који пролази поред тог насеља, али је пречник цеви велики и на
њега не могу да се постављају индивидуални прикључци за домаћинства.
Због тога је неопходно поставити другу цев, с мањим пречником – рекао је
Глигорић.
Он је додао да је међу приоритетима у будућим плановима Месне заједнице Горњи град и реконструкција
насеља Караула. Рекао је да ће чим се
заврши потамишки колектор, уследити израда пројектне документације за комплетну реконструкцију тог
дела нашег града.
Немачка фабрика ће нам много
значити
Секретар МЗ Горњи град изјавио је и
да ће тој месној заједници, али и целом Панчеву, много значити изградња немачке фабрике ZDF. Глигорић
је рекао да тај посао иде изузетно брзо и да је извесно да ће бити испоштовани сви рокови. Према његовим
речима, већ је расписан конкурс за
раднике који ће у њој радити и може
се очекивати да ће предност имати
становници Месне заједнице Горњи
град.
– Осим тога, пре него шта та фабрика почне да ради, вероватно ће
бити реконструисан прилазни пут северној индустријској зони, а корист
од ZDF-a за наш град биће joш видљивија када та фабрика почне да у
градски буџет уплаћује порезе, таксе,
доприносе и комуналије – додао је
Глигорић.
М. Глигорић

» страна 11

Култура
Витез нашег времена
» страна 12

Фото-репортажа
Омољица била препуна
радости

» страна 29

Лето у природи
Празни џакови за смеће
једнако – чиста река
» страна 30

Спорт
„Дизелка” почела победом

» страна 31

2

ДРУГА СТРАНА

Петак, 24. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Фридом, мајке ми
Бунт. То је најкраћа могућа дефиниција рокенрола. Неслагање с постојећим стањем, потреба за променама исказана кроз музику и лирику – била би нешто шира.
Ко је слушао, на пример, „Дорсе”, зна да је суштина у отварању
врата ума, оним која су често притворена јер је вид замагљен, чула
су затупљена или је мозак „на паши”.
Какве то има везе са свакодневним животом? С политиком? Свакакве! Када се човек препусти, дозволи себи да га таласи незаинтересованости преклопе, тоне и дави се. У сопственој неслободи.
Појам слободе је, наравно, један од оних које су сви озбиљнији
мислиоци описивали. И, често су кретали из контре: слобода је оно
што је потпуно супротно спутаности, заробљености, окованости...
Бити одлучан, бити неограничен, бити свој!
Слобода воље. Има ствари, чак и делова тела без којих се човек,
нормално и без скривања, може назвати човеком. Али ако је спутан,
заробљен, окован, ако је одустао од својих идеја, принципа и идеала
– онда нема себе.
„Одрећи се своје слободе, то значи одрећи се сваког својства човека, човечанских права, чак и своје дужности... Одузети сваку слободу својој вољи значи одузети сваку моралност својим делима”, записао је Жан-Жак Русо.
Бити независан! Аутономан. Казати наглас оно што мислиш, изборити се за себе. То би требало да су идеали.
Нажалост, све је то пука теорија данас. Корпоративни интереси,
опортунизам, зависност од других, страх од губитка посла, позиције, бенефиција – страх од промена, тај на први поглед невидљиви
ланац којим је човек везан, тера га да ћути и трпи. На своју штету.
Науштрб сопствене слободе.
Завладало је мртвило. Не због 35 степени у хладу, већ зато што су
људи утонули у просечност, у „како другима, тако и мени” слику, у
нејакост – јер су се претворили у безличну масу.
На студијама друштвених наука веома озбиљно се проучава, као
читав сегмент одређених предмета, психологија гомиле. Најчешће
се као одличан пример наводе навијачи фудбалских клубова, који
често могу да буду уплашени и од своје сенке у мраку, али су грлати,
„јаки и снажни” кад се нађу у великој групи једнако уплашених или,
како би они сами то деминутивно формулисали, истомишљеника.
Нису само фудбалски навијачи у том кошу. Потпуно је јасно да
баш маса, или гомила, на власти држи политичке елите, које управо
мађијањем, комбинацијом обећања о бољем животу и претњама о
суноврату, дакле игрицама и манипулацијама – одржавају себе на
власти. И за то треба бити рођен, треба бити мајстор. Али од слободномислећих владари никада за то неће заслужити риспект. Гомила
и власт су у симбиози.
Слобода... И мрчина неслободе. У „Антихристу” Ниче, „филозоф
са чекићем”, каже: „Сам живот је за мене попут инстинкта за раст,
за трајање, за прикупљање снага, за моћ: тамо где нема воље за моћ,
пропада се”. Познато је и његово „милосрђе”: „Слаби и безуспешни
нека пропадну: прво начело нашег милосрђа. И још им у томе треба
помоћи”. Геније.
Дакле, од кукања над сопственом злехудом судбином нико не добија ништа. Зато је позитивна енергија коју са собом носи рокенрол
– свима добродошла. Слушајмо музику код куће.
Или...
Добро дошли на фестивал „FreeDom Art” – слобода је у теби! Од
четвртка, 23. августа, у Дому омладине...

ФОТОГРАФИЈА У „луци” мале барке...
Маргита, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

ПАНЧЕВО У ДРУГОЈ ГОДИНИ РАТА
„Панчевац” број 3396, који је изашао
10. јануара 1992, објављен је у више
него суморним околностима, у време
када је на територији некадашње
СФРЈ све јаче беснео рат. То се видело из уводника, у коме је тадашњи
главни уредник нашег листа Живослав Милорадовић, између осталог,
написао: „На обичан народ кезила се
све страшнија авет оскудице, несташица и немаштине. Да ли је на помолу дуго очекивани мир, хоће ли ће се
коначно војске вратити у касарне? Све
још, као и мирис барута, виси у ваздуху. Оно што се јасно види и осећа,
то је да су људи безвољни, апатични и
уморни од рата”.
„Панчевац” је тада на првој страни
објавио и информацију да је командант Панчевачког гарнизона пуковник Енес Тасо прекомандован на нову дужност, у Команду Друге армијске
области бивше ЈНА у Сарајеву. Отишао је у главни град Босне и Херцеговине након вишемесечног учешћа
у борбама које су вођене на источнославонском ратишту.

Питање је како би се све завршило по
новине које су излазиле у Србији (и „Панчевац”) да један од министара у тадашњој
Влади Војводине није дозволио да бео-

„Током бурних догађаја у нашем
граду у вези са мобилизацијом и одласком панчевачких резервиста на
фронт у Хрватској они су, као и Тасови саборци, изговарали његово име и

градска штампарија „Глас”, која је штампала наш лист, добије из робних резерви
једну количину папира за штампање.
Да је 1992. била година рата, видело се и из тога што смо објавили да је

презиме са поштовањем и уважавањем”, такође је писало у том тексту,
уз додатак да је Тасо отишао у Сарајево са чином пуковника, а да ће у
главном граду БиХ обављати послове
као да је генерал.
Колико су била тешка и туробна та
ратна времена, видело се и из информације да је мало недостајало да се
„Панчевац” 3396 уопште не појави на
киосцима.
Та опасност је претила због несташице папира за штампање новина, с
обзиром на то да словеначка фабрика хартије у Кршком није желела да
је испоручује српским медијским кућама. Друга велика штампарија на територији тадашње Југославије („Матроз” у Сремској Митровици) морала
је да обустави рад због огромних дугова за гас.

у Панчеву те године почела да расте
количина оружја које су учесници борби и сукоба доносили с фронта. Као
доказ за то навели смо да је током про-

славе новогодишње ноћи у нашем граду трештало као у неком од сукоба.
Једну од ретких радости о којима је
тада писао „Панчевац”, приредио нам
је Вељко Кленковски, врхунски талентовани кларинетиста. Као музичар који обећава, примљен је на студије музике у Паризу, на једном престижном
тамошњем музичком колеџу.
Да Панчево никада није оскудевало у младим и талентованим музичарима, показала је својим примером и
пијанисткиња Марина Арсенијевић.
Њој је на свечаном коктелу у београдском хотелу „Хајат” додељена награда за највише одсвираних концерата
у 1991. години.
Неколико панчевачких спортиста
објавило је почетком те ратне 1992.

године да ће учествовати на Олимпијским играма у Барселони, а једна од
њих била је Лепосава Марковић, успешна џудисткиња „Динама”. Тај клуб
за који се такмичила потписао је уговор о спонзорству са Слободном зоном Београд. На церемонији потписивања генерални директор тог
предузећа Сава Лазић обећао је Лепосави да ће, уколико у Барселони
освоји неку медаљу, добити на поклон
нови аутомобил.
М. Глигорић
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ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

БОРКОВИЋ НА ЧЕЛУ КАРАВАНА
До краја надметања
остала још два
тркачка викенда
Наш суграђанин, аутомобилиста Душан Борковић, поново
је на првом месту генералног
пласмана Европског TCR шампионата, пошто је у првој трци
петог тркачког викенда у Холандији заузео шесто место и
освојио нових осам бодова. Он
је на првом месту престигао
до са да шњег ли де ра Ми ке ла
Аскону, па сада, са 119 бодова,
има три више од другопласираног Нађа и пет од трећепласираног Шпанца Асконе.
Борковић се први пут у каријери надметао на стази у Асену.
У првом делу квалификација био
је шести, па је тако изборио право учешћа у другој рунди. Нажалост, добио је казну због наводне вожње ван стазе, па му је
поништен најбољи круг и додељена му је једанаеста позиција
на старту. Дуциним мукама ту
није био крај, пошто је због казне с прошле трке у Мађарској
померен за још три места, па је
по распореду требало да у првој
трци стартује као четрнаести у
конкуренцији 22 возача. Ипак,
после уложених приговора организатор је признао да је панчевачки ас остварио седмо најбрже време и донео коначну од-

луку да прву трку, због казне с
„Хунгароринга”, започне с десетог, а недељну, због инверзивног поретка, са четвртог места.
Буран старт и снажан ударац
који је претрпео од Кроеса онемогућио је Дуцу да се пробије
напред и изгубио је две позиције. Међутим, до изражаја је
дошло Борковићево стрпљење,
а када је напокон прескочио
првог конкурента, кренула је
савршена трка за нашег представника. Није много прошло
када је Борковић фантастичним маневром иза себе оставио још два конкурента, међу

СЛЕДИ ПРОМОЦИЈА ДОГАЂАЈА У ДОЛОВУ

Из архиве
„Панчевца”

„Штрудлијада”
и колективно венчање

Готово све припреме за прво
колективно венчање ближе се
крају, преостали су још само
коначни договори у вези с програмом – речи су Драгане Марић, главне координаторке поменутог догађаја и председнице Удружења жена „Доловке”.
Та организација годинама
приређује препознатљиву мани фе ста ци ју – „До ло вач ку
штрудлијаду”, која ће се деветнаести пут одиграти у суботу,
1. септембра, а истог дана у
подне (засад) пет парова рећи
ће судбоносно „да”.

– Прво колективно венчање
на овим просторима већ су многи подржали. Тако имамо спонзоре за венчанице, бидермајере
и свечани ручак за све парове, а
двоје ће добити бесплатан викенд у хотелу „Голубачки град”
у Голупцу. Поред тога, помогли
су нам и Град Панчево, Покрајински секретаријат за пољопривреду, Месна заједница Долово... – рекла је Драгана Марић.
Тим поводом биће уприличена промоција од 28. до 30.
августа, од 9 до 14 сати, на
панчевачком Корзоу.
J. Ф.

којима и водећег у генералном
пласману Микела Аскону. На
мање од пет минута до краја
трке Борковић је престигао још
једног великог ривала у борби
за титулу, Џоша Фајлса, и тако
поново поправио пласман. Ушло
се у последњи круг, а онда је
Дуца кренуо у последњу потеру за Максимом Потијем. Наравно, успео је да га обиђе и
тако дође до шестог места.
– Срећан сам и изненађен
што су уважили нашу жалбу.
На старту стварно нисам имао
среће, ударила су ме двојица
возача, али сам касније ушао у
одличан ритам и по вожњи сам
имао резултат за прва три места. Водим у генералном пласману, али сада ми је Нађ пришао на три бода, а Аскона заостаје пет, па шампионат постаје све занимљивији – рекао је
Борковић после прве трке.
Наш ас је у другој трци у холандском Асену освојио треће
место у једном од најјачих шампионата. Борковић сада има
134 бода, два више од Шпанца
Микела Асконе, који је на овај
викенд дошао као првопласирани. Треће место у генералном пласману заузима Мађар
Данијел Нађ, са 114 бодова.
Дуца је у другој трци стартовао са четвртог места, а онда је
уследио узбудљив наставак надметања. Потпуно несхватљив моменат одиграо се недуго после
старта, када је Борковићев клупски колега Рихард ушао у дуел с
нашим шампионом, приликом
чега је оштетио Дуцин аутомобил, али и покренуо истрагу организатора трке. Излетање са
стазе победника суботње трке

Данијела Нађа проузроковало је
излазак сигурносног возила на
стазу, па је добар део трке протекао без претицања.
Претходно је доскорашњи лидер шампионата Микел Аскона
захваљујући одличном старту
избио на друго место, што му је
гарантовало повратак на чело
генералног пласмана. Борковић
је у завршницу трке ушао са
оштећеним аутомобилом, па није успевао да обиђе Паулсена
тако лако и укључи се у борбу
за своју четврту овосезонску победу. Стрпљење, али и фантастична вожња напокон су се исплатили Душану непуна два минута до последњег круга, када
је успео да престигне Паулсена
и осигура себи још један подијум ове сезоне, али и останак на
првом месту у шампионату.
– Није лоше. Треће место на
крају. Не могу да будем задовољан стартом, опет сам изгубио неколико позиција, да бих
се онда заглавио иза Паулсена. Нисам очекивао да ћу имати толико проблема са својим
клупским колегом Рихардом,
с обзиром на то да се ја борим
за титулу, а он за десето место.
Надам се да су навијачи поносни, а захваљујем члановима
тима и спонзорима, с којима
идем по нове успехе на последња два викенда – истакао је
Душан после друге трке.
Следећи тркачки викенд биће одржан на легендарној стази „Монца” у Италији, 22. и
23. септембра, док је завршница сезоне заказана за 20. и 21.
октобар, у Барселони.
А. Живковић

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Доживите спој науке
и уметности

КАРАТЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ НА ЗЛАТИБОРУ

Паклени рад до Токија
Други циклус припрема карате
репрезентативаца наше земље,
кандидата за Олимпијске игре

у Токију, спроводи се на Златибору од 18. до 25. августа.

Најбољи борци у Србији настављају да се вредно припремају за предстојећа велика такмичења, Светско првенство и
турнире Премијер лиге, који
ће имати третман квалификационих за Олимпијске игре у
главном граду Јапана.
На Златибору је и капитен
карате репрезентације и најбољи такмичар Србије Слободан
Битевић, који вредно ради са
својим тренерима и спарингпартнерима.
И његови достојни наследници, талентовани кадети, јуниори и млађи сениори КК-а
„Динамо”, вредно тренирају.
Од 23. до 30. августа њих шесторо ће боравити на Тари на
припремама репрезентације
Србије.
А. Ж.

Од са мог отва ра ња, кра јем
2016. године, Центар за хитну
и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се
по квалитету услуга, савременој опреми, професионалном
и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи број наших суграђана одлучује се за
услуге ове стоматолошке ординације, којом руководи др
Ђорђе Николић, због атрактивних цена и могућности плаћања на одложено.
Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки, у „Никоденту” су одлучили

да поново покрену акцију у
оквиру које сви они којима су
неопходне услуге из области
протетике остварују право на
чак 30% попуста.
Искористите ову прилику и
закажите преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2.
Посетите „Никодент медик”,
осетите спој науке и уметности, оживите свој осмех и живите за исти, јер је управо осмех
ваш најбољи адут!
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

глед кошта 2.000 динара, ултразвучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара, док
обе ове услуге у пакету коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено,
сви набројани специјалистички прегледи обављају се само
суботом, а заказују се радним
данима путем телефона 013/2190-900 и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиоло-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
ИМУНОХЕМИЈСКИХ
АНАЛИЗА
АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

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

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара
АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

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

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

Телефон: 013/21-90-900
ника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистички преглед и ултразвук срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте установе
др Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”.
Треба напоменути да су прегледи код др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки пре-

шке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно урадити прегледе и анализе на
једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да се
у Заводу, примера ради, све
врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА/ДРУШТВО
ПРЕСТУПНИЦИ СВЕ БЕЗОБЗИРНИЈИ

Криминалац претио
полицајцу
У Београду и Краљеву су се
ових дана догодила два напада на полицајце на дужности
који су показали да починиоци напада на људе у плавим
униформама и даље пролазе уз

притвор. Међутим, када је та
мера истекла, он је ослобођен
и пуштен да се брани са слободе. Слично се догодило и у случају напада на полицајца у Београду, с једином разликом што

Петак, 24. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ОДЛУКА ВЛАДЕ ЋЕ ПРЕТРПЕТИ
РЕВИЗИЈУ
Много нелогичности у
вези са одлагањем
отпада, пре свега
географских

му уопште није био одређен
притвор, већ је одмах након саслушања у тужилаштву пуштен
да се брани са слободе.
„Ако су од ре ђе ни љу ди
спремни да нападају полицајце, шта су онда спремни да
учине грађанима? Ако нису заштићени припадници МУП-а,
који штите и спроводе законе, колико су онда заштићени таксисти, возачи јавног превоза, медицински радници, тужиоци, судије, адвокати? То
су пи та ња на ко ја од го во ре
морају дати институције, систем и државни органи, једном речју друштво у целини”,
закључује Синдикат српске полиције.
М. Г.

КОНЦЕПТ
Важно је да обе земље могу да разговарају о новим идејама,
али то није шифра за размену територија, нити било шта
слично. Наш стратешки циљ је стабилност у региону и да се
постигне дугорочно решење које ће Србију и Косово приближити Западу.
(Филип Коснет, кандидат за новог америчког амбасадора
на Космету, у разговору са члановима Одбора за спољне
послове Сената САД, 17. август)

***
Обе стране осуђују злочине Милошевићевог режима на Косову. Особе осумњичене за ратне злочине, као и злочине
против човечности биће изведене пред лице правде. Ми подржавамо улогу Међународног трибунала за ратне злочине,
јер се мир може једино градити на основама правде.
(Изјава игумана манастира Дечани Саве Јањића из 1999.
године у присуству Хашима Тачија, објављена на сајту
„Информера”, 20. август)
***
Имам идеју да снимим филм о убиству Зорана Ђинђића.
Али већ видим да би ме сви јурили. Не би то био филм о самом чину убиства, него све друго око тог злочина. Било би то
нешто даље од Марија Пуза. Вуче ме то, али крајње је рискантно. У сваком смислу.
(Глумац Мики Манојловић у интервјуу за загребачки
„Вечерњи лист”, 18. август)
***
У нашој земљи живи 181.228 жена више него мушкараца.
Полна неравнотежа је нарочито изражена у градовима, у којима број жена умногоме премашује број мушкараца. Иако
Србија није део ЕУ, подаци Републичког завода за статистику такође сведоче да жене у нашој земљи живе пет година
дуже од мушкараца, а очекивано трајање живота за припаднице лепшег пола је 78 година. Српске домаћице проводе за
шпоретом у просеку сат и по дневно, а мушкарци само десет
минута.
(Подаци Европског статистичког бироа објављени
у „Куриру”, 19. август)
***
Овај дивни човек је живео за глуму, волео ју је и због ње је и
пострадао. Његов траг треба да буде пример, али и опомена
свима да се глуми дају, да јој се посвете, али и да је се чувају.
Нека ми опросте „Наиса”, „Константин” и све остале награде
које сам добио у каријери, али ниједну нећу волети као ову
која носи Мандино име.
(Глумац Никола Којо након што је добио награду
„Милорад Мандић Манда” на овогодишњем фестивалу
„Филмски сусрети” у Нишу)
***
Знате, Новак Ђоковић је велики шампион. О томе треба да
се прича. Ова конференција за медије не треба да буде о томе како сам ја промашивао ударце приликом пријема другог
сервиса, већ о томе како је Ђоковић исписао историју. То је
бар моје мишљење.
(Роџер Федерер на конференцији за новинаре након
што је изгубио у Синсинатију)

АРХИВА

ФОТО:

благе казне – упозорио је Синдикат српске полиције.
У првом нападу, који се десио у просторијама Полицијске станице „Нови Београд”,
осумњичени за кривично дело
који је позван да да изјаву напао је полицијског инспектора
који га је саслушавао, а у Краље ву је јед ном при пад ни ку
МУП-а који је био задужен за
спровођење мере „надзор и контрола” над једним осумњиченим то лице претило преко телефона њему лично и члановима његове породице.
Тај човек је брзо откривен,
ухапшен и спроведен у Основно јавно тужилаштво, након чега му је одређен 48-часовни

Тринаест тачака дневног реда
било је пред већницима на седници одржаној 21. августа. Теме су углавном биле усвајање
нових и незнатне измене већ
постојећих аката.
На самом почетку усвојен је
финансијски извештај ЈКП-а
„Качарево” за 2017. годину и
упућен је Скупштини града ради информисања. Донет је, потом, закључак према коме је
Градско веће мишљења да одборници треба да дају сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП-а АТП којом се добит по финансијском извештају за 2017, у из но су од
12.898.356 динара, у целости
распоређује за финансирање
инвестиција.
Нето добит ЈКП-а „Старчевац” за 2017. годину – 888.821
динар – биће утрошена за набавку службеног аутомобила и
опреме, као и за поправку и
одржавање постојећих возила.
Закључено је, затим, да Скупштина града може да да сагласност на прву измену и допуну
програма пословања ЈКП-а „Ка-

„ПАНЧЕВЦА”

ПАФФ –
манифестација од
јавног интереса за
град

чарево” за 2018, као и да су
прихватљиве измене програма
рада и финансијског плана Туристичке организације града
Панчева за текућу годину.
Трећа измена финансијског
плана МЗ Качарево, те друга
МЗ Центар, МЗ Тесла, МЗ Котеж и МЗ Стрелиште – такође
су добиле зелено светло.
Посебно је занимљиво то што
су од четрнаест понуђених градских локала у центру само два
нашла закупце. И та два ће
„отићи” по почетној цени, јер
је постојао само по један заинтересовани привредни субјект.
На кра ју, пе ти „Пан че во
филм фестивал” (ПАФФ), који ће бити одржан од 5. до 9.
септембра, проглашен је за ма-

нифестацију од јавног интереса за град. То практично значи
да ће бројна градска јавна предузећа и установе прискочити у
помоћ организаторима фестивала, без наплаћивања својих
услуга.
После свега градоначелник
Саша Павлов је одговарао на
питања новинара. Проблем који је настао због тога што је саобраћајна полиција писала пријаве возачима кола Хитне помоћи који су током интервенција под сиренама и ротацијом прошли кроз црвено светло – биће тема разговора градских и полицијских званичника. Павлов је ситуацију назвао
„малим богињама”, односно
дечјом болешћу која ће бити

решена након периода привикавања на нове прописе.
Уз то, он се изјаснио и у вези
с најавом да ће комунални отпад из Смедерева, Алибунара,
Ковина, Ковачице и Опова бити одлаган на регионалну депонију у Панчеву. Рекао је да ће
та одлука Владе „претрпети ревизију, јер је пуна нелогичности, пре свега географских”, те
да до одлагања неће доћи. Додао је да ће део комуналног отпада с територије јужног Баната бити одлаган на санитарну
депонију на доловачком путу,
али да ће она „добити статус регионалне тек када то потпише
и Општина Опово”, као и да ће
калкулације цена направити ЈКП
„Хигијена”.
С. Трајковић

СТАТИСТИКА КОЈА ЗАБРИЊАВА

Све више оболелих због уједа комараца
На осно ву по да та ка до ста вље них Ин сти ту ту за јав но
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, на територији Ср би је je до 21. ав гу ста
регистрованo сто педесет деветоро оболелих од грознице
За пад ног Ни ла, а умр ло је
петнаесторо заражених.
Највише пацијената инфицираних овом болешћу пријављено је на територији града
Београда (79), Јужнобачког (29),
Јужнобанатског (26), Западнобачког (6), Подунавског (6),
Сремског (4), Средњобанатског
(3), Браничевског (3), Севернобанатског (2), Колубарског
(1) и Мачванског округа (1).
До 17. августа у земљама
Европске уније пријављена су

273 случаја оболевања од грознице Западног Нила, и то у
Италији 123, Грчкој 75, Мађарској 39, Румунији 31, Француској три и у Хрватској два
случаја.
У истом периоду у земљама
Европске уније регистровано

је осам смртних исхода који
се могу довести у везу са оболевањем од грознице Западног
Нила, и то у Грчкој четири, у
Италији три и у Румунији један.
У периоду од 2012. до 2017.
године на територији Републике

Србије регистроване су 574 особе оболеле од грознице Западног Нила. У том периоду умро
је 61 пацијент заражен том болешћу.
Према препорукама стручњака, неутралисање комараца
на отвореном најбрже се постиже исушивањем извора стајаће воде, јер се тиме смањује
број места на којима они могу
да положе јаја. Сем тога, најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за
цвеће, посуда за храну и воду
за кућне љубимце, као и из
канти, лименки и буради. Требало би и уклонити старе гуме
у којима има воде, јер су и оне
погодне за размножавање комараца.
М. Г.

О ПОСЕБНИМ БИРАЧКИМ СПИСКОВИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Демократија на делу
Избори 4. новембра
Проверити ажурност
података
Непосредни избори за чланове националних савета националних мањина биће одржани
4. новембра 2018. Изборно право имају само они припадници националне мањине који
су уписани у посебан бирачки
списак, што се врши на основу писменог захтева, према месту пребивалишта, односно боравишта за интерно расељена
лица.
Грађани могу предати захтев сваког радног дана од 7.30
до 15.30 у Градској управи, тј.
у Секретаријату за општу управу, на Тргу краља Петра I бр.
2–4, у канцеларији Службе бирачког списка број 107, или
поштом на наведену адресу.
На сајту Министарства државне управе и локалне само-

управе www.mduls.gov.rs постављени су захтеви за упис и
за брисање из посебног бирачког списка, а могу се преузети
и у Градској управи. Потребно
је да захтев за упис буде читко
попуњен и да га потпише подносилац захтева. Сви подаци у

захтеву морају да буду попуњени идентично као што су
уписани у личној карти подносиоца.
Посебан бирачки списак националне мањине закључује се
19. октобра 2018. Од 20. до 31.
октобра (најкасније 72 сата пре

дана одређеног за одржавање
избора) захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине може се поднети
Министарству државне управе
и локалне самоуправе, непосредно или преко Градске управе. Од проглашења изборне листе право на увид у посебан
бирачки списак имају овлашћени представници подносилаца проглашених листа. Увид
у списак може се извршити и
електронским путем на поменутом сајту Министарства уношењем податка о јединственом
матичном броју грађана.
Градска управа позива све
бираче који су поднели захтев
за упис у посебан бирачки списак националне мањине да провере да ли су уписани и да ли
су њихови подаци у посебном
бирачком списку ажурни.
С. Т.
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ПАНЧЕВАЧКА ЛЕТЊА ВРЕЛИНА

АВГУСТ – МЕСЕЦ ПУСТОГ ГРАДА
Температуре изнад 35 степени и сезона годишњих одмора – опустошили су град. Понекад током дана човек
који се нађе на централним градским улицама има утисак да је сам на планети.

Судећи према прогнозама метеоролога, „самствовање” овог типа окончаће се наредне недеље. Стиже киша.
Јес!
С. Т.

Посивело на сунцу
Не бих сео на ову клупу ни за сто марака

Зашто је тако високо небо, кад ће киша?

И сам завијам, због врућине

Хало, Хјустон, има ли кога?

Немој да се гураш, брате!

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ РОКЕНРОЛ И ДАЉЕ ЖИВИ?

Старе групе међу омиљенима

Ј. ПАВЛОВИЋ

Црвено је... гори

У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Скраћен рад са странкама

Секретаријат за пореску администрацију Града Панчева је 23. августа због
миграције података у јединствени информациони систем ограничио рад са

странкама до 9 сати. Како је најављено у обавештењу, после тога подаци о
пореским обвезницима неће бити доступни до наредног дана.
С. Т.

Д. МИХАЈЛОВ

У наредних неколико дана у Панчеву
ће бити одржано неколико догађаја
на којима ће рокенрол музика бити у
центру пажње. Овогодишњи фестивал
„FreeDom Art”, који организује Дом
омладине Панчево, биће отворен изложбом фотографија новинара и фото-репортера Александра Стојковића
под називом „Let There Be Rock”, а одмах затим биће одржана трибина на
тему „Где смо сад”. Том приликом о
рокенролу ће говорити Срђан Гиле
Гојковић („Електрични оргазам”), Зденко Колар („Зона Б”, „Идоли”) и Иван
Ивачковић, новинар и публициста. Дуга традиција рок музике у нашем граду обележава се и манифестацијом
„Дани панчевачког рокенрола”, која
ће се и ове године одвијати на платоу
Културног центра. Наши суграђани
упознаће локалне бендове и њихову
ауторску музику.
С обзиром на то да се у последње две
деценије однос према рокенрол музици
доста променио и да је све мање бендова који се баве овим жанром, питали
смо наше суграђане да ли ова музика и
даље живи и да ли је они слушају.
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ, млади пензионер:
– Рокенрол је музика наше младости. Волео сам да слушам „YU grupu”,

Н. ЛУКИЋ

С. МАЛИЦА

„Рибљу чорбу”, „Парни ваљак” и многе друге. Већина њих је и долазила у
Панчево и слушао сам их уживо. „Парни ваљак” сам слушао седамдесетих
у нашем граду. Међутим, променио
се рокенрол. То је раније била револуционарна музика, а сада је другачија политика, па то више није то.
Рокенрол је постао комерцијалан, као
и све остало.
ДРАГАНА МИХАЈЛОВ, апсолвент:
– Слушам рок музику. Она је и даље присутна. Можда не у широким
народним масама, као што је то било
осамдесетих и деведесетих, јер се доста тога с временом променило. Сада је, нажалост, неки кич и шунд испливао на површину, али мислим да
и даље има доста људи који слушају
рокенрол. Ја га заиста радо слушам.
Оне старе југословенске бендове које
сам волела раније, волим и сада. Од
новијих група слушам, на пример,
састав „Канда, Коџа и Небојша”.
НЕМАЊА ЛУКИЋ,
полицајац:
– Мислим да рокенрол музика није као што је била раније. Нема је довољно, није заступљена као пре. Искрено, ја сам је увек слабо слушао.

Д. ТОМЕВСКИ

Д. ЈОВИЋ

СИЛВИЈА МАЛИЦА, књиговођа:
– Нажалост, није исто као пре, али
ја и даље слушам рок музику. Недавно сам посетила „Beer Fest” и презадовољна сам. Ту се види да извођачи
ове музике и даље имају подршку.
Мислим да би требало да се више
слуша рокенрол и да се врате стара
добра времена. Ја сам волела „YU grupu”, „Ван Гог”, „Бијело дугме” и много других извођача који су веома квалитетни и остаће још дуго на сцени.
ДАЛИБОР ТОМЕВСКИ, рендген
техничар:
– Нисам баш активан што се тиче
рокенрола, помало сам слушао „Рибљу чорбу”, „Бајагу и инструкторе”.
Мислим да ова музика и даље живи.
Чињеница је да се стил живота променио, другачије се живи, па је и музика другачија.
ДРАГАНА ЈОВИЋ,
пензионерка:
– Нисам никада била љубитељ рокенрол музике. Знам неке наше домаће групе, гледала сам их на телевизији. Сада их има много мање у
медијима.
Анкетирала Мирјана Марић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВИЋ И ИВАН ИВАЧКОВИЋ

РОКЕНРОЛ У ФОКУСУ
Изложба фотографија
Александра
Стојковића

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Разградња отпада
У прошлом броју недељника „Панчевац” писали смо о
пластичној амбалажи, њеном значају за људски живот, негативним последицама њеног коришћења, њеном отпаду и мерама које с
ци љем одр жи вог раз во ја
предузима Европска унија.
У овом броју ћемо навести
већи број различитих података који су добијени истраживачким путем и односе
се не само на отпад добијен
од пластичне амбалаже него и на остале врсте отпада
настале од сировина које се
свакодневно користе. Почнимо редом: на пример, време разградње (распада) ПЕТ
амбалаже (пластичне флаше, посуде за воће, поврће,
млечне производе и друго)
износи, у зависности од услова у којима се налазе, минимално 100 година, па и
до 1.000 година. Према појединим анализама, пластичне флаше на депонијама
представљају око девет одсто укупне тежине отпада,
али запремински заузимају
32% простора. Још „тежи
случај” разградње јесу пластичне кесе (популарне трегерке или трегерице), којима треба од 450 до 1.000 година да се разграде. Оне
представљају најпокретнији
облик смећа и као такве животној средини чине велики

на, а број циклуса рециклаже је неограничен. Сваког
минута у САД се рециклира
преко 120.000 алуминијумских конзерви. У исто време, на свака три месеца,
Американци баце толико
конзерви да би могли да саграде неколико авиона.
Што се тиче стакла, ситуација је најтежа пошто се
оно никада неће разградити (другим речима, треба
му неколико милиона година да се разгради, чак неки
стручњаци сматрају да оно
не може да се распадне), а
може да се рециклира небро је но пу та у уде лу од
100%. Технолошки процес
рециклаже стакла захтева
40% мање енергије него његово добијање из природних
сировина. Иако је рециклажа овог материјала веома
једноставна и спроводи се
топљењем, стакло се ипак
неретко баца.
Уколико видите неку бачену ауто-гуму, знајте да
ћете је као такву видети и
за педесет година. Исто тако, сваки бачени опушак од
ци га ре те од но сно ње гов
филтер разлагаће се од једне до две године. Ситуација с папирним отпадом (новинама, картоном, папирним марамицама...) јесте
следећа: у зависности од врсте папирног отпада, њего-

еколошки проблем. Ипак,
добра вест је да је од ове године у Србији употреба ових
кеса у појединим трговинама почела да се наплаћује,
што је вероватно корак до
њихове потпуне забране, како се то већ чини у 35 држава, док се у земљама Европске уније у агресивним кампањама иде ка њиховом потпуном укидању. Нажалост,
ипак с ниском ценом (у просеку два динара по кеси),
њихова продаја је и даље
присутна, а потпуно освешћивање корисника је вероватно препуштено рекламним кампањама, едукацијама, инфо-штандовима итд.
Још једна врста отпада с дугим периодом разградње јесу конзерве од алуминијума (популарне лименке), за
које је потребно од 100 до
500 година. С тим у вези,
велики број земаља (углавном европских) рециклира
ову врсту отпада и за ту услугу грађанима плаћа њихов
откуп. Прерадом једне тоне
алуминијумских лименки
уштеда енергије се креће од
90 до 95% у односу на добијање из природних сирови-

ва разградња траје од три
месеца до годину дана. Рециклажом једне тоне старог папира сачува се 17 стабала у природи. Рециклажом исте количине канцеларијског папира сачувају
се 24 стабла. Штеди се и
4.200 kW електричне енергије и 32.000 литара воде.
За процес рециклаже потребно је 40% мање енергије. Количина загађујућих
материја у ваздуху је за око
75% мања него при производњи хартије од сировог
материјала. О органском отпа ду смо пи са ли у бро ју
4718 (23. јуна 2017. године), у тексту под насловом
„Компост и компостирање”.
Развити свест о компостирању, али и о рециклирању
горепоменутих врста отпада јесте пре свега дужност
целокупне заједнице, с циљем очувања животне средине, али и природних ресурса државе. С тим у вези
приказали смо последице
негативног утицаја неколико врста отпада које нам
могу служити као нови-стари ресурс за производњу нових производа.

Овогодишњи фестивал „FreeDom Art” биће отворен изложбом фотографија новинара и
фо то-ре пор те ра Алек сан дра
Стојковића у четвртак, 23. августа, у галерији Дома омладине Панчево, након чега ће
уследити и трибина о рокенролу под називом „Где смо сад”.
Тим поводом разговарали
смо са аутором изложбе Александром Стојковићем и новинаром и публицистом Иваном
Ивачковићем.
ПАНЧЕВАЦ: Која група је
била прва коју је забележило
око вашег фото-апарата?
А. СТОЈКОВИЋ: Прва група
коју сам сликао је „Сви на под”
у летњој башти Дома омладине Панчево. Мислим да је то
било 2011. године.
• Имате ли најдражу фотографију?
А. СТОЈКОВИЋ: То је свакако фотографија Дејвида Ковердејла („Whitesnake”), коју волим да зовем „очи у очи с Ковердејлом”. Нас тридесетак се
гурало у изузетно малом простору између бине и публике и
срећан сам што сам у правом
тренутку успео да се изборим
за место и направим снимак.
На таквим концертима немате
времена, дозвољено вам је да
снимате само прве три песме.
• Да ли рокенрол и даље
живи?
А. СТОЈКОВИЋ: Сећам се да
су, кад сам био клинац, по зидо ви ма ис пи си ва ли па ро ле

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Трибина под називом
„Где смо сад”

„Панк је мр тав” („Punk Is
Dead”). Ипак, панк није умро,
чак је доживео реинкарнацију.
Рокенрол неће умрети све док
постоје клинци који га осећају
и који гаје ту културу. Ово је
време у коме се ради на заглупљивању масе, а рокенрол је
музика која је по својој природи ангажована и тражи слушаоца који уме да размишља. Баш
зато је важно да га сви који га
волимо и подржимо. Ја, ето,
нисам неки музичар, иако сам
покушавао да будем, али сам
нашао начин да ово време у
коме је та музика скрајнута,
забележим на други начин, да
пренесем атмосферу с концерата, јер рокенрол се не свира
у студију, свира се на концертима.

И. ИВАЧКОВИЋ: Рокенрол
живи, али на апаратима, дакле
једва. Не зато што више нема
добре рок музике, него зато што
је она изгубила моћ и утицај. А
то је изгубила зато што је изгубила масовну публику. Не вреди вам заповедничка вештина
ако сте сами на ратишту, ако
иза вас не иде никаква војска.
Џони Штулић је био важан зато што је иза њега ишло много
људи. „Битлси” и „Стоунси” су
мењали свет зато што су милиони у њима препознавали узоре. Данас тога нема. Као и пре
више од пола века, такмиче се
Мик Џегер и Пол Макартни, а
свежа крв је неприметна. Она
се не види, јер нове групе немају масовну подршку. Немају
је зато што се променио дух

времена. Доминантна музика
увек је огледало доба у којем
настаје. Природно је што у оваквим временима рокенрол не
може да буде доминантан.
• Зашто наши суграђани не
треба да пропусте да погледају
изложбу фотографија Александра Стојковића?
И. ИВАЧКОВИЋ: Стојковић
воли, поштује и дубоко разуме
оно што фотографише. Све се
то види на његовим фотографијама и то је један од два највећа разлога због којих су оне
тако добре. Други је, разуме
се, занатска компетенција. Када говоримо о Стојковићевим
рок фотографијама, треба имати у виду да је он важан исто
колико и људи које слика. Јер,
будући да његове фотографије
тако верно преносе осећања и
поруке које стижу с бине, оне
ће једног дана бити драгоцено
сведочанство и поуздан доказ
да нису баш сви пристајали на
мр тви ло но вог ми ле ни ју ма.
Стојковићеве рок фотографије чине малу историју индивидуалних гестова пркоса и та
мала историја је, одмах да додам, много битнија од оне коју зовемо великом. Јер, у овој
коју исписује Стојковић, много је више истине. Привилегија је видети његове фотографије, видети ту узбудљиву истину, ту страст и тај пркос, видети све оно што рокенрол чини
тако посебним.
После свечаног отварања биће одржана трибина под називом „Где смо сад”, на којој ће
говорити Срђан Гиле Гојковић
(„Електрични оргазам”), Зденко Колар („Зона Б”, „Идоли”) и
Иван Ивачковић, новинар и публициста, а програм ће водити
Вуле Журић, писац.

ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА

Почиње четврти „FreeDom Art”
Од четвртка до суботе, 23–25.
августа, биће одржан четврти
фестивал „FreeDom Art” у орга ни за ци ји До ма омла ди не
Панчево.
Фестивал ће почети представљањем мурала и наступом
полазника хип-хоп радионице Дома омладине Панчево у
Немањиној улици, иза „Максија”, а званично у галерији
Дома, где ће у 20 сати бити
отворена изложба фотографија под називом „Let There Be
Rock” Александра Стојковића.
Од 20.30 биће одржана рокенрол трибина на тему „Где смо
сад”, на којој ће говорити Срђан Гиле Гојковић („Електрични оргазам”), Зденко Колар
(„Зона Б”, „Идоли”) и Иван
Ивачковић, новинар и публициста. Програм ће водити Вуле Журић, писац. Први дан
фестивала затвориће концерт

састава „Pro Rock Angels – Rolling Stones Tribute Band”.
У петак, 24. августа, програм
почиње у 17 сати, када ће наступити „Мастербластерси”. Од
18 сати наши суграђани ће моћи да чују хор „Чаролија”, ко-

ји води Леонтина Вукомановић, а од 21 сат играће се представа „Смрт фашизму! О Рибарима и Слободи”, коју изводи „Рефлектор театар” из Београда. Бесплатне карте могу
се преузети од у Дому омла-

дине Панчево – радним данима од 16 до 21 и суботом од 11
до 17 сати.
Последњег дана фестивала, у
суботу, 25. августа, биће одржани концерти састава „Music for
Human Rights”, „Канда, Коџа и
Небојша” и „Farra fanfarra”.
У оквиру пратећег програма
фестивала, у четвртак, 23. августа, посетиоци ће моћи да
погледају изложбу скулптура
„Voodoo Technotic” Владимира Петровића. Наредног дана
у отвореном атељеу биће приређено цртање портрета на лицу места, цртање карикатура
посетилаца и ручно прављење
бомбона. У оквиру филмског
програма фестивала „FreeDom
Art”, у суботу, 25. августа, биће приказани кратки, експериментални и неми филмови.
Улаз на све програме је бесплатан.

ПРЕДСТАВА У МУЗЕЈУ

Лажи ме
Представа „Лажи ме”, која је
била најављена за 27. јул, али
је одложена због лошег времена, биће одиграна у суботу, 25.
августа, у 20 сати, у дворишту
Народног музеја.
Позоришни комад „Лажи ме”
инспирисан је црнохуморним
поетско-прозним записима о
људској свакодневици Саше
Симоновића „О љубави, смрти
и још неким ситницама” („Српска књижевна задруга”, 2012).

Страну припремила

Мирјана
Марић

Замишљен је као комедија карактера са елементима гротеске. Главни и једини протагонисти ове једночинке су Лепомир (Александар Дунић) и Ружица (Сандра Бугарски), средовечни брачни пар. Он је хипохондар који све више губи
корак са убрзаним друштвеним променама и савременом
стварношћу која са собом носи неизвесност и страх од будућности. Она је жена јаког карактера, храбра и предузимљива, спремна да се акцијом и
ризиком бори против свакодневне рутине и песимизма који јој угрожава брак.
Када посустали супружници, после двадесет пет година,

реше да отпутују у бању у којој
су провели медени месец, на

сцену ће испливати лажи – оне
свакодневне, наивне, беле лажи, на које се обично и не осврћемо, и оне црне, тешке, судбоносне и „смртоносне” лажи
које су покидале толике везе.
Заглављени на сеоској железничкој станици, чекајући
воз који никако не долази, супружници све више упадају у
лавиринт сумњи, полуистина,
инсинуација и интрига које их
доводе на ивицу апсурда. Из
тог вртлога у коме су се нашли, једини спас је љубав –
она исконска, права и лековита љубав због које се газе морални принципи и због које
се, када је то једини излаз, и
лаже.

Viacjazyčná príloha v týždenníku / Мултијезички додатак у недељнику

v slovenskom jazyku / на словачком језику
V PANČEVE V PIATOK 24. AUGUSTA 2018 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 24. АВГУСТА 2018.
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DLHÝ RAD ÚSPECHOV SPOLKU DETVAN

„PETER PAN” VÍŤAZ NA „3 X Ď”
Detská divadelná prehliadka
v Starej Pazove
Prvé odmenené
predstavenie v slovenskom
a srbskom jazyku
V súvislosti so Slovenským kultúrnoosvetovým spolkom Detvan možno povedať, že sme si pomaly, ale iste zvykli na
jeho úspechy a odmeny. Je ťažké odhadnúť, ktorá sekcia v rámci spolku je
úspešnejšia. Jeho detská divadelná sekcia
sa znovu ukázala v najlepšom svetle na
25. prehliadke detskej divadelnej tvorby
Vojvodiny v slovenskom jazyku, ktorá je
známejšia ako 3 x Ď. Podľa tradície sa aj
tento rok konala prehliadka v Starej Pazove, od 1. do 3. júna v sále Slovenského
kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu
Janka Čmelíka. Divadelné predstavenia
sledovali dve poroty ‒ detská a odborná.
Táto druhá pracovala v zložení: režisér
Ján Makan, režisér a herec Miroslav Benka a herec Miroslav Fábry ‒ predseda komisie. Umelecký vedúci prehliadky bol
Alexander Bako a koordinátorkou sa stala Miruška Kočišová.
Detvan, ako pravidelný účastník prehliadky, súťažil tohto leta s predstavením
„Peter Pan”. Text napísala a režírovala
Alisa Oravcová. Text do slovenčiny preložila Kristína Gajanová, zatiaľ čo kostý-

my vymyslela Tereza Veberová Oravcová.
Keď ide o technický segment, pomoc poskytli Zoran Bisak, Miroslav Oravec a Jana Beracková. Veselý tanec vyvolal aplauz detských divákov, ako aj pozitívnu
kritiku milovníkov divadelného umenia,
takže prvá odmena ‒ zlatá plaketa, ako aj
odmena Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny v Srbsku
nechýbala. Druhú odmenu získalo pred-

stavenie z Padiny, zatiaľ čo tretia odmena
bola udelená predstaveniu z Báčskeho
Petrovca.
Okrem hlavného uznania, Detvanovci získali nasledovné individuálne ocenenia: ocenenie za najúspešnejšieho debutanta prehliadky ‒ Michal Marek v
role Petra Pana; ocenenie za ženskú epizódnu postavu ‒ Andrea Koláriková v
role Zvonilky; ocenenie za najlepšie ko-

stýmy (ktoré si bolo možné všimnúť aj
na tohtoročnom karnevale v Pančeve) ‒
Tereza Veberová Oravcová. Špeciálne
ocenenie za choreografiu bolo udelené
Alise Oravcovej, študentke Inštitútu
umeleckého tanca, ktorý taktiež sledoval prehliadku a uverejnil správu o
tomto úspechu. Detská komisia udelila
odmenu Filipovi Bisakovi za rolu Kapitána Háka, resp. Alise Oravcovej za rolu piráta.
Detvan sa s týmto víťazným predstavením zúčastní na Slovensku v budúci
rok, ale nedávne si ho zahrali aj na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci. Začiatkom augusta si
Vojlovičania mohli pozrieť „Petra Pana”
v sále Spomienkového domu, zatiaľ čo
na november je naplánované vystúpenie
v srbskom jazyku na doskách Kultúrneho centra v Pančeve.
Na tomto mieste je však potrebné pripomenúť aj minuloročný úspech divadelného predstavenia „Game start”, vďaka ktorému bola detská skupina spolku
Detvan odmenená pobytom tejto jari,
od 23. do 25. mája, v Šali na Slovensku,
kde sa koná najväčší detský divadelný festival Zlatá priadka. Predstavitelia Matice slovenskej v Galante a Šali zorganizovali krásne exkurzie a hosťovania, no
zvlášť nezabudnuteľné zostanú družné
zábavy mladých hercov.
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Miroslav Oravec

PÄŤDESIATE SIEDME SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI V BÁČSKOM PETROVCI

Detvan vystupoval počas všetkých troch dní
Otvárací program
uskutočnený podľa operety
Vtipné vystúpenie
vojlovickej staršej speváckej
skupiny
Už päťdesiaty siedmykrát sa tradične v
Báčskom Petrovci konali Slovenské národné slávnosti, centrálne podujatie Slovákov v Srbsku. Počas troch dní návštevníci mohli tráviť príjemné chvíle na viacerých koncertoch, ale aj pozrieť si početné výstavy, divadelné predstavenia a
folklórne vystúpenia, vďaka ktorým sa
najlepším spôsobom prezentuje kultúrny
život Slovákov v Srbsku. Prvého dňa, 10.
augusta, v Slovenskom vojvodinskom divadle, s priamym televíznym prenosom
na RTV Vojvodina, prebiehalo slávnostné otvorenie podujatia. Otvárací pro-

gram nazvali „Naša kolíska”. Uskutočnený bol podľa operety z r. 1923 známeho dramaturga, spisovateľa a kňaza zo
Starej Pazovy Vladimíra Hurbana Vladi-

mírova, zatiaľ čo hudbu skladal Anton
Cíger. Režisér Michal Babiak vedome
zveril úlohy skúseným folkloristom, hercom a členom chóru a za jednu z oper-

ných sólistiek zvolil našu Katarínu Kalmárovú.
Druhý deň, 11. augusta, bol, ako aj
vždy, venovaný folklóru, orchestrom,
spevákom a speváckym skupinám, ktoré
v priebehu roka získavali ocenenia za
svoju činnosť. Na galakoncerte s názvom
„Chráňme si korene nášho bytia” Detvan
prezentovala staršia mužská spevácka
skupina. Svojou vtipnou mizanscénou a
efektným spevom vyvolala nadšenie publika a vymámila úprimné úsmevy i hromový potlesk.
Tretí deň prebiehal v znamení detskej
tvorby. V mene spolku Detvan vystúpili
najmladší herci so svojím víťazným
predstavením „Peter Pan”, a to pred
plnou sálou Slovenského vojvodinského
divadla, kde ich diváci odmenili viacminútovým potleskom, vďaka ktorému
sa niekoľkokrát vracali na javisko.
Michal Kalmár
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POSTAVENIE NAŠICH SUSEDOV A KRAJANOV

NOVÁ KAPITOLA ŽIVOTA SLOVÁKOV V CHORVÁTSKU
Ústavou garantované
práva menšín
Výsledky posledného
sčítania
Kultúra ako hlavný
nositeľ národnej
identity
Nová kapitola života slovenskej
menšiny sa datuje od vzniku samostatnej Chorvátskej republiky
(1991), ktorá podporuje rozvoj
národnostných menšín. Slováci
sa v obnovenej ústave uvádzajú
ako jedna z dvadsiatich dvoch
ústavne uznaných národnostných
menšín so všetkými právami a
povinnosťami.
Práva a slobody priznané Ústavou Chorvátskej republiky sa zaručujú všetkým bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk,
náboženstvo, politické alebo iné
presvedčenia, národný alebo sociálny pôvod, majetkový stav,
vzdelanie, spoločenské postavenie alebo iné charakteristiky. Príslušníkom všetkých národnostných menšín je zaručená rovnosť,
sloboda prejavu národnej identity, slobodné používanie materinského jazyka a písma a kultúrna autonómia. Ústavným zákonom o právach národnostných
menšín sa, okrem iného, zabezpečuje aj právo príslušníkov týchto menšín zúčastňovať sa na
verejnom živote a vplývať na miestne záležitosti prostredníctvom
rád a zástupcov.
Po vzniku Chorvátskej republiky sa predstavitelia slovenských združení dohodli vystúpiť z členstva Zväzu Čechov a
Slovákov, a tak si 14. júna 1992
založili vlastnú spoločenskú organizáciu ‒ Maticu slovenskú v
Chorvátsku.
Ona si dala za cieľ neľahkú úlohu zachovať slovenskú rodinu, jej
povedomie a identitu, zapájať
príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny do svojich radov
a združení, otvoriť výchovnovzdelávacie centrum, pestovať
materinskú reč a krásnu lite-

ratúru v školách, rozvíjať vydavateľskú činnosť, činnosť elektronických médií, folklórne festivaly
a starať sa o politické zastúpenie
Slovákov na lokálnej a celoštátnej
úrovni.
Matica slovenská v Chorvátsku
v r. 1998 zmenila svoj názov na
Zväz Slovákov. To je „strešná organizácia“ pätnástich matíc slovenských: MS Rijeka, MS Záhreb,
MS Lipovľany, MS Meďurić, MS
Míľovce, MS Jakšić, MS Zokov
Gaj, MS Markovec, MS Jelisavec,
MS Josipovec, MS Jurjevec, MS
Osijek, MS Soľany, MS Ilok a MS
Radoš. V rámci matíc sú aktívne
folklórne, hudobné a umelecké
súbory, ako aj divadelné spolky.
Zväz Slovákov v Chorvátskej republike koordinuje a stará sa o
kultúrne ochotníctvo, folklórne
prehliadky (Detská prehliadka
slovenského folklóru v Chorváts-

ku, Prehliadka slovenského folklóru pre dospelých v Chorvátsku, Festival slovenskej hudby a
piesní „Keď sa ruža rozvíjala“),
vydavateľstvo,
informovanie
(mesačník Prameň), vzdelávanie
a mnohé iné aktivity.
Rádio a televízia Chorvátska
sleduje život, činnosť a spoločensko-kultúrne aktivity Slovákov a
prezentuje ich chorvátskej verejnosti v relácii „Prizma”, venovanej národnostným menšinám.
Relácie v slovenskej reči sú taktiež jedným zo spôsobov informovania Slovákov (Rádio Osijek,
Rádio Našice, Rádio Đakovo a
Rádio Ilok).
V sídle Zväzu Slovákov, teda v
Našiciach, pôsobí aj Ústredná
knižnica Slovákov, ktorá je súčasťou Chorvátskej národnej knižnice a čitárne v Našiciach. Pôsobí tu
aj Slovenské kultúrne centrum

Našice, založené na základe rozhodnutia Zväzu Slovákov v roku
2010.
Podľa sčítania obyva teľstva v
ro ku 2001 ži lo v Chorvátsku
4712 Slovákov, za tiaľ čo podľa
najnovších úda jov z r. 2011 je
ich 4753. To znamená, o 41
Slovákov vi ac. Podľa to ho istého sčítania väčšina Slovákov
ži je v na sle dovných mestách a
ich okolí: Na ši ce (1078), Ilok
(935), Pu ni tov ci (666) a Li povľan y (106). Tre ba spo menúť, že sa v po sledných ro koch v Chorvátsku za ča li dra stické emigrácie ľudí za „lep šou pra cou“.
Príslušníci slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku si
svoje ústavné právo na vzdelanie
a výchovu uplatňujú prostredníctvom modelu C. To znamená, že

nielen príslušníci menšiny, ale aj
ostatné deti so slovenským pôvodom majú možnosť učiť sa slovenský jazyk a pestovať slovenskú
kultúru (dve hodiny týždenne jazyk a jednu hodinu týždenne kultúru) na trinástich základných a
dvoch vysokých školách (približne 550 žiakov).
Každoročne sa v spolupráci s
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, Ministerstvom vedy a vzdelania Chorvátskej republiky a Zväzom Slovákov v Chorvátskej republike organizuje Škola v prírode na Slovensku pre študentov, ktorí navštevujú hodiny
slovenského jazyka a kultúry. Každoročne sa organizujú aj semináre pre učiteľov.
Kultúra je hlavným nositeľom identity každého národa.
Slovenská menšina si zachováva

svoje kultúrne dedičstvo vďaka
činnosti kultúrno-osvetových
spolkov, ktoré pôsobia v rámci
matíc. Najstarším je Spolok Ľudovíta Štúra v rámci Matice slovenskej v Iloku. Od r. 1940 až do
r. 1951 sa spolok nazýval Slovenský čítací spolok, a v r. 1951
si zmenil názov na Slovenský
kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra.
MS Ilok je omnoho mladšia organizácia. Založená bola 18. decembra 1997, a tak si vlani pripomenula dvadsať rokov od svojho
založenia. V rámci nej pôsobí spomínaný SKOS Ľudovíta Štúra, s tanečnou, speváckou, hudobnou, divadelnou a športovou sekciou, ako
aj spolkom žien. Spolok žien pôsobí od roku 2008 a stará sa o ľudové
kroje vo vlastníctve MS Ilok. V priebehu desiatich rokov sa ich činnosť postupne orientovala aj na šitie nových súčastí ľudového odevu,
akými sú ženské a mužské košele,
sukne, lajblíky, zástery. Pozornosť
sa venuje aj rôznym ručným prácam, akými sú šitie, vyšívanie, háčkovanie, maľovanie na skle, zdobenie veľkonočných kraslíc, papierové pletenie, výroba kvetov z papiera, výroba suvenírov decoupage
technikou a pod. Spolok žien
vystavuje svoje práce na rôznych
manifestáciách, veľtrhoch, výstavách v Chorvátsku a v zahraničí,
najmä v Srbsku.
Slováci v Chorvátsku sa vďaka
kultúrnym manifestáciám snažia
spolupracovať aj s inými krajinami, akými sú napríklad Slovensko (napr. Folklórne slávnosti
pod Poľanou v Detve), Česko
(napr. Medzinárodný festival slovenského folklóru v Českej republike) a susediace Srbsko (napr.
Rozospievaný Sriem). Práve táto
medzinárodná spolupráca prináša osobitné čaro pri zachovávaní
slovenskej kultúry a povedomia.
Každý, kto mal možnosť
zúčastniť sa nejakého kultúrneho
podujatia s medzinárodnou
účasťou, si určite všimol nesmiernu radosť na tvárach účastníkov a divákov.
Miluška Fábryová

ZDOKONAĽOVANIE SA V SLOVENSKOM JAZYKU A BLIŽŠIE ZOZNAMOVANIE SA SO SLOVENSKÝM HLAVNÝM MESTOM

Trojtýždňová mágia v Bratislave
Študenti slovakistiky z
celého sveta

dobrého vína mali príjemný chládok a hodinku špičkového výkonu a smiechu.
Víkendy boli vyhradené na
“ťažší” a “ľahší” turizmus. Počas
prvého sme navštívili hrad Červený Kameň v Malých Karpatoch
a neskôr aj jaskyňu Driny. V priebehu druhého víkendu sme v
rámci trojdňovej exkurzie navštívili Tatry. Návrat do Bratislavy
znamenal aj prvý pracovný deň a
prednášky v skorých ranných hodinách. Vyučujúci však nenechali
študentov driemať v laviciach, ale
ich zobrali na prehliadku automobilky Volkswagen. S odbornými sprievodcami a potrebnou výbavou si prezreli celú tová-

Spojenie učenia sa,
doplnkových aktivít a
zábavy
„Ťažší” a „ľahší”
turizmus
Katedra slavistiky Filologickej fakulty Univerzity v Belehrade je
veľmi malá a, bohužiaľ, nie veľmi
populárna. Veľkou prednosťou je
však učiť sa v menších skupinách,
pretože vyučujúci a lektori sa môžu detailne venovať každému študentovi. Na druhej strane, každý
študent získava príležitosť rozprávať sa s vyučujúcim v slovenskom jazyku, čo je veľmi významné, lebo osvojovanie si jazyka bez
komunikácie prebieha oveľa pomalšie. Samozrejme, existujú aj
početné štipendiá, ktoré sú jednou z najväčších odmien a motiváciou pre každého študenta.
Práve jednou z takých odmien
je aj táto cesta na Slovensko a
účasť na letnej škole slovenského
jazyka, ktorá sa konala od 1. do
20. júla.
Študenti odmenení v prekladateľskej súťaži, ktorú organizoval
náš lektorát, získali príležitosť
stráviť dvadsať dní v Bratislave.
Išlo o jazykovú a odbornú prípravu. JOP organizuje krátkodobé a

dlhodobé kurzy slovenského jazyka pre cudzincov, ako aj iné
vzdelávacie aktivity, akými je Letná univerzita slovenského jazyka
a kultúry. Cieľom tohto kurzu bolo zlepšiť si komunikačné schopnosti v slovenskom jazyku, rozšíriť si vedomosti z oblasti slovenskej lingvistiky a literatúry, získať
vedomosti o histórii a kultúre
Slovenska a Bratislavy ako európskeho mesta a vytvoriť si osobný
vzťah k slovenskému jazyku a
Slovensku. Keby sme na mape
sveta chceli znázorniť účastníkov
kurzu, len niekoľko štátov by zostalo nevyznačených. Boli tu
účastníci zo Španielska, Argentí-

ny, Izraela, Afriky, Japonska, Číny, Ukrajiny, Poľska, Ruska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Maďarska, Nórska, Nemecka, Turecka, USA...
S pomocou lektorov, študenti
trávili predobedňajšie hodiny sledujúc odborné prednášky. Poobede sa tešili z rôznorodých doplnkových aktivít, akými sú spoločenské hry, ktoré si vyžadujú
konverzáciu v slovenskom jazyku, rôzne prezentácie na tému
histórie, kultúry, zvykov, relaxácia pri slovenských filmoch, dokonca aj akcie, ktoré znamenali
prípravu tradičných slovenských
jedál a varenie lekváru. Samozrej-

me, študenti netrávili celý čas len
v škole. Vyučujúci sa snažili rôznorodými spôsobmi ‒ tak, aby
boli uspokojené záujmy všetkých
študentov ‒, poukazovať im Bratislavu. Určite všetci, ktorí aspoň
raz navštívili Slovensko, boli na
Bratislavskom hrade, videli
zrúcaninu Devín, alebo sa poprechádzali po nadčasovom starom
meste. Avšak celkom iste to nerobili počas letného lejaka, ako to
bolo v našom prípade. Dokonca
ani odchod do divadla nebol typický. Komédiu „Posledný pozdrav” v podaní profesionálnych
hercov sme totižto sledovali v
pivnici vinárne, kde sme okrem

reň a oboznámili sa s procesom
výroby. To, čo ich celkom iste prebudilo, bolo vyskúšanie nového
Audi Q8, ktoré ešte nie je v predaji. Počas posledného týždňa
sme sa venovali svojim zručnostiam a talentom. Divadelné, spevácke a literárne sekcie mali
množstvo členov, no najväčšia
návštevnosť bola evidovaná vo
folklórnej sekcii, kde sa študenti,
vďaka profesionálnym tanečníkom zo známeho súboru Lúčnica, učili tance zo všetkých regiónov Slovenska. Získali sme nové
známosti a počas kurzu sme všetci boli veľkou, svornou rodinou,
čo je len ďalším dôkazom toho, že
jazyk ako rozdeľuje, tak aj spája.
Katarína Kalmárová

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku

на словачком језику / v slovenskom jazyku
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 24. АВГУСТА 2018. / V PANČEVE V PIATOK 24. AUGUSTA 2018

НО ВО ПО ГЛА ВЉЕ
ЖИ ВО ТА СЛО ВА КА
У ХР ВАТ СКОЈ
» страна IV

ДУГАЧКА НИСКА „ЂЕТВАНОВИХ” УСПЕХА

„ПЕТАР ПАН” ПОБЕДНИК НА „3 X Ђ”
Старопазовачка дечја
драмска смотра
Првонаграђена представа
на словачком и српском
језику
Словачко културно-просветно друштво „Ђетван” нас полако али сигурно навикава на успехе и награде. Тешко је оценити која секција тог друштва је успешнија. „Ђетванова” дечја
позоришна група се поново у најбољем светлу показала на 25. смотри
дечјег драмског стваралаштва Војводине на словачком језику, познатијој
као „3 x Ђ”. По традицији, и ове године је смотра одржана у Старој Пазови,
од 1. до 3. јуна, у сали СКУД-а „Херој
Јанко Чмелик”. Позоришне представе
су пратила два жирија: дечји и стручни. Овај други је радио у саставу: режисер Јан Макан, режисер и глумац
Мирослав Бенка и глумац Мирослав
Фабри, председник жирија. Уметнички руководилац смотре био је Александар Бако, а координаторка је била
Мирушка Кочишова.
„Ђетван”, као редован учесник смотре, овог лета се такмичио предста-

вом „Петар Пан”. Текст је написала и
представу режирала Алиса Оравец.
Комад је на словачки превела Кристина Гајан, а костиме је осмислила Тереза Вебер Оравец. У техничком делу
представе су помагали Зоран Бисак,
Мирослав Оравец и Јана Берацка. Весела игра измамила је аплаузе дечје
публике, као и позитивне критике љубитеља позоришне уметности, тако да
прва награда – златна плакета, као и
награда Националног савета Словака
у Србији није изостала. Друга награда

је припала представи из Падине, а трећу је освојила представа из Бачког Петровца.
Поред главног признања, „ђетвановци” су добили и следеће појединачне награде: награду за најуспешнијег дебитанта смотре – Михал Марек у
улози Петра Пана; награду за женску
епизодну улогу – Андреа Коларик за
улогу Звончице; награду за најбоље
костиме (који су се могли видети и на
овогодишњем панчевачком карневалу) – Тереза Вебер Оравец. Специјал-

на награда за кореографију додељена
је Алиси Оравец, студенткињи Института за уметничку игру, који је такође пратио смотру и званично објавио ове успехе. Дечји жири је доделио
награде Филипу Бисаку за улогу Капетана Куке односно Алиси Оравец за
улогу пирата.
Победничком представом „Ђетван”
ће се наредне године представити у
Републици Словачкој, а недавно је наступио на „Словачким народним свечаностима” у Бачком Петровцу. Почетком августа Војловчани су могли
да погледају „Петра Пана” у сали Спомен-дома, а за новембар је предвиђено извођење на српском језику у Културном центру Панчева.
Треба подсетити на прошлогодишњи успех позоришне представе
„Game Start”, захваљујући коме је дечја трупа „Ђетвана” награђена боравком овог пролећа, од 23. до 25. маја, у
Шаљи (Република Словачка), где се
одржава највећи позоришни дечји
фестивал „Zlatá priadka”. Домаћини
Матице словачке у Галанти и Шаљи
организовали су дивне екскурзије и
гостовања, а највише ће остати упамћена дружења младих глумаца.
Мирослав Оравец

ЖЕ ЉА ЗА
НО ВИМ
» страна V

СЛЕДИ ГРАДЊА
НОВЕ САЛЕ
» страна V

ПЕДЕСЕТ СЕДМЕ „СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ” У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ

„Ђетван” се представио у сва три дана
Програм отварања урађен
према оперети
Духовит наступ војловачке
старије певачке групе
Већ 57. пут, традиционално, у Бачком
Петровцу су одржане „Словачке народне свечаности”, централна манифестација Словака у Србији. Током
три дана посетиоци су могли да уживају у више концерата и да виде бројне изложбе, позоришне представе и
фолклорне наступе којима је, на најбољи начин, представљен културни
живот Словака у Србији.
Првог дана, 10. августа, у Словачком војвођанском позоришту, уз директан ТВ пренос на Радио-телевизији Војводине, приређено је свечано
отварање манифестације. Програм
отварања је назван „Наша колевка”.
Рађен је по оперети из 1923. године

познатог драматурга, писца и свештеника из Старе Пазове Владимира Хур-

бана Владимирова, а музику је компоновао Антон Цигер. Редитељ Михал

Бабјак је зналачки поверио задатке искусним фолклорашима, глумцима и
хору, а за једну од оперских солисткиња изабрао је нашу Катарину Калмар.
Други дан, 11. август, као и увек, био
је посвећен фолклору, оркестрима, певачима и певачким групама који су током године добијали признања за свој
рад. На гала концерту под називом „Чувајмо корене нашег постојања” „Ђетван” је представила старија мушка певачка група. Својим шаљивим мизансценом и ефектним певањем изазвала
је одушевљење публике и измамила искрене осмехе и громогласан аплауз.
Трећи дан је обележило дечје стваралаштво. У име „Ђетвана” представили су се најмлађи глумци својом победничком представом „Петар Пан”,
пред пуном салом Словачког војвођанског позоришта, где их је публика
вишеминутним аплаузом неколико
пута враћала на позорницу.
Михал Калмар

СЛО ВАЧ КА
КО ЛО НИ ЗА ЦИ ЈА
ВОЈ ВО ДИ НЕ
» страна VI
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ПОЛОЖАЈ НАШИХ СУСЕДА И ЗЕМЉАКА

НОВО ПОГЛАВЉЕ ЖИВОТА СЛОВАКА У ХРВАТСКОЈ
Уставом загарантована
права мањина
Резултати последњег
пописа
Култура као главни
носилац националног
идентитета
Ново поглавље живота словачке мањине датира од успостављања независне Републике
Хрватске (1991), која подржава
развој националних мањина.
Словаци се у обновљеном
Уставу помињу као једна од
двадесет две уставно признате
националне мањине са свим
правима и дужностима.
Уставом Републике Хрватске
права и слободе се гарантују
свима без обзира на расу, боју
коже, пол, језик, вероисповест,
политичко или друго мишљење, национално или социјално
порекло, имовинско стање,
образовање, друштвени статус
или друге карактеристике.
Свим националним мањинама
су зајамчени равноправност,
слобода изражавања националног идентитета, слободно
коришћење матерњег језика и
писма и културна аутономија.
Уставним законом о правима
националних мањина се, између осталог, осигурава и право
припадника ових мањина да
учествују у јавном животу и
утичу на локалне послове путем већа и представника.
Након оснивања Републике
Хрватске представници словачких удружења договорили
су се да се повуку из чланства
Савеза Чеха и Словака и 14. јуна 1992. године основана је
друштвена организација Матица словачка у Хрватској.
Она је пред себе поставила
тежак задатак да очува словачку породицу, њену свест и
идентитет, да укључи припаднике словачке националне мањине у своје редове и удружења, отвори васпитно-образов-

ни центар, негује матерњи језик и лепу књижевност у школама, развија издавачку делатност, рад електронских медија,
фолклорне фестивале и побрине се за политичку заступљеност Словака на локалном и
државном нивоу.
Матица словачка у Хрватској
је 1998. године променила име у
Савез Словака. То је кровна организација петнаест матица
словачких: МС Ријека, МС Загреб, МС Липовљани, МС Међурић, МС Миљевци, МС Јакшић, МС Зоков Гај, МС Марковац, МС Јелисавац, МС Јосиповац, МС Јурјевац, МС Осијек,
МС Сољани, МС Илок и МС Радош. У матицама су активне
фолклорне, музичке и уметничке групе и позоришна друштва.
Савез Словака у Републици
Хрватској координира и води
рачуна о културном аматери-

зму, фолклорним смотрама
(Дечја смотра словачког фолклора у Хрватској, Смотра словачког фолклора одраслих у
Хрватској, Фестивал словачке
музике и песме „Keď sa ruža
rozvíjala”), издаваштву, информисању (часопис „Prameň”),
образовању и многим другим
активностима.
Хрватска радио-телевизија прати живот,
рад и друштвено-културну активност Словака и представља
их хрватској јавности у емисији „Призма”, посвећеној националним мањинама. Емисије на
словачком језику су, такође, један од начина информисања
Словака (Радио Осијек, Радио
Нашице, Радио Ђаково и Радио
Илок).
У седишту Савеза Словака,
Нашицама, ради Централна
књижница Словака, као део
нашичке Хрватске народне би-

блиотеке и читаонице. Ту је и
Словачки културни центар Нашице, основан по одлуци Савез Словака 2010. године.
Према попису становништва
из 2001. године, у Хрватској је
живело 4.712 Словака, а према
последњем, из 2011. године, била су 4.753. Значи, 41 Словак
више. Према том попису, већина Словака живи у следећим
градовима и околним селима у
њиховој околини: Нашице
(1.078), Илок (935), Пунитовци
(666) и Липовљани (106). Треба
напоменути да је у последњих
неколико година у Хрватској
почело драстично исељавање
људи у потрази за бољим послом.
Чланови словачке националне мањине у Хрватској своје
уставно право на образовање и
васпитање користе кроз модел
Ц. То значи да не само припад-

ници мањине већ и остала деца
са словачким коренима имају
могућност да уче словачки језик и негују словачку културу
(два часа језика и један час културе седмично) у 13 основних
школа и две високе школе (око
550 ученика).
Сваке године се у сарадњи с
Министарством просвете Републике Словачке, Министарством науке и образовања Републике Хрватске и Савезом
Словака у Републици Хрватској организује „Школа у природи у Републици Словачкој”
за ученике који похађају часове
словачког језика и културе.
Сваке године се организују и
семинари за наставнике.
Култура је главни носилац
идентитета сваке нације. Словачка мањина чува своје културно наслеђе кроз рад културних и просветних удружења

која раде у матицама. Најстарије је удружење Људовита
Штура под окриљем Матице
словачке у Илоку. Од 1940. до
1951. године удружење се звало
Словачко друштво читатеља,
да би 1951. променило име у
Словачко културно-просветно
друштво Људовита Штура. Матица словачка Илок је далеко
млађа организација. Основана
је 18. децембра 1997. године,
тако да је прошле године прославила двадесет година од
оснивања. У оквиру ње ради
поменуто друштво Људовита
Штура с плесном, певачком,
музичком, позоришном и
спортском секцијом и друштвом жена. Друштво жена
постоји од 2008. године и оно
одржава народне ношње у власништву МС Илок. Током протеклих десет година њихова активност се постепено усредсређивала и на шивење нових делова народне одеће као што су
женске и мушке кошуље, сукње, прслуци, кецеље. Негују и
различите ручне радове, као
што су шивење, везење, хеклање, сликање на стаклу, декорисање ускршњих јаја, папирнато
плетење, производња цвећа од
папира, производња сувенира
декупаж техником итд. Друштво жена своје ручне радове
излаже на разним манифестацијама, сајмовима, изложбама
у Хрватској и иностранству,
нарочито у Србији.
Словаци у Хрватској се труде
да кроз културне манифестације сарађују и с другим земљама,
као што су Словачка (нпр. Фолклорне свечаности на Пољани у
Ђетви), Чешка (нпр. Међународни фестивал словачког фолклора у Чешкој Републици) и
суседна Србија (нпр. „Rozospievaný Sriem”). Управо ова међународна сарадња даје посебан
шарм одржавању словачке културе и свести. Свако ко је имао
прилику да присуствује некој
културној манифестацији с међународним учешћем сигурно
је приметио огромну радост на
лицима учесника и гледалаца.
Милушка Фабри

УСАВРШАВАЊЕ СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКА И БЛИЖЕ УПОЗНАВАЊЕ СЛОВАЧКЕ ПРЕСТОНИЦЕ

Тронедељна магија у Братислави
Студенти словакистике
из целог света

у извођењу професионалних
глумаца, гледали смо у подруму
винарије, која је, поред доброг
вина, понудила пријатну хладовину и сат времена споја врхунског извођења и смеха.
Викенди су били резервисани за „тежи” или „лакши” туризам. Првог викенда смо обишли замак Црвени камен на
Малим Карпатима, а потом и
пећину Дринy. Другог викенда
смо на тродневној екскурзији
походили Татре. Повратак у
Братиславу значио је и први
радни дан и предавања у раним
јутарњим сатима. Али професори нису оставили студенте
да дремају у клупама, већ су их
повели у обилазак „Фолксвагенове” фабрике аутомобила. Уз
стручне водиче и потребну

Спој учења,
допунских активности
и забаве
„Тежи” и „лакши”
туризам
Катедра славистике Филолошког факултета Универзитета у
Београду врло је мала и, нажалост, не тако популарна. Међутим, велика је предност учити у
мањим групама, јер се професори и лектори могу детаљно
посветити сваком студенту. С
друге стране, сваки студент добија прилику да разговара с
професором на словачком, што
је од изузетне важности, јер се
учење језика без комуникације
много спорије одвија. Наравно,
ту су и многобројне стипендије, које су једна од највећих награда и мотивација за сваког
студента.
Једна од тих награда је управо био и овај пут у Словачку и
похађање летње школе словачког језика, која је одржана од 1.
до 20. јула.
Награђени студенти преводилачког такмичења, које је организовао наш лекторат, добили су прилику да двадесет дана
бораве у Братислави. Реч је о
језичкој и стручној обуци („Jazyková a odborná príprava”).

JOП организује краткорочне и
дугорочне курсеве словачког
језика за стране кандидате или
друге образовне активности,
као што је Летњи универзитет
словачког језика и културе.
Циљ овог курса био је да се побољша комуникацијска вештина на словачком језику, прошири знање из области словачке
лингвистике и књижевности,
учи о историји и култури Словачке и Братиславе, као европског града, и успостави лични
однос са словачким језиком и
Словачком. Када бисмо хтели
да на мапи света прикажемо
учеснике курса, мали број држава остао би необележен. Би-

ли су ту полазници из Шпаније, Аргентине, Израела, Африке, Јапана, Кине, Украјине,
Пољске, Русије, Србије, Румуније, Хрватске, Мађарске, Норвешке, Немачке, Турске, САД...
Уз помоћ лектора, преподневне сате студенти су проводили пратећи стручна предавања. Поподнева су протекла у
уживању у разноврсним допунским активностима, попут
друштвених игара које захтевају разговор на словачком, разних презентација на тему
историје, културе, обичаја,
опуштања уз словачке филмове, па чак и акција које су подразумевале прављење традици-

оналних словачких јела и кување пекмеза. Наравно, студенти
нису све време проводили само
у школи. Професори су се трудили да их на што различитије
начине проведу кроз Братиславу, како би сваком студенту била задовољена интересовања.
Сигурно су сви који су бар једном посетили Словачку, били
на Братиславском замку, видели рушевине тврђаве Ђевин,
или се прошетали ванвременским старим градом. Али сасвим сигурно то нису радили
по летњем пљуску, као што смо
ми. Чак ни одлазак у позориште није био типичан. Заправо,
комедију „Последњи поздрав”,

опрему, обишли су целу фабрику и упознали се с процесом
производње. Оно што их је сасвим сигурно разбудило, било
је испробавање новог „аудија
Q8”, којег још нема у продаји.
Последње недеље посветили
смо се својим вештинама и талентима. Секције драме, певања и књижевности бројале су
много чланова, али је најпосећенија била фолклорна секција, где су студенти, уз професионалне плесаче из познатог ансамбла „Лучњица”, учили плесове из свих крајева Словачке.
Склопили смо нова познанства
и током курса сви смо били велика, сложна породица, што је
само доказ да језик, колико
раздваја, толико и спаја.
Катарина Калмар
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Нема особе у Војловици која не
познаје Жељка Коларика Жекса. Ја сам га упознао давно као
Жеља панкера. И он је то до данас за мене остао: необуздан,
енергичан, бескомпромисан, радознао, отворен, предузетан. А
и досадашњи живот му је прави рокерски. Променио је много
занимања, радио с мноштвом
музичара и група, снимио већи
број дискова и касета, пропутовао земљу и окружење, свирао на безброј концерата, наступао на неколико рок фестивала и нашао своје место у војвођанској рок енциклопедији.
Однедавно, попут Морисонових јахача у олуји, путује по
Словачкој с тамошњим бајкерима. Недостаје му још само да
објави збирку рок поезије и сними рок оперу.
• Када си почео да свираш
гитару и како си то научио? Да
ли је гитара била твој први избор?
– Гитару сам почео да свирам
крајем основне школе, иако
сам је набавио раније. Када сам
похађао пети разред основне
школе, мој отац је путовао у Западну Немачку. Замолио сам га
да ми купи електричну гитару
и пуну кесу фигурица каубоја и
Индијанаца. Уместо електричне, донео ми је акустичну гитару, коју сам ставио на орман, а
фигурицама каубоја и Индијанаца сам се играо. Тек негде
при крају основне школе, као
да ме је нешто ударило у главу,
дохватио сам ту гитару и почео
да вежбам. Сам сам научио да
свирам. Први озбиљнији инструмент који сам почео да
свирам била је бас-гитара. Касније сам прешао на свирање
гитаре. Пo потреби свирам
бубњеве и клавијатуре. Онако,
више за себе.
• Коју си музику тада слушао
и свирао, а шта слушаш сада и
имаш ли времена за свирку?
– Mузику група AC/DC, „Motorhead”, „Iron Maiden” и др.
Углавном хард рок и хеви метал с краја седамдесетих и
осамдесетих година. Такође сам
слушао Чака Берија, „The Beatles”, „Rolling Stones”, Џимија

ПРИСЕЋАЊА СТАРОГ РОКЕРА

ВОЈЛОВАЧКИ ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ

ЖЕЉА ЗА НОВИМ

Слава житу што нас
храни

Хендрикса. Рецимо да су то неки моји почеци упознавања с
рок музиком. Сада немам времена да откривам и слушам нову музику, а и на тржишту је
много музике. Занимљиви су
ми „Rammstein”, „Nine Inch Nails”. Уопштено, индастријал музика. Моја музика „Marienfelda” наличи њима. Иако ме неки
зову панкер, ту музику никад
нисам слушао. Понео сам гитару у Словачку, али не занима ме
тренутно да је свирам. Више
сам посвећен послу. Нећу ништа да радим на силу.
• Да ли пратиш нашу и словачку рок сцену? Можеш ли да
их упоредиш?
– У овом тренутку ми је тешко да од го во рим. Сад не

ла представљена у нашим медијима.
• Свирао си у више рок група. Најчешће си био и њихов
оснивач, зар не?
– Једна од првих група из
Војловице у којој сам свирао, и
то као бас гитариста, била је
„Убод пробод”. Изводили смо
своје песме, такорећи ауторске.
„Hellior” је била следећа
„озбиљнија” група. У њој сам се
опробао као бубњар. Није тако
лоше звучало (смех). Онда смо
нашли бољег бубњара, а ја сам
се вратио гитари, јер су, због
аранжмана, биле потребне две
гитаре у бенду. После одслуженог војног рока свирао сам у
професорској групи наше гимназије. Добио сам, наиме, посао

свирали другачију музику од
оне на коју сам ја навикао. Репертоар су им чиниле песме Џеј
Џеј Кејла, Ерика Клептона, Дејвида Боувија, састава „Creedence Clearwater Revival” и др. За
мене је то била мирнија музика,
али зашто немати и такво искуство. Упоредо са свирањем у
групи гимназијских професора
наступао сам и с групом „Riff
Raff ”. То је било већ нешто
озбиљније и надилазило је локалне, панчевачке оквире.
Ишли смо на „Зајечарску гитаријаду” и свирали свуда где је
било прилике. Компоновали
смо песме по узору на музику
AC/DC. Облачио сам се и понашао као Ангус Јанг. Припремали смо снимке за касету и били

Расквашена земља
омела излазак
у поље и косидбу

знам шта је у Словачкој актуелно, али је добро што се тамо
слуша рок, хеви и панк музика. То можеш да чујеш на радију и у клубовима. Не знам
шта је с рок музиком у Србији.
А и увек је, нажалост, мало би-

у Гимназији „Урош Предић”, на
месту домара, послужитеља и
портира, и тако сам почео да
сарађујем с професорима. Свирао сам тамо пет-шест година
док сам имао запослење. Много
сам од њих научио, јер су они

на путу потписивања уговора
за једну београдску издавачку
кућу. А онда су нас бомбардовали и све је пропало. Убрзо је
свако отишао на своју страну.
(Наставиће се)
Иван Зафировић

ПОСЕТА ЦРКВЕНЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ СЛОВАЧКЕ

Гости увеличали прославу
Неговање
пријатељства
евангелика из
Војловице и Хлоховеца
Дирљив растанак уз
песму и договор о
поновном сусрету
Неуморна Војловачка евангеличка црквена општина с радошћу прима у своје друштво посете из других црквених општина. Током викенда 27–30.
јула угостила је црквену делегацију из словачког града Хлоховеца, која је дошла са својим
духовним пастирима, брачним
паром Љубошем и Барбором
Вонторчик на челу. Војловчани, иначе, веома добро познају
ту породицу, јер су, између
осталог, Барбора и Љубош заједно с војловачким свештеником Браниславом Куликом студирали на Теолошком факултету у Словачкој. Од тих дана се
труде да одрже добре узајамне
односе црквених општина у
којима раде. И војловачка делегација имала је могућност да
посети град Хлоховец и тамошњу црквену општину, приликом свечане инаугурације свештеника Љубоша. Они су тада
обишли и предиван град који
се налази у југозападном делу
Словачке, у трнавском крају.

Велики број
гостујућих ансамбала

Кроз град протиче река Вах,
најдужа у Словачкој. Град је богат архитектонским и природним лепотама. Хлоховец се налази на раскрсници између
историјских градова Трнаве и
Њитре, у непосредној близини
светски познате бање Пјештјани. Током ове посете и излета
договорена је даља сарадња
двеју црквених општина.
Случај је хтео да су гости из
Хлоховеца посетили Војловицу
баш у време жетелачких свечаности. Војловчани су били веома
срећни и поносни што драгим
Хлоховчанима могу да покажу
како негују и чувају традиционалне обичаје у вези са жетвом.
По доласку, у петак, гости су
имали заједнички доручак и
сат слободног времена за упознавање са својим домаћинима. Затим су се прошетали гра-

дом, а у вечерњим сатима
укључили су се у рад дечје креативне радионице која је одржана у оквиру свечаности. Деци је понуђено да на занимљив
начин израђују сунцокрете од
папира. Посетиоци из Словачке су на крају дана уживали у
мултикултурном програму гостију из Ковачице, Новог Бечеја и Сефкерина, а најјачи утисак на њих је оставио наступ
гостију из Грчке. После кишовитог петка, у суботу је сунце
огрејало све посетиоце и учеснике жетелачке поворке на
улицама Војловице. И гости из
Словачке су се прикључили дефилеу. У просторијама „Ђетвана” у вечерњим сатима организована је жетелачка забава. Гости и домаћини су плесали,
дружили се и забављали, а неки
од њих су освојили занимљиве

награде на томболи. У недељу
ујутру су се Хлоховчани и њихови домаћини окупили на
свечаној литургији коју су заједно одржали свештеници из
Словачке и Војловице. За проповед је био задужен гостујући
свештеник Љубош Вонторчик,
који је саветовао како да опраштамо ближњима и како да се
припремамо за недељу покајања, која је по календару наредне недеље. По завршетку богослужења гости из Хлоховеца
уручили су црквеној општини
поклоне. Дружење је настављено на ручку у ресторану, где су
заједно и запевали црквене песме. У поподневним часовима
преселили су се у новоотворене просторије Дечјег едукативног центра црквене општине
како би га заједно освештали и
дали благослов за плодан рад у
будућности. Недељно вече било је посвећено куповини поклона, сувенира и спонтаном
дружењу гостију и домаћина.
Каже се да све што је лепо има
крај, или – било је кратко, али
слатко. Таква је била и ова посета. Сузе, загрљаји и снажан
стисак руке за растанак говоре
више од хиљаду речи. „Збогом
кажимо, ко зна да ли ћемо се
поново срести”, запевали су на
растанку, уз договор да ће се
поново срести догодине, овог
пута у Словачкој.
Алена Кулик

И ове године, двадесет четврти
пут, у Војловици је одржана
традиционална манифестација
„Војловачки жетелачки дани”,
коју су организовали СКПД
„Ђетван” и МКУД „Тамаши
Арон”, у чему су им помогли
ДВД Војловица и МОМС Војловица. Они су од 26. до 28. јула понудили програме од којих
су неки трајали до раних јутарњих сати.
Тако је 26. јула увече у Спомен-дому одржано предавање
о ИПАРД-у, инструменту претприступне помоћи за рурални
развој. О начину пријављивања и приступа подстицајним
средствима за започињање и
остваривање пројеката говорила је др Виолета Митковски из
Института „Тамиш”, с којим постоји дугогодишња успешна сарадња.
Наредног дана је отворена
изложба ручних радова и производа од жита, коју је пратила
радионица намењена деци. Вече је било резервисано за наступ низа гостујућих фолклорних ансамбала: Дома културе
„3. октобар” из Ковачице,
МКУД-а „Јокаи Мор” из Новог
Бечеја, КУД-а „Чигра” Панчево,
КУД-а „Чигра” Опово–Сефкерин, као и специјалних гостију
из Грчке – „Dancing Group of
Sklivani from Ioannina”. Летњи
пљусак није покварио вече
препуно колорита, песме и
игре у славу нашег највећег богатства – жетве. Дружење с

бројним гостима настављено је
у просторијама ДВД Војловица,
где је послужено освежење.
Субота, трећи дан манифестације, најзанимљивији је део
програма. Окупљање Војловчана од најмлађих до најстаријих,
одевених у старе народне ношње, почело је испред МКУД-а
„Тамаши Арон”. Тезге са шаренилом ручно рађених украса,
домаћих производа локалних и
гостујућих излагача, мамиле су
нарочито старије посетиоце да
се присете како је то некад било. Иако су се сви припремали
и једва чекали да изађу у поље и
подсете се како се раније ручно
косило, спремало класје и доручковало на њиви, јак пљусак
претходног дана онемогућио је
излазак на њиву. Али није изостао најлепши старински жетелачки доручак, за који се постарала тета Јула, у коме су посебно уживала деца сласно једући
домаћу сланину. Затим је уследила поворка жетелаца већ
утврђеним уличним трасама
кроз Војловицу: дечица, омладина, гости и домаћини, сви у
традиционалним ношњама, а у
пратњи трактори, радне машине, коњи, музика, песма и игра.
„Слава житу што нас храни”,
орило се Војловицом. Није изостало ни пуцање бичевима, у
чему се Мирко Бешка, са два
бича истовремено, показао ненадмашним. У 15 сати је почело
окупљање у дворишту „Ђетвана” и припреме за кување гулаша. У котлићима трију независних куварских екипа и великом „Ђетвановом” котлу крчкао
се свињски гулаш. Тако су присутни дочекали вече и жетелачки бал. А на балу су се, уз музику браће Струхаровци и томболу, жетеоци веселили до зоре.
Мирослав Оравец

РАДОВИ У ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНИ

Следи градња нове сале

Лето у Словачкој евангеличкој

црквеној општини у Војловици
почело је опсежном реконструкцијом помоћних објеката
у парохијалном дворишту. Због
велике старости и дотрајалости
помоћних објеката и недостатка простора за рад у постојећој
парохијалној сали, испланирана
је градња нове сале с помоћним
просторијама, у којој би се вршила богослужења и држали
часови веронауке. Са архитек-

том је пролетос уговорена израда пројекта. Радови на рушењу
старих грађевина у дворишту
парохије започети су у јулу. Током две седмице на овим пословима се окупио велики број црквењака. Поред мушкараца, помагале су и жене, које су припремале ручак и бринуле о
освежењу радника. Ускоро
предстоји постављање темеља, а
окончање радова планирано је
za 2021. годину. Алена Кулик
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ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ (2)

СЛОВАЧКА КОЛОНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ
Процес насељавања
појединих
географских региона

Леп фудбал пред
мало гледалаца

Вероисповест као
важан чинилац

тури се наводи да је реч о трећој
етапи насељавања Доње земље,
која је трајала од 1745. до 1790.
године, односно уз постепено јењавање све до средине 19. века.
Територија Војводине је већ тада
била подељена на три географска региона: Бачку, Банат и
Срем. Словаци су најпре колонизовали географски најближу
Бачку, чија територија је поновно припала Угарској 1699. године. Касније су се селили у Срем и
Банат, који је ослобођен од турске надмоћи 1718. године.
Историјат Словака на територији Војводине датира од 1745.
године, када су населили Бачки
Петровац, први већи словачки
локалитет у овој средини. По-

Велики прелазни пехар
освојио Арадац
ФК „Славија” из
Пивница добар
организатор

Локалитети у којима
живе наши
сународници

Миграција Словака на Доњу земљу одвијала се у две главне
струје. Спољашња миграциона
струја представља примарну колонизацију територије директно из словачких региона, док
унутрашња струја представља
секундарну колонизацију, тј.
премештање већ пресељених
Словака из једног доњоземског
локалитета у други. Локалитети
у којима живе Словаци у Војводини резултат су углавном секундарне колонизације из севернијих области, које су данас
у саставном делу Мађарске,
евентуално Румуније, али не искључује се ни могућност да су
неки Словаци овамо дошли и
директно из Словачке. Специфичан пример је терцијарна колонизација, тј. премештање
Словака из секундарно насељених локалитета у друга подручја
Доње земље. Резултат овакве колонизације је нпр. пресељење из
секундарно колонизоване Војводине у румунски Банат, Славонију, односно Бугарску.
Период предметних колонизација Доње земље могуће је
временски ограничити последњом деценијом 17, односно почетком 18. века, када је почела да
се одвија претежно примарна
колонизација, и крајем 19, односно почетком 20. века, у којем је
већ јењавала терцијарна колонизација. У најјужнији део тадашње Угарске – Војводину – први
Словаци дошли су за време владавине Марије Терезије и њеног
сина Јосифа. У стручној литера-

ТРАДИЦИОНАЛНО ПРЕД „СЛОВАЧКЕ
НАРОДНЕ СВЕЧАНОСТИ”

Турнир у малом фудбалу
Матице словачке лани је
одржан у Војловици, а ове
године, 28. јула, у Пивницама. Учествовало је четрнаест екипа из места у којима
живе Словаци, а то су: Арадац, Гложан, Кисач, Кулпин,
Шид, Челарево, Падина, Лалић, Бело Блато, Селенча,
Бачки Петровац, Стара Пазова и Пивнице, које су, као
домаћин, имале право да
наступе са два фудбалска
тима. Месни одбор Матице
словачке из Војловице ове
године није учествовао јер
је било тешко окупити
играче. ФК „Славија” из
Пивница, с председником
клуба Данијелом Блатницким на челу, показао се као
бољи организатор од Војловице. Док је МОМС Војло-

степено су насељавали Кулпин,
Гложан, Селенчу и Кисач, односно на већој удаљености на северу Бајшу. У последњој четвртини века дошли су у Нови Сад, а
крајем 18. века населили су и
Пивнице, Савино Село, Лалић и
Силбаш. У јужној Бачкој населили су се у Бегечу и Челареву код
Бачке Паланке. Најмлађи локалитет насељен Словацима постао је Луг.
С обзиром на то да су земљишта у Банату мање плодна него у
бачким местима, борба за егзистенцију била је овде много те-

жа. У прилог овој тврдњи говори и чињеница да су Словаци у
Бачкој насељавали локалитете у
којима је већ живело и српско
становништво, док су по доласку у опустошени Банат морали
да оснивају нова насеља. Пре
оснивања Ковачице и Падине на
територији Војне границе Словаци су основали неколико локалитета, које су морали, углавном због лоших животних услова, да напусте. Међу првим
основаним и касније напуштеним локалитетима били су Словачки Комлош и Бардањ. У близини града Зрењанина 1786. године настао је Арадац. Постепено су оснивали Јаношик, Хајдучицу, Остојићево, Војловицу и

Бело Блато. Подсећамо да су Војловицу основали односно населили 1869. године Словаци који
су потицали из Ноградске, Пештанске, Гемерске, Њитранске,
али и Тренчинске жупаније.
Крајем 18. века Словаци су
населили и Срем, где је још
остало много неискоришћеног,
али мање квалитетног земљишта. У том региону најпре су се
населили на територији Војне
границе у Старој Пазови (1770.
године). У 19. веку почели су да
напуштају поједина бачка и банатска места и постепено насељавају Бољевце, Добановце,
Ашању и Сланкаменачке Винограде, који се налазе у близини
Старе Пазове, као и Бингулу,
Ердевик, Шид, Љубу и Вишњићево код Сремске Митровице.
Занимљиво је да су управо први
насељени локалитети у ова три
региона – Бачки Петровац, Ковачица и Стара Пазова – до данас задржали статус културних
центара војвођанског дела Доње земље.
У стручној литератури се наводи да су војвођански Словаци
већином потомци поданичких
колониста који су дошли претежно из Ноградске и Хонтске жупаније. Битно је пак упозорити
на то да нису сви они припадали
изворном становништву ових
територијалних јединица. Међу
њима је било и много миграната,
пресељених у прошлости из севернијих региона, који су се након извесног времена поново селили. Можемо констатовати да
је највише Словака дошло с југа
централне Словачке (пре свега
из Хонта, Нограда, Гемера), али у
мањем броју су долазили и из севернијих области централне
Словачке и из западне Словачке.
У миграцији су учествовали
већином припадници евангеличке, искључиво аугзбуршке
конфесије, док су се друге вероисповести углавном ретко јављале. Вредно помена је то да на
истраживаној територији уопште није долазило до узајамног
мешања и суживота словачких

насељеника различите вероисповести. Стицајем околности
евангеличко-католичко место
постала је Селенча, из које се део
словачких евангелиста преселио
у Стару Пазову и где се уместо
њих доселило бројно римокатоличко становништво из западне
Словачке.
По приспећу у Војводину Словаци су долазили у контакт с
припадницима разних народа.
Утврђено је да су Словаци неевангеличке вероисповести теже
одолевали асимилацији због
своје мање бројности, али и удаљености од словачких евангеличких локалитета. До мађаризације Словака дошло је нпр. у
Тополи, Темерину, Вепровцу и
сл. Изузетак у северној Бачкој
остали су само Словаци у Бајши,
који су и данас евангеличке вероисповести. Историјски извори сведоче о томе да су се у Војводини населили и гркокатолици (нпр. у Руском Крстуру и Куцури). Истраживања њихових
дијалеката и обичаја јасно указују на то да су преци ових насељеника били гркокатолици из источне Словачке, који су под утицајем преовлађујуће вероисповести подлегли асимилацији, односно идентификовали се с конфесионално идентичним становништвом. С друге стране
пак, у Војводини је дошло и до
словакизације пољских досељеника евангеличке вероисповести, који су заједно са словачким
становништвом населили Остојићево.
С обзиром на то да нису одлазили у туђину, доњоземски Словаци су све до 1918. године (са
изузетком Словака у Бугарској)
чинили саставни део угарске популације. После завршетка Првог светског рата ушли су у састав чак четири државне формације. Војвођански Словаци били
су прикључени окружењу југословенских народа и тако су за
матичну земљу постали не само
стотинама километара удаљени
већ и инострани.
Др Марина Хриб
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вица морао сам да се сналази за фудбалске судије, пиштаљке, штоперицу, дежурство медицинског техничара и све утакмице „стисне”
на један рукометни терен
јер му је ФК „Младост” ускратио коришћење великог
и помоћног терена с травом, у Пивницама је турнир
игран истовремено на два
травната терена, с много

више резервних лопти, а
утакмице су водила двојица
професионалних судија:
Сабо Чонгор из Војвођанске север лиге и Предраг
Вујић из Подручне сомборске лиге. Штета је само што
у Пивницама није било више публике, као ономад у
Војловици. Такмичење се
одвијало као на траци, без
трзавица и дужих пауза.
Виђено је мноштво атрактивних голова и потеза, а
ређали су се и занимљиви
резултати (10 : 0, 8 : 0).
Стрелци су били ефикасни
и у полуфиналу. У првом је
Падина декласирала Чела-

рево са 8 : 2, док је у другом
Арадац победио Селенчу
бољим извођењем пенала,
јер је утакмица завршена с
3 : 3. Пре финалног надметања за прелазни пехар Њ.
е. амбасадора Словачке Републике Дагмар Репчекове
одиграна је утакмица за
треће место, у којој је Селенча лако славила против
Челарева (5 : 0). На своју
жалост, челаревски фудбалери су у последње две, најважније утакмице посустали, јер су остали без замена,
тј. резервних играча.
На крају смо уживали у
получасовном бескомпромисном надигравању двају
најбољих тимова на турниру: Падине и Арадца. Треба
напоменути да је Падина
била најефикаснија екипа
овогодишњег надметања,
док је Арадац прошлогодишњи финалиста турнира у
Војловици. Победио је Арадац с 5 : 1. Као и увек, показало се да су за успех потребни срчаност, мало више среће и велика ефикасност, тј. искоришћавање

сваке шансе. Арадац је то
испољио. У полуфиналу је
од Селенче, прошлогодишњег победника турнира,
убедљиво губио с 3 : 0, али
није се предавао. До краја
утакмице је успео да се поврати и изједначи резултат,
а после регуларног дела сусрета да боље шутира пенале. У мечу с Падином Арадац је искористио скоро

сваку своју шансу, док су се
њихови ривали испромашивали.
Први стрелац на турниру
био је Борис Угреновић из
Падине, с 11 голова. За најбољег играча је проглашен
Миленко Адамов из Арадца, а најбоље је свој гол,
према мишљењу жирија,
бранио Павел Нађ из Селенче. Велики прелазни пехар фудбалерима Арадца, у
име Њ. е. амбасадора Дагмар Репчекове, уручио је
први заменик у Амбасади
Словачке у Београду Јозеф
Полак, некада и сам активан фудбалер.
Иван Зафировић
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Niet osoby vo Vojlovici, ktorá nepozná Žeľka Kolárika Žexa. Ja
som sa s ním zoznámil pomerne
dávno, a to ako so Žeľom pankerom. On to pre mňa dodnes zostal:
nespútaný, energický, nekompromisný, zvedavý, otvorený, podnikavý. Aj jeho doterajší život je
vskutku rockový. Vystriedal rôzne
povolania, pracoval s mnohými
hudobníkmi a skupinami, nahral
množstvo cédečiek či kaziet, precestoval krajinu a jej okolie, hral na
mnohých koncertoch, vystupoval
na niekoľkých rockových festivaloch a našiel si svoje miesto aj vo
vojvodinskej rockovej encyklopédii. Odnedávna, podobne ako jazdci v búrke Jima Morrisona, cestuje po Slovensku s tamojšími
motorkármi. Chýba mu už len
uverejnená zbierka rockovej poézie a nahraná rocková opera.
• Kedy si začal hrať na gitare a
ako si sa to naučil? Bola gitara
Tvojou prvou voľbou?
– Na gitare som začal hrať na
konci základnej školy, aj keď som
si ju zaobstaral oveľa skôr. Keď
som navštevoval piaty ročník základnej školy, môj otec cestoval
do Západného Nemecka. Poprosil som ho, aby mi kúpil elektrickú gitaru a plnú tašku figurín,
konkrétne kovbojov a Indiánov.
Namiesto elektrickej, priniesol mi
akustickú gitaru, ktorú som si odložil na skriňu a aj naďalej som sa
hrával na kovbojov a Indiánov.
Až dakedy pred ukončením základnej školy, akoby mi niečo
strelilo do hlavy, zobral som tú gitaru a začal nacvičovať. Sám som
sa naučil hrať. Prvý seriózny nástroj, na ktorom som začal hrávať,
bola basová gitara. Neskôr som
začal hrať na gitare. Podľa potreby hrávam na bubnoch a klávesoch. To len tak, skôr pre seba.
• Akú hudbu si vtedy počúval a
hrával a čo teraz počúvaš? Máš
čas na to, aby si si zahral?
– Počúval som kapely AC/DC,
Motorhead, Iron Maiden a iné.
Hlavne hard rock a heavy metal z
konca sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Taktiež som počúval Chucka Berryho, The Beatles,
Rolling Stones, Jimiho Hendrixa.
Povedzme, že to boli nejaké moje
začiatky, čo sa týka oboznamova-

SPOMIENKY STARÉHO ROCKERA

VOJLOVICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI

TÚŽBA PO NOVOM

Sláva žitu, ktoré nás živí

nia sa s rockovou hudbou. Teraz
nemám čas objavovať a počúvať
novú hudbu, a aj na trhu je veľa
hudby. Pre mňa sú zaujímaví
Rammstein, Nine inch nails. Vo
všeobecnosti, industriálna hudba.
Moja hudba Marienfeldu sa im
podobá. Hoci ma niektorí volajú
panker, takú hudbu som nikdy
nepočúval. Zobral som si gitaru
na Slovensko, ale momentálne
ma nebaví hrať. Viac sa venujem
práci. Nechcem nič robiť nasilu.
• Sleduješ našu a slovenskú
rockovú scénu? Mohol by si ich
porovnať?
– V tejto chvíli je pre mňa ťažké
zodpovedať na to. Teraz ani nevi-

• Hral si aj vo viacerých rockových kapelách. Najčastejšie si
bol aj ich zakladateľom, však?
– Jedna z prvých kapiel z Vojlovice, v ktorej som hral, a to ako basový gitarista, bola kapela Ubod
probod (Bodnutie prebodnutie).
Vystupovali sme so svojimi piesňami, takpovediac autorskými. Hellior bola ďalšia „serióznejšia” kapela.
V nej som sa vyskúšal aj ako bubeník. Neznelo to až tak zle (smiech).
Potom sme si našli lepšieho bubeníka a ja som sa vrátil ku gitare, lebo sme v aranžmáne potrebovali
dve gitary v kapele. Po ukončení
vojenskej služby som hrával v profesorskej kapele na našom gymná-

s tou, na ktorú som bol zvyknutý.
Ich repertoár tvorili piesne JJ Caleho, Erica Claptona, Davida Bowieho, kapely Creedence Clearwater
Revival a iné. Pre mňa to bola miernejšia hudba, ale prečo nemať aj
takú skúsenosť. Súčasne s hraním v
kapele vyučujúcich na gymnáziu,
vystupoval som aj s kapelou Riff
Raff. To už bolo niečo serióznejšie
a presahovalo miestne rámce. Boli
sme aj na gitariáde v meste Zaječer
a hrali sme všade, kde sa ukázala
príležitosť. Skladali sme piesne inšpirované hudbou AC/DC. Obliekal som sa a správal ako Angus
Young. Pripravovali sme snímky
na vydanie kazety a boli sme na

Navlhčená pôda
prekazila odchod do
poľa a kosbu

em, čo je na Slovensku aktuálne,
ale je skvelé, že sa tam počúva
rock, heavy a pank hudba. To možno počuť v rozhlase a v kluboch.
Netuším, čo je s rockovou hudbou v Srbsku. Bohužiaľ, vždy bola
málo prezentovaná v našich médiách.

ziu. Získal som totižto prácu na
Gymnáziu Uroša Predića na pozícii školníka, obsluhy a vrátnika, a
tak som začal spolupracoval s vyučujúcimi. Hral som tam päť, šesť
rokov, kým som mal zamestnanie.
Veľa som sa od nich naučil, keďže
oni hrávali inú hudbu v porovnaní

dobrej ceste podpísať zmluvu s jednou belehradskou vydavateľskou
spoločnosťou. A potom nás bombardovali a všetko bolo preč. Čoskoro každý odišiel na svoju stranu.
(pokračovanie v ďalšom čísle)
Ivan Zafirović

NÁVŠTEVA CIRKEVNEJ DELEGÁCIE ZO SLOVENSKA

Hostia spestrili oslavu
Pestovanie priateľstva
evanjelikov z Vojlovice
a Hlohovca
Dojemná rozlúčka s
piesňou a dohoda o
opätovnom stretnutí
Neúnavný vojlovický cirkevný
zbor s radosťou prijíma do svojej
spoločnosti návštevy iných cirkevných zborov. Počas víkendu
27. – 30. júla privítal cirkevnú delegáciu zo slovenského mesta
Hlohovec, ktorá prišla so svojimi
duchovnými pastiermi, manželským párom Ľubošom a Barborou Vontorčíkovcami, na čele.
Ináč, Vojlovičania veľmi dobre
poznajú tú rodinu, lebo, okrem
iného, Barbora a Ľuboš spolu s
vojlovickým kňazom Branislavom Kulíkom študovali na Teologickej fakulte v Bratislave. Od
tých čias sa snažia udržiavať dobré vzájomné vzťahy medzi cirkevnými zbormi, v ktorých pracujú. Vojlovická delegácia taktiež
mala možnosť navštíviť mesto
Hlohovec a tamojší cirkevný
zbor, a to počas slávnostnej inaugurácie kňaza Ľuboša. Oni vtedy
navštívili aj nádherné mesto nachádzajúce sa v juhozápadnej časti Slovenska, v Trnavskom kraji.
Cez mesto tečie rieka Váh, najdlhšia na Slovensku. Mesto je bohaté na architektonické a prírod-

Veľký počet
hosťujúcich súborov

né krásy. Hlohovec sa nachádza
na križovatke medzi historickými mestami Trnavou a Nitrou, v bezprostrednej blízkosti
svetoznámych kúpeľov Piešťany.
Počas tejto návštevy a výletu bola
dohodnutá aj ďalšia spolupráca
dvoch cirkevných zborov.
Situácia si priala, aby hostia z
Hlohovca navštívili Vojlovicu
práve počas dožinkových slávností. Vojlovičania boli veľmi
šťastní a pyšní, že milým Hlohovčanom môžu ukázať, ako pestujú
a zachovávajú tradičné žatevné
zvyky.
Po príchode, v piatok, hostia mali
spoločné raňajky a hodinku voľného času na zoznamovanie sa so
svojimi hostiteľmi. Potom sa po-

prechádzali po meste, kým vo večerných hodinách sa zapojili do
detskej tvorivej dielne, ktorá sa
konala v rámci slávností. Deťom
bolo ponúknuté vytvoriť slnečnice z papiera veľmi zaujímavým
spôsobom. Na konci dňa sa návštevníci zo Slovenska uvoľnili
pri multikultúrnom programe
hostí z Kovačice, Nového Bečeja a
Sefkerina, a najväčší dojem v nich
zanechalo vystúpenie hostí z
Grécka. Po daždivom piatku, v
sobotu sa na slnku ohriali všetci
návštevníci a účastníci dožinkového sprievodu ulicami Vojlovice. Aj hostia zo Slovenska sa zapojili do sprievodu. Vo večerných hodinách bola v miestnostiach Detvana zorganizovaná

dožinková zábava. Hostia a hostitelia tancovali, kamarátili sa a zabávali sa, zatiaľ čo niektorí z nich
získali aj zaujímavé ceny v tombole. V nedeľu ráno sa Hlohovčania a ich hostitelia zoskupili na
slávnostnej bohoslužbe, ktorú
spoločne vykonali kňazi zo Slovenska a z Vojlovice. Kázeň mal
na starosti hosťujúci kňaz Ľuboš
Vontorčík, ktorý sa snažil poradiť, ako odpúšťať blížnym a ako sa
pripraviť na kajúcu nedeľu, ktorá
podľa kalendára mala byť o týždeň. Po skončení bohoslužby hostia z Hlohovca odovzdali dary
cirkevnému zboru. Družba pokračovala v reštaurácii pri obede,
kde si spoločne zaspievali aj cirkevné piesne. V poobedňajších
hodinách sa presunuli do novovytvorených miestností Detského edukačného centra cirkevného zboru, aby ho spoločne
posvätili a udelili požehnanie pre
plodnú činnosť v budúcnosti. Nedeľný večer bol venovaný nákupu
darčekov, suvenírov a spontánnej
družbe hostí a hostiteľov. Hovorí
sa, že všetko krásne má aj svoj koniec, alebo ‒ bolo krátke, ale sladké. Taká bola aj táto návšteva.
Slzy, objatia a silné stisky rúk
na rozlúčke hovoria viac ako tisíc
slov. „Zbohom si dajme, ktože
vie, či zídeme sa zas”, zaspievali si
na rozlúčku, s dohodou, že sa o
rok opäť stretnú, tentokrát však
na Slovensku.
Alena Kulíková

Aj tento rok sa už po dvadsiaty
štvrtýkrát vo Vojlovici konala tradičná manifestácia Vojlovické dožinkové slávnosti, ktoré organizovali Slovenský kultúrno-osvetový
spolok Detvan a Maďarský kultúrno-umelecký spolok Árona
Tamásiho s pomocou Dobrovoľného hasičského spolku a
MOMS Vojlovica. Od 26. do 28.
júla ponúkli programy, z ktorých
niektoré trvali až do skorých ranných hodín.
26. júla vo večerných hodinách
bola v Spomienkovom dome
uskutočnená prednáška o IPARD,
nástroji predvstupovej pomoci
pre rozvoj vidieka. O spôsobe prihlasovania sa a prístupe k stimulačným zdrojom v súvislosti s
rozbiehaním a uskutočnením
projektov hovorila doktorka Violeta Mitkovská z Inštitútu Tamiš,
s ktorým existuje dlhodobá,
úspešná spolupráca.
V ďalší deň bola otvorená
výstava ručných prác a žitných
výrobkov, ktorú sprevádzala dielňa venovaná deťom. Večer bol určený vystúpeniam početných hosťujúcich folklórnych súborov:
Domu kultúry 3. októbra z Kovačice, Maďarského kultúrno-umeleckého spolku Móra Jókaiho z
Nového Bečeja, Kultúrno-umeleckého spolku Čigra Opovo-Sefkerin a špeciálnych hostí z Grécka
‒ Dancing Group of Sklivani
from Loannina. Letnému lejaku
sa nepodarilo pokaziť večer plný
koloritu, piesní a tancov na slávu
nášho najväčšieho bohatstva ‒ žatvy. Družná zábava s početnými
hosťami pokračovala v miestno-

stiach Dobrovoľného hasičského
spolku vo Vojlovici, kde bolo ponúknuté aj občerstvenie.
Sobota, teda tretí deň manifestácie, patrí medzi najzaujímavejšie časti programu. Stretnutie ako
tých najmladších, tak aj tých najstarších Vojlovičanov, oblečených v starých ľudových krojoch, sa začalo pred Maďarským
kultúrno-umeleckým spolkom
Árona Tamásiho. Stánky plné
ručne vyrobených dekorácií a domácich výrobkov miestnych i hosťujúcich vystavovateľov lákali
najmä starších návštevníkov, aby
si pripomenuli, ako to bolo kedysi. Hoci sa všetci pripravovali a ledva čakali vyjsť do poľa a spomenúť si na to, ako sa kedysi ručne kosilo, odkladalo obilie, raňajkovalo na roli, silný lejak z predchádzajúceho dňa znemožnil ich
odchod do poľa. Predsa však nechýbali najlepšie starodávne žatevné raňajky, o ktoré sa postarala teta Jula a z ktorých sa zvlášť tešili deti, lahodne si vychutnávajúc
domácu slaninu. Potom nasledoval sprievod žencov už známymi
trasami po uliciach Vojlovice: deti, mládež, hostia a hostitelia,
všetci v tradičných krojoch, a za
nimi v sprievode traktory, pracovné stroje, kone, hudba, piesne,
tance. „Sláva žitu, ktoré nás živí”,
rozozvučalo sa Vojlovicou. Neabsentovalo ani práskanie bičom, v
ktorom sa náš Mirko Beška, súčasne na dvoch bičoch, ukázal neprekonateľným. O 15 hodine sa
začali zoskupovať na dvore v Detvane a pripravovať na varenie
guláša. V kotlíkoch troch nezávislých kuchárskych tímov a veľkom Detvanovom kotle sa kuchtil
bravčový guláš. Takto sa všetci
prítomní dočkali večera a žatevného bálu. A na bále, pri hudbe bratov Struhárovcov a tombole, sa ženci veselili do rána.
Miroslav Oravec

PRÁCE V CIRKEVNOM ZBORE

Nasleduje výstavba
novej sály

Leto sa v slovenskom evanjelic-

kom cirkevnom zbore vo Vojlovici začalo rozsiahlou rekonštrukciou pomocných budov na farskom dvore. Z dôvodu vysokého
veku a opotrebovanosti pomocných budov, ako aj nedostatku priestoru pre činnosť v existujúcej farskej sále, bola naplánovaná výstavba novej sály s pomocnými miestnosťami, v ktorej
by sa konali bohoslužby a viedli
hodiny náboženstva. S architek-

tom bolo na jar dohodnuté vyhotovenie projektu. Práce na demolácii starých stavieb na farskom
dvore sa začali v júli. Počas dvoch
týždňov sa okolo nich zoskupil
veľký počet cirkevníkov. Popri
mužoch pomáhali aj ženy, ktoré
pripravovali obed a starali sa o
občerstvenie pracovníkov. Čoskoro nasleduje kladenie základov, a ukončenie prác je plánované na r. 2021.
Alena Kulíková
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POHĽAD DO MINULOSTI II

SLOVENSKÁ KOLONIZÁCIA VOJVODINY
Proces osídľovania
jednotlivých
geografických regiónov

tri geografické regióny: Báčku, Banát a Sriem. Slováci najprv kolonizovali geograficky najbližšiu Báčku, ktorej územie znovu pripadlo
Uhorsku v roku 1699. Neskoršie sa
sťahovali do Sriemu a Banátu, ktorý sa spod tureckej nadvlády
vymanil v roku 1718.
História Slovákov na území Vojvodiny sa datuje od r. 1745, v ktorom osídlili Báčsky Petrovec, prvú
väčšiu slovenskú lokalitu v tomto
prostredí. Postupne osídľovali Kulpín, Hložany, Selenču a Kysáč,
resp. vo väčšej vzdialenosti na severe Bajšu. V poslednej štvrtine
storočia sa usadili v Novom Sade,
kým koncom 18. storočia osídlili aj
Pivnicu, Savino Selo, Laliť a Silbaš.

Veľký putovný pohár
získal Aradáč

Turnaj v malom futbale Matice slovenskej v Srbsku sa vlani uskutočnil vo Vojlovici,
kým tohto roku sa konal 28.
júla v Pivnici. Zúčastnilo sa
ho štrnásť družstiev z nasledovných lokalít so slovenským obyvateľstvom: Aradáč, Hložany, Kysáč, Kulpín,
Šíd, Čelarevo, Padina, Laliť,
Biele Blato, Selenča, Báčsky
Petrovec, Stará Pazova a Pivnica, ktorá, v pozícii hostiteľa,
mala právo hrať s dvomi fut-

klasovala Čelarevo s výsledkom 8 : 2, kým v druhom
Aradáč zvíťazil nad Selenčou
vďaka lepším pokutovým kopom, keďže zápas bol ukončený za stavu 3 : 3. Pred finálovou súťažou o putovný pohár JE veľvyslankyne Slovenskej republiky Dagmar Repčekovej, bol odohraný zápas o
tretie miesto, v ktorom Selenča ľahko zdolala Čelarevo (5 :
0). Na svoju škodu, futbalisti
z Čelareva v posledných
dvoch najdôležitejších zápasoch už boli vyčerpaní, lebo
zostali bez náhrady, t. j. rezervných hráčov.
Na konci sme sa tešili z
polhodinového nekompromisného zápasu dvoch najlepších mužstiev na turnaji ‒
Padiny a Aradáča. Potrebné je
poznamenať, že Padina bola

balovými mužstvami. Miestny odbor Matice slovenskej z Vojlovice sa tohto roku
nezúčastnil, pretože bolo ťažké zoskupiť hráčov. Futbalový
klub Slávia z Pivnice, na čele s
predsedom klubu Danielom
Blatnickým, sa ukázal lepším
organizátorom než Vojlovica.
Zatiaľ čo MOMS Vojlovica
si musel sám poradiť ohľadom futbalových rozhodcov,
píšťal, stopiek, služieb zdravotného pracovníka a všetky
zápisy “stlačiť” na jedno hádzanárske ihrisko, keďže mu
Futbalový klub Mladosť nepovolil používanie veľkého a
pomocného ihriska s trávou,
v Pivnici sa zápasy hrali súčasne na dvoch trávnatých ihriskách s oveľa väčším počtom

najefektívnejším mužstvom
na tohtoročnej súťaži, zatiaľ
čo Aradáč je vlaňajší finalista
turnaja vo Vojlovici. Zvíťazil
Aradáč za stavu 5 : 1. Ako aj
vždy, ukázalo sa, že je pre
úspech potrebná udatnosť,
trošku viac šťastia a veľká
efektivita, t. j. využitie všetkých šancí. Aradáč to prejavil.
V seminfinále so Selenčou,
minuloročným víťazom turnaja, jasne prehrával 3 : 0, no
nevzdával sa. Do konca zápasu sa mu podarilo vrátiť sa
späť, vyrovnať výsledok, a po
regulárnej časti stretnutia
mať aj lepšie pokutové kopy.
Aradáč využil proti Padine
takmer všetky svoje šance, zatiaľ čo jeho rivali ich veľakrát
premárnili.

rezervných lôpt a viedli ich
dvaja profesionálni rozhodcovia: Csonga Szabó z Vojvodinskej severnej ligy a Predrag Vujić z Regionálnej
somborskej ligy. Škoda však,
že v Pivnici nebolo prítomných viac divákov, ako minule vo Vojlovici. Súťaž prebiehala hladko, bez problémov a
dlhších prestávok. Bolo vidieť
množstvo atraktívnych gólov
a ťahov, a striedali sa aj zaujímavé výsledky (10 : 0, 8 : 0).
Strelci boli efektívni aj v semifinále. V prvom Padina de-

Prvý strelec turnaja bol Boris Ugrenović z Padiny s 11
gólmi. Za najlepšieho hráča
bol vymenovaný Milenko
Adamov z Aradáča, kým najlepším brankárom bol podľa
názoru komisie Pavel Nagy
zo Selenče. Veľký putovný pohár futbalistom z Aradáča v
mene JE veľvyslankyne Dagmar Repčekovej odovzdal prvý zástupca Veľvyslanectva
Slovenskej republiky v Belehrade, pán Jozef Polák, kedysi
aj sám aktívny futbalista.

Futbalový klub
Slávia z Pivnice
dobrý organizátor

Lokality so slovenským
obyvateľstvom
Vierovyznanie ako
významný faktor
Migrácia Slovákov na Dolnú zem
sa uskutočňovala v dvoch hlavných prúdoch. Vonkajší migračný
prúd predstavuje primárnu kolonizáciu teritória priamo zo slovenských regiónov, zatiaľ čo vnútorný prúd predstavuje sekundárnu kolonizáciu, t. j. presun už presťahovaných Slovákov z jednej
dolnozemskej lokality do druhej.
Lokality so slovenským osídlením
vo Vojvodine sú výsledkom najmä
sekundárnej kolonizácie zo severnejších oblastí, ktoré sú dnes súčasťou Maďarska, príp. Rumunska,
avšak nevylučuje sa možnosť, že
niektorí Slováci sem prišli aj priamo zo Slovenska. Špecifický príklad je terciárna kolonizácia, t. j.
presun Slovákov z druhotne osídlených lokalít do iných oblastí
Dolnej zeme. Výsledkom takej kolonizácie je napr. presídlenie zo sekundárne kolonizovanej Vojvodiny do rumunského Banátu, Slavónie, resp. Bulharska.
Obdobie predmetných kolonizácií Dolnej zeme možno časovo
ohraničiť posledným decéniom
17., resp. začiatkom 18. storočia,
keď sa začala uskutočňovať prevažne primárna kolonizácia, a koncom 19., resp. začiatkom 20. storočia, v ktorom už doznievala terciárna kolonizácia. Do najjužnejšej
časti vtedajšieho Uhorska – Vojvodiny prví Slováci prišli počas panovania Márie Terézie a jej syna Jozefa. V odbornej literatúre sa uvádza,
že ide o tretiu etapu osídľovania
Dolnej zeme, ktorá trvala od roku
1745 do roku 1790, resp. s postupným doznievaním až do polovice 19. storočia. Územie Vojvodiny bolo už vtedy rozčlenené na

TRADIČNE PRED SLOVENSKÝMI
NÁRODNÝMI SLÁVNOSŤAMI

Dobrý futbal pred
nepočetnými
divákmi

V južnej Báčke sa usadili v Begeči a
Čeláreve pri Báčskej Palanke. Najmladšou Slovákmi osídlenou lokalitou sa stal Lug.
Vzhľadom na to, že sú pôdy v
Banáte menej úrodné než v báčskych miestach, boj o existenciu tu
bol omnoho náročnejší. V prospech tohto tvrdenia hovorí aj fakt,
že Slováci v Báčke osídľovali lokality, v ktorých už žilo aj srbské obyvateľstvo, kým po príchode do spustošeného Banátu museli zakladať
nové sídla. Pred založením Kovačice a Padiny na území Vojenskej
hranice, Slováci osídlili niekoľko
lokalít, ktoré museli hlavne pre zlé
životné podmienky opustiť. Medzi
prvými založenými a neskôr opu-

stenými lokalitami boli Slovenský
Komlóš a Bardáň. V blízkosti mesta Zreňanin vznikol v r. 1786 Aradáč. Postupne zakladali Jánošík,
Hajdušicu, Ostojićevo, Vojlovicu a
Biele Blato. Na tomto mieste pripomíname, že Vojlovicu založili,
resp. osídlili v roku 1869 Slováci
pochádzajúci z Novohradskej, Peštianskej, Gemerskej, Nitrianskej,
ale aj Trenčianskej župy.
Koncom 18. storočia Slováci
osídlili aj Sriem, v ktorom ešte zostalo množstvo nevyužitej, avšak
menej kvalitnej pôdy. V tomto regióne sa najprv usadili na území
Vojenskej hranice v Starej Pazove
(v r. 1770). V 19. storočí začali
opúšťať jednotlivé báčske a banátske miesta a postupne osídľovať Bo-

ľovce, Dobanovce, Ašaňu a Slankamenské Vinohrady, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Starej Pazovy, ako
aj Binguľu, Erdevík, Šíd, Ľubu a
Višnjićevo pri Sriemskej Mitrovici.
Zaujímavé je, že práve prvé osídlené lokality v týchto troch regiónoch – Báčsky Petrovec, Kovačica
a Stará Pazova – si dodnes zachovávajú status kultúrnych stredísk
vojvodinskej časti Dolnej zeme.
V odbornej literatúre sa uvádza, že
vojvodinskí Slováci sú väčšinou potomkami poddanských kolonistov,
ktorí prišli prevažne z Novohradskej a Hontianskej župy. Dôležité je
však upozorniť na to, že nie všetci z
nich patrili k pôvodnému obyvateľstvu týchto územných jednotiek.

Medzi nimi bolo aj veľa migrantov,
prisťahovaných v minulosti zo severnejších regiónov, ktorí sa po určitom čase znovu sťahovali. Celkovo možno konštatovať, že najviac
Slovákov prišlo z juhu stredného
Slovenska (predovšetkým z Hontu,
Novohradu, Gemera), v menšom
počte však prichádzali aj zo severnejších oblastí stredného Slovenska
a zo západného Slovenska.

Migrácie sa zúčastňovali poväčšine príslušníci evanjelického, výlučne augsburského vyznania, zatiaľ čo iné vierovyznania sa
vyskytovali skôr ojedinele. Pozoruhodné je, že na skúmanom území
vôbec nedochádzalo k vzájomnému miešaniu a spolunažívaniu slovenských osídlencov rozličného vierovyznania. Zhodou okolností sa
evanjelicko-katolíckym miestom
stala Selenča, z ktorej sa časť slovenských evanjelikov presťahovala
do Starej Pazovy a kde namiesto
nich prišlo početné rímskokatolícke obyvateľstvo zo západného Slovenska.
Po príchode do Vojvodiny sa
Slováci dostávali do kontaktu s príslušníkmi rôznych národov. Zistené bolo, že Slováci neevanjelického vierovyznania ťažšie odolávali asimilácii pre svoju menšiu
početnosť, ale aj vzdialenosť od
slovenských evanjelických lokalít.
K pomaďarčeniu Slovákov došlo
napr. v Topole, Kapusine, Temerine, Veprovci a pod. Výnimkou v
severnej Báčke zostali len Slováci v
Bajši, ktorí sa dodnes hlásia k evanjelickému vierovyznaniu. Historické pramene svedčia o tom, že sa
vo Vojvodine usadili aj gréckokatolíci (napr. v Ruskom Krsture a
Kucure). Výskumy ich dialektov a
zvykov jasne poukazujú na to, že
predkami týchto osídlencov boli
gréckokatolíci z východného Slovenska, ktorí pod vplyvom prevládajúceho vierovyznania podľahli
asimilácii, resp. identifikovali sa s
konfesionálne identickým obyvateľstvom. Na druhej strane však vo
Vojvodine došlo aj k poslovenčeniu poľských prisťahovalcov evanjelického vierovyznania, ktorí
spolu so slovenským obyvateľstvom osídlili Ostojićevo.
Vzhľadom na to, že neodchádzali do cudziny, dolnozemskí Slováci tvorili až do roku 1918 (s výnimkou Slovákov v Bulharsku) organickú súčasť uhorskej populácie.
Po ukončení prvej svetovej vojny
sa stali súčasťou až štyroch štátnych útvarov. Vojvodinskí Slováci
boli začlenení do prostredia juhoslovanských národov, a tak sa pre
materskú krajinu stali nielen stovkami kilometrov vzdialenými, ale
aj zahraničnými.
Mgr. Marína Hríbová, PhD.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА У СРБИЈИ

ЈУБИЛЕЈ ПРОГРАМА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

ПАНЧЕВЦИ УДИШУ ОПАСНЕ
И КАНЦЕРОГЕНЕ МАТЕРИЈЕ

Караван посетио
Београд

Ваздух обогаћен
прашкастим
материјама
Индустрија и
индивидуална
ложишта главни
кривци
У годишњем извештају Агенције за заштиту животне средине квалитет ваздуха у Панчеву оцењен је веома лоше и
припада трећој категорији –
прекомерно загађен ваздух, где
су прекорачене граничне вредности за једну или више загађујућих материја. Овај податак изнет је у студији која је
урађена за потребе Владе Републике Србије, a категорије
квалитета ваздуха у овом извештају утврђене су на основу годишњих концентрација загађујућих материја и представљају
званичну оцену квалитета ваздуха.
У нашем граду током 2017.
ваздух је био прекомерно загађен услед прекорачења граничне вредности суспендованих
честица РМ10. Огромно присуство ове прашкасте материје
(гранична вредност 40 микрограма по метру кубном) забе-

присуству суспендованих честица РМ2,5. Према званичним подацима, у нашем граду
је измерена највећа просечна
вредност ових честица у Србији – 42,3 микрограма по метру
кубном, а дозвољено је 27 микрограма. Резултати мерења
бензена током 2017. године по-

КА ТЕ ГО РИ ЈЕ УГРО ЖЕ НО СТИ
Сагласно члану 21 Закона о заштити ваздуха, а према нивоу загађености, с обзиром на прописане граничне и толерантне вредности, на основу резултата мерења, утврђују се
следеће категорије квалитета ваздуха: прва категорија –
чист или незнатно загађен ваздух, где нису прекорачене граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју; друга категорија – умерено загађен ваздух, где су прекорачене
граничне вредности загађујућих материја, али нису прекорачене толерантне вредности и трећа категорија – прекомерно загађен ваздух, где су прекорачене граничне вредности
за једну или више загађујућих материја.

лежено је на већини мерних
станица у Србији, а највеће
средње годишње вредности измерене су у Ваљеву (59 микрограма), Панчеву (57 микрограма) и Ужицу (55 микрограма)
итд. Када је реч о прекорачењима дневних граничних вредности од 50 микрограма по метру кубном, током 2017. године у нашем граду 152 дана ваздух је имао негативан утицај
на здравље популације, односно био је изнад границе дозвољеног.
Поражавајући резултати регистровани су и када је реч о

казују да није било прекорачења годишње вредности од пет
микрограма по метру кубном
ни на једној локацији, али је
највећа средња годишња вредност бензена измерена на мерном месту у нашем граду. Поред тога, Панчево је лидер и
када је реч о највећој измереној сатној вредности ове канцерогене материје – анализатори у Цара Душана регистровали су једночасовни пик од
262 микрограма.
Државни посао
Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Србији урадила је

Агенција за заштиту животне
средине, која спроводи оперативни мониторинг квалитета
ваздуха у државној мрежи за
праћење на нивоу Републике
Србије. Ова обавеза Агенције
дефинисана је у Закону о заштити ваздуха и службеници
тог државног органа у обавези
су да сваке године припреме и
објаве годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији.
Да подсетимо, Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи која је донета 2011. године
дефинисала је мерне станице
и мерна места, њихов број и
распоред, као и загађујуће материје које се на њима прате.
У складу са Законом о заштити ваздуха, државна мрежа је
успостављена у сврху мерења
квалитета ваздуха у насељима,
индустријским и ненасељеним
подручјима, у подручјима под
утицајем саобраћаја, заштићеним природним добрима и у
сврху мерења прекограничног
атмосферског преноса загађујућих материја у ваздуху.
Извори загађења
Међутим, како би слика била
потпуна, у овај извештај су
укључени релевантни подаци
државне мреже и локалних
мрежа за мониторинг квалитета ваздуха. Поред података
Агенције за заштиту животне
средине, при оцењивању квалитета ваздуха за 2017. годину коришћени су подаци Градског завода за јавно здравље
Београда са станица које су
саставни део државне мреже,

затим аутоматског мониторинга у ло кал ним мре жа ма
ПСУГЗЖС Војводине и Града
Панчева, као и с мерних места градова Сремске Митровице и Краљева, за чије потребе
мерења спроводе локални заводи за јавно здравље.
У овом документу посебан
акценат стављен је на утврђивање узрока загађења ваздуха
и извори емитовања опасних и
загађујућих материја сврстани
су у неколико сектора: производња електричне и топлотне
енергије, индустрија (сагоревање у индустрији и индустријски процеси), остало стационарно сагоревање (топлане снаге мање од 50 MW и индивидуална ложишта), друмски саобраћај, пољопривреда – сточарство итд. Према анализама
стручњака Агенције за заштиту животне средине, производња електричне и топлотне енергије је доминантни извор емисија оксида сумпора и у 2017.
години је овај допринос загађењу износио 93 процента. У
укупним емисијама азотних оксида сектор производње електричне и топлотне енергије такође је имао највећи удео (50
процената), а друмски саобраћај био је на другом месту, с
доприносом од 24 одсто. Током 2017. године највећи део
емисија суспендованих честица PM10 потицао је из топлана снаге мање од 50 MW и индивидуалних ложишта (59 одсто).

Ради развоја и напретка локалне заједнице у Београду
НИС је током вишегодишњег
партнерства финансијски подржао реализацију великог
броја пројеката из области
образовања и науке, културе,
екологије, спорта, као и хуманитарне активности. У ту
сврху регионални нафтни лидер је укупно издвојио готово 250 милиона динара. Између осталог, заједничким напорима уређена су три парка
у Београду, улепшане градске фасаде, а значајна пажња
посвећена је улагањима у развој образовне инфраструктуре. Као компанија посвећена
иновацијама, НИС је подржао реконструкцију и опремање учионица и лабораторија у школама и на факултетима у Београду, као и отварање „Мејкерс спејса”, прве
научно-занатске радионице у
Србији, која ради у оквиру
београдског Центра за промоцију науке. Такође, у Београду су реализоване и хуманитарне акције НИС-а, међу
којима је набавка осам савремених медицинских апарата
за потребе Универзитетске
дечје клинике „Тиршова” и
опреме за Центар за заштиту
одојчади, деце и омладине у
Звечанској улици. Поред тога, запослени у НИС-у иницирали су и реализовали у
Београду више волонтерских
акција, међу којима су уређење дела Ботаничке баште
и парка „Ђуро Стругар”, сређивање простора Установе за
децу и младе „Сремчица” и
припрема новогодишњих пакетића за децу која се лече у
„Тиршовој” и за штићенике
Центра у Звечанској улици.
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, на пригодној свечаности поводом
потписивања споразума истакао је да је развој једне ком-

паније могућ само ако се развија и заједница у којој она
живи и ради:
– Колико је то важно за
НИС, види се и у нашој стратегији, посебно у програму
„За јед ни ци за јед но”. То је
партнерство које траје већ десет година, а сваке године локалне заједнице широм Србије добијају око милион евра.
Београд, наравно, има посебно место. За нас је Београд
поуздан партнер и сарадник
у многим пројектима за добробит грађана и овог лепог
града – рекао је генерални
директор НИС-а.
Поред наведених пројеката,
НИС у Београду реализује и
значајне пословне активности.
Поред тога што је у Београду
смештен Пословни центар компаније, НИС на територији главног града поседује, између осталог, и четрдесет модерних бензинских станица и упошљава
више од 2.000 радника. Кроз
корпоративни програм сарадње с локалним заједницама у
Србији „Заједници заједно”,
НИС је од 2009. године у партнерству с једанаест општина и
градова реализовао преко 900
пројеката, у које је уложено више од милијарду динара. У оквиру овог програма НИС, поред
Београда, сарађује с Новим Садом, Нишем, Чачком, Зрењанином, Панчевом, Кикиндом,
Кањижом, Новим Бечејом, Србобраном и Житиштем. Од ове
године програму „Заједници заједно” придружио се и Град Пожаревац, као дванаеста локална заједница, чиме НИС наставља да проширује партнерске
односе са општинама и градовима у Србији.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА АП ВОЈВОДИНЕ

Унапређивање наставе
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице објавио
је резултате расподеле средстава обезбеђених покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2018. за финансирање и суфинансирање
реконструкције, адаптације,
санације и инвестиционо одр-

мови и јединице локалне самоуправе (искључиво за потребе предшколских установа) на територији АП Војводине.
Економско-трговинска школа „Паја Маргановић” једина
је образовно-васпитна установа с територије Панчева која је добила помоћ од Покрајине. На рачун те стручне
школе биће уплаћено 1,5 ми-

жа ва ње обје ка та уста но ва
основног и средњег образовањa
и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Покрајинска власт је за ову
намену издвојила сто милиона динара: за основно образовање и васпитање седамдесет милиона, за средње школе седамнаест милиона, за
војвођанске ученичке домове пет милиона и за предшколске установе осам милиона динара. Право учешћа
имале су све основне школе,
оп ште о бра зов не и сред ње
стручне школе, ученички до-

лиона динара за уградњу система за дојаву пожара. Према речима надлежних у Покрајини, ове године предност
су имали они пројекти чија
ће реализација омогућити безбедност ученика и наставника односно деце, васпитача и
за по сле них ко ји ко ри сте
објекте, као и они који ће
обезбедити квалитетнији боравак и извођење васпитно-образовног рада.

ТРЕЋА КАМПАЊА МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВОДЕ НА РЕКАМА

Нема купања у Поњавици
На основу уговора о праћењу
квалитета површинских вода
на подручју града Панчева који је Завод за јавно здравље
Панчево склопио с Градском
управом, стручњаци те здравствене установе током сезоне
купања редовно испитују квалитет воде за купање. Микробиолошка анализа воде с панчевачких купалишта обухвата
утврђивање нивоа фекалних
колиформних бактерија и аеробних хетеротрофа, а физичко-хемијска анализа присуство
суспендованих материја, нитрита, нитрата, хлорида итд.
Према Уредби о класификацији вода, све воде које не припадају првој, другој и трећој
класи могу бити ризичне по
здравље купача. Секретаријат
за заштиту животне средине и
Завод за јавно здравље, након

анализе резултата друге овогодишње кампање испитивања
присуства опасних и загађујућих материја у води (узорковање обављено 24. јула), закљу-

чио је да Панчевци могу да се
купају у Тамишу у Панчеву, Јабуци и Глогоњу, као и на популарном дунавском купалишту
Бела стена. Квалитет ових вода

је у рангу друге и треће класе,
оне имају умерен еколошки
статус и могу се користити за
купање и рекреацију. Исти статус има вода у качаревачком
језеру, тако да грађани могу
слободно да је користе у рекреативне сврхе.
Анализа узорака с реке Поњавице показује да се у њој налази велика количина материја које могу угрозити здравље
купача, тако да стручњаци из
Завода и Секретаријата за заштиту животне средине обавештавају грађане да избегавају
купалишта у Иванову. Лабораторијска испитивања утврдила
су да тамошња вода припада
петој класи, па се не препоручује купање ни на том популарном купалишту, из безбедносних разлога.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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Х РАНА З А Д У ШУ

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШОЈ СУГРАЂАНКИ

Изненађења

ДЕСЕТ ГОДИНА ЖИВИ НА ДВА КВАДРАТА

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви смо доживели да нас неко својим речима или поступцима изненади у толикој мери да нам
у памћењу остаје заувек записан осећај који је тада настао.
Наша очекивања од других су једини „кривац” за сва
изненађења. Што нам је неко значајнији и што је емотивно улагање веће, то су већа и очекивања која имамо
у вези с том особом. Често
смо веома изненађени поступцима драгих људи само
зато што они нису у складу с
нашим очекивањима, која
смо поставили на основу сопствених уверења, не водећи
рачуна о њиховим жељама и
ставовима. Сматрамо да је
сасвим у реду да, уколико
делимо свој живот с неком
особом, она треба да нас толико добро познаје да може
да „прочита” скривене мисли које креирају наша очекивања. Заборављамо, притом, да свака особа има своје виђење неке ситуације и
да нико не може знати шта
мислимо док не кажемо.
Живећи дуго у искривљеном огледалу званом свакодневица, бивамо изненађени нечијом љубазношћу и
пријатељским осмехом. Гледамо на такве људе као да су
с „друге планете” и њихово
неуклапање у шаблоне сматрамо чудним, иако смо за
тренутак видели да може и
другачије – давати без оче-

кивања. Љубазни људи су такви, једноставни и издашни
у својој отворености према
свету, пуни љубави према себи и другима.
Највећа изненађења су она
која направимо ми сами себи. Када се пробудимо другачији, свесни да имамо моћ
избора, да је све око нас одраз онога што мислимо и радимо. Изненади нас одакле
нам снага за оно најважније
устајање после ко зна којег
по реду емотивног пада. Суочавање са изазовима уместо избегавања представља
изненађење у смислу увиђања да они и нису били нерешиви као што нам се чинило док нисмо предузимали
ништа. Опраштање прво због
себе, па онда самом себи, јесте изненађење спознаје слободе коју нам опрост доноси. Слободе да се бавимо собом, а не другима који су
нас повредили, да учимо из
таквих животних лекција како да променимо властите
реакције у односу на поступке и речи које су нас повређивале. Решеност да прекинемо са старим навикама, да
почнемо са учењем, писањем, сликањем, певањем...
јесте нешто чиме је наша душа изненађена. То је почетак слушања себе и сопствених потреба, низ лепих изненађења која себи приређујемо, а не очекујемо их,
јер нису саставни део уверења која нас држе упрегнутим у точак свакодневне рутине. Тада откривамо да је
та „друга планета” где живе
племенити и љубазни људи
ту где смо и ми и да је највеће изненађење у животу, у
ствари, упознавати и заволети себе.
Бити или очекивати изненађење – одлука је, као и
увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега лица са 50 плус

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Са уласком у менопаузу смањује се производња хормона,
нарочито протеина колагена,
који је под контролом естрогена. Тако долази до очигледне промене у структури и изгледу коже. У првих пет година менопаузе жена изгуби
трећину колагена у кожи.
Естроген обавља основну
функцију одржавања еластичности, али у овом добу жене
он радикално опада и зато долази до исушивања и опуштања коже. Назолабијалне боре
су изражене, а кожа лица и
врата се опушта. Истовремено, појачан удео прогестерона у односу на естроген може
довести до појаве адултних
акни. Употреба нежних пилинга је сада обавезна да не
би дошло до затварања пора
и појаве акни. Важно је да се
препарати за скидање вишка
масноће замене благим средством које уклања само нечистоће, а не и масноћу коже.
У овом периоду живота ваша крема треба да садржи,

поред липида, пептида и фитохормона (из биљака), и коензим Q10, хијалуронску киселину, колаген и комплекс
витамина. Антирид је обавезан. Сада важну улогу не игра
природа, већ правилна нега
и заштита, односно прехрана и хидратација.
Третмани лица који дају
одличне резултате су инјекциона мезотерапија, радиоталасни лифтинг, средњи хемијски пилинзи (као што је
TCA, при че му до ла зи до
уклањања површинског слоја коже, а тако и до глачања
бора), хранљиви, лифтинг и
слични третмани.
У овом периоду жене највише посежу за филерима (попуњивачима бора) и естетским
операцијама, али треба знати

да ништа од тога не вреди ако
вам је кожа сива и испошћена.
Живот кожи могу дати само
правилна нега, квалитетне креме и одговарајући козметички
третмани. Корисно је знати да
се ћелије коже најбрже обнављају између један сат после
поноћи и пет сати ујутру, а активни састојци из ноћних крема додатно подстичу регенерацију и хидратацију коже.

Марија Гичка већ две
деценије болује од
ретке болести
елефантијазе
За операције
заказане за јесен
неопходно је
прикупити 30.000
евра
Наша суграђанка Марија Гичка (58) једина у Србији има
ретку болест метаболизма елефантијазу, распрострањену по
целом телу. С тим обољењем
Марија се бори већ читаве две
деценије, а од тога десет година, како сама каже, „постоји на
два метра квадратна кревета”.
Нормално функционисање онемогућавају јој јаки болови и разарање мишића услед задржавања огромне количине воде. Додатне проблеме стварају смењивање повишене температуре и
грознице, губитак коже и истицање лимфе, а Маријино лоше
стање угрожава и паника како
због мука кроз које пролази, тако
и због најгорих прогноза лекара.

Марија Гичка
Марија тврди да су активни
налети болести иза ње захваљујући молитви и природним
лековима. Тако она последњих
месеци успева да уз помоћ помагала направи краћу шетњу
по соби. Да би наша суграђанка

умногоме поправила квалитет
живота, неопходно је да се обави више компликованих операција у низу на приватној клиници у Београду.
За ове интервенције, ко је
су до го во рене за јесен, нео п-

ход но је при ку пи ти око
30.000 евра, па је Марија упути ла апел за помоћ добро на мер ним фи зич ким и прав ним лици ма која желе и могу да јој помог ну, а са ми не
тр пе због то га. Ова хра бра
же на је ве ли ки оп ти ми ста
упркос свему што ју је снашло и ве рује да ће успети да
превазиђе ове про блеме, ко лико год они нерешиво дело вали.
Уколико желите да помогнете Марији, новац можете
уплатити на динарски рачун
160-511847-45. Број девизног
рачуна је 00-540-0002821.8,
IBAN:
RS35160005400002821827. У
фон да ци ји „Бу ди ху ман –
Александар Шапић” отворени су хуманитарни бројеви за
слање СМС порука за помоћ
Марији, па тако слањем поруке са садржајем 521 на број
3030 донирате 200 динара, а
ПДВ се не наплаћује. Поруку
можете послати и из Швајцарске. Текст „human521” потребно је послати на број 455,
чиме донирате 20 швајцарских франака.

КОНКУРС ИНСТИТУТА „БАТУТ”

Промоција дојења и борба против пушења
„Дојење – темељ живота” назив је ликовног и литерарног
конкурса намењеног предшколцима и основцима, који су, поводом Светске недеље дојења
(1–7. августа) и Националне
недеље промоције дојења (1–
7. октобра), расписали Центар
за промоцију здравља Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут” и
Мрежа завода за јавно здравље
у Републици Србији.
Циљ конкурса је да се подстакне здравствено-васпитни
рад у предшколским установама и основним школама на тему подршке дојењу као најоптималнијем начину исхране новорођенчади и одојчади.
По три најбоља ликовна рада у категорији предшколског
узраста и по три најбоља литерарна и ликовна рада у категоријама ученика узраста од пр-

вог до четвртог и од петог до
осмог разреда основне школе
предшколске установе и школе могу доставито окружном
заводу/институту за јавно здравље, Центру за промоцију здравља, с назнаком „за конкурс –

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Која су места сигурна

Светска недеља дојења” најкасније до петка, 21. септембра.
Ликовни радови треба да буду
урађени на папиру, у формату
блока број 5.
Најбољи ликовни и литерарни радови биће изабрани на
нивоу округа, а затим их окружни заводи/институти за јавно
здравље достављају Институту
за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут” до 28.
септембра, како би се прогласио и промовисао најбољи дечји рад, који ће бити штампан у
виду постера током 2019. године и дистрибуиран у домове
здравља.
У „Батуту” истичу да конкурс није наградног карактера
(иако у складу с могућностима
могу бити обезбеђене награде
на окружном нивоу), већ се
кроз избор и промоцију најбољих дечјих радова подстиче

здравствено-васпитни рад који прати израду радова.
Упоредо са овим, у „Батуту”
траје и наградни конкурс за
идејно решење плаката на тему „Заштитимо се од дувана”,
на коме могу учествовати студенти уметничких факултета у
Србији. Идејно решење плаката треба да укаже на потребу
за заштитом од коришћења разноврсних дуванских производа и на неопходност очувања
здравља појединца и друштва
у целини, без обзира на узраст,
пол, расу и вероисповест.
Рок за слање радова је 1. новембар. Ауторима 12 најуспешнијих плаката припашће новча не на гра де: пр ва из но си
50.000 динара, друга 40.000,
трећа 30.000, а девет осталих
– по 10.000 динара. Детаљне
пропозиције конкурса можете
пронаћи на сајту „Батута”.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Корпице с рибизлама

Поводом 12. августа, Међународног дана младих, у малој сали Градске управе одржана је
трибина о очувању репродуктивног здравља. Пред великим
бројем присутних младих људи
о овој важној теми говорио је
др Слободан Овука, директор
панчевачке Опште болнице.
На трибини је било речи о
важности превенције и редовне бриге о репродуктивном
здрављу, као и о заштити од
полно преносивих болести. Једна од тема је био и пад наталитета у нашој држави, али је
истакнуто да у Панчеву овај
проблем није толико осетан
као у другим срединама и да је

Страну
припремила
Драгана

Кожан

статистика броја новорођене
деце у нашем граду стабилна.
Тема овогодишњег Међународног дана младих је „Сигурна места за младе”. Овај мото
упућује на то да су младима
неопходна сигурна места у којима могу да се састану, ангажују у различитим активностима, да учествују у процесима
доношења одлука и да се слободно изражавају.
Панчевачки Завод за јавно
здравље прикључио се овој кампањи, поручивши младим људима с територије јужног Баната да је сигурно место за њихова питања о здрављу „Фејсбук” страница те установе, као
и да у Заводу постоје још најмање два сигурна места за њих,
а то су Саветовалиште за исхрану и Саветовалиште за
HIV/AIDS, где се може обавити добровољно и поверљиво саветовање и тестирање.

Састојци: једно паковање лиснатог теста (500
грама), сладолед од ваниле, рибизле или неко
друго црвено бобичасто
воће.
Припрема: Развити
лиснато тесто на пола
центиметра дебљине и
модлицом или чашом
извадити кругове пречника осам центиметара.
Половина кругова ће
нам послужити као основа за корпице, а из друге половине мањом чашицом пречника пет центиметара извадити средину тако да се добије облик прстена.
Поређати пуне кругове на подмазан плех и премазати их с мало
воде. На сваки пун круг ставити прстен од теста и премазати жуманцетом. Пећи у рерни претходно загрејаној на 200 степени, 15–
20 минута, док фино не порумене.
Кад су корпице готове, оставити их да се потпуно охладе. Непосредно пре сервирања у сваку корпицу ставити по малу кашику сладоледа од ваниле или улупаног шлага и декорисати рибизлама или
неким другим ситним бобичастим воћем. Посути с још мало шећера у праху и послужити. Уживајте!
Напомена: корпице се могу пунити и кремом од сира, пеном од
чоколаде или неким другим финим кремом по жељи.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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НАШ ГОСТ: ЖИВА ПРВАЧКИ, НЕКАДАШЊИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

ЖИВОТ ПОСВЕЋЕН СПОРТУ
Преко три деценије у
рукомету
Одлична сарадња са
истинским асовима
Готово да нема правог заљубљеника у спорт у нашем граду и околини који није чуо за,
сад већ слободно можемо рећи, легендарног панчевачког
физиотерапеута Живу Првачког. Често оспораван, много више хваљен, свакако је оставио
дубок траг у спортској историји града на обалама Тамиша.
Пронашли смо га у његовој болесничкој соби, у породичној
кући у Улици ослобођења.
Жива Првачки је рођен у
Фердину (данашњи Нови Козјак) далеке 1946. године. За
школску екипу из свог места
играо је одбојку, такмичио се с
другарима против тимова из
Алибунара, Иланџе, Добрице...
У Панчево се преселио 1959.
године, а после основне школе
похађао је Средњу трговачку
школу „Паја Маргановић” и
још увек га је занимала игра
преко мреже.

Тако је било, како сам каже,
све до 1978. године, када су га
Љуба Обрадовић, Љуба Покрајац, Илија Вигњевић и остали
легендарни рукометаши из нашег града позвали да буде економ у РК-у „Динамо”.
– Економат клуба је често
био мета вандала, па сам најпре водио бригу о опреми и
другим вредним стварима које
су се налазиле у клупским просторијама, али убрзо сам по-

дом на отечено место на телу... Наш „Динамо” је тада играо
у Првој лиги оне, велике Југославије – присећа се Жива својих почетака.
Много је спортских битака
наш саговорник претурио преко главе, Југославију је прошпартао уздуж и попреко, а го-

тово да нема земље на Старом
континенту у којој није био.
Године 1984. почео је да ради
и у Женском рукометном клубу „Динамо”.
– Девојке су путовале у Хрватску, у Лабин. Био је то јако
важан меч за наш клуб, реванш,
за повратак у Прву лигу. „Динамо” није имао масера, људи
из клуба су ме позвали да путујем с њима и тако је све почело
– додаје наш саговорник.

ДА РА БУ БА МА РА И МИ ЛО
Жива се радо сећа и једног турнира у Подгорици, где су поред домаће „Будућности” и „Динама” играли и „Вождовац”,
„Сомбор”, београдски „Раднички” и „Даниловград”.
После такмичења је приређена забава за све девојке и руководства клубова, на којој је госте забављала тада још увек
мало позната Рада Аџић, касније Дара Бубамара. На тој забави Жива Првачки је упознао и садашњег председника Црне Горе Мила Ђукановића.
чео да се бавим и масажом,
иако у то време нисам имао
завршен курс за то. „Бандажирао” сам момцима лактове, колена... Доктор Гостовић ме је
учио како се који реквизит зове, шта је хируршки нож, како
се користи пинцета, како се
правилно стављају кесе с ле-

Жива Првачки је 1991. године успешно завршио обуку
за масера, за спортску масажу
– мануелну и хидромасажу.
Убрзо је постао и масер женске рукометне репрезентације
Југославије. На клупи нашег
националног тима задржао се
шест година.

– Сећам се квалификационог турнира за одлазак на Првенство Европе. Игран је у Мађарској, у Ђеру. Иако нисмо
успели да се изборимо за одлазак на велико такмичење у
Данској, био је то повратак отписаних, тачније враћање нашег женског рукомета на велику сцену. Селектор је био
Вук Рогановић, а играле су Биљана Балаћ, Љиља Кнежевић,
Јасмина Петровић, Злата Паплацко и многе друге истинске ведете југословенског рукомета – видно узбуђен, али
исцрпљен болешћу, премотава
Жива свој животни филм.
С репрезентацијом је пропутовао „пола света”, а како тврди, имао је сјајан однос са играчицама. Баш као и у свом матичном клубу.
– Једино сам ја смео да приђем Љиљи Кнежевић и да обавим загревања врата и рамена
пред утакмицу. Другима то није
дозвољавала. Али заиста сам са

су победили и постали прваци
државе, а „Динамо” је остао на
другом месту. Имао сам током
каријере и неколико ситуација
када су ме судије опомињале јер
нисам чекао њихов знак да улетим у терен. Било је то приликом оних баш жестоких дуела,
када наш играч или играчица
после „двобоја” свом силином
тресну на паркет; тада једноставно нисам ни желео да чекам судијски знак – с нескривеним жаром препричава Првачки рукометну историју нашег града.
Па ра лел но са спорт ским,
Жива је градио и свој радни
стаж у ЈКП-у „Водовод и канализација”, где је радио на месту главног магационера. Увек
је у својој фирми имао разумевање надлежних за његово ангажовање у спорту.
– Увек сам имао добар однос
с претпостављенима у фирми,
као и са онима у спортским
клубовима. Било је много тренера који су се смењивали на
клупама, а волео сам да радим
с Миланом Крстићем, Ненадом Кецманом, Ранком Јанковићем Белмондом, Миланом
Ђекићем, па са Ђурачковићем,
Ђурађем Трбојевићем... Ипак,
посебно сам волео да сарађујем с Љубом Обрадовићем. Увек
се знало шта се ради пре, за
време и после тренинга. Имао
је и сјајну генерацију тада младих рукометаша, као што су Дејан Перић, Жикица Милосављевић, Никола Марковић и
други. У сећању ми је остала и
утакмица која нам је била важна за повратак у елиту. Гостовали смо Приједору, где смо с
до ма ћом „Бо сна мон та жом”
играли нерешено 23 : 23. Љуба
је тад био играч и тренер, а сјајан је на тој утакмици био Бата
Обућина, као и Младен Лаковић и Љуба Покрајац – са се-

УВЕК ТЕ ШКО У ЗА ГРЕ БУ
Наш саговорник није заборавио још један детаљ из богатог
спортског искуства.
– Сећам се да су много тешки били дуели у Загребу. Кад
год су момци играли против истоименог тима или девојке
против „Локомотиве” – све је прштало. Било је много удараца, шутирања, штипања за груди. Имао сам баш много
посла на тим утакмицама. Биља је, на пример, била сва плава од удараца ривалки, као да је боксовала, а не играла рукомет – каже Жива.
свим рукометашицама с којима
сам сарађивао имао професионални однос. Биле су то генерације девојака и сјајних спортисткиња, као што су: Биљана Балаћ,
Даница Павлов, Светлана Ничевски, Лана Покрајац, Драгиња Глоговац, Стана Вуковић, Милена Делић, Катица Љешковић,
Маја Булатовић и многе друге.
Јако је лепо било и у мушком
клубу. Сећам се дуела са екипом
из Бјеловара. Био је то врхунски
тим, али је „Динамо” успео да
тријумфује. Сећам се и утакмице у Љубљани између „Динослована” и „Динама”. Домаћин је
деветнаест секунди пре краја водио са 23 : 22, Калина је успео да
изједначи, али судије нису признале тај гол. Била је среда, а
већ у суботу смо имали дерби с
„Металопластиком”. Шапчани

том у гласу и понеком сузом у
оку, присећа се Жива лепих
животних тренутака.
У спортску пензију је отишао 2001. године као физиотерапеут одбојкаша старчевачког „Борца”, а радни стаж у
„Водоводу” окончао је крајем
октобра 2006. године. У спорту је провео 32 лета, а у својој
фирми једно мање.
Жива Првачки се сада слабије креће, ампутирана му је
де сна но га, али по кло ни ци
спорта и даље могу да га сретну, сада у инвалидским колицима, на понекој фудбалској
утакмици на Градском стадиону. И даље живи у кући у Улици ослобођења, коју намерава
да прода, а о њему бригу воде
супруга и ћерка.
А. Живковић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Амерички психо”
Брета Истона Елиса
Патрик Бејтмен је „златни
дечко” с Волстрита, успешан
у све му. Но си ис кљу чи во
брендирану одећу, поседује
најновије геџете и одлази у
најскупље ресторане. Наравно, сви његови пријатељи су
као он. Једина разлика је у
томе што се Бејтмен ноћу
претвара у монструозног серијског убицу, који своје жртве убија на најокрутније начине, непојмљиве здравом
разуму. Са својих 26 година,
он остварује своју верзију
америчког сна.
Чувени „Њујорк тајмс” храбро је устврдио да је „Амерички психо” направио буру какву су у догледној прошлости изазвали још само

Руждијеви „Сатански стихови”. Према овој књизи снимљен је истоимени филм с
Кристијаном Бејлом.
Поновно објављивање овог
романа на српском језику
подједнако је значајно за нове генерације читалаца, као
и за оне који одавно знају ко
је Брет Истон Елис.

Два читаоца који до среде, 29. августа, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„На шта вас асоцира реч психо?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Амерички психо” Брета Истона Елиса.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Тангерина”
Кристине Манган
Последња особа коју је Алис
очекивала да види у Тангеру
била је Луси Мејсон. Након
онога што се догодило у хладним планинама Вермонта,
њих две, некада нераздвојне
пријатељице, дуго нису разговарале. Али Луси је сада ту,
покушава да исправи грешке
и врати оно што су некада
биле. Вероватно Алис треба
да буде срећна због тога. Није се још навикла на живот у
Мароку и не усуђује се да зађе у узавреле делове града
оковане пакленом врућином.
Одувек неустрашива и самостална, Луси помаже Алис да
изађе из четири зида и истражи прелепу земљу у коју
је дошла с мужем Џоном.
Али ускоро Алис обузима
познати осећај да је Луси контролише и спутава на сваком

кораку. Када Џон нестане,
она ће почети да преиспитује све: свој однос са загонетном пријатељицом, одлуку да
уопште дође у Тангер и, на
крају, себе и свој ум.
Бритка попут оштрице ножа, ова вешто исткана прича препуна интригантних ликова и чаробних места оставиће вас без даха.

Два читаоца који до среде, 29. августа, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „У
ком граду бисте волели да живите?”, наградићемо по једним примерком књиге „Тангерина” Кристине Манган. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”,
а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

А шта ако говоре
истину
У прошлом броју нашег листа питали смо вас који је
ваш оми ље ни ак ци о ни
филм. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Пљачка века” Јонаса Бонијера за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Има неки документарац
у коме зебра успешно бежи
од чопора лавова. Бољи акциони филм нисам скоро гледала.” 064/1292...
„Немам неки омиљени, а
најгори акциони филм имамо у кући сваког месеца, кад
треба успешно спровести акцију преживљавања месеца
уз један минималац, једног
незапосленог и двоје мале
деце.” 064/4897...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање: шта
бисте волели да буде ипак истина? Они ће освојити по један
примерак књиге „А ако је то
ипак истина” Марка Левија.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Да Деда Мраз ипак постоји.” 063/1298...
„Дабогда ипак била истина све што нам политичари
обећавају.” 064/3330...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ХРОНИКА
САОБРАЋАЈНИ ПРОБЛЕМ
У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ

Важна, а без иједног
путоказа
Становници из других градова који дођу неким послом аутомобилом у Панчево имају
велике проблеме да се оријентишу и стигну тамо где су наумили. Када из правца Београда стигну до Водне заједнице
и уђу у Улицу Моше Пијаде, у
њој нема ни путоказа ни неког
знака који би им олакшао сналажење и оријентацију.
– Живим у Маргити и готово свакодневно идем пешке до центра града и пролазим кроз Улицу Моше Пијаде. У последње време ми се

праву. Први саобраћајни знак
с подацима о одређеним локацијама и установама у граду налази се тек на раскрсници Моше Пијаде и Светог Саве. Поставила га је Туристичка организација Панчева, а на њему су подаци о
томе где се налазе Градски
стадион, Железничка станица, Општа болница и Аутобуска станица. Први прави
путоказ је стотинак метара
даље, али је видљив само возачима који иду из правца
Котежа ка центру града.

све чешће дешава да ме у тој
улици заустављају возачи аутомобила с регистарским таблицама из Београда и других градова и моле да им објасним како да се најбрже
снађу и стигну до одређеног
места. По правилу, најчешће
се интересују за зграде Суда
и Градске управе, као и за
тржни центар „Авив”. Не могу да схватим да је надлежнима у Панчеву толики проблем да поставе неколико
знакова или бар један путоказ у Улици Моше Пијаде и
тиме олакшају сналажење
тим људима – изјавио је наш
суграђанин који је затражио
да остане анониман.
Проверили смо његове наводе и испоставило се да је у

Да је недостатак путоказа на улазу у наш град проблем за возаче ван Панчева, слажу се и неки таксисти. Они су до да ли да је
иста ситуација када се новим путем улази из Београда у Панчево.
– Зашто надлежни на оба
улаза у град једноставно не
поставе билборде с плановима Панчева са уцртаним улицама? То је урадила Месна
заједница у Качареву и више нема лутања. Осим тога,
у том селу су постављени и
знаци с називима улица и
информацијама о томе како
у свакој од њих иду бројеви.
Због чега се то не уради у
Панчеву? – питао је један
таксиста.

Петак, 24. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОД ПОЧЕТКА НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

БИТКА ПРОТИВ СИНТЕТИЧКИХ ДРОГА
Држава појачава
борбу против наркотика
За мање од два
месеца четворо
младих умрло од овог
зла
Хоће ли неколико наших министарстава и полиција успети да добију борбу против синтетичких дрога која почиње од
септембра, а најављена је након алармантне информације
да је за мање од два месеца четворо младих умрло у неколико градова од последица њиховог узимања?
До сада је утврђено да таквих тзв. психоактивних супстанци има чак 360, а само у
последњих шест месеци откривено је двадесет нових. У последње време су све популарније међу младима, јер су јевтиније од марихуане, која је до
сада због приступачне цене била неприкосновена, а њиховим
корисницима су примамљиве
и због тога што на основу савета који се објављују на интернету може да их прави свако, и
то у кућним условима.
Конзумирање оваквих дрога, које се појављују на тржишту у виду малих шарених таблета са утиснутим знаковима
срца, смајлија, ликова из цртаних филмова итд., после почетних позитивних ефеката у
виду осећаја снаге, као и посебног чулног доживљаја музике која се слуша и осећаја
изузетне блискости према познатим људима, касније може
имати изузетно опасне здравствене последице.
Неке од њих су изузетно висок крвни притисак, склоност ка
инфаркту миокарда, губитак апетита и телесне тежине, поремећај спавања, осећај безвољности
и депресије, генетске мутације,
напади панике и агресије итд.
О томе се мало говорило, па
ће због тога од почетка сеп-

тембра и нове школске године
ђацима у основним и средњим
школама бити одржавана предавања на којима ће се говорити о томе шта све могу да
буду последице узимања тих
дрога и како се постаје зависник од њих.
Стручни тимови који ће бити састављени од психијатара, психолога, полицајаца, тужилаца и стручњака других
профила посећиваће основне
и средње школе широм земље
и у директном разговору са ђацима представљаће по здравље погубно дејство наркотика кроз приказивање нецензурисаних снимака који приказују последице узимања дроге
како по њихове конзументе,
тако и по њихове породице и
пријатеље.

Паралелно с тим утицаће се
и на свест родитеља да би научили како да препознају промене у понашању своје деце
настале услед конзумирања дроге и њихова потенцијално ризична стања. У медијима с националном покривеношћу биће емитовани едукативни садржаји еминентних стручњака
и угледних јавних личности.
Један од елемената националне кампање представљаће
и организоване посете ученика средњих школа установама
које збрињавају особе које имају проблеме са зависношћу од
наркотика. Циљ је да се кроз
непосредно, визуелно искуство
тешких последица конзумирања дрога код деце појача свест
и додатно учврсти негативан
став према наркотицима.

Осим тога, у Скупштини Србије су недавно усвојене Измене и допуне Закона о психоактивним супстанцама, правни
акт којим се предвиђа да убуду ће над ле жне ин сти ту ци је
знатно брже реагују и размењују податке између себе када
се у Србији појави нека нова
синтетичка дрога на тржишту.
Да би то заживело, Влада је
формирала Комисију за психоактивне супстанце, чији су
чланови представници више
министарстава у Влади Србије, владине Канцеларије за борбу против дрога и БИА. Они ће
морати да комуницирају како
међусобно, тако и са институцијама на европском нивоу.
Да ли ће све то бити довољно, врло брзо ће се показати,
јер је септембар близу.

ТРАГЕДИЈА НА ШЉУНКАРИ КОД КОВИНА

Удавио се
24-годишњак
је пронађено тридесет метара од обале.
Иако још није утврђен разлог због којег се удавио, претпоставља се да је изгубио равнотежу на клизавом дну пуном
муља и да је пао, након чега се
заплео у подводну траву.
Нажалост, на истом месту
је неколико дана раније под
готово идентичним околно-

Фото-реконструкција

Двадесетчетворогодишњи
М. М. из Панчева удавио се
почетком прошле недеље на
купалишту Шљункара код
Ковина. Он је изгубио живот
под нејасним околностима,
јер је, према изјавама очевидаца, ушао у воду, мало
запливао, а потом стао након што је прешао неколико
метара од обале и нестао. У

једном тренутку је накратко
изронио на површину, али је
после тога поново потонуо.
Његова невенчана супруга и другови с којима је дошао на купање одмах су о
томе обавестили полицију,
након чега су за дављеником
почели да трагају рониоци
жандармерије. После дводневне потраге његово тело

стима страдао и 32-годишњак
из Смедерева. Скупштина општине Ковин је поводом тих
догађаја објавила саопштење у коме је изразила саучешће њиховим породицама и
најавила да ће због тога на
том месту бити повећане мере безбедности да се сличне
трагедије не би догађале и
убудуће.

НЕЗАВИСНИ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ

Пооштрити казне за паљење полицијских аутомобила
У последње време често се могу прочитати или чути вести о
пожарима подметнутим на аутомобилима који у већини случајева припадају запосленима
у полицији. Серија тих догађаја почела је прошле године, када је у пожару изгорео аутомобил начелника нишке Криминалистичке полиције, а затим
и заменика начелника Полицијске управе и једног челника градске власти.
До краја године у подметнутим пожарима је изгорело девет аутомобила, од којих су неки припадали полицајцима.
Нажалост, и ова година је почела исто, али су неке паљевине возила расветљене, а осумњичени су приведени.
Међутим, то није означило
крај таквим догађајима, јер су
запаљени аутомобили полицајаца и чланова њихових породица из Тутина, Новог Сада и
Ниша, а последњи из Крагујевца. У тим инцидентима је
оштећен и један број аутомобила других грађана, који су
били паркирани у близини запаљених возила.
Осум њи че ни за нај но ви је
подметање пожара на полицијском аутомобилу у Новом Саду приведен је убрзо након недавног састанка руководилаца
полицијских управа с директором полиције, а интензивно
се ради и на расветљавању осталих случајева. Намеће се питање да ли ови инциденти постају начин обрачуна криминалаца с полицајцима и како

им стати на пут, јер се све чешће дешава да је због њих угрожена безбедност свих наших
грађана.
Уместо да се, када се расветли неки случај паљења аутомобила који припада полицајцима, осумњичени за то кажњавају најстрожим казнама,
јер су напали на полицију, дешава се да им тужилаштва нуде споразуме о признању кривице, који подразумевају благе казне.
На пример, један од осумњичених за прошлогодишње
паљење аутомобила у Нишу
склопио је у јануару договор о

признању кривице с надлежним
тужилаштвом и кажњен је само са шест месеци затвора. Поучен тим искуством да ће, шта
год да учини, бити благо кажњен, био је један од учесника
пуцњаве испред ноћног клуба
у Нишу у којој је рањено више
особа.
„Сваки напад на полицијске
аутомобиле је и напад на Министарство унутрашњих послова и на државу, а у случају из
Ниша у коме је осумњиченом
понуђен споразум о признању
кривице, испада да је он тиме
фактички награђен. Шта вреди што полицајци ажурно и са-

весно обављају свој посао и
осумњичене приводе правди
ако правосуђе сматра да оваква кривична дела треба казнити минимално? Да је то тако, види се из податка да је запрећена казна за паљење аутомобила од шест месеци до пет
година затвора”, изјавио је Милош Јеленковић, председник
Независног полицијског синдиката Србије.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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КРАЈ НОЋНИХ МОРА ЗА ЈАБУЧКУ ПОРОДИЦУ

ПОВРАТАК СВЕТЛА У ЖИВОТ МИЛОШЕВИЋА
Након удара грома у
мају цело село устало
да помогне
суграђанима
у невољи

„ПАНЧЕВЦА”

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” урадили су три стазе на новој парцели на гробљу. Комплетно
је очишћена сеоска депонија. Такмичење у гађању глинених голубова биће одржано у недељу, 26. августа, у ор-

АРХИВА

никако не успева да нађе сталан посао.
Све у свему, требало је прибавити око пола милиона динара за враћање светла у живот Милошевића. Већи део неопходног новца прикупљен је на
хуманитарном концерту, одржаном у релативно кратком року у Јабуци, на који се одазвао
изузетно велики број музичара и других људи добре воље.
Недуго затим кренуло се у
реновирање девастиране куће
и постављање нових инсталација трофазне струје.

Ова кућа коначно има струју
Све то оставило је с кнедлом
у грлу поменуту Марину, која
истиче велики број учесника у
радовима.
– Много је њих који су дали
допринос да се данас осећамо
неупоредиво боље него у мају,
па из тог разлога не могу све
да их именујем, јер бих сигурно неког заборавила. Рецимо,
младић који нам је са својом
екипом постављао нову струјну инсталацију урадио је то,
као за себе, до најситнијих детаља. Зато бих само од срца
захвалила свима који су помо-

гли, свим тим добрим људима.
То исто односи се и на организаторе концерта, на музичаре
који су певали за нас, као и све
оне што су издвојили новац и
уплатили га на наш жиро рачун. Коначно је прошла та ноћна мора, иако је изгледало као
да никад неће... – навела је ова
млада Јабучанка.
Ово је само један од доказа
да је добро свуда око нас и у
свима нама, само га треба призвати, и да је то оно највредније што постоји, нарочито у
овако тешким временима.

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА РУМУНСКЕ ЦРКВЕ У ГЛОГОЊУ

Разиграни кирвај
Слава румунске православне
цркве Успења Пресвете Богородице, популарни кирвај, обележена је 15. августа у Глогоњу. Треба истаћи да овај датум
има посебно место у срцима
житеља поменутог места, с обзиром на то да је све до друге
половине деведесетих година
прошлог века био једино окупљање тог типа у селу, све до
почетка обележавања Петровдана.
У склопу овогодишње славе,
најпре је у уторак, 14. августа,
Дом културе организовао концерт на својој летњој сцени, на
којој је наступио панчевачки
бенд „Период”. Овај састав је

забавио публику бројним хитовима домаћег рока.

Сутрадан, у среду, 15. августа, на сам кирвај, програм је

почео у јутарњим сатима литургијом у румунској цркви.
Као и сваке године, да све прође беспрекорно, старао се кум
славе, а овог пута то је био Дорел Стојку.
Још једно традиционално окупљање одиграло се увече у порти поменутог храма. Реч је о
игранци коју годинама приређује КУД „Веселија”. Овој забави уз песму и игру присуствовало је више стотина Глогоњаца.
За то време недалеко одатле
био је постављен луна-парк,
као и све што прати овакве вашаре, а у угоститељским локалима приређиване су живе свирке.

СВЕ АКТИВНИЈИ АКТИВ МЛАДИХ ДОЛОВО

Журке и журкице
Актив младих Доловaца настоји да боравак лети у том селу
учини што занимљивијим. Рецимо, једна од релаксирајућих
активности у ово доба године
јесу журке, а последња је недавно одржана у дискотеци Дома културе. Том приликом за
избор музике била је задужена
Миљана Царан, а на репертоару су се нашли актуелни домаћи хитови. Њена десна рука у
организацији, као и досад, био
је Иван Миленовић.
Након тога Актив је осмислио
још нешто како би развеселио
најмлађе Доловце: готово свакодневно од почетка августа, у предвечерје, на новом тргу испред
Дома културе одигравају се жур-

Глогоњ: Месна заједница расписаће јавну набавку за изградњу тротоара у првој зони
по урбанистичким плановима, а у склопу уређења плаже
Скела, у сарадњи с љубитељима реке, оспособила је пумпу на том излетишту и уредила одбојкашки терен.
Иваново: Обука за наставнике у оквиру пројекта „Борба
против дискриминације деце
и младих из најрањивијих
група у образовном систему”
биће уприличена у петак и
суботу, 24. и 25. августа, у
ОШ „Моша Пијаде”.

ФОТО:

Када је почетком маја ове године гром спржио инсталацију у кући вишечлане породице
Ми ло ше вић у Омла дин ској
улици број 139 у Јабуци, што
је ове скромне и поштене људе
оставило у тоталном мраку,
мно го њи хо вих пле ме ни тих
комшија и суграђана дало је
све од себе не би ли им помогло у невољи (о чему је извештавано у овом листу).
Разлога за то било је напретек, а један највећих је то што
је једно од Милошевића – двадесетдеветогодишња Марина,
иначе мајка двоје деце (једанаестогодишњег Страхиње и
петогодишње Мионе), имала
готово невероватан историјат
здравствених проблема: након
порођаја с другим дететом, пре
неколико година, преживала је
клиничку смрт, затим тешку
операцију малигног тумора на
мозгу, анафилактички шок и
још много тога, а и данас вуче
разне последице, због чега веома често остаје без свести, па

Месне актуелности

кице, у оквиру којих се пушта
музика, износи шанк са сокићима, а не изостају ни светлосни

ефекти својствени дискотекама.
Родитељи и деца обилато користе ту прилику за излазак из ку-

ће током летњих дана.
Председница Актива младих
Миљана Вуковић не крије задовољство резултатима ове активности и захваљује Скупштини Месне заједнице и њеном
првом човеку Драгославу Глигоријеву на свесрдној подршци.
С друге стране, председница
Комисије за протокол и информисање поменуте институције Сузана Јовановић оцењује да је нови трг постао место
свакодневног окупљања деце,
младих и одраслих Доловаца
и похваљује Актив младих, чији чланови, уз помоћ запослених у Дому културе, улажу приметан напор у оживљавање центра села.

Јабука: У организацији Месне заједнице и волонтера
из села, у недељу, 19. августа, дочекана је еко-регата
на Та ми шу, на из ле ти шту
Песак.
ганизацији локалне секције
ловаца. Удружење риболоваца, у сарадњи с Месном заједницом, приредиће у суботу, 8. септембра, такмичење
у кувању рибље чорбе.
Банатско Ново Село: Завршени су радови на фасади Дома
културе, а реновиран је и део
мале сале те установе, па ће
све бити спремно за почетак
јесење сезоне. Солисти из Новог Села учествоваће у петак,
24. августа, на Великом фестивалу Румуна Војводине у
Овчи.
Долово: Културно-уметнички
програм под називом „Румунско вече” одржан је у петак,
17. августа, на тргу испред
Дома културе у Долову. Промоција „Доловачке штрудлијаде” и првог колективног венчања, који су на програму 1.
септембра, биће уприличена
на панчевачком Корзоу од 28.
до 30. августа, између 9 и 14
сати.

Качарево: Месна заједница је
припремила и предала пројекте за асфалтирање Виноградске улице и пролаза између Косовске и Македонске.
Рукометашице су учествовале на „Спортским играма младих” у Сплиту.
Омољица: Након десетак дана и бројних програма шести
„Породични дани” окончани
су на дан сеоске славе Преображења, која је обележена у
цркви и Месној заједници, а
манифестација је затворена
фол кло ра шким кон цер том
КУД-а „Жисел”.
Стар че во: Из ра ђи ва ни су
тро то а ри на ви ше ло ка ци ја. Уско ро ће би ти отво ре на ре но ви ра на би бли о те ка
До ма кул ту ре. Про те клих
да на у Кре а тив ном кул тур ном клу бу одр жа но је пре давање Спасоја Влајића под
на зи вом „Ле че ње ми сли ма”, као и јед но бо ем ско
ве че.

НЕДАВНО У ДОЛОВУ

Румунско вече
Културно-уметнички програм
под називом „Румунско вече”
одржан је у петак, 17. августа, на тргу испред Дома културе у Долову.
Том приликом су наступиле музичке и играчке групе
из поменутог места и публици представиле тачке које ће
приказати од 23. до 25. авгу-

Даниловa – „Румунске игре
из јужног Баната”. Народну
музику наших западних суседа свирао је и солиста на
труби Сава Бањаш.
У оквиру програма представили су се и гости из Темишвара – вокална солисткиња Флорика Николи и професионални ансамбл „Тимиш”

ста на Великом фестивалу румунске музике и фолклора у
Овчи.
Тако је оркестар фанфара
КУД-а „Јон Креанге” извео
сплет изворних мелодија, а
мешовита певачка група тог
друштва интепретирала је две
румунске песме. И једне и
друге је као диригент предводио Дорел Михајлов. Фолклорни ансамбл КУД-а „Банатски вез”, у сарадњи с Домом културе, представио се
ко ре о гра фи јом Лучијанa

са сплетом игара из равничарског Баната.
Оркестар КУД-а „Веселија”
из Глогоња извео је румунске
народне мелодије, Дорел Марјану је свирао Панову фрулу,
а фолклорни ансамбл поменутог друштва приказао је
„Игре из Ердеља”.

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДОЛОВАЧКОГ ДРУШТВА

„Банатски вез” запажен у Јагодини
Да резултати преданог рада
стигну пре или касније, схватили су и чланови доловачког
КУД-а „Банатски вез”. Они у
последње време својим наступима скрећу пажњу, а једно од
таквих успешних гостовања догодило се недавно у месту Мајур код Јагодине. Тамо је одржан ме ђу на род ни фе сти вал
фолклора под називом „Песмом и игром кроз Поморавље”, чији је организатор био
локални КУД „Бранко Ћопић”.

Том приликом су Доловци
побрали аплаузе за извођење
својих кореографија, а вокални солиста „Банатског веза”
Милица Николић освојила је
друго место у конкуренцији певача, док је играчица Милана
Станковић понела ласкаву титулу мисице фестивала.
Овај догађај је окупио шеснаест културно-уметничких друштава из земље и региона, јер
су наступили и фолклораши из
Црне Горе и Македоније.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА СВЕТОЗАРУ ГЛИГОРИЋУ

ВИТЕЗ НАШЕГ ВРЕМЕНА

Четвртак, 23. август, 19 сати, Дом омладине: представљање мурала и наступ полазника хип-хоп радионице („FreeDom
Art”).

Изложба ће трајати
до средине септембра

Четвртак, 23. август, 21.30, Дом омладине: концерт ће одржати „Pro Rock Angels – Rolling Stones Tribute Band” („FreeDom Art”).

Народни музеј Панчево је у петак, 17. августа, уприличио велику изложбу у част шаховском велемајстору Светозару
Глигорићу. Изложбу је приредио Срђан Божовић, виши кустос-историчар, у сарадњи с
Миладином Митровићем, председником Шах клуба „Светозар Глигорић Глига”.
Директор музеја Мирослав
Бирцлин у неколико реченица
испричао је о многоструким
талентима овог невероватног
човека, који је успео да, поред
великих шаховских успеха, буде олимпијски победник, новинар и на крају свог живота и
успешан музичар. Он је нагласио да је ово јединствена изложба која говори о човеку легенди какав је био Глигорић.
Без обзира на то што Глига
није био Панчевац, он је веома
често боравио у нашем граду и
заједно с Миладином Митровићем организовао многе велемајсторске турнире. Пред
крај свог живота је све медаље, пехаре, одликовања, шаховске табле, књиге, фотографије итд. завештао управо свом
пријатељу.
– Глигорић је био човек који
је специфичан не само по свом
шаховском знању већ и по карактеру и својим људским ква-

Петак, 24. август, 17 сати, Дом омладине: концерт „Мастербластерса” („FreeDom Art”).
Петак, 24. август, 18 сати, Дом омладине: наступ хора „Чаролија” („FreeDom Art”).
Петак, 24. август, 21 сат, плато Културног центра: концерт
хора „Вокал кидс”.
Субота, 25. август, 20 сати, Дом омладине: концерт „Music
for Human Rights” („FreeDom Art”).
Субота, 25. август, 21 сат, плато Културног центра: концерт
Културно-уметничког
друштва
„Станко
Пауновић
НИС–РНП”.
Субота, 25. август, 21.30, Дом омладине: концерт групе
„Канда, Коџа и Небојша” („FreeDom Art”).
Субота, 25. август, 23 сата, Дом омладине: концерт састава
„Farra fanfarra” из Португалије („FreeDom Art”).
Четвртак и петак, 30. и 31. август, 21 сат, плато Културног
центра: „Дани панчевачког рокенрола”.

Изложбе
Четвртак, 23. август, 20 сати, Дом омладине: отварање фестивала и изложба фотографија „Let There Be Rock” Александра Стојковића („FreeDom Art”).
Понедељак, 27. август, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба скулптура и објеката „Транспарентност и рефлексија: Прича о светлу” Мирјане Благојев.

Тематски програм

Петак, 24. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

литетима. Довољно је рећи да
је непосредно након његове
смрти Светска шаховска организација установила нову награду која до тада није постојала, а то је награда „Светозар
Глигорић Глига” – рекао је аутор изложбе.
Прилику да захвали свима
који су сагледали значај представљања онога што је био Светозар Глигорић искористио је и
Миладин Митровић, који је рекао да велики допринос у очу-

вању заоставштине шаховског
велемајстора има његов рођак
Јован Антонијевић, који је све
што му је Светозар Глигорић
слао, поклонио Шах клубу.
– Искористио бих прилику
да захвалим и свима који су
скоро пола века радили на томе да Панчево постане један
од центара у свету по организацији великих шаховских турнира. У томе нам је пуно помогао Светозар Глигорић, који
је у наш град доводио најбоље

светске играче и морам да кажем да сам испред клуба који
носи његово име јако поносан
– истакао је Митровић.
На изложби се могу видети и
фотографије бројних славних
људи с којима се Глигорић дружио. Међу њима су Че Гевара и
Кастро, енглеска краљица, бројни холивудски глумци, мајстори шаха попут Таља, Смислова,
Фишера, Карпова и Каспарова.
Изложба ће бити отворена
месец дана.

Четвртак, 23. август, 20.30, Дом омладине: рокенрол трибина „Где смо сад?” („FreeDom Art”).

СЛИКЕ И ЦРТЕЖИ НИКОЛЕ ШУЊКИЋА

Среда, 29. август, 19.30, Градска библиотека: промоција романа „Солунска 28” Др Нелета Карајлића.

Историјски бој у поп култури

Представе
Петак, 24. август, 21 сат, Дом омладине: представа „Смрт
фашизму! О Рибарима и Слободи” „Рефлектор театра” из Београда („FreeDom Art”).

избор МОЈ

Анђео са западног
прозора
Војкан Морар,
сликар
КЊИГА: „Анђео са западног
прозора” Густава Мајринка
је књига којој се често враћам. Роман се на посредан
начин бави животом др Џона Дија, математичара, географа, алхемичара, филозофа и саветника краљице Елизабете I. Роман је писан кроз
више нарација, врло комплексно, а опет даје читаоцу
визуализацију као да се ради о филму. Ова књига је веома утицала на оно чиме се
бавим и сликам. Роман наводи читаоца да постави себи и свету многа питања о
стварима о којима ређе размишљамо.
МУЗИКА: „101А” је бенд из
Токија који су Панчевци могли да виде и чују 2013. године на његовој турнеји по
Србији. Гледао сам их више
пута, а и срео на изложби у
Токију. Жанр музике коју
свирају тешко је одредити.
То је мешавина индија, њу
веј ва, го ти ка, шу геј за и
jaпанског рока. Нарочито је
упечатљива њихова обрада
наше песме „Даире” (постоји на „Јутјубу”, обавезно погледајте). Занимљива је њихова фасцинација нашом земљом и културом. До сада
су об ја ви ли шест ал бу ма.
Имали су више турнеја по
Србији и у организацији су
јапанско-српског фестивала

сударају се у једној еуфорији,
хистерији нечега што није у
потпуности у вези с фудбалом
него је везано за рекламе, гужву и продају улазница и сл. А
за што је би ли јар ико нич на
ствар? Зато што је уско везан
за заједницу као кафану и просту забаву људи. Забава је ту
представљена као битан фено-

мен. Истраживао сам шта она
представља, јер смо често ограничени тиме да би нешто требало да буде забавно – рекао је
Никола Шуњкић.
Поред слика, на изложби су
представљени и цртежи на тему пејзажа. Уметник често слика троплан који чине собе из
птичје перспективе, где су у

виду цртежа илустровани догађаји који су се дешавали у
одређеним просторијама.
– То је као архив сећања нечега што је мени било битно и
то бих назвао савременим пејзажима. Моји цртежи имају више израза, од дечјег до апстрактне интервенције, па и барокних слика. Количине тих
израза помажу ми да објасним
неке феномене који нас окружују, као што су забава, сећања, заборав, срећа, несрећа,
пам ће ње итд. – об ја снио је
Шуњкић.
Иако га занима више начина изражавања, аутор тврди да
је цртеж најближи речник којим може да исприча причу.
Он истиче да је цртеж доста
брз управо као информације
које нас окружују и дозвољава
ве ћу екс пре сив ност и ма ње
формате.
Никола Шуњкић је дипломирао сликарство 2016. године на
Академији ликовне уметности,
где је пре неколико месеци завршио и мастер-студије.

ПУПИНОВА АУТОБИОГРАФИЈА „ОД УСЕЉЕНИКА ДО ПРОНАЛАЗАЧА”
филма. Очекујем њихов нови албум ових дана. Надам
се да ће се коначно наћи издавач за Србију који би реиздао њихову музику овде.
СЕРИЈА: „Shameless” је америчка адаптација британске
серије, црнохуморна комедија – драма која прати дисфунк ци о нал ну по ро ди цу
Френка Галагера, кога глуми Вилијам Х. Mејси, оца
шесторо деце која одрастају
бринући се сами о себи. Кроз
серију се бритким хумором
критикује данашње друштво.
Сви проблеми друштва и света су обрађени и док се смејете бизарним ситуацијама у
којима се ликови нађу, имате прилику да размислите о
томе зашто нам се свима дешава све ово што проживљамо. Нова сезона серије почиње у септембру.

Поклон-књига за Преображенску цркву
Од среде, 15. августа, Храм
Преображења господњег богатији је за најновије издање Пупинове аутобиографије „Од усељеника до проналазача”, коју
је приредио Панчевац Мирослав Станковић.
Чин поклањања монографије има вредну симболику с обзиром на то да је велики српски научник давне 1919. године био у прилици да види иконостас у Горњој цркви који је
радио његов пријатељ Урош
Предић. Касније је панчевачки сликар, да би помогао Србима у Америци, вероватно у
договору с Пупином, послао

Страну припремила

Мирјана
Марић

Фото: Милорад Павлица

МОЈ

Крајем јула у простору кафеа
„Галерија” отворена је прва самостална изложба радова панче вач ког умет ни ка Ни ко ле
Шуњкића. Изложба ће трајати
све до 12. септембра, а заинтересовани љубитељи модерне
уметности моћи ће да виде занимљиве слике, цртеже и једну скулптуру.
Никола је завршио мастерстудије на Академији ликовних уметности у Београду у
класи професора Милете Продановића, а тема изложбе је
управо везана за његов завршни рад.
Доминантни мотив је билијар, који као савремени спорт
илуструје забаву, рекреацију и
игру.
– Скидам чоје с билијарског
стола и реконструишем партије билијара, онако како су се
дешавале. Моја идеја би могла
да се назове историјски бој у
поп-култури. Спорт је генерално судар нација и култура. Тако
је, на пример, у фудбалу – нације, културе и цивилизације

седам својих слика Храму Светог Саве у Либертивилу у Илиноису.
Пу пи но ва ау то би о гра фи ја
„Од усељеника до проналаза-

ча” је илустрована књига са сто
једном фотографијом на триста двадесет страна, која је луксузно опремљена и има своју
тежину као монографија. Пре-

ко илустрованих личности и
догађаја осликана је и потврђена Пупинова животна прича, посебно његов рад на очува њу срп ског на ци о нал ног
идентитета.
У ре пре зен та тив ној мо но гра фи ји спо је ни су срп ска
ли ков на умет ност, књи жев ност, на у ка, исто ри ја и срп ска ду хов ност, јер су име на
ко ја се по ми њу, као што су
Урош Пре дић, Па ја Јо ва но вић, Милош Црњански и Михај ло Пу пин, по ве за на са
свим срп ским све ти ња ма
свет ског зна ча ја.
Мирослав Станковић је у монографији описао како је Пупин долазио до слика, како их
је сакупљао и куповао током
година. У плану је да ово издање буде штампано и на енглеском, руском, француском, кинеском и немачком језику.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА CRP

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

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ПАКЕТ 7

• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА
Цена: 100 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара

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

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

•

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

др Небојша Тасић

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ мотор
спринт принц 250,
тек регистрован,
33.000, 800 евра.
063/717-53-48.
(СМС)
ПУНТО, 2009, гас,
музика, кука, кровни носач, 56.000,
гаражиран.
064/240-93-84.
(264997)
ПЕЖО 607, 2006,
регистрован до јула
2019, први власник,
није увезен, аутоматик, прешао 15.000.
069/263-42-97.
(265028)
ОПЕЛ вектра 2000.
годиште, 1.6 караван, плин атест, власник. 064/913-7224. (265058)
ПУНТО 1.2, 5 В, металик, тек регистрован, клима, власник.
064/142-55-93.
(1265176)
ДЕЛОВИ југо, кец,
суза, мотори, петостепени мењачи, гуме 14, 15, 16.
064/856-60-65.
(265176)
РЕНО меган 2007,
106 кс, шест брзина,
металик сив, зимски/летњи сет гума,
власник. 064/24605-71. (265121)
ФИЈАТ сеићенто
2002. годиште, регистрован, без улагања, има климу. Власник. 064/151-3896. (265131)
КАМИОН застава
ривал 35.8 Х, путар,
1998. годште,
20.000 км, после генералне одличан.
063/315-916.
(265235)

СИТРОЕН Ц 5, 2,2
ХДИ, 2002. годиште,
207.000 км, изузетан. 063/315-916.
(265235)
ФИЈАТ пунто, 2004,
тек атестиран, регистрован до августа
2019. 062/846-9600. (265236)
АСТРА Г 1.4, караван, 2001. годиште,
регистрован до
априла 2019. године. Тел. 063/344885. (265242)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо и пунимо
гасом. Пуњење са
заменом уља и УВ
бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(265248)
РОВЕР фрилендер
2002. годиште, регистрован до 28. јуна
2019, 2000 ццм, кука и роло бар, цена
повољна. 064/12972-40. (265252)
МАЗДА 5, 2.0, дизел, 2008, клима, седам седишта, регистрован. 061/14024-85. (265240)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, петора врата,
атестиран, 126.000.
064/587-50-24.
(265250)
ПЕЖО 1.6, 2001, петора врата, прва боја, фул опрема,
152.000 км, на име.
064/587-50-24.
(265250)
КЛИО 12/2004. годиште, повољно.
064/129-72-40.
(265253)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
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АПАРАТИ

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ
откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(260599)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(260599)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25
(265034)
КУПУЈЕМ аутомобиле до 1.800 евра,
стање небитно.
063/165-83-75.
(264161)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
од 70 до 1.700 евра.
062/193-36-05.
(2652543)
МАШИНЕ

ФЕРГУСОН 333, регистрован, у добром
стању, власник.
063/823-29-61.
(265197)
ГАРАЖЕ

СТРЕЛИШТЕ, монтажна гаража и радни сто, очуван, продајем. Тел. 064/83463-25. (265149)
ГАРАЖУ дуплу издајем, зидана, струја,
грејање, може магацин, Тесла. 061/22516-43. (265180)

ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидер, замрзивач и половни делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(264410)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463,
063/877-38-21.
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТЕСТЕРУ штил МС
250, круњач-прекрупач, перумат 110
бара. 061/644-6207, 631-291.
(265049)
ЕЛЕКТРИЧНА колица за слабоходајуће
3.400 евра, мотор за
чамац џонсон 20 кс,
350 евра. Тел.
063/727-615,
064/422-76-15.
(265024)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остала кухињске елементе, судопера 3.000 динара,
нова. Л371.-568,
063/773-45-97.
(265064)
ПРОДАЈЕМ уметничке слике.
063/694-858.
(265069)
ЈАРИЋИ на продају.
312-443, 063/76651-92. (265080)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.800, столови од
4.500. 060/600-1452. (265167)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови, од 12.900.
Избор мебла по жељи. 060/600-14-52.
(265167)
ПРОДАЈЕМ халу
435 м2, стара Утва.
Производња, магацин, канцеларија.
060/600-14-52.
(265167)
ПРОДАЈЕМ трпезаријску витрину и замрзивач са фиокама, повољно. Хитно.
064/348-01-41.
(2650999
БУКВА, багрем, цедр, услужно сечење
и цепање огревног
дрвета. Босанац
013. 064/357-82-08.
(265140)
ДРВА, све врсте.
„Босанац 013”.
064/080-86-99.
(265143)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, делове половне, фрижидер мали.
Л064/129-73-60,
013/346-790.
(265151)
ПЕЋ 4.5 кв, клизни
плакар, писаћи сто.
064/414-24-67.
(265188)

ЦИРКУЛАР са
абрихтером, чекичар круни, меље,
хармоника далапа
140 басова – дугметара, декубит душек. 063/859-55-53.
(265162)
ПРОДАЈЕМ стару
грађу. 064/370-7947. (264518)
СВИЊЕ за клање
продајем. Тел.
063/311-277.
(264828)
КАЗАН за ракију,
ложишта, табарке,
дна, луле, мешачи.
331-586, 063/80574-60. (264718)
ПРОДАЈЕМ ТВ сто и
компјутер сто
013/314-978.
(264960)

ПРОДАЈЕМ аутоприколицу, 1.980.
црева за заливање,
0,40 х 1.90 х 1.25.
013/251-85-55,
064/330-90-65.
СТАРА цигла, велики формат, бибер
цреп, стара сува
грађа. 063/771-5544. (264249)
ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим печење на дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09.
(264270)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване
ТА пећи свих кв, достава, монтажа, гаранција, повољно.
061/641-30-36.
264973)

ПРОДАЈЕМ браварску тезгу, боце за
аутогено варење,
бренере, пионир
сток, бицикл „баварија”, брусилицу велику, шпорет смедеревац, котао са бојлером 40 кв.
064/123-63-65.
(264968)
ПРОДАЈЕМ: ТВ филипс, експрес лонац
7 л, шерпу 40 л –
прохром, дрвено буре 50 л, све по 3.000
динара, фотељу на
развлачење нову,
5.000. 064/276-0808. (264970)
ПРОДАЈЕМ тросед и
две фотеље, душек,
лежај, витрину, лежај. 061/627-58-51.
(264989)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ брачни
кревет, са душеком,
беле боје. Тел.
063/852-43-09.
(264987)
ПРОДАЈЕМ породичну гробницу на
старом православном гробљу.
013/346-262.
(264994)

ПРОДАЈЕМ прасиће,
може и заклане, доносим кући по договору. Тел. 617-336
или 063/865-80-31.
(265220)
ЛЦД ТВ, продаја, замена, веома повољно. 064/564-14-14.
(265222)
МЕСНАТА прасад на
продају, могућност
клања гратис.
060/444-55-01.
(265525)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, 2,3,
4, 6 кв, достава,
монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335930. (265245)
КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ полуконцертни клавир
Еdmund Lyhep. Метална конструкција,
антиквитет.
0138346-262.
СТАРА цигла, велики формат, бибер
цреп, стара сува грађа. 063/771-55-44.
(265019)
ФРИЖИДЕРИ, вешмашина, кревети,
сто и столице, ТА
пећ, комоде, витрине, дечји кревети на
спрат, душеци, шпорет, фотеље, угаона
гарнитура, кухиња,
тучани радијатори.
064/155-38-13.
(265190)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце, старо гвожђе,
старо перје и остало.
066/900-79-04.
(264944)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи
свих кв, долазим одмах, најбоље плаћам. (264538)
КУПУЈЕМ полован
намештај, гарнитуре,
кухиње, столове, столице, старо гвожђе.
062/148-49-94.
(265018)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, лимове и сав
метал, белу технику
и ТВ уређаје. Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(2675134)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(265039)
КУПУЈЕМ фрижидере, веш-машине, стаСУДО-МАШИНА,
ро гвожђе.
веш-машина, фри064/158-44-10,
жидер 280 л, двосед, 063/101-11-47.
тросед, кревет, угао- (265232)
на гарнитура, кухињски радни висе- КУПУЈЕМО обојене
ћи, плакар са ципе- метале, алуминијум,
гвожђе, замрзиваче,
ларником, окретна
веш-машине, шпорестолица, душеци,
те, телевизоре.
сточићи. Тел.
061/206-26-24.
063/861-82-66.
(265234)
(265192)

ШЉИВА, крушка виљамовка, јабука,
грожђе, за ракију,
продајем,
довозим. Тел.
061/142-23-69.
(265193)
ПРОДАЈЕМ ПВЦ бурад 150 л, са поклопцем. Тел.
061/697-38-07.
(265217)

КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, олово, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/321-77-93.
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај,
слике, сатове, стари
новац, стрипове,
остало. 063/705-1818, 335-974, 335-930.

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ лепу кућу на Тесли.
066/937-00-13
(СМС)
ПРОДАЈЕ СЕ старија
кућа за адаптацију
код Народне баште.
066/303-999. (СМС)
ПРОДАЈЕМ плац
пре Скробаре, 10
ари, водовод, струја
близу. 060/346-5111. (и)
ПРОДАЈЕ се судским путем елитна
кућа, 130 м2, помоћне просторије 36 м2,
двориште 75 м2, у
центру града Панчева, Ружина 5-а, за
50% процењене тржишне вредности,
односно само
28.500 евра.
064/226-67-31.
(265056)

ВОЈЛОВИЦА, новоградња, кућа 174 м2,
3 ара, укњижено,
51.000, договор.
063/784-71-34,
063/771-75-96.
(265072)

ХИТНО, Кудељарац,
новија кућа, 130 м2,
2,2 ара, две јединице, 55.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (265082)
ОМОЉИЦА, нова
кућа 94 м2, 5 ари,
двориште излази на
обалу Поњавице,
27.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (265082)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, кућа 280 м2, 15
ари, излаз на две
улице, 120.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265082)

ПРОДАЈЕМ земљиште под воћњаком,
Баваништански пут.
064/920-61-21.
(265027)

ПЛАЦЕВИ, ново,
Стрелиште, на потезу Дечанске и
Раваничке,
различитих
површина,
укњижени.
063/368-135.
(264893)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, нова кућа, усељива, укњижена,
26.000. (679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
(265048)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска преко пруге,
пола под воћем.
Тел. 064/113-47-76.
(265063)
НА ПРОДАЈУ укњижени грађевински
плацеви,
Стрелиште.
064/119-04-31.
(265066)
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МАКСИМА ГОРКОГ, 8 ари, 16 м
фронт, 45.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265082)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, Максима Горког, плац 3.8 ари.
063/301-360.
(265168)
ПРОДАЈЕМ викендицу у Делиблатском песку, вреди
погледати.
063/272-526.
(265172)
СТАРА кућа на продају, Котеж 1.
065/205-92-33.
(265179)
КУЋА, Миса, 280 м2,
68.000, Предграђе
кућа 180 м2, 80.000.
(338), „Јанковић”,
348-025.
(265087)
ДВОСПРАТНА кућа
250 м2, Качарево,
локација одлична,
70.000 евра.
062/865-20-39.
(265086)

ПЛАЦ 7,64 ари, грађевинска инфраструктура на плацу,
одличан, повољно.
060/323.74-04,
065/849.-09-38.
(265096)
КУЋА, Тесла, 169
м2, 4 ара, 76.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(265091)
ПРОДАЈЕМ кућу са
окућницом, легализовано, Глогоњ,
Ослобођења 116.
Тел. 063/886-85-48.
(265111)
ЦЕНТАР, кућа, 280
м2, две целине, плац
7,33 ари, дозвољена
градња,. 063269173. (265118)
НОВА МИСА, три
етаже, 6 х 10,
62.000 евра. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (265125)
ВОЈЛОВИЦА, 120
м2, за реновирање,
15 ари, 18.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(265125)

ВОЈЛОВИЦА, две
лепе куће на а7 ари,
трофазна, канализација, 38.000 фиксно. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(265125)
НОВА МИСА, 211
м2, типска, ЕГ, 1,26
ари, прелепа,
65.000, договор.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(265125)

ПРОДАЈЕМ воћњак
18 ари, 1/1, Кудељарски насип, ограђен, уређен.
063/472-669. (2653)
БАВАНИШТАНАЦ,
викендица, 30 ари,
до асфалта, трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47.
СТРЕЛИШТЕ, кућа
100 м2 на 2,25 ари,
ЕГ, паркети, 39.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (265155)
СТРЕЛИШТЕ, породична кућа, 100 м2,
ПР, ЕГ, 42.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265156)

НОВОСЕЉАНСКИ
пут, две стамбене јединице, 36 ари
плац, фронт 300 м,
66.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265156)
КУЋА у Томашевцу,
поред две реке, Тамиш и ДТД, цена
повољна. 063/80775-61, 060/306-3549. (2651673)
ТЕСЛА, 64 м2, 3.5
ара, потребна адаптација, 37.000, договор.(336), „Олимп”,
351-061, 064/23436-01. (265159)
ПРОДАЈЕМ викендицу у Делиблатској
пешчари, близу базена. 062/846-96-00.
(264831)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415359. (262567)
ПРОДАЈЕМ стару и
нову незавршену кућу, Ослобођења 38а. 320-144, 063/11677-76. (264740)
МРАМОРАК, хитно
продаја или замена
комфорне куће.
064/850-70-92.
(264692)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици. 013/23221-30, 063/16250.00. (264707)
ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу, стара Миса.
Тел. 069/223-24-25.
(264698)
ПЛАЦ, Војловица,
22 ара, помоћни
објекти, од чврстог
материјала, воћњак.
063/839-75-99.
(264791)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Војловици, две
стамбене јединице.
013/348-137,
062/348-137.
СТАРЧЕВО, радничко насеље, кућа са
поткровљем, 150 м2.
Тел. 064/276-09-58.
(264594)

КУЋА, стара Миса,
7 ара + 55 м2 + 45
м2. 064/668-87-78.
(263917)
КУЋА на продају,
Омољица. Тел. 617331, усељива одмах.
(263435)
КУЋА, Тесла, две јединице, три улаза,
3.8 ари, 170 м2, ЦГ,
укњижена. 063/74303-71. (263812)
ПРОДАЈЕМ 81,25
ари градског грађевинског земљишта у
северној зони
(9638/2 и 9638/3)
на малом Наделу
(Надина кривина).
063/258-986.
(264145)
ПРОДАЈЕМ легализовану кућу на Кудељарцу, на 9 ари
плаца. 064/040-8272. (264307)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30 ари, дозвољена градња, Братства јединства, други просек. 366-234.
(264302)

КУЋА, стан, комплетно реновирана,
7. јула, договор.
064/424-71-26.
(263786)
ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица-кућа, 200
м од центра, легализовано. 061/206-3046. (263617)

ПРОДАЈЕМ плац, 4
ара, 8.000 евра, барака за становање
100 евра. 069/21397-37. (264959)
КУЋА, старија, центар, Ослобођења 44,
3,2 ара продајем,
власник. (266963)

СТРЕЛИШТЕ, кућа
95 м2, подрум, гаража, шупа (огрев), 3
ара. 064/407-73-77,
063/850-97-19. (и)
НОВА МИСА, кућа
210 м2, на 2,3 ари
плаца, укњижена,
продајем, 56.000
евра Власник.
063/826-97-07.
(264947)
ДВЕ одвојене стамбене јединице, гаража, ПВЦ, централно
грејање, легализовано. Тел. 064/124-4815. (264946)

16

Петак, 24. август 2018.

КУЋА у центру, нова,
194 м2, са сређеним
ПОНУДА
двориштем, за уживање и бизнис. ВлаПРОДАЈЕ се башта, сник, 125.000 евра.
6 ари, под воћем,
063/232-757.
Новосељански пут.
(265205)
063/865-80-77.
ЈАБУКА, два ланца
(264991)
грађевинско-пољопривредног земљишта са два бунара и
трофазном струјом,
као и приступним
ризла путем до плаца. Више о свему на
063/756-66-45.
(265268)
ОМОЉИЦА, плац са
објектом и гаражом,
вода, струја,
власник.
064/260-05-34.
ПРОДАЈЕМ кућу са (265251)
плацем, 18 ари, ста- НА три ара плаца,
две стамене јединира Миса.
Тел.
це, 80 и 53 м2, Горњи
064/992-76-27.
Град. 064/025-80-60.
(264946)
(265252)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за стан кућу у ПЛАЦ на Кудељарцу,
струја, вода. Тел.
Книћаниновој ули069/671-156.
ци. 062/826-12-55.
(265255)
(265002)
ПРОДАЈЕМ плац 18
ЗЛАТИБОР, продаари, Кудељарски најем/мењам кућу на
Златибору, за кућу у сип, мењам за
гарсоњеру.
Панчеву. Тел.
064/951-75-67.
064/668-89-00.
(265011)
ОМОЉИЦА, 65 м2,
КУЋА, Бања Врујци, 6.5 ари, помоћни
60 м2, 6 ари, прода- објекти, усељива,
јем/мењам. 064/955- 1/1. 064/961-00-70.
(265203)
51-85. (265011)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу у
Јабуци, 130 м2, са
помоћним објектима, укупно 10 ари.
063/825-18-62.
(265251)
ТЕСЛА, кућа 65 м2,
1.8 ари плац,
36.500. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(265228)
КУЋА, Тесла, екстра
локација за приватан бизнис, инвеститоре и становање.
066/001-050. (4778)
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ТРИ куће, 70 + 100
+ 60 м2, усељиве,
посебни улази, приземље, 1/1, 49.000
евра. Договор. Тел.
063/804-07-85.
(265283)
ПРОДАЈЕ се један
хектар земље у Јабуци, питати на тел.
063/173-23-84.
(265244)
ВИКЕНДИЦА, кућа,
1/1 уредно, 60 м2,
остало, погледај
озбиљно, у центру.
063/161-95-55.
(265248)
КУПУЈЕМ кућу у Качареву. 064/369-4702. (265076)
СТАНОВИ
ПОНУДА

КУЋА 100 м2, реновирана, усељива, +
4 ара, 1/1, 29.000
евра. Тел. 063/80407-85. (265283)
МОНТАЖНА кућа,
70 м2, нова, три ара
плаца, Миса, 19.000
евра, договор. Тел.
063/804-07-85.
(265283)

ПРОДАЈЕМ леп двособан стан на Котежу 2. 066/937-0013. (СМС)
КОТЕЖ 2, двособан,
59 м2, ВП, ЦГ,
33.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(265159)
ТЕСЛА, једнособан,
33 м2, II, ТА, 22.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(265159)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 50 м2, IV, ЦГ,
усељив, 28.000.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(265159)
КОТЕЖ 2, двособан,
преуређен у двоипособан, 60 м2, V, сређен, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(265159)
ПРОДАЈЕМ леп
стан, 55 м2, мирна
улица, три терасе,
центар, ТА грејање,
27.000 евра.
063/253-593, вреди
погледати. (265182)
ХИТНО, јефтино
продајем дворишни
једнособан стан,
11.000 евра. Тел.
062/273-33.-51.
(265177)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан до улице,
Жарка Зрењанина,
власник.
061/382-88-88.
(265032
ТЕСЛА, двоипособан, I спрат, 53 м2,
37.000 евра.
064/354-69-76.
(2650467)

СОДАРА, двоипособан, 64 м2, ЦГ, VI,
леп, 42.500. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (265048)

ПАНЧЕВАЦ

УЖИ ЦЕНТАР, 70
м2, II, нова зграда,
прелеп, 65.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
265048)
СТРОГИ центар, 30
м2, ЦГ, III, тераса,
прелеп станчић,
26.000. (679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
265048)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
ЦГ, ПР, одржаван,
21.000. (679),
„Трем 01”,
063/836-23-83.
265048)
СОДАРА, 74 м2, ЦГ,
VII. Само 38.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
265048)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 48 м2, Карађорђева 13,
40.000 евра.
065/849-71-94.
(265053)
ТЕСЛА, нов једноипособан, 38 м2, ВП,
ЦГ, кухиња,
29.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(265082)

ШИРИ центар, 100
м2, 45.000; шир5и
центар 34 м2,
15.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(265087)
ГОРЊИ ГРАД, дворишни, 43 м2,
12.000, Ослобођења, 33 м2, 12.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (265087)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, к49 м2, ВП, ЦГ,
тераса, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(265091)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V,
26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (265091)

ТЕСЛА, троипособан, ВП, 77 м2, ЦГ,
добар, 45.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(265125)
КОТЕЖ 1, двособан,
ВП, ЦГ, 58 м2,
32.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(265125)
ТИП СТАНКО, двособан, 48 м2, II,
21.500. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (265125)
ТЕСЛА, двособан,
61 м2, VII, ЦГ,
29.000, договор.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(265125)

НОВА МИСА, двоипособан, 68 м2, ЦГ,
II, 35.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (265091)
ДВОСОБНИ, 49 м2,
Стрлеиште, 24.000;
Котеж, Тесла,
28.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(265106)
7. ЈУЛИ, 38 м2, једноипособан, 16.500;
Тесла, 26.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(265106)
ХИТНО продајем/мењам стан, Котеж 2, 74 м2, за сличан у центру.
063/858-47.-53.,

СОДАРА, трособан,
75 м2, ЦГ, VI, добра
зграда, два лифта,
38.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(265125)
КОТЕЖ 1, двособан,
квалитетан, изворан, iV, лифт, 58 м2,
ЦГ, 34.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (265125)
ТЕСЛА, једнособан,
34 м2, реновиран,
ТА, ВП, 26.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (265125)
ТЕСЛА, трособан,
69 м2, две терасе,
ТА, IV, 28.000, договор. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(265125)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРОГИ центар, дуплекс, 44 + 15 м2,
тераса, II, TA,
31.000. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (265125)
ТЕСЛА, сређен једнособан, 33 м2,
ВПР, ТА, 25.500.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(265125)
ВЕЋИ стан, VIII
спрат, Котеж 2, могућ сваки договор.
Моб. 065/331-5738. (265133)
ГАРСОЊЕРА, шири
центар, 15.500.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(265144)
МИСА, нов, III
спрат, 40 м2, 20.000.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(265144)
СОДАРА, добар
двособан, 60 м2, II
спрат, 34.000. (926),
„Купола”, 065/32866-94. (265144)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 43 м2, ВП,
26.000. (926), „Купола”,
065/328-66-94.
(265144)
ЈЕДНОСОБАН, 44
м2, ЦГ, Стрелиште,
усељив одмах, договор. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(254121)
ДВОСОБАН, Содара, од 28.000 евра,
ТА. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(254121)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
ЦГ, Котеж 1, усељива. (470), „Дива”,
345-534, 064/24605-71. (254121)
ДВОСОБАН, ЦГ, Котеж 2, од 30.000.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(254121)
СОДАРА, трособан,
III, ТА, паркети,
ПВЦ, , 40.000; трособан, V, ЦГ, реновиран, лифт, 42.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (265155)
СОДАРА, двоипособан, поглед на реку,
40.000; Тесла, двособан, ЦГ, 35.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (265155)
НОВА МИСА, двособан, 62 м2, високо
приземље, две терасе, 31.000; Стрелиште, двособан, ЦГ
,28.500, договор.
„Лајф”, 061/662-9148. (265155)
КОТЕЖ 2, III, 54 м2,
33.500; хитно, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265156)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
IV, 18.000,
договор. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(265156)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2,
III, 58.000, новоградња смарт блок,
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265156)
ЦЕНТАР, 47 м2, IV,
31.000, хитно, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265156)
МИСА, 88 м2 + тераса 23 м2, II, TA,
40.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(265156)
КОТЕЖ 1, Стевана
Шупљикца 151, реновиран једноипособан стан, погодан
за старије , приземље, 49 м2 + 5 м2
тераса, ЦГ.
31.000 евра.
064/888-13-63.
(265169)

ДВОСОБАН стан, 58
м2, Котеж 2, приземље, власник,
31.000, документација, без посредника. 069/151-80-28.
(264862)
СТАН од 70 м2, продајем повољно, могућ договор. Тел.
064/276-05-08.
(264892)
ХИТНО, стан нова
Миса, 39 м2, укњижен, реновиран,
грејање, приземље.
063/727-76-29, договор. (264713)
ПРОДАЈЕМ комплетно реновиран
стан, 54 м2, у центру. 063/354-429,
065/933-33-24.
(264748)
СТАН, 57 м2, ЦГ,
двособан/трособан,
III спрат, Стрелиште, власник.
064/596-20-85.
(264574)
НОВ трособан стан
од 57 м2, преко пута
„Авива”. 065/80090-04. (263782)
СТАН, Миса, 66 м2,
23.500, 34 м2,
13.500. 063/377835. (262828)

ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, 38
м2, договор.
064/068-03-79.
ТЕСЛА, једнособан,
34 м2, ВП, ЦГ,
25.500, одличан.
(300), „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52. (264969)
КОТЕЖ 1, двособан,
57, IV, ЦГ, лифт,
33.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-1052.(264969)
ТЕСЛА, двособан,
47 м2, II, ТА, галерија, 29.000, одличан.
(300), „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52. (264969)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 62 м2, V, ЦГ,
сређен, 36.000.
(300), „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52. (264969)
СТАН, 56 м2, центар,
XII спрат, преко пута
Суда, одувек власник, 32.000 евра.
064/980-41-02.
ПРОДАЈЕМ дворишни стан до улице,
Жарка Зрењанина,
власник. 061/38288-88. (265032)

ПРОДАЈЕМ једнособан дворишни стан
у центру. 060/72121-04. (265202)
ТЕСЛА, 33 м2, тераса, II спрат, сређен,
фиксно 21.500.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (265228)
ТЕСЛА, 33 м2, лођа,
сређен, 25.500.
(238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (265228)
КОТЕЖ 1, 61 м2, тераса, I спрат,
35.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(265228)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 45 м2, ВПР,
23.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-8915.(265228)
КОТЕЖ 2, 61 м2, тераса, IV спрат,
38.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(265228)
ПРОДАЈЕМ у Јабуци
једнособан стан и
локал, укњижено.
063/351-709.
(265230)

ТИП СТАНКО, једнособан, I, 32 м2,
ТА, 20.000. (353),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(265127)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, ЦГ, 57 м2,
31.000. (353), „Премиер”, 063/800-4430. (265127)
ТЕСЛА, двособан,
VII, 49 м2, ЦГ,
28.000. (353), „Премиер”, 063/800-4430. (265127)
СОДАРА, двособан,
II, 52 м2, ТА, две терасе, 30.000. (353),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(265127)
ТАМИШКИ кеј, двособан, приземље,
ЦГ, 58 м2, 40.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(265127)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан,
четворособан стан
од власника.
063/835-91-02.
(264123)

КУПУЈЕМ једнособан, једноипособан.
Нижа спратност, исплата одмах.
062/207-004.
(265091)
АГЕНЦИЈИ „Купола”
потребни станови на
свим локацијама.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(265144)
ПОТРЕБНЕ некретнине на свим локацијама града. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265156)
КУПУЈЕМ од власника једнособан стан
до 20.000 евра, готовинска исплата.
062/191-75-35.
(265157)
АГЕНЦИЈИ „Купола”
потребни станови на
свим локацијама.
(926), „Купола”,
065/328-66-94.
(265144)
ПОТРЕБНЕ некретнине на свим локацијама града. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(265156)

18

Петак, 24. август 2018.

ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ од власника једнособан стан
до 20.000 евра, готовинска исплата.
062/191-75-35.
(265157)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (353),
„Премиер”,
063/800-44-30
(265177)
ОТКУПЉУЈЕМ станове који треба да
се реновирају. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(265228)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан на Тесли, ЦГ. Усељив од
01. септембра. Тел.
064/175-63-14
(СМС)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Содари.
069/348-35-88
(СМС)
ИВАНОВО, лепа,
нова, намештена кућа, гаража, башта,
близу Дунавца, на
дуже. 062/340-414.
(264353)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан.
062/873-62-98.
(264950)

СТАН издајем,
опремљен, може и
пословни простор,
Синђелићева. Тел.
065/629-36-65, Никола. (264942)
ИЗДАЈЕМ једнособан, комплетно реновиран, ненамештен, дворишни
стан у центру.
064/177-48-39.
(264765)

ПАНЧЕВО, издајем
двособан стан,
Спортски центар,
нова Миса.
064/363-60-08.
(264972)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру са ЦГ,
интернет и
кабловска.
063/118-22-09.
(264979)

ИЗДАЈЕМ кућу са
баштом и окућницом, Јабучки пут.
Тел. 065/219-14-2,
060/348-19-88.
(264983)
ИЗДАЈЕМ већи стан
на Миси. Тел.
064/137-48-67.
(4778)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан на Тесли.
Тел. 064/284-59-82.

ИЗДАЈЕМ нов намештен једноипособан
стан, центар, после
14 сати, 064/474-4704. (264999)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан код Турске главе. Цена 150 евра.
063/233-177.
ИЗДАЈЕМ кућу у
Борчи, бесплатно.
Само да се одржава. 061/198-25-44.

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
061/170-04-40,
064/888-40-10.
(265069)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан у
Панчеву у близини
Стоматолошког факултета, ТА грејање,
120 евра + депозит.
060/443-32-03.
(265038)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у центру града
за самце, студенте,
ученике. Тел.
063/502-211.
(265171)
ИЗДАЈЕМ кућу, полунамештена, трособна, грејање, тераса, травњак, мирно, центар.
061/225-16-43.
(265180)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН празан
двоипособан или
трособан стан, Содара или центар.
064/093-36-96.
(2651709
ЈЕДНОСОБАН делимично намештен
стан, Стрелиште,
звати после 16 сати.
063/240-783.
(265183)
ИЗДАЈЕМ стан на
Котежу 1, сутерен,
грејање, на дужи период. 060/318-6130. (265205)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан у
кући. 065/222-8197. (2652169
ПОЛУНАМЕШТЕН
једноипособан стан,
Котеж 1, 45 м2, 130
евра. 301-165.
(265233)
ИЗДАЈЕМ две намештене собе на првом спрату приватне куће са сопственим купатилом и вецеом. Више информација на тел.
064/302-99-86.
(265089)
ПОЛУНАМЕШТЕН
двособан стан, зграда, иза вртића „Чуперак”, Стрелиште.
362-406, 064/21883-45. (265090)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
063/839-56-81,
013/370-398.
(265092)
ПОВОЉНО издајем
стан за ученике, самице. 064/393-5609, 013/354-952.
(265097)
ПОВОЉНО издајем
једнособан намештен стан, стара
Миса. 063/238-524.
(265112)
ИЗДАЈЕ се двособан
стан на Тесли са
грејањем. 063/304898. (265109)
ИЗДАЈЕМ ненамештен стан на Стрелишту. 064/662-5467. (265115)
ПОТРЕБНА гарсоњера или једнособан стан (уредно,
одмах усељиво), намештена или не, у
ширем центру Панчева, на дуже време. 061/204-87-18.
(265126)
ИЗДАЈЕМ стан, Карађорђева 43, комплетно мамештен,
двособан, новоградња, на дуже, II
спрат.
064/348-05-68.
(265135)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, цњентар, wi/fi, паркинг,
кабловска, одмах
усељива.
065/691-88-23.
(265136)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, у згради на
Котежу 2, са ЦГ.
062/816-11-49.
(262145)
ИЗДАЈЕМ ненамештен стан, 30 м2,
Содара, II спрат,
100 евра (+ 3 депозита). 069/196-9605, (636), „Стрелиште некретнине”.
(265156)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, нема белу технику, посебан сат,
улаз. Карађорђева.
064/994-13-16.
(265161)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 39
м2, центар Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74
(СМС)
ПРОДАЈЕМ локал
21 м2, угао Карађорђеве 15 и Б. Јовановић, 14.000
евра.
065/849-71-94.
(265083)
ЛОКАЛ за издавање,
Панчево, насеље Тесла. 065/205-92-33.
(265179)
ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
063/725-71-70.
(265173)
ЛОКАЛ, Жарка Зрењанина32, употребна, власник.
064/246-05-71.
(265111)
ПОВОЉНО издајем
стоматолошку ординацију у Панчеву.
061/209-18-00,
063/720-73-76.
(265157)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 107 м2, Тамиш капија до реке.
063/338-332.
(263465)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 81
и 39 м2, центар
Стрелишта. Тел.
064/267-71-74.
(262462)

ИЗДАЈЕМ кућу 100
м2, центар Панчева
као пословни простор, погодна за
агенције, ординације, школица, итд.
Тел. 023/857-315,
023/857-069,
064/575-57-04.
(263852)
ИЗДАЈЕМ реновирану гарсоњеру 30 м2
у строгом центру.
062/852-33-57.
(265260)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена са
искуством за чување
старије особе у Аустрији. Стан, храна,
плата. 065/525-4145 (СМС)

ПОТРЕБНА девојка
за рад у Max cafe-u.
Позвати на 064/56126-14 (СМС)
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ПОТРЕБАН диспчер
са искуством за домаћи транспорт.
063/884-22-71.
(СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц
и Е категорије са искуством за међународни - Румунија и
Македонија. Пријава, сталан посао.
069/301-17-00.
(СМС)
ПОТРЕБАН ноћни
чувар, преко 50 година. Свака друга
ноћ. Продавница
„Млађа”,
013/334-003.
(ф)
ДОО „Минесал” из
Панчева тражи раднике за рад у производњи палета.
013/373-488,
063/256-360. (ф)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
на Стрелишту потребан радник са
исккуством.
065/474-46-66.
(264940)
МОЛИМ да се јави
жена до 50 година,
здрава, за помоћ у
кући, 320-608,
061/605-01-18, од
17 до 19 сати.
(264956)
ПОТРЕБАН посластичар и продавачица у пекари
(Buona sera).
062/404-144.
(264971)
ПОТРЕБНИ радници
за пластификацију
метала, са и без искуства. СЗР „Дуо
пласт”.
064/436-06-76.
(264986)

ПОТРЕБНА спремачица Ћевабџиници
„Хало Лесковац”.
Тел. 063/897-55-04.
(264998)
ПОТРЕБНА радница, Кафе „Пацифико”. 061/236-32-87,
0670/319-05-77.
(265003)
БИЛИЈАР клуб 9,
потребна конобарица. 065/801-77-04.
(265013)

ПОTРЕБНО особље
за рад у пекари
(производња, продаја), са и без искуства. Контакт, тел.
064/317-48-56, mail:
pekarasmiljanic@mts.rs (265017)
ПОТРЕБНИ конобари за рад у „Буби”.
064/144-33-01.
(265031)
ПОТРЕБАН помоћни радник-ца за рад
у кухињи у ресторану Soul food у „Авив
парку”. Информације, Данијел,
060/200-82-40.
(265042)
ПОТРЕБНА радница
за слободне дане у
трафици. 06071733-10. (265044)
ПОТРЕБНА девојка
за рад. Caffe „Art”,
Немањина 2, доћи
лично.
(265060)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребна мушко-женска фризерка. Услови одлични.
064/255-57-31.
(265061)

ПОТРЕБНА радница
за пекару и пицерију. 063/130-75-40.
(265077)
ПОТРЕБАН возач Ц
и Е категорије фирми „Дивнић шпед”
доо из Панчева, за
стални радни однос,
унутрашњи транспорт. 062/850-0082. (265084)
ПОТРЕБАН возач са
Ц и Е категоријом и
радник са искуством
рада на багеру.
063/253-007, Caka
Cop”. (265117)

ПОТРЕБНА радница
у продавници магацин у центру града.,
Звати од 15 до 20
сати. 063/550-166.
(265163)

ПОТРЕБАН конобар, конобарица,
кафић у Панчеву,
Книћанинова 37,
добри услови.
062/227-77-71.
(165158)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни радници
за палачинке и пица-мајстор и возач.
063/820-87-61.
(264157)
ПОТРЕБНИ возачи
Д категорије, инфо.
на тел.
066/371-11-01
(ф)
ПОСЛАСАТИЧАРНИЦИ „Голуб” потребни посластичари и помоћно особље.
Информације на
062/680-477,
Зорана. (264582)
ПОТРЕБНА конобарица за слободне
дане. 063/135-2832. (264900)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у ауто-перионици. 063/135-2832. (264735)

ПОТРЕБНЕ жене за
рад у кухињи Ћевабџиници „Хало Лесковац”. 063/89755-04.
ПОТРЕБНИ возачи
за међународни
транспорт. Услов:
Ц, Е категорије, тахограф картица, лекарско уверење.
Контакт: Руди Кришка, 063/518-725.
(264814)
ФИРМА „Славкан”
тражи мајстора и
радника за производњу плочастог намештаја. 064/64608-47. (265197)
ХИТНО потребне
конобарице ресторану домаће кухиње. Тел. 060/040-4533, 061/206-02-64.
ХИТНО потребне
конобарице за стални радни однос.
064/349-93-43.
(265214)
ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Специјал” потребни радници: конобар, помоћни
радник у кухињи,
декоратер. 063/23216-70. (265224)

ПЕРИОНИЦИ „Бибац” потребан радник. 066/001-050.
(265227)
РЕСТОРАНУ „Какаду” потребан конобар-ица и помоћни
радник у кухињи.
062/806-02-58.
(265261)
РЕСТОРАНУ „Какаду” потребан кувар
и роштиљ мајстор.
062/806-02-58.
(265261)
ПОТРЕБАН фризер,
мушко-женски.
064/503-68-75.
(264899)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак
сејанац одвоз шута
малим кипером, до
два кубика.
064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера,
котлића. 063/83684-76 (263528)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КОПАЊЕ канала,
шахти, јама… лупање бетона, лупање
купатила, одвоз шута, кошење и крчење. 061/171-51-45,
063/882-72-60.
(264655)
КАМИОНСКИ превоз до два кубика,
песак, шљунак, шут,
1.400 динара.
062/355-154.
ПЕЧЕЊЕ прасића,
јагњића, јарића на
дрва и кетеринг печења. 065/626-8370, 062/219-120.
(263983)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан. Позовите,
064/235-08-15.
(264397)

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

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих
пећи.
063/155-85-95.
(264217)

СТОЛАРСКО-БРВАРСКИ радови у
стану. Поправке намештаја, столарије,
Остало. 063/844-6113. (264739)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера,
шпорета, разводних
табли, индикатора,
инсталација. Мића.
064/310-44-88. (26)
КРЧЕЊЕ корова, кошење траве, шишање живе ограде, све
површине. 061/30149-58. (264730)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег
ТВ-а, ИПТВ и антена
плус. 064/866-20-70.
(264953)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
кречење, глетовање,
столарија, веома повољно. 064/280-2615. (263528)
ВАШ баштован: копање траве, шишање
ограде и туја. Тел.
069/130-35-91.
(264954)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије.
013/235-78-892,
062/564-494.
(264955)
ДРВОСЕЧА, исећи
ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369846. (264976)
ЖЕНА са искуством
у чувању деце и кућним пословима.
065/509-49-78.

ОГЛАСИ
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СВЕ ВРСТЕ браварских радова, капија,
ограда, тераса, надстрешница. Дугогодишње искуство. Договор. 064/842-9242. (264978)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, лепљење свих врста тапета, фарбање столарије. 064/174-03-23,
СЕЛИДБЕ, радници,
062/790-881.
износим стари наме(265000)
штај повољно. Златко, 063/196-54-56,
АЛУ ПВЦ столарија, 061/144-82-80.
комарници, ролетне, (265134)
венецијанери, уграЧИСТИМ шут, пођујем, поправљам,
друме, таване, двозамена гуртни.
ришта, рушим старе
064/181-25-00.
објекте, радници,
(265008)
повољно. Златко,
063/196-54-56,
СТОЛАРСКЕ и бра- 061/144-82-80.
варске услуге. Алек- (265134)
сандар. 064/15720-03. (265101)
ШЉУНАК, песак, сеСЕЛИДБЕ, превоз
јанац, одвоз шута
секундарних сиромалим кипером до
вина, откуп беле
два кубика.
технике. Јован.
065/334-23-38.
061/616-27-87. (26) (265133)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
ЧИШЋЕЊЕ и спреискуством, тражи
посао. 064/120-77- мање станова, пеглање веша.
64. (265103)
061/412-44-50.
КОМПЈУТЕРИ; сер- (265141)
вис, поправка,
уградња нових ком- СЕЧЕЊЕ и цепање,
поненти, чишћење, уношење огревног
дрвета. „Босанац
брзо, повољно.
013”, 064/357-82-08.
060/351-03-54.
(265143)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купати- КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искула, славине, вентили, одгушење кана- ством, квалитетно,
педантно, повољно.
лизације одмах.
064/252-51-75,
061/193-46-42.
062/153-37-06.
(265118)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације, поправке, замене, повољно.
013/331-657,
064/495-77-59.
(265152)
РАДИМО све послове: рушења кућа,
шупа, бетона, бетонирање, обарање
дрвећа, одношење.
060/035-47-40.
(265026)
ОБАРАЊЕ стабала,
крчење плацева, рушења кућа, бетона,
одношење непотребних ствари. 064/12269-78. (265026)
РАДИМ све физичке
послове, чистим подруме, таване, магацине. 064/144-3765. (265041)
КРЕЧЕЊЕ глетовање, фарбање столарије, гипс радови,
демит фасаде, чисто, повољно, квалитетно. 063/304-476.
(265045)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење канализације, адаптације купатила, поправке,
одмах, повољно.
013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(265059)
ПОПРАВЉАМО,
уграђујемо ПВЦАЛУ и дрвену столарију, ролетне, венецијанери: комарници, стаклорезачке
услуге, сигурносна
врата. 060/545-3404. (265071)
СПРЕМАМ станове
педантно.
065/206-44-64.
(265074)
РАДИМ све послове,
малтерисање, бетонирање и физичке
послове.
061/665-66-24.
(265074)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ, монтажа конструкције, ограде,
надстршенице.
064/424.29-93.
(265210)
КЛИМА, уградња,
сервис, допуна, сервис акција.
064/520-48-80.
(265200)

ЧИСТИМ дворишта,
шут, подруме, таване, рушим старе
објекте и све остало.
061/627-07-31.
(265219)
ЧИСТИМО таване,
подруме, старе шупе
и дворишта.
061/321-77-93.
(265234)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, повољно. Проверите
061/141-38-02
(265239)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови.
Проверите. 061/62654-06. (265239)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање: аутомобила, душека, фотеља. 061/612-1451. (2652568)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам
и хоблујем, мајстор
с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
БАЛТОКАД када,
обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(и)
СЕЛИДБЕ, превоз
робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(264261)
KIZZA – превоз
шљунка, песка, сејанца и ризле. Услуге
виљушкара и великих виљушкара, носивости до 10 тона.
013/366-888,
063/218-894.
(264456)
KIZZA – рушење
старих кућа и других објеката, утовар
и одвоз шута, ископ
багерима подрума,
темеља, канала, септичких јама.
013/366-888,
063/218-894.
(264456)

KIZZA – сечење бетона и асфалта, разбијање бетона, насипање и сабијање терена ваљцима и вибро плочама.
013/366-888,
063/218-894.
(264456)
KIZZA – орезивање
и сеча дрвећа из камиона са корпом за
рад на висини до 23
метра, прање прозора, чишћење олука,
замена црепа...013/366-888,
063/218-894.
(264456)
KIZZA – најам маказастих електро платформи висине до 12
метара. 063/218894. (264456)
KIZZA – продаја
квалитетних бехатон
коцки и припрема
терена са постављањем. 013/366-888,
063/218-894.
(264456)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз свих врста шута, разбијање
и сечење бетона, ископ багерима.
064/648-24-50.
(264456)
НАЈАМ виљушкара
за утовар и истовар
робе. 064/648-2450. (264456)
ПРЕВОЗ малим и великим камионом
(шљунак, песак, сејанац, ризла, шут).
064/648-24-50.
(264456)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
камиона са корпом
за рад на висини до
20 метсара.
064/648-24-50.
(264456)
ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон.
064/351.11-73.
(264609)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат, столарија.
061/283-66-41,
0647317-10-05.
(265174)
ПОПРАВКА беле
технике, монтажа,
сервис клима уређаја.Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16,
013/301-300.
(259869)

Петак, 24. август 2018.

УСЛУГЕ

ПРЕВОЗИМ кипером повољно: шљунак, песак, сејанац,
ризлу, одвозим шут.
„Лале пласт”,
064/354-69-94.
(264992)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење. Аутопревозник Атанацков, 063/771-55-44.
(265019)

СЕРВИС телевизора,
ауто-кључева, разне
електротехнике, срвис аку батерија,
уградња ауто-радија. „Глик”, 063/80001-96. (265113)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе, монтажа и демонтажа намештаја, паковање
и заштита ствари,
одношење непотребних ствари са
радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена врибли, вентила, батерија, санитарије, све
за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89, Јовичин. (4778)
ТЕПИСИ, квалитетно прање, акцијска
цена у Аутоперионици „Бибац”, бесплатан превоз.
066/001-050. (4778)
АНТИБАКТЕРИЈСКО и дезинфекцино прање намештаја
у вашем стану.
066/001-050.
(265227)
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МОЛИМ очевидце
саобраћајног удеса
који се догодио 23.
маја 2018, у 8.10,
Улица Маршала Тита 1. Удес два камиона. Молим да ми
се јаве на број телефона 064/153-8429, ради сведочења.
(265005)

ОЗБИЉАН брачни
пар би чувао старију особу доживотно.
013/345-874.
(265231)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат. 062/156-0207. (265174)

СЕЛИДБЕ, транспорт робе, монтажа и демонтажа намештаја, паковање
и заштита ствари,
одношење непотребних ствари са
радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (26)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498.

КЛИМЕ свих типова
и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо
са овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (26)
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно с
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.

ИНВ. ПЕНЗИОНЕР,
1968, тражи озбиљну жену ради брака,
сличних година.
065/672-87-01.
(265123)
МЛАДИЋ, 30 година, запослен, жели
да упозна девојку за
озбиљну везу.
061/316-20-97.
(265154)
АКО си усамљена,
желиш брак јави се.
064/437-63-59.

za prijem u radni odnos
Diplomirani mašinski inženjer – 2 izvršioca
Mašinski tehničar – 2 izvršioca
Mašinbravar – 2 izvršioca
Radnik u proizvodnji – 2 izvršioca

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i na email adrese: office@pavle.rs, m.jovicevic@pavle.rs ili
poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Stevana Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od dana objavljivanja
oglasa.

Привредном друштву „PRESLAP” DOO

потребни су радници за превоз
и доставу флаширане воде.

ТУРИЗАМ

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије,
прикључка воде и
канализације. Од 0 24 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26,
„Електроизградња”.
(4778)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа,
летви, старог црепа
и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији
у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-9626,„Електроизградња”.(4778)

OGLAS

1.
2.
3.
4.

РАЗНО

МОМАК тражи девојку за повремене
сусрете. Панчево и
околина. Тел.
065/682-41-33. Лични Контакт. (СМС)
ПОКЛАЊАМ лепо
неговане мачиће. Искључиво љубитељима! 063/812-42-09.

objavljuje

ВРЊАЧКА БАЊА,
издајем комплетно
опремљен двокреветни апартман у
центру бање.
060/525-18-80.
(265160)
СОКОБАЊА, нови
апартмани код парка Борићи. Резервишите на време.
064/507-20-84,
064/993-72-07.
(264982)
СОКОБАЊА издајем апартман уи
центру. Цена по договору. 065/205-4548, Виолета.
(4778)

Услови које кандидати треба да испуњавају су следећи:
– мушкарци: 25 до 45 година старости
– возачка дозвола Б категорије
– да је активан возач са минимум пет година искуства
– основно познавање делова Београда и околине
Можете послати CV на или позвати 013/258-03-10 за
додатне информације.
(ф)

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ,
издајем лукс намештен стан, близу
центра.
063/265-314.
ПОВОЉНО летовање, Шушањ, пун
пансион са превозом. 064/193-15-92.
Зорица. (4777)

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

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра и Соко терме, ново. 061/63608-57, 063/768-3268. www.soko-banja.org. Зорица
(259468)
ВРЊАЧКА БАЊА,
издајем мањи двособан апартман са терасом, нов и лепо
опремљен, у апартманском насељу,
200 метара пре извора Снежник.
066/624-04-00.
(263864)

ПАНЧЕВАЦ
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Петак, 24. август 2018.

Отишао је тихо и мирно наш драги прадеда, деда, отац и супруг

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Напустио нас је наш друг, ослонац и душа

Последњи поздрав вољеном ујаку

СТЕВАН
ЛАКАТОШ

КУЗМАНУ ВИЧЕВИЋУ

СТЕВАН С. ЛАКАТОШ

КУЗМАН ВИЧЕВИЋ ФИЋА

1958–2018.
С љубављу чуваћемо све успомене на тебе.

1933–2018.
Твој сестрић ИКА с породицом
(43/265057)

Поносни што смо га имали, остајемо у болу.
Супруга ЈАСМИНА, ћерка СЕНКА,
унук БОШКО, унука ЈОВАНА
и праунука МИЊА

Тајо мој,
својим изненадним одласком оставио си неизмерну тугу у нашим срцима. Нека те анђели
чувају.

Закорачио је „на пут који је створио небески вртлар”, отишао је да анђелима чита своје књиге и
објасни им да су „љубав и пријатељство једино
дозвољено оружје у Свемиру”
Заувек ће нам недостајати још један сусрет, још
један заједнички смех, још један узајамни загрљај, још једна његова утешна реч...

Последњи поздрав вољеном ујаку

Неизмерно те воле:
ћерка ИВОНА,
зет ЈОВАН
и унуке АНАСТАСИЈА
и АНЂЕЛА

Његове другарице за вечност: две БИЉЕ,
ГОЦА, ГОДА, ВЕРА, ВАЊА, ВЕЦА и ГОРИЦА
• Из Стевине књиге „Духовни аспекти исцељења”

(75/265129)

(30/265033)

(41/265052)

Вечни поздрав

Последњи поздрав мом вољеном брату

КУЗМАНУ ВИЧЕВИЋУ
С љубављу чуваћемо све успомене на тебе.

СТЕВАН ЛАКАТОШ СТЕВИСИМО

Твој сестрић НИКОЛА с породицом

Вољеном Стеви од СМИЉЕ

(44/265017)

КУЗМАНУ ВИЧЕВИЋУ

СТЕВАНУ

(120/265241)

ЛАКАТОШУ
Доживотно ћеш остати у мом срцу.

Последњи поздрав дра-

Твоја вољена сестра АНКА

гом пријатељу

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеном брату

Пишем и бришем, и
схватим да су речи алат

(42/265057)

слаб, да опишу душу која те је красила.

СИМУ
КОВАЧЕВИЋУ
ФИЋИ
КУЗМАН ВИЧЕВИЋ
Последњи поздрав ујаку.
Породице БЕЖУЉ и ЛОЗАНОВСКИ
(105/265199)

од ЦОЛЕ и ВАСЕ
(26/265023)

преминуо 20. августа 2018.
Ожалошћени: сестре
ПЕРСА, ВИДОСАВА,
ГОСПАВА, МАРА,
ДОСТИЊА и СТАНА,
браћа НИКОЛА,
БЛАГОТА и БОШКО
с породицама

СТЕВАН
ЛАКАТОШ
БАТА

СТЕВИ

Вечно ћеш ми недостајати.
Сестра ЈАСНА
с породицом

Последњи поздрав ком-

Тугују за тобом
СТЕФАН и ВЕСНА –

од ГОРОСЛАВА
и ЛИДИЈЕ

Агенција „Кров”
(56/265082)

(21/265007)

Поздрав

шији

(119/265240)

(97/2651859

Провели смо шездесет година заједничког живота у
великој љубави, слози и поштовању, мој

IN MEMORIAM
од станара
у Вардарској 4
(70/265122)

СТЕВАН
ЛАКАТОШ
Твоји: ЉИШКА
и МИЛОРАД
(19/264993)

У недељу, 26. августа 2018. биће три године откада те
нема

ФИЋУНИЋ

и ја...
Вредело је живети за све ово.

ЈАСА

СИМО Т.
КОВАЧЕВИЋ

(76/265129)

Последњи поздрав
драгом драгом зету од
свастике ЛОЗЕНЕ и
шурака СЛАВКА
с породицама

Мој драги тата, мој

(116/265229)

прим. др МИЛУТИН
МИЛОШЕВИЋ
оториноларинголог
2000–2018.
Хвала ти за све драги тата.
Ћерка БИЉАНА са породицом
(127/ф)

ЉУБОМИР МАТИЈАШЕВИЋ МИЋА
Нека те анђели чувају. Недостајеш нам...
Твоји најмилији
(128/4778)

КУЗМАНКО
Хвала за све, хвала што си ме сачекао да се испричамо...
СЕНКА
(77/265129)

Драгом течи

КУЗМАНУ ВИЧЕВИЋУ
Последњи поздрав од породице ВУЧКОВИЋ
(79/265139)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 24. август 2018.

Наш никада непрежаљени супруг и отац
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19. августа 2018. напустила нас је наша
вољена

АРОН ЛАЗАРОВ
из Долова

ЈЕЛИЦА ВУЈАСИНОВИЋ

1939–2018.

20. VIII 1941 – 19. VIII 2018.

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. августа 2018, у
80. години преминула наша драга

Изненада је преминуо и заувек нас напустио 15. августа.
Вечно ожалошћени: супруга ВИДОСАВА и синови
САВА и СТЕВИЦА
(123/265262)

Заувек ће живети у срцима њених
најмилијих: ћерки ДАНИЈЕЛЕ
и МИЛИЦЕ, унука МАРИЈЕ и СОФИЈЕ
и зета ЗОРАНА
(9/264967)

Последњи поздрав поштованој

Последњи поздрав нашем драгом

ЉУБИЦА КУША
рођ. Мишковић
Сахрана ће се обавити 23. августа 2018, у
13 сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву.

од пријатеља МИРЕ и ДЕЈАНА ЂУРЂЕВА

Ожалошћени: ћерке СЛАЂАНА
и СЛАВИЦА, унуци ДАРКО, ЉУБОМИР
и САША и зетови ЈОВАН и МИЛАН

(10/264967)

(108/265207)

ЈЕЛИЦИ ВУЈАСИНОВИЋ

МИХАЈЛУ МАРЈАНОВИЋУ

Последњи поздрав тетки

20. августа, у 72. години, преминуо је наш

1927–2018.

Живећеш заувек у нашим срцима.

ЈЕЛИЦИ ВУЈАСИНОВИЋ
Твоје ћерке МИЛИЈАНА и РАДМИЛА с породицама
(23/265010)

од ВЕРИЦЕ и САЊЕ, САШЕ, СНЕЖАНЕ и ДАНИЈЕЛЕ
с породицама
(35/265040)

ЈОСИП ЛУКИЋ
Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав драгој

1947–2018.

С тугом вас обавештавамо да је 20. августа 2018. преминуо наш драги отац и деда

Сахрана је обављена 21. августа на гробљу
у Омољици.

МИЛОВАН ИЛИЋ

МИХАЈЛО
МАРЈАНОВИЋ

ЈОСИПУ
ЛУКИЋУ

ЈЕЛИЦИ

1951–2018.
Ожалошћени: ВЛАДИМИР и БРАНИМИР
с породицама

(49/265075)

(61/265095)

1947–2018.

од комшија из улаза

МИРА ХАЏИЋ
с породицом

од породица
ОБУШКОВИЋ
и РАДОВАНОВИЋ

(124/265263)

(50/265075)

(45/265062)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав деверу и стрицу

Последњи поздрав брату

МИЛОВАНУ
ИЛИЋУ

ЈОСИПУ
ЛУКИЋУ

Ожалошћени: супруга ЦИЦА,
ћерка РАДА, син МИЛОРАД,
зет СТАНКО, снаја МАРИНА, унук
ПЕТАР и унука КАТАРИНА

од сестре СНЕЖАНЕ
с породицом

ЈОСИПУ
ЛУКИЋУ

ЈОСИПУ

1947–2018.

ЛУКИЋУ

1947–2018.

1947–2018.
Породица ДИМИТРИЋ

МИЛОРАД

АНИЦА и БОБАН

(51/261075)

(52/265075)

(53/265077)

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

(60/265094)

Тужна срца и с болом
опраштамо се од супруга и оца

МИЛОРАДА
ЈЕЛИЋА
1944–2018.
Памтићемо те и носити у
нашим срцима. Волимо те!
Твоја жена СТАНА,
ћерке МИЛЕНА,
ЈЕЛЕНА и МИРЈАНА

Господине Богдане

својим радом и животом зајамчио си бесмртност на земљи.

Нема више мог пријатеља, поштованог колеге

др БОГДАНА
ПУТНИКА
Саучешће породици.

Твоји пријатељи НАДА
и ВЛАДИМИР
НИКОЛИЋ

др МИЛЕНКО
СЕКУЛИЋ

(74/265128)

(54/265079)

(85/265148)

Последњи поздрав драгом комшији

МИЛОРАДУ
ЈЕЛИЋУ

Последњи поздрав драгом куму

МИЛОРАДУ
ЈЕЛИЋУ

Последњи поздрав вољеном брату

МИЛОРАДУ
ЈЕЛИЋУ

од станара зграде
у В. Петровића 5

од кума ГОЦЕ и ЗОРАНЕ

од твојих браће и сестара

(84/265148)

(82/265148)

(83/265148)

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

С болом смо се растали од наше мајке и таште

Последњи поздрав драгом супругу, оцу, деди и прадеди

МИЛИЦИ
МАКСИМОВИЋ

ЖИВОРАДУ ТОПАЛОВИЋУ

МИЛИЦЕ МАКСИМОВИЋ

1945–2018.

1939–2018.

од пријатеља
ЈАДРАНКЕ
и МИОДРАГА
ПАВЛОВИЋА
(25/265021)

Сахрана је обављена 21. августа 2018, на Новом гробљу.

Сахрана је обављена 20. августа 2018, у 16 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Бол и туга не мере се речима, већ празнином која је
остала после тебе.

Заувек си у нашим срцима.
Ћерка СВЕТЛАНА и зет ТОМИСЛАВ

Последњи поздрав деверу

(33/265037)

Ожалошћени: супруга ДЕСАНКА, ћерке СНЕЖАНА,
МАЈА и СИМОНА, зетови МИЛАН и ЈОЛЕ, унуци
ДАВИД, ЈОВАНА, ЛАНА, МАТЕЈА, МАРКО
и праунук ЛАЗАР

Драга наша баба

(91/Ф)

ЖИВОРАДУ
ТОПАЛОВИЋУ
ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

Последњи поздрав поштованом пријатељу

Захваљујемо запосленима на одељењу хирургије и интензивне неге Опште болнице Панчево,
за све што сте учинили
како би помогли да
оздрави наш драги Живорад Топаловић.
Породица ТОПАЛОВИЋ

С поштовањем
ДУШАНКА с дјецом

МИЛИЦА МАКСИМОВИЋ

(8/264962)

Бићеш увек у нашим срцима.
Унук ВЛАДИМИР с породицом
(34/265037)

Последњи поздрав драгом

(95/ф)

ЖИКИ ТОПАЛОВИЋУ

Последњи поздрав драгом пријатељу
од прије АНЕ с децом из Прага
(92/ф)

чика ЖИКИ
Последњи поздрав

ЖИВОРАД ТОПАЛОВИЋ

ЖИКИ ТОПАЛОВИЋУ

од прије МАРИЈЕ с децом
(93/ф)

деда ЖИКИ ТОПАЛОВИЋУ

С тугом БОБАН,
СТРАХИЊА и АНЂЕЛА
(7/264961

Чика Жико,

Последњи поздрав оцу

Сећање на твој племенити лик и доброту
увек ће живети у нашим срцима.

нашег колеге Милана
Ђурице

Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од заборава.
Последњи поздрав од „Удружења за заштиту реке Надел”

Колектив Hi-Tech d. o. o.

Кума МАРИЈА са породицом

(94/ф)
(72/и)

ДОБРИВОЈУ
ЂУРИЦИ
1928–2018.

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав комшиници

ЖИВОРАДУ ТОПАЛОВИЋУ

ТИМОТИЈЕ
ВИШЊИЋ

МИЛАНУ

Саучешће породици и велико хвала нашем
драгом Живораду за све што је учинио
у Удружењу, од пријатеља – М. ЈОВАНОВ,
Т. РИСТИЋ, В. МАНИЋ, Д. БАКУРСКИ,
Д. ЛУКИЋА, Д. ПОПОВИЋ, М. ЗДРАВКОВИЋ,
Д. КРИВОКУЋА, М. ПЕТРОВИЋА, Б. ИГЛЕНЏЕ,
Д. СТОЈНИЋА, М. КРСТЕВСКОГ, Ј. НИКОЛИЋА,
Ђ. ПЕТРОВИЋА, М. ЖАРКОВИЋА, М. ШУШЊАРА,
М. БРНИЛОВИЋ, Б. ТИШМЕ и С. ТОМИЋА
(73/265127)

МАГИ

У јужној Африци, 4. августа, у 73. години живота преминуо је

Дом здравља Панчево
(117/ф)

ЈОВА
КУСКУНОВ
РУЖИЦИ
МИЛОШЕВИЋ

1945–2018.

Збогом пријатељу, рокеПоследњи поздрав колегама

Почивај у миру.
НИКОЛА и МЕЛА

Драгом тати последњи
поздрав од сина
с породицом

(80/265146)

(67/265110)

ру и голубару.

ПЕТАР
ШУШАК

Станари зграде
у Стевана
Шупљикца 155

Твоји рокери са Корзоа

(106/2652015)

(78/265130)

ЈАНОШ КОРОДИ

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

ПОПУСТ
Фабрика „Етилен” Петрохемија
(27/265030)

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

БРАТИСЛАВ
ПАВИЋЕВИЋ
1957–2018.
Последњи поздрав
нашем Браци од
пријатеља: СЛАВКО,
ДЕКИ, САЛЕ, ДУЦА,
ШЕЛЕ, ЗОКИ, МОМА,
ЂУРА, ГОРАН, СЕКУЛА,
ТИШМА, ВЕРА и РАДЕ
(96/265184)

Петак, 24. август 2018.
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Последњи поздрав вољеном зету

Последњи поздрав другу

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ
1960–2018.

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ

Ташта ЉУПКА и таст ДУКИ

Другари: КРЕЗЛА, ТИКИЦА, КЛИПА,
САВА, БАКИ, ПУЉКА, МИЉУШ, ДЕЈАН,
КОЈКЕ, ЈОВКЕ и ЦУМПИ

(37/265043)

(48/265070)

1960–2018.

Супруга ВЕРА, ћерка ВАЊА и син ВУК
(36/265043)

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ
ДИДИ

Са најлепшим успоменама на безбрижно време
нашег школовања опраштамо се од нашег друга
Диде

Последњи поздрав нашем другу

Последњи поздрав драгом куму

ДИДИ

ДРАГАНА ВЕЛАШЕВИЋА
који нас је прерано напустио.
Тужно његово IV/4 из Гимназије

Другари из Бифеа „Соло”

(88/265186)

(69/265619)

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ ДИДИ
1960–2018.
од кумова НИКОЛЕ, ЈЕЛИЦЕ и САШЕ ЈЕЛЕНКОВИЋА

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем драгом куму

(12/264975)

ДИДИ

Наш вољени

ДРАГАНУ
ВЕЛАШЕВИЋУ

МИЛИВОЈ СТАНОЈЕВ

НАДА и ЉУБИША
(68/265117)

ДИДИ

Чуваћемо сећање на тебе.
Почивај у миру.
СНЕЖАНА, МИЉАН
и НИКОЛА ГРУЈЕВСКИ

БАМБИ и МУСА

(40/265052)

(31/265035)

Последњи поздрав

преминуо је 17. августа, у 79. години, а сахрањен је 20. августа.
Заувек ће остати у нашим срцима и сећању.

Последњи поздрав драгом зету Дидију

Твоји: ћерке МИЛЕНА и ЈАСМИНА, зетови ЖЕЉКО и ЖЕЉКО
и унуци ИВАН, ИВАНА и МИЛОШ
(87/265164)

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ ДИДИ
Последњи поздрав једином и вољеном брату и ујкици

Последњи поздрав ујаку и деда ујаку

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ
од породице СТАНКОВИЋ

107. генерација Гимназије „Урош Предић”
(62/265098)

(65/265107)

Последњи поздрав драгом зету Дидију

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ
Драги Диксоне почивај у миру.
Твоја сестра БРАНКИЦА, сестричина ЈЕЛЕНА
и сестрић ОГЊЕН
(121/265267)

Драгом пријатељу

МИЛИВОЈУ
СТАНОЈЕВУ
Увек ћемо те се сећати
и радо помињати.
Сестрић СТОЈАН,
БРАНКА и БАНЕ
с породицом

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ
од ГОРДАНЕ и МИЛОША МИЛЕУСНИЋА
(66/265107)

(89/265175)

ДРАГАНУ

ДРАГАНУ
ВЕЛАШЕВИЋУ

ВЕЛАШЕВИЋУ

Породица ФУКС

Опраштамо се од тебе
уз најлепше сећање на
твоју доброту и племенитост.
МИЛЕНА с децом

(111/265211)

(38/265647)

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ

ПОПУСТ
ЦАЦА и ЦОЛЕ с децом
(109/265208)

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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25. VIII 2017 – 25. VIII 2018.
Једногодишњи помен

СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ МАЈА

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
Прошла је година откако није међу нама,
али је с поносом чувамо у нашим срцима
и мислима.

Колегинице и колеге из Лабораторије

Двогодишњи помен

Драги наш

Хвала ти на свему сто си учинила за нас. Смрт је
само прекид овоземаљског живота. Твој живот
ће увек бити присутан у нама. Сада када тугујемо за тобом и даље буди тако добра на неком
другом месту. Јер, овоземаљски живот је краткотрајан, а рај је вечан. Пуно те волимо.
Унука КРИСТИНА, унук МАРТИН
и ћерка СИНТИЈА

ГОРАН ДЕНЧИЋ
1980–2016.
Знамо да негде из прикрајка мотриш на нас.
Знамо да са неба чуваш нас и снагу нам пружаш.
Знамо да си увек поред нас.
Бескрајно недостајеш твом АЛЕКСИ, ИВАНИ,
мами и тати
(98/265189)

ГОРАН
ДЕНЧИЋ
Нека те у вечном миру
прати наша љубав јача
од заборава.
Твоја сестра БРАНКА,
зет НИКОЛА и баба
ЗОРА
(99/265188)

(122/248450)

Драгом зету

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ГОРАН
ДЕНЧИЋ

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

у Рафинерији нафте Панчево
(86/4778)

СЕЋАЊЕ

ГОРАНУ
ДЕНЧИЋУ

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
25. VIII 2017 – 25. VIII 2018.
ЦАЦА и ЦОЛЕ с децом
(110/265268)

1980–2016.
Време не може избрисати тугу и бол. Остају сећања на срећне дане
проведене с тобом.
Твоји: таст РАДЕ, ташта
КОКА, ФИЛИП
и МАЈДА

БЛАГОЈЕ
АВРАМОВИЋ

22. VIII 1982 – 29. V 2016.

1. IX 1999 – 1. IX 2018.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји: РАШЕТЕ
и ПЛАВШИЋИ

Баш као и сваког дана,
сваке ноћи, сваког трена,
тако и овог дана, јако недостајеш
Твоја породица

Вечно си у нашим мислима и нашим срцима.

(125/

Твоји најмилији

(101/265188)

(126/265267)

(100/265188)

ПОМЕН
28. августа 2018. навршава се девет година
откада нас је напустио
наш драги супруг и отац

ЈОВАН
РАМЈАНЦ
2000–2018.

МИЛИВОЈЕ
ПЕШЕВСКИ

Прошло је двадесет две
године
Најдража

ЈОВАНКА
МИЛАНОВИЋ

Твоји најмилији

1937–2009.
Чувамо успомену на њега.
Његови најмилији

Све смо могли ми, да је
дужи био дан.
Супруг ЉУБОМИР, син
МИЛАН и ћерка
БОЈАНА с породицом

(113/265215)

(104/265198)

(107/265207)

Заувек ћеш бити у нашим срцима

Сећање нас наше драге родитеље

ВЕНИЈЕ
СТОИЛКОВСКИ

СЕЋАЊЕ

26. августа 2018. навршава се десет година од
смрти нашег супруга и
оца

МАРКО
НИКОЛИЋ
МАРИНКО
КЕЧА

СЕЋАЊЕ

ЂЕРФИ
МАРТОН

Твоја породица

2006–2018.
Дан, недеља, месец, година за годином пролазе, а туга за тобом не
престаје.
Твоји најмилији

26. VIII 2008 – 26. VIII 2018.
ЉИЉАНА, ДАВОР
и СРЂАН

С љубављу МИРА
и КРИСТИНА

(32/265035)

(58/265088)

(115/265227)

(64/265105)

Прошло је двадесет девет година од смрти моје драге маме

27. августа навршава се
једанаест година од
смрти нашег драгог

25. августа,у 11 сати,
обележићемо шестомесечни помен нашем сину

ЉИЉАНЕ

БРАНИСЛАВА
РАЦИЋА

Сећања не бледе!

Сећање на драге родитеље

СТАНИСАВЉЕВ

ЗОРИЦА

23. августа је шест месеци без наше драге

ФРАНЦ

СЛАВКО

ВАСА
Породица
(13/264971)

ДРАГА рођ. Морар
1921–2008.
1924–2001.
Успомену чувају: син КОСТА и ћерка СТАНИСЛАВА
с породицама

2014–2018.

(3/2649951)

30. августа навршава се тринаест година откако ниси
више с нама

ИВАНОВИЋ

Двогодишњи помен за

Чувамо успомену на њу.
Ћерка БИЉАНА
с породицом
(103/265196)

2007–2018.
Никада те неће
заборавити: супруга
СНЕЖАНА, кћерке
МАРИЈА и МИЛИЦА
и унука МИЛАНА
(47/265068)

СЕЋАЊЕ

СМИЉУ ДЕСПОТОВСКИ

РАДОЈКА ВУКИЋ
2005–2018.
Увек ћеш бити у нашим срцима.

ПОМЕН

Мама и тата

(81/265147)

(16/264988)

26. августа навршава се годину дана откако није с нама драга

После четрнаест година
СЕЋАЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

СТАНКА ПОВИЋ
(90/265180)

Недостајеш нам јако,
ништа без тебе није
исто, само је већа туга и
бол за тобом.

одржаћемо у недељу, 26. августа, на Новом гробљу, у
11.30.
Њени најмилији
(59/265092)

26. VIII 2017 – 26. VIII 2018.
С љубављу у срцу син ЂУРО с породицом

ДЕЈАНУ
ДАНКУЦУ

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

РАДЕ
ЈАЋИМОВСКИ

ДРАГАН
МОКРАН

27. VIII 2013 – 27. VIII 2018.
С љубављу и тугом успомену на тебе чува твоја
породица.
Супруга СТОЈНА, син
ГОРАН с породицом
и ћерка НАТАША

Прошло је десет година, али увек ћеш бити
са нама...
Твоји најмилији

(22/265009)

(112/265212)

ЈЕЛЕНА
БОГДАНОВ

Сестра СЛАВИЦА
с породицом
(39/265051)

Петак, 24. август 2018.

Две године од смрти драгог и вољеног

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошло је тужних годину дана откада ниси с нама

Прошло је осамнаест
година туге и бола за тобом

ЈАСМИНА
ИЛИЋ

МИЛЕНКА ПОЧУЧЕ
БРАНКО ЦВИЈАН

22. VIII 2016 – 22. VIII 2018.
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ПОМЕН

3. VIII 1979 – 29. VIII 2000.

Године пролазе, али у срцу остаје вечна
туга и бол.

Време пролази, а туга и бол заувек остају.
Много нам недостајеш.

У нашим срцима и мислима увек си био и
заувек ћеш остати.
Твоји најмилији

Твоје девојке: ДРАГАНА, МИЛЕНА
и ДРАГИЦА

(20/265001)

(71/265124)

Постоји љубав коју смрт
не прекида и туга коју
време не лечи.
Никада те нећемо прежалити ни заборавити.
Твоји најмилији: сека,
мама и тата
(55/265081)

МИРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ
1992–2010.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 25. августа
2018, у 11 сати, на Католичком гробљу, давати годишњи помен нашем Неши

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Суза је још тежа и болнија након осам година
проведених без тебе. Твоји: сестра, мама и тата

Најдражи наш

(114/265218)

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

ЉУБИША МАРЈОНЦ

НЕНАД КЕНДЕРЕШКИ
1960–2017.
Твоји: син МИЛАН, сестра ОЛГА с породицом, ташта НАДА
и шурак ДУШАН са ћерком ДУШАНОМ

Сећање на тебе болно је, време које пролази тужно је, живот без тебе тежак је, али љубав према
теби вечна је.
Заувек вољен и никад незаборављен
Супруга МАРА и син АЛЕКСАНДАР
(14/264980)

(63/265102)

25. августа 2018. године, у 10.45, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо шестомесечни помен
нашем драгом

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА

26. августа навршава се десет година од смрти
нашег оца, деде и прадеде

ДУШАН

17. VII 1921
17. XI 1922
6 . IV 1952
– 29. VIII 2016. – 19. III 2009. – 24. VII 2014.
Сећање на наше драге родитеље и брата.
С љубављу и поштовањем живе у нама.
МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД
и АНДРЕЈА са својим породицама

Драги наш,

АНЂЕЛКОВИЋ

(4/264952)

Прошле су три године
откако није с нама

НЕШО

РАДОШУ ВУЧКОВИЋУ

ТИОСАВ

1938–2018.
С тугом, поштовањем и љубављу.
Породица
(28/265030)

СТАЈКА

десет година
девет година
26. VIII 2008 – 26. VIII 2018.
2009–2018.
Успомену на вас чувају ваша деца.
Син НЕДЕЉКО, ћерке ЈЕЛА, РУЖА и ВЕРА
с породицама

Твој племенити лик и
твоју доброту увек ћемо
памтити.

(24/265011)

(57/265085)

ЗЛАТА и КИРА

РАДОЈКА
ХАЛАСОВ

БРАНКО
1957–2015.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји најмилији

Три године су прошле
откада те нама, а као да
си још увек ту. Знај да
ћеш заувек бити ту међу нама.
Воле те заувек твоји
најмилији

(17/269890)

(18/264990)

ОГЊЕНОВИЋ
25. августа 2018. навршава се тужна година од
преране смрти нашег сина, оца и брата

27. августа отишла су на
пут без повратка три
младића, међу њима и
наш вољени

25. августа 2018. године,
у 10 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо једногодишњи помен нашој вољеној мами,
баки, прабаки

22. августа навршила се
тужна година откако није с нама наша вољена

СЕЋАЊЕ на наше драге родитеље

АТАНАЦКОВ

РАДОША РАДОСАВЉЕВИЋА

ИЛОНКА
КЕРЕКЕШ

из Старчева
1983–2017.
Време не брише успомене. У срцима си свих нас
којима много недостајеш.
Твоји најмилији: ћерка ТАНА, отац РАДОЈИЦА
МИЋО, мајка СВЕТЛАНА, сестра РАДМИЛА
и брат УРОШ с породицом

2006–2018.
Љубав и тугу време не
лечи.
Твоји родитељи и син
МАРКО

1931–2017.
С љубављу и поштовањем
чуваћемо успомену на њу.
Породица

(5/264957)

(46/265065

(1/264673)

СЕЋАЊЕ

БАГАВАЦ
НЕНАД БАГИ

КАТИЦИ КАРА

(6/264960)

(29/265032)

Пролази година откако је преминула наша непрежаљена тетка

Пет година без моје маме

КАТИЦА КАРА КАЈКА

ЉУБИЦЕ
РАНКОВИЋ

СТОЈАНКА СТАНКОВ
22. VIII 2015 – 22. VIII 2018.
Време пролази, а бол и туга за вољеном никада.
Породица

Живећеш вечно у нашим срцима.
Син ФЕРЕНЦ, унука
МАРИНА и снаја
МИРЈАНА

ВЕСНА и НИКОЛА с децом
(2/264944)

Кћерка МИРЈАНА
(11/264967)

МИЛЕТА

МИРЈАНА

18. VIII 2014.
17. VIII 2015.
Деца: син ДРАГАН и ћерка ВЕРА с породицама
(118/265237)

Четрдесет дана откако је преминуо наш отац

ПИШТА ГУЛИЋ
Ожалошћени синови с породицама
(102/265195)

28

ИНФО/ЗАБАВА

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање
341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-555, 065/866-25-37
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ
Добили близанце – ћерке
8. августа: Андреу и Анастасију – Лидија и Владимир Поповић.

Добили ћерку
16. јула: Лану – Соња Павлов и Стефан Думитру; 20. јула: Милицу – Жељка и Никола Хенц; 2. августа: Мину – Драгана Ђорђевић и Златко Благојевић; 3. августа: Ирену – Наташа Барбу и Сима Бањаш; 4. августа: Анастасију – Елена Ковач и Зденко Марко; 5. августа: Вању – Аница Вуксановић и Драган Дамњановић, Дуњу – Ивана и Антал Токаи, Невену – Виолета Папић и Бранислав Спасић; 8. августа: Софију – Јелица Ристић Марков и Петар Марков, Олгу – Маријана и Ратомир Дабић; 9. августа: Милу
– Јована Љубојевић и Владимир Буињац, Тару – Александра и Лазар Марган; 11. августа: Даницу – Маја и Стефан Глишић.

Добили сина
2. августа: Деспота – Кристина Милошев и Бојан Станковић, Алекса – Јелена Думитру и Мирослав Мега; 5. августа: Лазара – Сања Ћосић и Ненад Гаћеша; 8. августа: Стефана – Анђела и Виктор Бакош; 9. августа:
Имреа – Карина и Имре Јо, Лазара – Анђа и Виорел Ардељан, Филипа –
Дијана и Борис Мирков, Андреаса – Анђела Чејић и Валентин Сфера; 10.
августа: Немању – Јована Савин Стругар и Марко Стругар; 12. августа:
Косту –Тамара и Предраг Нинић, Немању – Сњежана и Срђан Топић.

ВЕНЧАНИ
11. августа: Биљана Ђорђевић и Предраг Ђорђевић, Драгана Ивковић и
Денис Благојевић; 12. августа: Мирјана Младеновић и Дејан Сич, Рената
Јанков и Неџад Салиховић, Милица Анкић и Мирослав Анђеловић; 16. августа: Марија Јовановић и Никола Борак.

УМРЛИ
9. августа: Емилија Јефтић (1936), Лепосава Станковић (1936); 10. августа: Милинко Аничић (1949), Босиљка Стефановић (1934), Светлана Јовичић (1938), Бошко Поповић (1937), Олга Матић (1939), Славко Богданов
(1958); 11. августа: Братислав Павићевић (1957), Будимирка Јанковић
(1948), Стеван Радулов (1953), Пирош Винч (1944); 12. августа: Милица
Добреско (1929), Павел Дех (1958), Зуза Берацка (1951), Стојанка Николовски (1928), Светозар Грбић (1938), Милан Мага (1955); 13. августа: Драгана Сабовљевић (1964), Кадивка Барашевић (1946), Перка Тримовска
(1928), Ристивоје Аврамовић (1952); 14. августа: Мирјана Чакован (1939),
Станоје Ратковић (1954), Миле Матић (1951), Владимир Маћешић (1948),
Данча Станковић (1939), Марина Вањо (1948); 15. августа: Петар Шушак
(1949), Станка Павловић (1937), Ђерђ Силађи (1930), Ратомир Стојанов
(1942), Арон Лазаров (1939), Катарина Милосављевић (1934), Тимотије Вишњић (1948), Милена Јездимировић (1933), Милан Гавриловић (1938).

ЕНИГМАТСКИ

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
ВОДОРАВНО: 1. ваљак за намотавање жице или конца (0), 2. предлог
уз локатив – име глумца Марфија (1), 3. затвор – ознака за литар (1),
4. младунче свиње (0), 5. први и четврти вокал – академија наука
(скр.) (1), 6. аутомат за исплату новца (1), 7. врста чамца (мн.) (0), 8.
саставни везник – манастир код Велике Плане (1), 9. начинити
прекршај (0), 10. војничка команда – тањирић на ваги (1), 11. ознака
за рендген – летопис – други вокал (2), 12. европски (скр.) – надимак
Ернеста Геваре – магистар (скр.) (2), 13. ауто-ознака за Кикинду –
сложно, у истом ритму (1), 14. медитеранско острво (0).
УСПРАВНО: 1. дружина – грађевински материјал (1), 2. први
вокал – опит, експеримент – мушка снага (турц.) – преко (лат.) (3),
3. врата исплетена од прућа – особа која анкетира – ознака за
разред (2), 4. име глумца Хариса – ТВ серија Кабира Бедија –
екстремитет (2), 5. панчевачки академски сликар, сада живи у
Сингапуру (види слику) (0), 6. олош – име немачког филозофа
Коена (1), 7. посредовати у мирењу – рударски институт (скр.) (1),
8. име глумице Манчић – пролећни месец (1), 9. такмичарка у
„белом спорту” (0).

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2

3

4

5

6

7

КОКТЕЛ

ИСПУЊАЉКА

Сами уцртајте црна поља. У загради иза описа означен је њихов
број у појединим редовима и колонама.

8

9

Хороскоп

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

1

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Очекујете помоћ од пријатеља и

Креативни, надахнути, насме-

сарадника, али она ће изостати.
Уложите сву енергију и креативност да решите своје проблеме.
Потребна је брза реакција, а ви
сте успорени. Љубав није приоритет ове седмице.

јани и мотивисани – радићете и
оно што нисте планирали. Изненадни новчани добици ће вас додатно мотивисати и даће вам
слободног простора да отпутујете. Мањи конфликти с партнером неће вас уздрмати.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Предстоји вам једна успешна
недеља. Размишљате о промени
посла, али направите добру процену пре него што донесете коначну одлуку, јер ће вам примања бити нестабилна. Спремни
сте за авантуру или дуплу везу.

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пред вама су сјајне прилике да
дођете до већег новца, а можда
чак и до неке некретнине. Ипак,
не журите и не славите пре него
што се то и деси. Потражите подршку од партнера или некога ко
размишља хладне главе.

Ваша тренутна преокупација је
ваш љубавни живот. Питате се
да ли да сачувате оно што је сигурно или да уђете у ново и непознато. Превише сте попустљиви
и помало непажљиви на послу.
Новац вам је једина мотивација.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Покажите више храбрости и
предузимљивости. Можете очекивати награду за уложени труд
и остварене резултате. Не улазите пребрзо у нове везе, већ расправите све са актуелним партнером. И за добро и за лоше у
вези потребно је двоје.

Понекад се и ваша тврдоглавост исплати. Повољна седмица:
изненадни добици и много
остварљивих пословних понуда.
Пробајте да не изгубите контролу
и не потрошите више од планираног. Љубавна ситуација улази
у миран, стабилан период.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Наизглед миран период. Време

Налазите се на великој пре-

је да коначно решите сва заостала дуговања и правне проблеме
и да покренете питање неке непокретности. Ако планирате промену посла или одлазак на пут,
одустаните. У љубави се осећате
одбачено.

кретници: пружа вам се могућност да напредујете на постојећем послу, али и да прихватите
неки нови. Новца ће бити, опрезно га трошите. Повољно решење судског спора. Покажите
партнеру колико га волите.

Девица

3

Будите пажљиви у комуникаци-

5

те све што је потребно, те створите себи довољно простора за новине које су пред вама. Могућност склапања повољног уговора
или наставак нечега што је започето почетком лета. Потребно
вам је много љубави.

Близанци

2

4

Останите хладне главе и уради-

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
ји с колегама и не причајте превише. Концентришите се само на
свој посао. Надређенима се
обраћајте само званичним, писменим путем. Новац вам стиже
од пријатеља. Страсна авантура.

(19. 2 – 20. 3)
Радите као машина и резултати
неће изостати. Новчани добитак
долази ненадано и то вам решава многе проблеме. Истовремено вам се пружа прилика да започнете нови или проширите постојећи посао. Емотивни живот
је на великом испиту.

6
7
8
Слогови: ВИ, ВИ, ГA, ДA, ДAK, ДИ, И, JA, JA, JE, ЛO, НA, НA,
НA, НИ, НИ, OВ, ПИ, ПРE, РA, РИ, РO, СE, СИ, TA, TИ, ЋИН,
УЗ, УН, ЦA, ЦA.
Први описи се односе на
шестословне појмове који се
уписују од осенчених поља
до краја лика, а други на
осмословне појмове који иду
кроз цео лик.
ВОДОРАВНО: 1. гусари –
посебним начином чешљања
подићи косу и учинити је
бујнијом, 2. крвни сродник у
правој линији, aсцедент –
прогрес, развитак, 3. јaма,
jaругa – материјал који се
користи у производњи, 4.
одстрел, улов – јeлова грађа,
5. име глумице Максимовић – особа у коју се има поверење,
поуздање, 6. врста хладног оружја, гаргија (турц.) – јeдан од
страних назива за Мађарску, 7. птица певачица – зељаста биљна
врста, паховка, 8. држава у Азији – вечерња молитва код
исламиста.
У oсенченим пољима, читано по два слова усправно, добићете
име и презиме нашег познатог глумца (са слике), Рајка из TВ
сeрије „Moj рођак са села”.

АНАГРАМИ
(1) НАША
ТРКАЧИЦА

СА ТРКА
ИМА
ШАЛА
(2) ТЕНИСКИ
ДВОМЕТРАШ (О = Н)

ВРЕДНО
„ОКИНЕ” АС
Бела укрштеница: калем, л, Еди, апс, л, прасе, ао, ан,
банкомат, сандолине, и, Копорин, прекршити, остав, тас, р,
анали, е, евр, Че, мр, ки, укорак, Сардинија. Анаграми: (1)
Тамара Салашки (2) Кевин Андерсон. Испуњаљка: тапирати,
напредак, сировина, јеловина, узданица, Унгарија, овсеница,
ићиндија.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 24. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВРШЕНИ ШЕСТИ „ПОРОДИЧНИ ДАНИ”

ОМОЉИЦА БИЛА ПРЕПУНА РАДОСТИ
Почев од 8. августа, у Омољици
је свакодневно било веома живо и занимљиво. Од тада па све
до тамошње сеоске славе Преображења господњег одигравао
се колажни програм, намењен
свим старосним категоријама,
али ове године су можда највише уживали и радовали се они
на којима свет остаје.
За десет дана виђено је око
четрдесет разноврсних садржаја обједињених у већ препознатљиву манифестацију под називом „Породични дани”.
Шести омољички „Породични
дани” окончани су, као и досад, на сеоску славу Преображење. Том приликом је у недељу, 19. августа, у Цркви Светог
Николаја служена света литургија, а нешто касније у просторијама Месне заједнице свештеници поменутог храма су,
заједно с представницима грађана тог села и њиховим званицама, уприличили ломљење
славског колача.
Тим свечаним поводом се први човек Омољице Душан Лукић обратио гостима, међу којима су били људи из Градске
управе, приватни предузетници и други пријатељи села. Потом су, по лепој традицији, ученицима ОШ „Доситеј Обрадовић” који су овогодишњи носиоци Вукове дипломе уручени
пригодни поклони, а посебно
признање добила је Селена Гвозденовић као ђак генерације.
Жеље одлетеле у свемир
Поред тога, претходних дана
одржан је велики број догађаја, уз добар одзив грађана, што
као директних учесника, што
као публике.

Тако је у среду, 15. августа,
приређена „Трка пријатељства”
око Поњавице, која је била подељена у више старосних категорија. Код јуниорки је најбоља
била Ива Божичковић, испред
Миле Антић и Ане Костић, док
се међу њиховим вршњацима
издвојила тројка Богдан Јелача,
Алекса Кенић и Душан Зарић.
У мушкој сениорској конкуренцији победио је Рајко Ђорић,
други је био Немања Црнобрња, а трећи Коста Мирковић. И,
напослетку, код ветерана се највише истакао Жељко Зељковић,
испред поменутог председника
омољичке месне скупштине Душана Лукића и Мирка Војиновића. Истог дана одржан је и
показни час школе јахања.
Наредни дан почео је пре зен та ци јом Слу жбе хит не

по мо ћи, ка да су спро ве де ни и бес платни превентивни
прегледи. Потом су уприличени турнири у стоном тенису.
Код сениора је прво место заузео Срђан Миљковић, други је
био Дарко Томић, а трећи Слободан Митрески. Најбољи јуниор био је Филип Ковачевић,
испред Марка Матића и Матеје Мићића. На платоу испред
Дома културе најпре су малиша ни бес крај но ужи ва ли уз
представу „Петар Пан”, а потом су на ред дошли они нешто старији, јер је на истом
месту свирао бенд „Ултразвук”.
Увек је атрактивна и трка ролерима, која је овог пута била
приређена у петак, 17. августа,
у парку, а такмичила су се деца која су такође била подељена у неколико категорија. Код

најмлађих је победила Нера
Илић, испред Саре Бјеливук;
код нешто старијих је Ана Ковачевић за неки метар оставила Хану Ћирић, док је међу тинејџеркама Миња Глигорић била прва, а Вања Гајић је заузела друго место.
Не што ка сни је су ма ли
Омољчани уживали уз трикове мађионичара из Новог Сада, да би потом ђускали са спектакуларном групом „Хаос аниматори”. Врхунац догађаја био
је када су деца замишљала жеље, које су, након паљења лампиона, послате у свемир.

овог пута у својству покрајинског секретара за спорт и потпредседника Одбојкашког савеза Србије. Они су, најпре, присуствовали отварању терена за
бич-волеј, а потом су, у друштву
градоначелника Панчева Саше
Павлова и градске менаџерке
Маје Витман, обишли школску
салу и друге спортске терене.

Ива Лукић. Увече је на платоу
у центру огроман број људи
присуствовао наступима легенди народне музике Гордане Лазаревић и Радише Урошевића,
које је пратио „Амбасадор бенд”.
У славско јутро, уједно и последње на овогодишњим „Породичним данима”, такмичили су се стрелци у гађању гли-

Такозвана спора вожња бициклом, одржана у суботу, 18.
августа, поново је привукла
бројне малишане и изазвала
много смеха, а тројица најбољих у конкуренцији деце до

нених голубова. На крају, екипно су победили Јабучани, испред Брестовчана и Панчеваца. Појединачно је најпрецизније пуцао Јован Штрбан из
Брестовца, други је био Зоран

десет година били су Лазар Ђукановић, Страхиња Брејић и
Михаило Блажић; код старијих су се највише истакли Вељко Поткоњак, Стефан Брејић и
Илија Пејић, док се међу девојчицама издвојила тројка Милица Милатов, Вања Блажић и

Додић из Јабуке, а трећи –
Панчевац Александар Најдановић.
Манифестација је затворена,
као и досад, смотром народне
игре и песме под називом „Преображенско коло”, у организацији КУД-а „Жисел”.

Гостовале одбојкашке
и народњачке легенде
Истог дана Омољицу су посетили одбојкашки великани Владимир Батез и Иван Миљковић,

ЈЕДАНАЕСТИ ПУТ САЛОН УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ У ФОКУСУ

Лепоте Иванова приказане кроз објектив
Већ више од десет година на
дан ивановачке сеоске славе
Велике Госпојине, у народу познате и као кирвај, приређује
се интересантан програм.
Тако је било и у среду, 15.
августа, када је, поред уобичајене вашарске понуде у окружењу Цркве Светог Венделина, у вечерњим часовима почео фолклорашки концерт на
главном платоу у центру села,
испред Дома културе. Потом
је у тој установи отворена изложба најбољих радова с једанаестог Салона уметничких фотографија под називом „Иваново у фокусу”. За неупућене,
реч је о свему ономе што су
многобројни мајстори „уловили” својим апаратима на последњем фото-сафарију, по традицији одржаном у априлу.
Избор се, као и увек досад,
одвијао у две категорије. Тачније, на две теме, за које је
приспео велики број радова из
земље и региона, па чак и из
Литваније. За прву, под називом „Иваново”, селектор је био
мајстор фотографије Имре Са-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

шић, док је Симијоновић поново био делегат. Њиховом одлуком је у конкуренцији колекција прво место припало Катарини Косановић („Зима поред
реке” 1 + 2 + 3), друго – Весни
Мамули, а треће – Мирсаду Мујановићу (БиХ). С друге стране,
у категорији појединачне фотографије тријумфовао је поменути Јан Вало с фотографијом „Столица”, награда за друго место отишла је у Литванију
(Рибокаите Норманте са сликом „In da haus 3”), а за трећe –
у Хрватску (Анте Јаша, „У пролазу”). Похвале су добили Ђабо, а делегат – Брестовчанин
Здравко Симијоновић. На крају је најбоља била Ивана Тодоровић с фотографијом „Dancing Rope”, која ја тако поновила прошлогодишњи успех.
На друго место се пласирао
Иван Стојановић („Дечак из
Иванова”), а трећи је био Јан
Вало са сликом једноставног
назива – „Иза”. Похваљени су
Петра Балабан, Снежана Лерх,
Татјана Блешић и Ранко Ђуровић.
На слободну тему одлучивао
је жири мајстора фотографије
у саставу Драгослав Мирковић,
Милан Марковић и Маја Сто-

Лауреати

ни Бардоти, Жељко Ђурић, Милена Миленковић, Раденко Радовановић и Имре Сабо.
На самој церемонији отварања Салона, у чијој организацији, поред Дома културе, партиципира и фото-група „Дунавац”, говорили су амбасадор

Бугарске Ратко Влајков, градоначелник Панчева Саша Павлов и председник жирија Драгослав Мирковић. Потом су
уручене награде најбољима, а
напослетку је присутне званице поштено забавио глумац Срђан Ивановић.

Прва награда појединачно:
Ивана Тодоровић, „Dancing rope”

30

ЛЕТО У ПРИРОДИ

Петак, 24. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА ДЕВЕТА „ЕКО-РЕГАТА ТАМИШ”

ПРАЗНИ ЏАКОВИ ЗА СМЕЋЕ ЈЕДНАКО – ЧИСТА РЕКА
Може се рећи да је овогодишња „Еко-регата Тамиш” била
„најнеуспешнија” до сада.
Ту се искључиво мисли на
број прикупљених џакова смећа и других наплавина, јер је
ретко која од посада са четрдесетак пловила успела да напуни чак и једну кесу. Примера ради, пре девет година тај
број је био десетоструко већи.
Овај податак говори само једно – Тамиш је (бар на површини) готово беспрекорно чист.
Тек ту и тамо понека флаша
или кеса...
Сасвим сигурно на еколошку
свест људи који долазе на ову
реку битно је утицала и ова регата...
По устаљеном обичају, „Екорегата Тамиш” стартовала је с
панчевачке плаже. Четрдесетак пловила се у петак, 17. августа, у јутарњим сатима, упутило ка Опову, боље рећи ка
Јабуци, где је било заказано
прво пристајање, када је коор-

цизнији опис ове пустоловине
може стати у две речи: рајски
доживљај.
Плод вишегодишње
еко-кампање
А онда су пловила, успешно
ескивирајући понеки пањ, у
опуштеном темпу пристала на
глогоњску плажу Скела, на којој је пре око четрдесет година незаборавна фирма „Крстић” организовала паузу за
ручак за путнике из чувеног
аутобуса из кинематографског
ремек-дела „Ко то тамо пева”.
Исто то, оличено у пасуљу из
казана, чекало је и речне матрозе и њихове сапутнике.
Штавише, за њих је приређено право народно весеље, уз
опаску да је за погледе природњака музика с разгласа била прегласна, па можда и сувишна.
Ипак, ни то ни поноћна киша нису помутили расположење регаташа, који су, након што
су темељно очистили плажу,

свој дугорочни план – да Тамиш буде што је могуће чистији.
Координатор регате Милорад Тимченко у вези с тим је
навео да је такав успех врло
вероватно резултат вишегодишње кампање усмерене на савест свих оних који воле реку,
пре свега на риболовце.
Догодине дан дуже?
И тако су регаташи у суботу,
18. августа, као и увек, лепо
дочекани у Опову. Тамо су, на

прелепој чарди, имали ручак
и вечеру, када су могли мало и
да се провеселе уз живу музику, а ујутро су били царски угошћени, јер су чланице локалног актива жена за њих припремиле боговски доручак.
Вредне домаћице су заузврат
имале прилику да уживају у
вожњи катамараном Туристичке организације, који је други
пут био део ове манифестације. Недуго затим пловила су
кренула назад, уз краћи предах у Глогоњу, а на јабучкој

плажи Песак чекао их је казан
пун гулаша.
Потом је уследио одлазак пловила у своје базе, јер је, поред
Панчеваца, било и љубитеља реке из многих других места.

Сви они сигурно једва чекају наредно окупљање, које би,
према најавама организатора,
могло да буде продужено за
још један дан.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”
динатор овог конвоја Милорад
Тимченко обавио евидентирање бродара из тог места. Након лаганог бранча еколошка
флота је наставила ка Глогоњу, пролазећи кроз тешко изрециву раскош природе.
Просто, свако ко се први пут
задесио на овој предивној банатској реци, морао је да буде
импресиониран пролазећи кроз
тунеле од крошњи стабала и
другог растиња. А кад се томе
дода учестало махање крилима чапљи и других водених
пернатих лепотица, једини пре-

без обзира на успоравање због
плићака код Сефкерина, стигли у оповачку марину пре рока. Највећи разлог за то био је
изузетно чист Тамиш, тако да
је еко-патрола готово изгубила
првобитни смисао, јер је посадама било тешко да попуне и
једну кесу. За разлику од пре
девет година, када је ова банатска река малтене личила на
депонију смећа, којег је тада
прикупљено десетоструко више. Но иако су припремљени
џакови били скоро потпуно празни, ова мисија је испунила

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

ЕНГЛЕСКА ПАСТРМКА
Састојци (за четири особе):
четири пастрмке, 100 г маслаца, 50 г презли, сок од
једног лимуна, со, першун,
влашац и једна кашика зачина.
Припрема: Пастрмке очистите, оперите и осушите папирним убрусом (али не превише, да не би пуцале при
печењу), па посолите. Размутите зачин у лимуновом
соку и натрљајте рибу том
мешавином и споља и изнутра, па је положите у ватросталну чинију намазану маслацем. Прелијте са 50 мл
воде и поспите насецканим
влашцем. Прекријте посуду
алуминијумском фолијом и
пеците око 25 минута у пећници загрејаној на 180–200
степени.

У међувремену на преосталом маслацу кратко пропржите презле, прелијте их преко скоро печене рибе, па вратите накратко у пећницу да се
запече. У прелив од маслаца
и презли можете додати и умућену киселу павлаку, како бисте додатно обогатили укус.
Када се испече, пастрмку
поспите сецканим першуном
и украсите лимуном. Служите уз салату од бареног кромпира и црног лука. Пријатно!

Не купуј – удоми!
НОВИ УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКОГ
ОРИЈЕНТИРИНГ КЛУБА

„Оса” одлична и на
Фрушкој гори
Панчевка Јелена Станковић још
једном је потврдила класу када
је реч о оријентирингу, дисциплини која се састоји од трчања и сналажења у природи.
Ова чланица клуба „Оса” је
протеклог викенда у туристичком фрушкогорском излетишту Андревље на Купу Војводине у све три трке узела медаљу: злато у спринту и две
бронзе на средњој и дугој дистанци, што јој је у укупном
пласману донело треће место.
Било је још наших суграђана који су остварили солидне
пласмане у оријентирингу.
Тако је Страхиња Видовић
наступио на првенству Србије у
комбинацијама на средњој дистанци и заузео треће место, док
је ветеран у овом спорту и тренер Миодраг Видовић морао да
се задовољи степеницом ниже.
Све то чини да „Оса” буде
озбиљан претендент на улазак
у десет најбољих оријентиринг
клубова у Србији.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

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

Мили
Овај лепотан, који неодољиво подсећа
на црног лабрадора, пронађен је на Стрелишту. Изгледао је као да неком припада – имао је траг од огрлице и у добром
је стању, весео је и дружељубив.
Убрзо се дознало да је имао власнике
који су га се одрекли и избацили га на
улицу, а такво неодговорно и противзаконито понашање ових
људи довело га је у ситуацију да покушава да се снађе и преживи на јавној површини, што је често веома тешко.
Мили је збринут захваљујући једној нашој хуманој суграђанки, која му сада тражи стални и сигуран дом. Све информације могу се добити на телефон 064/918-06-89.

Малена
Јелена с медаљама
– До краја сезоне остаје нам
још неколико надметања у септембру, као што су Куп Србије на Златибору, Штафетно првенство и Куп ДИФ-а. Било
би их више, пре свега у иностранству, да нас не спутава
недостатак финансија. То је
штета, јер имамо такмичаре
светског калибра, попут Јелене, спремних да, уз добре тренинге, буду успешни на међународним митинзима – навео
је Видовић.

Преслатка „мрвица”, стара око два месеца, нажалост, још једно је у низу избачених штенаца на Котежу. Они срећнији буду удомљени, а неки настрадају од
саобраћаја или нетрагом нестану.
Малена је врло умиљата и иде за сваким, али у крају у којем се налази, људи
баш и нису одушевљени новим псом, а деца је развлаче и нису баш пажљива с њом. Потенцијални удомитељ може да рачуна на њену вакцинацију и чишћење од глиста.
Контакт-телефон је 064/108-39-20.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„ДИЗЕЛКА” ПОЧЕЛА ПОБЕДОМ

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВЦИ

Железничар освојио
сва три бода на
почетку новог
шампионата
На реду је
јужнобанатски дерби
Љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем граду и околини коначно су дочекали да се популарна „бубамара” закотрља и на малим фудбалским теренима. Прошлог
викенда је стартовала трка за
бодове у Српској лиги „Војводина”, Војвођанској лиги група „Исток”, као и у Првој јужнобанатској лиги.
Панчевачка „дизелка” је кренула у свој нови поход по трећем рангу у српском фудбалу.
У недељу, 19. августа, Железничар је на СЦ-у „Младост” одмерио снагу са старим знанцем,
Дунавом из Старих Бановаца.
Било је то прво коло Српске лиге група „Војводина”, а још једном се потврдило старо неписано правило да је сваки почетак тежак. Иако је таква била и

другој групи је тријумфовао
Београђанин Марковски, који је у финалу савладао некада шњег фуд ба ле ра Цр ве не
звезде Ненада Сакића. У трећој гру пи је три јум фо вао

Бранко Симић из Младеновца, а у четвртој наш суграђанин Александар Несторовић.
Био је ово турнир из календара тениских ветерана Србије,
којима за три недеље предстоји
државно првенство у Београду.

ДВА СРЕБРА ИЗ КРАГУЈЕВЦА
Драган Ђорђевић, Марко Агић,
Борко Аничић, Војкан Сарајлин, Божидар Шобат, Данило
Ковачевић, Алекса Павловић,
Бојан Трипковић, Ђорђе Павловић и Никола Радисавље-

Сарајлин, који је пронашао пут
до мреже.
Испоставиће се касније да је
то био и једини погодак на овом
мечу. Тај гол је Железничару
донео сва три бода, а после по-

КА ЧА РЕВ ЦИ НАЈ Е ФИ КА СНИ ЈИ
Почела је нова првенствена трка за бодове и у Првој јужнобанатској лиги.
У првом колу, прошлог викенда, од екипа с територије нашег града најефикаснији су били
фудбалери Јединства из Качарева, који су на свом терену савладали Вултурул с 5:2. Слога
је у Банатском Новом Селу играла нерешено 1:1 с Јединством из Влајковца, док је Борац у
Старчеву победио Долину са 2:1. Југославија је у Јабуци надвисила Војводину из Црепаје с
3:2, а Стрела из Иванова поражена је у Уљми с 3:1.
Идућег викенда на програму ће бити друго коло. У Иванову се састају Стрела и Дунав, Југославија гостује у Гребенцу, а Качаревци иду у Падину. У Селеушу играју Војводина и Борац, а у Банатском Новом Селу Слога и Спартак 1911.
ова утакмица, сви они којима
је „Жељина” боја на срцу могу
да буду задовољни, јер је њихов
тим освојио три вредна бода:
Железничар–Дунав 1:0 (1:0).
Утакмица је почела минутом ћутања којим је још једном одата почаст трагично преминулом Марку Јовановићу, а
онда је шеф стручног штаба
панчевачке „дизелке” Горан
Мрђа на терен послао екипу у
са ста ву: Или ја Ни ко лов ски,

У организацији ТК-а Динамо, прошлог викенда је одржан турнир на коме су се надме та ли те ни ски ве те ра ни.
Конкуренција је била веома
јака, а Панчевци су се још
једном показали као одлични играчи, али и као прави
домаћини.
Код најстаријих играча, преко 65 година, најбољи је био
Драгослав Марић из Чачка.
Наш суграђанин Драган Атанацков тријумфовао је у категорији тенисера преко 60 година, а такође Панчевац Златко Ковјанић био је најбољи у
групи играча преко 55 година. У конкуренцији педесетогодишњака победио је Пожаревљанин Александар Лазић.
У надметању тенисера који су били подељени по групама по јачини и рејтингу, у

вић. Прилику су у другом полувремену добили и Дејан Савков, Лука Лукић и Душан Ђорђевић.
Домаћин је добро отворио
меч, био је тим који доминира
и ствара прилике, а таква игра
му се исплатила већ у 32. минуту. Радисављевић је одлично прошао по десној страни терена, упутио је центаршут у срце шеснаестерца Дунава, где је
на правом месту био Војкан

беде на старту првенства много се мирније очекују наредна
искушења.
У другом полувремену ритам утакмице је мало опао, гости су покушавали да изједначе, али чврста одбрана домаћег тима успешно је осујетила
све њихове нападе.
– Јако тешка утакмица и веома важна победа. Задовољан
сам како су момци играли у
првом полувремену. У другом

смо попустили, ривал се издигао и имали смо много проблема. Ипак, најважније је да смо
освојили бодове који ће нам
много значити у наставку првенства – рекао је Горан Мрђа.
Наредног викенда на програму ће бити јужнобанатски
дерби, јер ће у Сакулама снаге
одмерити домаћи Борац и Железничар.
– Изашли смо из тешког припремног периода, па је било очекивано да утакмица против Дунава буде тврда и неизвесна.
Најважнија је победа, а како првенство буде одмицало, бићемо
све бољи – истакао је првотимац „дизелке” Борко Аничић.
Своје навијаче су обрадовали и фудбалери Младости. Они
су у првом колу Војвођанске
лиге „Исток” на свом терену у
Омољици савладали Јединство
из Новог Бечеја са 2:1.
Иако сви момци заслужују
похвале за борбеност и победу,
централна фигура у тиму тренера Бранка Ђокића био је Гиговић, који је са два поготка донео свом тиму велика три бода.
Омољчани ће наредног викенда гостовати у Житишту,
где ће одмерити снагу с домаћим Бегејом.

Чланови АК-а Панонија учествовали су прошлог викенда у четвртом колу атлетског
митинга „Мини-лига централне Србије”, које је одржано у
Крагујевцу.
У конкуренцији 250 атлетичара из 19 клубова Панонија је наступила са пет такмичара у пет дисциплина. Анђела Кићовић је бацањем вортекса на даљину од 33,85 метара поставила нов лични рекорд, али је у укупном пласману заузела четврто место.

Ана Драгојевић је у трци млађих пионирки на 300 м освојила сребрну медаљу, а овог
пута је трчала 45,30 секунди
и тако поправила рекорд сезоне. Хана Јарамаз је у категорији атлетских школа такође померила лични рекорд на
1:54,30 и освојила је сребро у
трци девојчица на 600 м. Валентина Мирков је у истој конкуренцији била четврта на 200
м, баш као и њен брат Владимир у бацању вортекса, док је
скоку удаљ био пети.

СЛЕДИ ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СТАРТОВАЛИ И КОШАРКАШИ ТАМИША
Један од најуспешнијих спортских колектива у нашем граду
опет је у пуном погону. Док су
они најмлађи вредно тренирали у кампу на Тари, под руководством својих тренера, у понедељак, 20. августа, окупили
су се и сениори Кошаркашког
клуба Тамиш. Због реновирања Хале спортова на Стрелишту најбољи кошаркаши у нашем граду су први тренинг одрадили у сали ОШ „Јован Јовановић Змај”.
Прозивку првотимаца извршио је шеф стручног штаба Бојан Јовичић, коме ће и у новој
сезони у Кошаркашкој лиги Србије асистирати Иван Радовановић и Зоран Топић, те кондициони тренер Горан Копривица и физиотерапеут Дарко
Костић. Првом окупљању екипе у новој сезони присуствовао
је и председник КК-а Тамиш
Дарко Јовичић.
Током летње паузе дошло је
извесних промена у играчком
кадру КК-а Тамиш, али оно
што може да радује све љубитеље спорта у нашем граду, јесте чињеница да је „костур” тима из прошле сезоне остао на

Страну припремио

Александар
Живковић

окупу. Из екипе која је остварила сјајан успех у КЛС-у и
надметала се у Суперлиги наше земље, боје Тамиша ће и
убудуће бранити: Александар
Илкић, Стефан Митровић, Душан Кнежевић, Иван Смиљанић и Петар Баловић.
У клуб су се вратили Саша
Радовић, који је прошле сезоне наступао за Колубару из Лазаревца, као и Бранислав Лабудовић, који је дошао из Сједињених Америчких Држава.
Нови чланови КК-а Тамиш постали су и доскорашњи члан
Младости из Земуна Братислав

Јерковић, Алекса Шушић, који је стигао из Чачка, некадашњи ко шар каш Вој во ди не
Алекса Чабрило, као и Александар Торњански, који је бранио боје Динамика и Жаркова.
– Комплетан припремни период обавићемо у сали Основне школе „Јован Јова новић
Змај”, а тренираћемо и на СЦ-у
„Младост”. Екипа је прилично
подмлађена у односу на прошлу сезону, али имамо довољно времена да се добро припремимо. Ангажоваћемо још једно
појачање, играча на спољној позицији, али засад не журимо.

Чекамо прави тренутак и право
решење. Најважније је да су
момци на окупу и да су орни за
рад – рекао је први тренер КК-а
Тамиш Бојан Јовичић.
Овај спортски колектив су
одувек красили одлична организација и темељан и квалитетан рад са играчима. Не треба
сумњати да ће тако бити и овог
пута и да ће Тамиш и у новој
сезони у Кошаркашкој лиги Србији имати шта да каже и покаже, иако је већ сада јасно да
ће трка за бодове бити изузетно захтевна, али и неизвесна и
занимљива.

У оквиру припрема за Европско првенство у шаху, наш
суграђанин Марко Милановић се прошле недеље такмичио на сениорским турнирима у Крагујевцу и Јагодини, на којима су учествовали
искусни шахисти, међу којима и ФИДЕ и интернационални мајстори.
Марко је у Јагодини освојио новчану награду за најбољи резултат међу младим такмичарима, а потом је исти
успех поновио и у Крагујевцу, али је на том турниру освојио и четврто место у гене-

ралном пласману, што му је
удвостручило награду и донело пехар и златну медаљу.
Марко је на овим турнирима
освојио 65 нових рејтинг поена. Млади Милановић је први шахиста до десет година
који је прешао границу од
2.000 ФИДЕ рејтинг поена у
убрзаном шаху.
Марко ових дана креће на
Европско првенство у главни
град Летоније – Ригу – и надамо се да ће му ови успеси
помоћи да већ четврту годину заредом успешно представља Србију и град Панчево.

ШАХОВСКИ КУТАК
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Двојака
Снажне речи одузимају дах.
Као што примљени јаки ударци боксеру одузимају свест.
Без даха и свести могуће је само тумарати.
Или је немогуће и то.
Ако истовремено постоји потреба и за владањем собом.
Мада, има и оних што уживају у погубљености, у ономе што
доноси или може донети тренутак.
Остати без даха и свести, двојака је могућност момента.

Чистота
Диван је тај Сарти! Три брата баш знају да уживају у
њему.
Лазар Ановић, Војвођанска 77, Панчево

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

Постоји ли ишта чистије од дечјег осмеха и одобравања свега што
чиниш?
Када те као Бога гледа она особа коју си родила или направио.
Нема искривљених знакова интерпункције с тачком у подножју на крају претходних реченица јер се ради о реторичким питањима.
Не постоји ништа чистије од дечјег осмеха и одобравања свега што чиниш!

Мисли

Поглед на Скијатос.
Александра Мијатов, Љубомира Ковачевића 6,
Панчево

Када се погубиш – мисли!
Ако си збуњен, ослони се на своје мисли.
Мућни главом.
Изненадићеш себе јасноћом производа тог процеса.
Лепо је кад самог себе изненадиш.
Дивно је када се ослањаш на самог себе.
И да притом не мислиш како ти нико други није потребан.
Људи око тебе, они најближи, јесу важни.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Марија
Николић,
сликарка:
– Планирам да време проведем у Народној башти, Градском парку и поред
Тамиша. Најлепше је
у јутарњим и вечерњим сатима и тада
шетам своје дете.

Ален Хофман,
незапослен:
– Уживам у шетњи када је лепо време или
се купам на кеју. Кажу
да је загађено, али ја
се сваке године купам
тамо и немам никакве
проблеме.

Дамјан
Вељковић,
гимназијалац:
– Помоћи ћу мајци
око бизниса у расаднику. Излазићу
још мало с друштвом и вратићу се
на тренинге.
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