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У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  24 .  СЕПТЕМБРА 2021.

НОВО ЛИЦЕ ГРАДА

Број 4935, година CLIII

СТАДОСТАДО

Радови завршени у року, коловоз издигнут ради паркирања, 
заштићен топловод страна 2

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11

Алергија на амброзију
пуни ковид амбуланте

НЕКИ СИМПТОМИ ИСТИ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

стр. 3

КУКУРУЗ ОВЕ ГОДИНЕ
ПОДБАЦИО ЗБОГ СУШЕ

ГОТОВО ЈЕ АСФАЛТИРАЊЕ У ЦЕНТРУ,
СЛЕДЕЋЕ ЈЕ СТРЕЛИШТЕ, ПА МИСА

ПОЧЕЛА БЕРБА

ЗБОГ ОСНОВАНЕ СУМЊЕ ДА ЈЕ ПОТКРАДАЛА НАШУ ФИРМУ, У КОЈОЈ

ЈЕ РАДИЛА КАО БЛАГАЈНИЦА, И АРГУМЕНТОВАНИХ ТЕКСТОВА О ТОМЕ, 

СЛАВИЦА КНЕЖЕВИЋ ЈЕ ТУЖИЛА „ПАНЧЕВАЦ” ЗА ПРЕТРПЉЕНИ

ДУШЕВНИ БОЛ. ОПШИРНИЈЕ У СЛЕДЕЋЕМ БРОЈУ.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧИТАОЦЕ

стр. 9
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» стране I-VIII

Мултијезички додатак – на мађарском језику 

Többnyelvű melléklet – magyar nyelven 



Пакете бесповратне
донаторске помоћи
добиће 13 социјално
угрожених породица

На основу Уговора о донацији за реали-
зацију пројекта „Одскочна даска –
подршка становању и активној соци-
јалној инклузији осетљивих група”,
који се финансира из програма „Подр-
шка Европске уније социјалном стано-
вању и активној инклузији” (EU SHAI)
и суфинансира из буџета Града Панче-
ва, расписан је Јавни позив за избор
корисника за доделу пакета бесповрат-

не донаторске помоћи намењеног
корисницима из 13 социјално угроже-
них породица с територије града Пан-
чева. Расположива средства по овом
јавном позиву износе 291.722 евра (у
просеку максимално око 22.440 евра
по корисничкој породици).

Пакет донаторске помоћи састоји се
из два обавезна сегмента подршке:

1. стамбени пакет: додела куће са
окућницом на територији града Панче-
ва, с мањим радовима на стамбеној
јединици, укључујући трошкове јавног
бележника, катастра, проценитеља
имовине и лиценцираних инжењера и
пореза на пренос апсолутних права;

2. социоекономски пакет:
покућство и бела техника и IT
опрема и обука, преквалифи-
кациона обука и обука за при-
вређивање у сеоском дома-
ћинству с припадајућом опре-
мом / машинама, чување деце,
селидбе, правне услуге, услуге
породичног саветника, пробни
рад код одабраног послодавца
(за особе са инвалидитетом).

Право учешћа на јавном позиву има-
ју особе које припадају следећим циљ-
ним групама с пребивалиштем на
територији града Панчева:

1. жене жртве породичног насиља и
чланови њихових домаћинстава (девет
породица);

2. особе са инвалидитетом и чланови
њихових домаћинстава (три породице);

3. изузетно социјално угрожене
вишечлане породице (једна породица).

Јавни позив је отворен од 24. септем-
бра до 25. октобра 2021. године. Пра-
вилник, образац пријаве и пратеће про-
писане изјаве доступни су на огласним
таблама и званичним интернет страни-
цама Центра за социјални рад „Соли-
дарност” Панчево (www.csr pan ce vo.rs) и
Града Панчева (www.pan ce vo.rs). Додат-
не информације и подршку при попу-
њавању пријаве за јавни позив заинтере-
совани могу добити у Центру за социјал-
ни рад „Солидарност”, од контакт-особе
Јелене Џунић, на адреси: Филипа
Вишњића 16, канцеларија број 2, или
путем бројева телефона 013/319-843 и
063/146-35-63, као и преко имејла
szdm@csr pan ce vo.rs. С. Т.

смо у поступку израде пројекта кишне
канализације како бисмо могли да
изведемо радове на мрежи, која би се
спојила на постојећи кишни колектор
у Улици Вељка Влаховића. За све дру-
ге улице у насељу Стрелиште са асфал-
том ће се мало сачекати док не будемо
извели радове на кишној канализаци-
ји. Целокупно насеље управо гравити-
ра ка кишном колектору у Улици Вељ-
ка Влаховића, који сада користи само
20 одсто свог капацитета, те нисмо
ишли на пројектовање новог кишног
колектора, него ћемо додатним црп-
ним пумпама да премостимо постоје-
ће стање и да постојећи кишни колек-
тор у потпуности искористимо – обја-
снила је Маја Витман.

Друга фаза асфалтирања Улице
Вељка Влаховића започета је 22. сеп-
тембра. За време затварања ове улице
на делу од Улице Вељка Петровића до

Цвијићеве биће обустављен саобраћај
и мењаће се траса кретања возила јав-
ног градског превоза на линији број
6: Центар – Стрелиште – Војловица –
Рафинерија нафте Панчево, тако да
ће се возила кретати улицама Боре
Станковића, Цвијићевом, Вељка Вла-
ховића и даље старом трасом. За то
време неће бити у функцији стајали-
ште које се налази у Улици Вељка
Петровића.

У трећој фази радова у Улици Вељ-
ка Влаховића, од 7. до 21. октобра, по
истом систему ће бити изведени
радови на делу од Цвијићеве улице
до Улице Иве Андрића. За време
затварања саобраћаја поново ће бити
промењена траса кретања возила јав-
ног градског превоза на линији број
6: аутобуси ће се кретати улицама
Боре Станковића, Јована Бјелића,
Вељка Влаховића и даље старом тра-

сом. Током током периода ван упо-
требе биће аутобуска стајалишта у
улицама Вељка Петровића и Вељка
Влаховића.

Градска менаџерка је на овој конфе-
ренцији за новинаре говорила и о насе-
љу Миса, у коме нема много асфалти-
раних улица. Рекла је:

– Прилично тога смо урадили прет-
ходних година, али то није довољно.
Израђују се пројекти и ускоро крећу
радови на изградњи водоводне мреже
у улицама Охридској, Власинској и
Kордунашкој, које ће након тога бити
асфалтиране. Тренутно се радови
изводе у Преспанској улици и теку
добром динамиком.

Како је Маја Витман најавила, радо-
ви ће се изводити и у Борској улици,
затим у Хаџи Продановој, а биће довр-
шен и део Сремске улице који је прео-
стао да се асфалтира. С. Трајковић

Подигнут ниво коловоза
ради лакшег паркирања,
заштићен топловод

Радници и машине сада
на Стрелишту, а потом
на Миси

Поводом завршетка радова у централ-
ним градским улицама Димитрија
Туцовића и Војводе Петра Бојовића,
градска менаџерка Маја Витман одр-
жала је 21. септембра конференцију за
новинаре у насељу Солара, где је
асфалтирање ове деонице и окончано.
Она је казала да је комплетно урађен
потез који води кроз две поменуте ули-
це и Улицу генерала Петра Арачића, и
то од раскрснице са Улицом Моше
Пијаде до раскрснице са Улицом др
Жарка Фогараша. Додала је:

– Радови су завршени према дина-
мици коју смо планирали и улица је
20. септембра отворена за саобраћај.
Комплетно смо реконструисали посто-
јећи коловоз, који је био у лошем ста-
њу. Уз помоћ ЈKП-а „Грејање” урадили
смо заштиту постојећег топловода.
Гледали смо, такође, да подигнемо
ниво асфалта, јер је била велика разли-
ка између ивичњака и самог коловоза,
па је урађен важан посао с циљем лак-
шег и безбеднијег паркирања.

Градска менаџерка је потом подсе-
тила на то да су у насељу Стрелиште у
претходном периоду асфалтиране
четири улице и да је започето асфалти-
рање Улице Вељка Влаховића.

– Хтели смо да асфалтирамо цело-
купно Стрелиште, међутим анализом
смо увидели да у насељу прво треба да
се уради кишна канализација. Сада

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 24. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Сируп за
кашаљ

Лети време. Пролетело и лето.
Није било досадно: на срећу, али
у неким случајевима и нажалост.

Прво о лепим стварима. Шта
најбоље функционише у овој
земљи? Па, спорт, нормално.
Било је ове несуђене олимпијске
године много радости и, како и
треба да буде због равнотеже у
универзуму, помало и разочара-
ња. Ипак, тимски дух, који је изу-
зетно битан у свим сферама
живота, био је на висини – сви
наши олимпијци и параолимпиј-
ци били су као једно биће и заслу-
жили су за то златно поштовање.

После те светковине и даље смо
навијали: без дилеме најбољи
светски амбасадор ове земље у
њеној историји – непоновљиви
Новак Ђоковић – изгубио је
њујоршко финале, али је и тада
показао људску величину, пока-
зао је да уме да губи. Јер, емоције
није крио, а то краси човека. Вра-
тиће се он. И, нема детета у овој
држави које не размишља: кад
порастем, хоћу да будем Ноле.

Истовремено, овде смо се
наслушали прича о патриотизму,
оних политичких, у које мало ко
верује. Током тзв. међустраначког
дијалога о изборним условима, за
разлику од случаја нашег највећег
амбасадора, није било искрене
жеље да се нешто постигне, као
ни „олимпијског” тимског духа.
Свако је вукао на своју страну,
укључујући и европарламентар-
це, па су ти сувисли разговори с
некаквим закључцима завршени
без изненађења за обичног про-
матрача: трајали су дуго и нису
донели ништа. Тзв. опозиција је и
даље у 119 колона и таква наме-
рава да изађе на мегдан властима.
Или да не изађе уопште. Монти-
пајтоновци би од свега овога
направили сјајан скеч.

Веома су нас радовали и погле-
ди бачени ка оним картончићима
на којима се исписују цене по
супермаркетима: с попустом од
20 одсто, на „акцији”, све је ску-
пље за 20 одсто него у мају. Отво-
риш новчаник, а у њему фотка
теби драгих људи, здравствена,
лична и возачка, и... Хм, одуста-
неш од акције зване куповина.

Да, паметни људи носе здрав-
ствене књижице у новчаницима
или торбицама. Морају да буду
надохват руке. Не знаш када ће да
те стрефи, не дај боже, срчка или
шлог; али није то, сада је „у
моди”, неупоредиво више него
када смо били затварани по цео
дан и водили псе у шетњу у поноћ
пре годину и по дана, планетарна
пошаст, модерна куга – корона.

Следећи пут иде састав на тему
„Стигла нам је јесен”. Добро
дошла.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ЗАВРШЕНО АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Стиже зима.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ПРОМЕТНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У НОВОМ ОДЕЛУ

Улица војводе Петра Бојовића блиста

РАСПИСАН ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП ЗЕМЉИШТА

У првом кругу
онлајн лицитација

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА ПАНЧЕВА

Предложите кандидате
за награде

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

Пројекат „Одскочна даска”

Сва неопходна документа
прилажу се дигитално 

Јавни оглас за давање у закуп и на
коришћење државног пољопривред-
ног земљишта на територији града
Панчева расписан је 20. септембра.
Тим поводом чланица Градског већа
задужена за пољопривреду, село и
рурални развој Владислава Макси-
мовић рекла је да се у огласу налази
укупно 720 хектара земљишта и да ће
бити око хиљаду јавних надметања.
Објаснила је:

– Ове агроекономске године једно
јавно надметање јесте једна парцела.
Лицитације ће се изводити онлајн.
На градском сајту оглас је активан,
ставили смо линк, а све може да се
види и преко сајта Управе за пољо-
привредно земљиште. Заинтересова-
ни могу да погледају апликацију
„Дигитално јавно надметање” и

корисничко упутство на сајту
upz.min polj.gov .rs – морају да фор-
мирају свој кориснички налог, где ће
им тражити све неопходне податке, а
када се региструју, могу да аплици-
рају. Рок за пријављивање је 7. окто-
бар до 15 сати, а једном послату при-
јаву више није могуће мењати. Отва-
рање ранг-листе је 15. октобра у 10
сати.

Документација је иста као и рани-
јих година када се ради о првом кру-
гу лицитације и за физичка и за
правна лица, с тим што се овог пута
аплицира дигитално: сва неопходна
документа прилажу се скенирана
или фотографисана. Преко аплика-
ције ће се извршавати и уплата депо-
зита и све остало.

Јавни оглас и упутства налазе се на
сајту www.pan ce vo.rs, а треба отићи
на одељак „пољопривреда” и затим
на „лицитација пољопривредног
земљишта I круг 2021. година”. С. Т.

Градска управа позива грађане Пан-
чева, правна лица и све друге
организације да предложе
кандидате за Новембар-
ску награду Града Панче-
ва, која се традиционал-
но додељује поводом
Дана града Панчева.

Награде се додељују
физичком или правном
лицу које има преби-
валиште на територији
града Панчева за нај-
вреднија достигнућа у
областима: уметности,
науке, архитектуре и урба-
низма, новинарства, образо-
вања, спорта, привреде, медици-
не, социјалног и хуманитарног рада.
Награда може бити додељена поје-

динцу или групи за заједничко дело.
Предлог у писаној форми

који садржи податке о
кандидату и детаљно
образложење о достигну-
ћу или резултатима рада

због којих се кандидат
предлаже, као и личне
податке предлагача –

име, презиме, адресу –
треба доставити писар-
ници у Градском услу-
жном центру (улаз из
Улице Петра Арачића)

најкасније до 15. окто-
бра 2021. године.
Опширније о критерију-

мима за доделу Новембарске
награде могуће је информисати се
на сајту Града.
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Због врло сличних симптома
алергије на амброзију и коро-
навируса последњих дана
додатно се пуне амбуланте за
тестирање на ковид.

Број заражених коронавиру-
сом из дана у дан расте, али
исто тако и концентрација
полена амброзије у ваздуху.
Симптоми алергије на амбро-
зију и симптоми коронавиру-
са могу да личе, па људи одла-
зе на тестирања на ковид због
алергије и тако се беспотреб-
но излажи ризику.

Jедан наш суграђанин је оти-
шао на тестирање на корону
јер је изгубио чула, или је то
бар мислио, не знајући да је
алергичан на амброзију.

– Годинама ми се јавља
алергија на цветање топо-
ле, а најгоре ми је почет-
ком пролећа. Пре неколико
дана осетио сам гребање у
грлу, слинављење, сужење
очију, запушен нос, а онда
су ми чула ослабила толико
да их готово нисам ни имао.
Отишао сам да се тестирам,
био сам негативан и речено
ми је да је вероватно у пита-
њу јака реакција на амбро-
зију. Тада сам схватио да

сам пет сати седео међу
зараженима, директно се
угрожавајући – испричао је
он.

Лекари су више пута упо-
зоравали да поједине алер-
гије могу да личе на симпто-
ме короне, али забуне међу
грађанима очито још увек
има.

Проф. др Војислав Ђурић с
Клинике за алергологију и иму-
нологију Клиничког центра Срби-
је објаснио је који су то симпто-
ми који су заиста за одлазак на

ковид тестирање, а који за одла-
зак код изабраног лекара.

– Када говоримо о алергији
на амброзију, јавља се бистар
секрет, сужење очију које је
обилно, свраб носа, кијање у
серијама, па и зачепљење носа.
Уколико нема температуре,
места паници нема – рекао је
Ђурић.

Татјана Радосављевић, пул-
молог, објаснила је да се симп-
томи овакве алергијске реак-
ције готово уопште не разли-
кују од прехладе.

– Важно је напоменути да
због запушености носа долази
до смањења и/или губитка чула
мириса. Ове две чињенице
могу отежати разликовање
симптома алергије на амбро-
зију од симптома ковида, што
неке људе доводи до панике.
Ипак, ниједну алергију не пра-
ти температура и то је важно
знати. Зато пацијенти код којих
изостаје температура морају
ипак да се јаве свом изабра-
ном лекару – објаснила је
Татјана Радосављевић.

ЗА ШЕСТ ГРУПА

Легло по 5.900
динара

На рачуне шест група грађа-
на у среду, 22. септембра,
легла је новчана помоћ у изно-
су од 5.900 динара, односно
50 евра у динарској против-
вредности.

Новац су, поред пензионе-
ра, добили и корисници права
на дељиву породичну пензију,
инвалиди рада друге и треће
категорије инвалидности, одно-
сно преостале радне способ-
ности, те инвалидна деца.

Услов за исплату ове помо-
ћи за све наведене групе јесте
да су грађани било које од
тих права остварили закључ-
но с 13. септембром текуће
године. Корисницима којима
решења о признавању права
буду донета након 13. септем-
бра исплата ће бити изврше-
на једнократно, након успо-
стављања исплате права.

Ова помоћ се исплаћује у
оквиру трећег пакета мера
помоћи државе грађанима и
привреди. Очекује се и да ће
у новембру сви грађани доби-
ти по 30 евра, у децембру још
по 20 евра, док ће почетком
наредне године пензионери-
ма бити исплаћено још 20.000
динара. Д. К.

ФУДБАЛ – ПРВА ЛИГА

„Жеља” надиграо
лидера

У осмом колу Прве лиге
Србије, које је одиграно у
среду, 22. септембра, фуд-
балери „Железничара”
остварили су најважнију
победу у досадашњем току
шампионата. Они су на
свом терену, на Спортском
центру „Младост” у Пан-
чеву, савладали лидера на
табели, „Младост ГАТ” из
Новог Сада, с резултатом
3:0 (2:0).

Голове за тим из нашег
града постигли су Миро-
љуб Kостић, Лазар Марко-
вић и Лазар Милошев.
Гости из Новог Сада, који
су до меча у Панчеву при-
мили само један гол, нису
имали ни грам наде да могу
изборити повољнији резул-
тат. Толико је „дизелка” из
Панчева била надмоћнија.

Првенствена трка за
бодове у Првој лиги наста-
вља се у понедељак, 27.
септембра. „Жеља” тог дана
гостује у Добановцима, где
ће одмерити снаге с дома-
ћом екипом „Будућности”.

А. Ж.

ЕПИДЕМИОЛОШКА
СИТУАЦИЈА

Расте број
оболелих

Институт за јавно здравље Вој-
водине у својим дневним изве-
штајима свакодневно епиде-
миолошку ситуацију у АП Вој-
водини оцењује као неповољ-
ну.

У среду, 22. септембра, је
на територији 44 општине и
града ситуација била ванред-
на. У Институту наводе да
међу новооболелима већ дуже
време доминира радно актив-
но становништво, а највећи
део чине особе узраста 20 до
39 година, а потом од 40 до
59 година. У структури обо-
лелих доминирају невакци-
нисане особе свих узраста.

На дан објављивања изве-
штаја Института, број регистро-
ваних активних случајева у АП
Војводини био је 17.939. Нај-
веише их је било у Новом Саду
(4.713).

Институт сматра да у наред-
ном периоду треба посветити
пажњу поштовању предложе-
них општих мера заштите на
сваком месту и посебно потре-
би вакцинације што већег бро-
ја људи. Д. К.

ПОМОЋ ПСИХОЛОГА

Бесплатно онлајн
саветовалиште

Ако имате од 15 до 30 година и
потребан вам је савет психоло-
га, до краја године такву врсту
помоћи можете добити онлајн,
на порталу zdra vo pan ce vo.rs, пот-
пуно бесплатно и анонимно.

Ова услуга функционише у
оквиру пројекта „Онлајн саве-
товалиште за младе ’Са психо-
логом на ти’”, који реализује
удружење „Панчевачки омла-
дински центар” у сарадњи с
центром „Психогенеза”, а уз
финансијску подршку Града
Панчева.

На порталу zdrav pan ce vo.rs,
у рубрици „Млади”, пронађите
контакт-форму и поставите
питање. Одговор Јадранке Гру-
јичић Ђурић, психолога и пси-
хотерапеута, добићете за нај-
више неколико дана на своју
имејл адресу. Поједина пита-
ња (по потреби измењена ради
заштите идентитета аутора) и
одговори биће објављени и на
поменутом порталу, како би и
друге особе са сличним про-
блемом могле да прочитају
савет стручњака.

Пројекат траје до 31. децем-
бра, па ће и ова услуга бити
доступна до тад. Д. К.

ДОДАТНО УГРОЖЕНИ

Људи који иначе имају про-

блем са алергијама теже под-

носе уколико се заразе

коронавирусом, каже пулмо-

лог Татјана Радосављевић.

Она додаје:

– Када су упитањупацијен-

ти који су осетљивији и који

теже подносе алергије, њима

је много теже када оболе од

ковида. Људи са алергијама

већ имају један атак на респи-

раторнеоргане, а коронавирус

може само да погорша њихо-

во здравствено стање.

Завод за здравствену
заштиту радника „Панче-
вац”, прва и једина уста-
нова тог типа у Војводи-
ни, константно ради на
проширењу богатог спек-
тра својих услуга, због
чијег је квалитета већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу број-
них Панчеваца и Панчев-
ки већ и становника чита-
вог јужног Баната.

Настављајући мисију да
постане прва приватна
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему
нашли и неки од најце-
њенијих стручњака с Вој-
номедицинске академије,
из Опште болнице Пан-
чево и са Института
„Дедиње” у Београду.

Тако, на пример, заинте-
ресовани у Заводу „Панче-
вац” могу да ураде и кар-

диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као
и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и др
М и о д р а г
Шипчић с Вој-
номедицинске
академије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг
Вујић, који ради уролошке
прегледе. За прегледе из
области гинекологије заду-

жена је др Весна Новичић
Ђоновић из Дома здравља
Палилула.

Било који од наброја-
них специјалистичких
прегледа можете заказа-
ти радним данима од 7
до 14 сати и суботом од 7
до 12 сати, путем теле-
фона 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издва-
ја се и по томе што у хема-
толошко-биохемијској
лабораторији те установе
пацијенти већину вери-
фикованих, контролиса-
них и сумираних резул-
тата могу добити за свега
сат времена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-

вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно

урадити пре-
гледе и анали-
зе на једном
месту и доби-
ти резултате
што пре. С
тим у вези,
треба подсети-
ти и на то да
се у Заводу,
примера ради,
све врсте
л е к а р с к и х
уверења изда-
ју за макси-
мално два
сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-

зетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додат-
ним погодностима које
остварују сви који поседу-
ју лојалти картице Ауто-
центра „Зоки”, погледај-
те на рекламним страна-
ма нашег листа. Додатне
информације можете
добити на 013/21-90-900
и 013/21-90-903, а ново-
сти пратите и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

Кад онај Том Круз у „Немогућој
мисији” растура негативце, он у
ствари „преписује” од свог идо-
ла: панчевачког адвоката Јова-
на Ћирића. Јер, популарни Ћира
је увек ту да помогне када је
неко у невољи, посебно када
намирише да тај неко безрезер-
вно верује адвокату пошто га, је
л’ те, он представља пред судом.
И има кинту.

Према речима нашег саговор-
ника, чије личне податке има-
мо и спреман је да сведочи о
свему овоме пред судом, али
жели да остане анониман, Ћирић
сваки поднесак за одлагање рочи-
шта и суђења наплаћује сто евра.
Нормално, никакве признанице
за примљени новац не издаје јер
би му тако можда у траг ушле
разне службе, а он је на тајном
задатку узимања кинте.

Али то је тек почетак. Наш
Суперћира је тражио од свог
клијента 1.000 евра за покушај,
дакле само за покушај да среди
код судије у Апелационом суду
у Новом Саду пресуду у корист
особе коју храбро заступа. Нарав-
но, том приликом је за путне
трошкове узео 400 евра. Шта је
ту чудно? До главног града Вој-
водине има сто километара, што
је десетак литара бензина, а то
кошта око 30 евра. Али Ј. Ћ.
путује вероватно хеликоптером,
што се не зна поуздано, знате
већ, због оних служби.

Е, сад, има ту још нешто: свом
клијенту, који ће, понављамо,
све ово рећи и пред судом, Ћира
је тражио 20.000 евра као надок-
наду за сређивање предметне
пресуде у Новом Саду у његову
корист. Цена права ситница, јер

Том, овај, Ћира то може тако,
зна људе, има тим. Поштују га,
цене га, ево, питајте његове пан-
чевачке колеге и запослене у
суду.

Ипак, штета... Изгубио је слу-
чај. Тешко му је. Дао је све од
себе. Летео је да то реши у корист
клијента. Душа га боли. Боли га.
Узео је Ћира само 20.000 евра
током тог дугог процеса за писа-
ње нових тужби и поднесака у
име свог клијента.

Срам било нашег саговорни-
ка што таквог човека ставља у
неугодан положај: еј, само 20.000
евра без иједне признанице, а
могло је да буде и 30.000 евра
да је Суперћира путовао до Субо-
тице.

Додуше, постоји и реалан кли-
јентов проблем: док је Ћирић
„сређивао ствари”, истекао је рок

за понављање поступка. Клијент
изгубио све, платио све...

Ту се сад јавља сумња: да није
Ћира, како се оно каже у кри-
мићима, да, двоструки агент. Да
није можда радио и за другу
страну. Али новинари само пра-
ве интриге, није то њихова ствар,
то је нешто чиме би требало да
се позабави Адвокатска комора
Војводине. Р. Т.

(НЕ)МОГУЋА МИСИЈА: ЈОВАН ЋИРИЋ У АКЦИЈИ

Сомови (евра) ударају у главу

КАО ДА КОРОНА НИЈЕ ДОВОЉНА

АЛЕРГИЧНИ НА АМБРОЗИЈУ
ПУНЕ КОВИД АМБУЛАНТЕ



Процедура
једноставна, исплата
од 1. јануара

У Румунију и Бугарску
не може да се путује,
БиХ и Мађарска
отворене

Према уредби коју је усвојила
Влада Републике Србије, за сва
путовања која су уплаћена до 15.
марта прошле године, уколико
она нису реализована, грађани
су имали могућност да од тури-
стичких агенција у којима су
уплатили аранжмане добију
потврде о заменским путовањи-
ма, на којима је јасно назначено
када су путовање уплатили и
колико је коштало. Та потврда
је заменски ваучер с којим је
могуће одабрати неку другу
дестинацију.

Пошто се ситуација с корона-
вирусом искомпликовала, па ни
заменски ваучери нису искори-
шћени, грађанисадамогудаапли-
цирају код туристичких агенција
за повраћај новца који су уплати-
ли и после врло једноставне про-
цедуре треба и да га добију.

Пад у Грчкој за 50 одсто

Директор Националне асоција-
ције туристичких агенција Срби-
је Александар Сеничић рекао је
на РТС-у да су агенције очеки-
вале да ће бити већа искори-
шћеност заменских путовања, а
да је реализовано тек нешто више
од 40 одсто заменских ваучера.

– Најмање путовања је иско-
ришћено у Грчкој. Пад у Грчкој
је негде око 50 одсто. Од 1. 
јануара 2022. године креће испла-
та средстава грађанима који нису
искористили заменска путова-
ња, уколико их не искористе до
краја године, а од 15. јануара, у
законском року, моћи ће тај
новац и да подигну. Потребно је
да само имају потврду о замен-
ским путовањима односно уго-
вор о путовању и да се обрате
својој туристичкој агенцији у
којој су то путовање уплатили –
објаснио је Сеничић.

Он истиче да ситуација није
једноставна у туристичким аген-
цијама, јер није могуће за два
или два и по месеца надомести-
ти период када због коронави-
руса нису радиле.

– Биће проблема око исплате
новца, уколико, наравно, не дође
до неке помоћи. У том смислу,
пре неколико месеци започели
смо иницијативу: обратили смо
се ресорном министарству за
помоћ туристичким агенцијама
у виду наменских кредита за
повраћај новца грађанима који
нису искористили ова путовања.
Очекујемо да се то реализује до
краја године – казао је Сеничић.

Још један од проблема за тури-
стичке агенције је тај што је Срби-
ја враћена на „црвену листу” у
многим земљама. Директор
Националнеасоцијацијетуристич-
ких агенција Србије објашњава:

– Да се ситуација није иско-
мпликовала у епидемиолошком

смислу, сигурно би помогла и
путовања која се реализују током
јесени и зиме. Нажалост, на то не
можемо да рачунамо, како ства-
ри стоје. Постављање Србије на
„црвену листу” је додатна окол-
ност због које туристичке агенци-
је неће моћи да рачунају на вели-
ки број земаља које су у нашем
окружењу, нажалост и у Европи.

Он се ипак нада, без обзира
на све проблеме, да ће агенције
уз помоћ ресорног министар-
ства све обавезе према грађани-
ма и реализовати.

Конфузија у
правилима путовања

Говорећи о промени услова ула-
ска у земље за држављане Србије,

Сеничић каже да у Румунију и
Бугарску не можемо уопште да
путујемо, али додаје да је највећи
број земаља оставио регулативе
које су трајале током целе године.

– Не верујем да ће туристичке
земље до краја сезоне мењати
било шта. Говорим о Турској, Грч-
кој, Египту, Црној Гори, Македо-
нији, Албанији... То су земље у
које можемо да путујемо уколико
смо вакцинисани обема дозама,
без додатних докумената, или ако
нисмо вакцинисани потребан је
негативан пи-си-ар или антиген-
ски тест – рекао је Сеничић.

Он је додао да за путовање,
рецимо, на Кипар, без обзира на
то да ли поседујете било шта од
ових докумената, морате имати
додатни пи-си-ар тест по дола-
ску на дестинацију. Такође, посто-
је државе у западној Европи које
не прихватају све вакцине.

– Конфузија која влада у пра-
вилима путовања наставиће се и
у наредном периоду. Препорука
онима који путују јесте да пре
поласка на сајту Министарства
иностраних послова провере кон-
кретне детаље о уласку у земљу.
Само БиХ и Мађарска су земље
у које можемо да уђемо без додат-
них докумената – навео је он.

Онима који су одлучили да
летују у септембру или почет-
ком октобра Сеничић препору-
чује Турску или Египат због усло-
ва уласка, као и због епидемио-
лошке ситуације.

4 ДРУШТВО
Петак, 24. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

УПА ДЉИ ВА ИНФЛА ЦИ ЈА ДОБИ ЛА ПОТВР ДУ

Народ на бан ка: сма ње ње пону де пови си ло цене

Зашто је данас неопходно знати све о албуму „Пакет аран-
жман”? Пре свега зато што се ради о плочи која у себи
садржи кључни преломни тренутак југословенског рокен-
рола, када је он прерастао у побуну. „Пакет аранжман” и
даље је непревазиђен манифест београдске новоталасне
генерације. У години свог изласка, 1981, без увијања је про-
говорио о преокрету којим је започела једна друга ера. Он
никада заиста није био жанровски чист панк албум, него
нешто много веће – есенција „новоталасног” обећања да
свако може изабрати да буде шта год хоће, те да је таква
слобода надохват руке. Испоставило се да је то ипак било
мало превише слободе за Југославију, каква је била тад, а
можда чак и за потоње државе, настале на њеном некада-
шњем простору.

(Музички критичари Зорица Којић
и Драган Амброзић, 

портал „Нова.рс”, 20. септембар)

* * *
Људи мешају ствари па помисле: „Нешто с њим није у реду
чим иде код терапеута”. Не, са свима нама нешто није у
реду, што не значи да смо дисфункционални, него да може-
мо да будемо функционалнији и бољи. Сами са собом да
будемо бољи, не нужно са другима. Тачније речено, према
себи да будемо бољи, а онда ћемо бити и са другима.

(Глумац Милан Марић, 
„Недељник”, 18. септембар)

* * *
По мом мишљењу, човек је састављен од више међусобно
сукобљених идентитета. Он, на пример, поседује нацио-
нални, политички, верски, професионални итд. идентитет.
Данас влада шематско схватање, према којем национални
стоји на врху пирамиде, а све остало испод њега. По мом
схватању сви идентитети су равноправни, али – и тога тре-
ба да будемо свесни – и често се сукобљавају у души човека.
Ко сам ја? – за то немам дефинитивни одговор. Најчешће
смо терен драматичног, понекад трагичног сукоба. Нацио-
нални идентитет има много нијанси. Мислим – на пример
– да без европског, национални идентитет је крњи, а такав
је и без свести о припадању људском роду. Ако национални
остаје изоловани апсолут, онда долази до немилосрдне
агресивности. Рађа се човек једне димензије, који је увек
агресиван и искључив. Сложеност уједно је и пацификаци-
ја идентитета.

(Писац Ласло Вегел, 
„Данас”, 18. септембар)

* * *
Време у коме данас живимо показало је да се људски род
заиграо у трци за профитом, тако нам је угрожено оно што
нам је неопходно да преживимо – наша животна средина.
На све ово, појавила се пандемија, која је, верујем, резултат
поремећаја екосистема. Све ово је драматично променило
наше животе, поред природе.

(Глумица Светлана Бојковић, 
портал „Нова.рс”, 15. септембар)

* * *
Још је Данило Киш разборито истицао да је национализам
кич. А посебно страшно је што се људи прибојавају да уста-
ну против таквог распојасаног кич-национализма, да не би
били проказани. А од кога и чега? Једно је волети своју нпр.
девојку или жену, али уколико изграфитирате цео улаз у
њену стамбену зграду, и још изнајмљујете разне билборде
по којима рекламирате своју љубав, носите њен лик на
мајици и слично, то је некако јефтино, претерано и без
везе, зар не? Исто је и са државом. Љубав је лепо осећање,
али смањимо доживљај.

(Социолог Алексеј Кишјухас, 
портал „Новости”, 19. септембар)

* * *
Када мислим о њему, мислим о витезу, човеку чији је
морал чврст као камен. О дијаманту какав је могла само
крсташка калдрма да избруси, а опет... Опет, како да кажем
колико је велики, како да објасним човека великог као
живот? Тако савршен, а једноставан, као песме „Битлса”.
Када оде пријатељ, буде бол, јер је цена сваке љубави бол и
мора се платити та цена. Важније је да љубав остаје у срцу и
биће ту последњег пута када закуца.

(Пријатељ породице Ивковић
Предраг Пантовић, 20. септембар, 

In memo ri am Душан Дуда Ивковић)

* * *
Моја генерација… Да, то је читава једна армија од око
два милиона, то је генерација људи која је неуништива.
Све смо ми прошли. И социјализам и капитализам, и
санкције, и инфлације и ратове, и бомбардовање. Не веру-
јем да у Европи постоји генерација која је тако јака, да је
све то прошла. Кад неко каже – стари људи. Нема овде
старих људи, нема. То је једна, морам да кажем, луда и
вечно млада генерација. Ми смо знали и да волимо и да
патимо, и да се боримо и да се надамо.

(In memo ri am Миња Субота)

КОНЦЕПТ ИСПЛАТА НОВЦА ГРАЂАНИМА ЗА ЗАМЕНСКЕ ВАУЧЕРЕ

ПОВРАЋАЈ ПОМОЋУ КРЕДИТА АГЕНЦИЈАМА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Пре ма зва нич ној 
ста ти сти ци, инфла ци ја
од почет ка годи не
дости гла 4,3 одсто

Сва ко ко оби ла зи про дав ни це
и меса ре запа зио је да је током
лета поску пе ло пиле ће, свињ -
ско и јуне ће месо, и то од 20
до 40 одсто. Нарав но, цене нису
у свим про дај ним објек ти ма
исте, тргов ци нуде робу на тзв.
акци ја ма, али реци мо нај ква -
ли тет ни је јуне ће месо у јед ној
про дав ни ци у цен тру гра да
кошта 1.000 дина ра, а бут 900,
иако се доско ра могао купи ти
за 750 дина ра по кило гра му.
Свињ ско месо, које се, како
меса ри кажу, нај че шће про да -
је, у мега мар ке ти ма, где га
мора те купи ти ако у бли зи ни
нема меса ре, поску пе ло је за
око 200 дина ра за кило грам,
што је око 30 одсто више него
у јуну.

Ово је нај у оч љи ви ји доказ
инфла ци је, а то је потвр ди ла и
Народ на бан ка саоп ште њем ста -
ти сти ке о расту цена на мало:

„На инфла ци ју су ути ца ле и
више цене меса, као после ди -
ца сма ње не пону де, пове ћа не
тра жње и изра зи то ниске базе
из истог пери о да прет ход не
годи не. Поред тога, знат но виша

свет ска цене наф те у одно су на
исти пери од прет ход не годи не
и даље у вели кој мери ути че
на кре та ње инфла ци је, с обзи -
ром на то да раст цена дери ва -
та наф те на дома ћем тржи шту
чини око четвр ти не укуп не
међу го ди шње инфла ци је у авгу -
сту. Пове ћа ње међу го ди шње
инфла ци је у авгу сту вође но је
при вре ме ним фак то ри ма, пре
све га ниском базом из прет -
ход не годи не и сезон ски неу о -
би ча је но висо ким цена ма воћа
и повр ћа услед непо вољ них вре -
мен ских при ли ка и сла би јег

рода, као и пове ћа не тра жње и
у Срби ји и у реги о ну.”

Пре ма зва нич ној ста ти сти -
ци обја вље ној сре ди ном овог
месе ца, инфла ци ја је од почет -
ка годи не дости гла 4,3 одсто.
На месеч ном нивоу авгу стов -
ски раст цена био је 0,9 одсто,
а јун ски и јул ски око три одсто.

Струч ња ци кажу да је већа
инфла ци ја карак те ри стич на и
за дру ге држа ве. Раз лог за то је
ситу а ци ја у вези с коро на ви ру -
сом, одно сно дво го ди шње ван -
ред но еко ном ско ста ње: посто -
је вели ки паке ти помо ћи да би

се поспе ши ла сла ба шна еко -
ном ска актив ност која је била
огра ни че на мера ма вла да ради
спре ча ва ња шире ња виру са.

Уз то, еко но ми сти пред ви ђа -
ју да ће се тренд раста цена на
мало наста ви ти све док се при -
вре да пот пу но не отво ри и при -
вред ни ци ма не омо гу ћи нор -
мал но посло ва ње, јер посто је
про бле ми на стра ни пону де.
Пошто је срп ска веза на за евро -
зо ну, пра ти ће и тамо шњу инфла -
ци ју. Пре ма њима, Народ на бан -
ка Срби је мора ће да пра ти поте -
зе Европ ске цен трал не бан ке.

Они ма који се дозна ју у цене
беле тех ни ке, елек трон ских
про из во да, ком пју те ра и ауто -
мо би ла, затим оси гу ра ња, бан -
кар ских услу га, пута ри на –
јасно је да је све знат но поску -
пе ло у послед ње вре ме.

Али вра ти мо се на поче так:
хра на, без које се не може,
кошта као ника да пре, а то нај -
ви ше зани ма обич ног чове ка.
Расту цене упра во оно га што
сви нај ви ше тро ше и зато се
„гута ју кне дле” када се отва ра
нов ча ник.

ВЕРОВАТНО НИШТА
ОД ЂАЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА

Препорука Министарства

просвете је да се ђачке екс-

курзије за ову школску

годину реализују у зонама

Србије које су зелене, али

не може се очекивати да ће

у овако тешкој епидемиоло-

шкој ситуацији родитељи

дозволити деци да путују.

Директор Националне

асоцијације туристичких

агенција Србије Александар

Сеничић каже да је један од

проблема када се ради о

заменским путовањима то

што је остао велики број

неискоришћених путовања

у ђачком туризму. Он про-

цењује да је ниво обавеза

које имају туристичке аген-

ције, само када је реч о

ђачком туризму, десетак

милиона евра, што ће се

решавати у пакету са свим

осталим повраћајима за

заменска путовања.



Србија граби ка
вредностима
развијеног света

Мушкарци и даље
држе монопол у
менаџменту фирми

Компанија НИС, Координационо тело
за родну равноправност и Агенција УН
за родну равноправност и оснаживање
жена организовали су недавно у Бота-
ничкој башти „Јевремовац” у Београду
конференцију под називом „Енергети-
ка, родна равноправност и одрживи
развој”. Циљ скупа је био да се укаже на
значај родне равноправности, коју су
Уједињене нације истакле као један од
17 глобалних циљева одрживог развоја,
као и да се продискутује о положају
жена у енергетском сектору Србије.

Отварајући конференцију, проф. др
Зорана Михајловић, потпредседница
Владе Србије и председница Координа-
ционог тела за родну равноправност,
истакла је да родна равноправност и род-
на перспектива морају да се нађу у сва-
кој пори нашег друштва, како бисмо као
заједница за неколико година могли да
кажемо да смо успели да створимо јед-
наке услове за жене као и за мушкарце.

– Ова година је кључна за развој енер-
гетике, заштиту животне средине, али
и родну равноправност, у којој смо
покренули бројне процесе и препозна-
ти смо у свету по достигнућима. Ако
говоримо о положају жена у енергет-
ском сектору, међу запосленима их
бројно има, али на руководећим мести-
ма на којима се доносе одлуке и одлу-
чује о новцу и инвестицијама, које изно-
се по неколико стотина милиона евра,

готово да их нема. Жене више уписују
и завршавају факултете, па и у овој
области, хајде да им дамо шансу да на
тржишту рада примене оно што су нау-
чиле – рекла је Зорана Михајловић.

Темељ друштва

Кирил Тјурдењев, генерални директор
НИС-а, истакао је да су за компанију
највреднији ресурс њени запослени, као
и да НИС ангажује више од 11.000 запо-
слених, од којих су трећина жене.

– Родна равноправност за НИС није
само лепа идеја коју треба остварити у
будућности. За нас је равноправност
свакодневна пракса коју вредно уна-
пређујемо из дана у дан. Нашу разли-
читост видимо као шансу да уједини-
мо најбоља искуства и унапредимо сво-
је пословање у свим областима. Радно
окружење у коме се безусловно пошту-
је равноправност свих запослених је
приоритет за НИС. Родна равноправ-
ност је један од темеља одрживог
развоја компаније, који ћемо настави-
ти да негујемо и развијамо уз подршку
партнера, међу којима истакнуто место
заузима Министарство рударства и енер-
гетике – навео је Тјурдењев.

Блерта Ћела, заменица регионалне
директорке Агенције УН за родну рав-
ноправност за Европу и централну Ази-
ју, истакла је да су жене кључни покре-
тачи промена које могу обликовати нави-
ке целе породице када је реч о употреби
енергије и других активности усмере-
них на заштиту животне средине.

– Не можемо развијати одржива енер-
гетска решења ако не узмемо у обзир
главне потрошаче енергије који се бри-
ну о домаћинству, а то су жене. Сва
решења о енергетском сиромаштву
морају осигурати да никога не остави-
мо иза себе, да дамо приоритет потре-

бама и интересима жена, да се позаба-
вимо енергетским сиромаштвом жена
и ниским приходима – рекла је пред-
ставница Уједињених нација.

Нема разлике у зарадама

Након уводних обраћања одржан је
панел под називом „Родна равноправ-
ност и енергетика: изазови и потенци-
јали”, који је модерирала Маја Лалић,
председница удружења „Миксер”. На
панелу су говорили Јованка Атанацко-

вић и Зоран Лакићевић, државни секре-
тари у Министарству рударства и
енергетике, Јелена Попара, директор-
ка Функције за интерну ревизију и упра-
вљање ризицима компаније НИС, Мила-
на Рикановић, шефица Канцеларије
Агенције УН за родну равноправност у
Србији, и Данијела Исаиловић, мена-
џерка удружења „Обновљиви извори
енергије Србије”.

У свом обраћању Јелена Попара је
истакла да је НИС компанија која охра-
брује жене да се баве занимањима која
су традиционално перципирана као

мушка, тако да међу 1.853 инжењера у
компанији има више од 500 жена. Тако-
ђе, НИС омогућава постепени повратак
запослених с породиљског одсуства,
затим слободан дан 1. септембра за
колегинице чија деца полазе у основну
школу, не прави разлике у зарадама на
основу пола, те подстиче усавршавање
и професионални развој запослених.

– Желимо да пружимо добар при-
мер и потврду тога да родно сензитив-
не компаније постижу боље резултате.

Али родна равноправност је комплек-
сна област у којој се напредује кроз
синергију државе, компанија, невлади-
ног сектора. Због тога је за НИС од
велике важности подршка коју пружа
заједници и кроз различите програме
компанија је у те сврхе од 2009. године
уложила више од четири милијарде
динара. Тим путем ћемо и да настави-
мо – рекла је Јелена Попара.

Општи закључак панела је да је у
Србији остварен напредак по питању
родне равноправности, као и да посто-
ји простор за даља унапређења.

ДРУШТВО
Петак, 24. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Конкурс за стратешког
партнера отворен
је до 11. октобра

Позив упућен, 
понуда на столу

Влада Републике Србије пре десетак
дана објавила је јавни позив за страте-
шког партнера за панчевачку „Петро-
хемију”, који ће докапитализовати
предузеће са 150 милиона евра и стећи
власнички удео од 90 одсто.

У читаву причу се укључио и пред-
седник Србије Александар Вучић, који
је одмах по објављивању ове информа-
ције рекао да верује да ће то питање
коначно бити решено, а радницима
поручио да немају разлога за бригу, јер
„Петрохемија” добро стоји и на свом
рачуну сада има 82 милиона евра. Како
је рекао, то значи да би, уколико би
сама морала да се издржава у наред-
них годину до годину и по дана, било
довољно новца за то.

– Сасвим је извесно да је могуће да
понуде буду из две или три земље које
у томе могу да пронађу интерес. Своје-
времено смо разговарали и са „Гаспро-
мом” и другим партнерима, од Азер-
бејџана до Ирана, али никада нисмо
успели да нађемо стратешког партнера
– подсетио је Александар Вучић у изја-
ви за престоничке медије.

Председник није конкретно преци-
зирао које би компаније могле бити
заинтересоване за петрохемијски ком-
плекс у јужној индустријској зони, али
је напоменуо да ће то сигурно бити она
која има могућност за довлачење сиро-
вина на најлакши могући начин. Они
који се иоле дознају у петрохемијску
прераду већ након ових речи могу да
наслуте да је НИС у предности у односу
на све друге конкуренте. Наравно, НИС
би у том случају био приморан да реду-
кује производњу горива у корист сиро-
вине која је неопходна за рад панчевач-
ког петрохемијског гиганта.

НИС је у игри

Да је руско „освајање” јужне инду-
стријске зоне сасвим извесна ствар,

говори то што је и сам председник
истакао да је „разговарао с председ-
ником ’Гаспромњефта’ Александром
Дјуковом и с председником Управног
одбора ’Гаспрома’ Алексејем Миле-
ром више пута” и да верује „да смо на
путу да све то решимо”. Иначе, пред-
седник се пре десетак дана, како је
потврдио и на свом „Инстаграм” нало-
гу, састао управо с Дјуковом, након
чега се спекулисало да је тема разго-
вора, између осталог, била и „Петро-
хемија”.

НИС ће свакако погледати тендер-
ске услове, па ће одлучити да ли ће
учествовати у куповини или не. Подсе-
ћања ради, у интервјуу за наш лист
Андреј Тучнин, први заменик генерал-
ног директора НИС-а и директор Дирек-
ције за Downstre em руско-српског нафт-
ног гиганта, истакао је да интерес посто-
ји, али да све зависи од тога шта ће
Влада Републике Србије понудити буду-
ћем стратешком партнеру.

Редакција листа „Панчевац” упути-
ла је конкретно питање менаџменту
компаније НИС о евентуалној купови-
ни државног пакета акција нафтног
гиганта и на нашу адресу стигао је сле-
дећи одговор:

„Компанија НИС и ХИП ’Петрохе-
мија’ су дугогодишњи стратешки парт-
нери и НИС је свестан значаја који
’Петрохемија’ има за привреду Репу-
блике Србије, али у овом тренутку, док
је процес приватизације у току, ком-
панија није у могућности да даје детаљ-
није коментаре.”

Правила игре

Конкурс за будућег власника већин-
ског пакета акција „Петрохемије”
отворен је до 11. октобра, а услов је
да заинтересовани положе милион
евра. Тендерске пропозиције, обја-
вљене на сајту Министарства при-
вреде, налажу да стратешки инве-
ститор може бити домаће или стра-
но правно лице, док конзорцијуми
или други облици удруживања нема-
ју право учествовања у поступку при-
ватизације. Евентуални купац пре
свега треба да се као својом послов-
ном делатношћу, у периоду од нај-
мање три узастопне пословне годи-
не које претходе години објаве јав-
ног позива за приватизацију „Петро-
хемије”, претежно бавио производ-
њом пластичних маса у примарним
облицима или производњом нафте
и нафтних деривата. Потом, треба
да је остварио пословни приход од
најмање 1,2 милијарде евра у свакој
од последње три пословне године,
као и да је остварио пословни доби-
так у истом периоду.

Људи од струке истичу да је, када
се погледају услови тендера, савим
извесно да је Влада Републике Срби-
је припремила терен за тако дуго
очекивану синергију панчевачких
гиганата – Рафинерије и „Петрохе-
мије”.

Е, сада, остаје да се види да ли је
НИС спреман да уложи 150 милио-
на евра и сагради фабрику полипро-
пилена, која представља следећу
фазу у развоју „Петрохемије”. С обзи-
ром на то како НИС послује у Срби-
ји, сасвим је извесно да тај трошак
неће бити неки проблем, уколико
изузмемо прошлу годину која је била
катастрофална за многе индустриј-
ске гране, па тако и за нафтну пре-
раду.

ОДРЖАН СКУП О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ У ЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ

Да жене имају једнаке услове и једнака права

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ДОЛАЗЕ НОВА ВРЕМЕНА

Дуго је у српској стручној јавности

владало мишљење да „Петрохеми-

ја” из економске рачунице није у

интересу НИС-а, али недавна

дешавања на тржишту нафте, као

и последице пандемије ковида 19

само су убрзали процесе синерги-

је нафтног и петрохемијског секто-

ра на глобалном тржишту – нафтне

компаније ће у будућности имати

проблем да пласирају горива на

тржишту.

Експанзија аутомобила на

хибридни и електрични погон је

неминовна, а то значи драстично

смањење потребе за бензином и

дизелом и, стога, можда је сада

„Петрохемија” неисплатива НИС-у,

али у блиској будућности и те како

ће бити неопходна. Примера ради,

петрохемијски производи чине 70

одсто делова за производњу елек-

тричних аутомобила.

СКУПШТИНА ВОЈВОДИНЕ
УСВОЈИЛА РЕБАЛАНС

Више пара у
војвођанском буџету

Прошле недеље Скупштина Војво-
дине је усвојила ребаланс покрајин-
ског буџета. Ово је други овогоди-
шњи ребаланс покрајинског буџета,
којим је војвођанска каса богатија
за 3,7 милијарди динара.

После ребаланса покрајинска каса
за ову годину износи 81,35 милијар-
ди динара, а као разлог за повећање
Покрајинска влада наводи увећане
пореске приходе, што је, како оцењу-
је, показатељ запослености, висине
плата и профитабилности привреде.

Додатна средства обезбеђена реба-
лансом буџета биће искоришћена за
почетак изградње новог дома за
душевно оболела лица у Чуругу,
изградњу студентског културног цен-
тра у Новом Саду и реконструкцију
Клинике за очне болести у комплек-
су Клиничког центра Војводине.
Ребалансом би требало да буду
обезбеђени и превремена отплата
дуга АП Војводине у износу од 900
милиона динара, 600 милиона дина-
ра за водопривредна предузећа у Вој-
водини и 400 милиона за подстица-
је малим и средњим предузећима.

НОВ МОДЕЛ
ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

Замена уређаја
о трошку државе

Према најавама надлежних у држа-
ви, привредници морају да пређу
на нови модел фискализације до 30.
априла 2022. Министар финансија
Србије Синиша Мали представио је
прошле недеље привредницима у
Привредној комори Србије (ПКС)
нови модел фискализације, на који
фискални обвезници морају да пре-
ђу од 1. новембра 2021.

Држава је обећала помоћ и од 15.
октобра преко сајта Пореске управе
сваки порески обвезник моћи ће да
се пријави ако жели да прими суб-
венцију Владе Србије за реализација
дела обавеза које доноси нови модел
фискализације. Рок до када ће моћи
да се пријаве је крај јануара 2022.
године. Реч је о 100 евра по продај-
ном месту и 100 евра по фискалном
уређају – на толико пара могу да рачу-
нају привредници. Поред тога, они
који нису у систему пореза на додату
вредност (ПДВ) добиће за 20 одсто
већу субвенцију за касе због немогућ-
ности да искористе улазни ПДВ и
како би тај трошак надоместили.

Надлежни истичу да неће бити
додатних трошкова за привреднике
приликом увођења система, да ће
укупни износ субвенција за ове наме-
не износити шест милијарди дина-
ра и да ће новац бити директно упла-
ћиван сваком пореском обвезнику,
који ће тако покрити трошкове
обезбеђења неопходног уређаја.

На сајту Пореске управе биће обја-
вљен и списак одобрених модела
фискалних уређаја за коришћење на
територији Србије. Корисници
фискализације и обвезници имаће
смањене трошкове, нови модел не
подразумева дуплу траку, годишњи
сервис, ГПРС, а ни фискални моду-
ли неће бити потребни.

РАСТ ЦЕНА
ПРОИЗВОДА

Кромпир дупло скупљи
Ценепољопривреднихирибарскихпро-
извода у Србији у јулу ове године пове-
ћанесуза30,7 одстоупоређењусаистим
месецом2020. године– наводисенасај-
туРепубличкогзаводазастатистику.

Највећи раст цена у односу на
исти месец претходне године забе-
лежен је када је реч о воћу – 84,2
одсто, индустријском биљу – 55,2
одсто и житу – 16,9 одсто. Највише
су поскупели воће – 57,5 одсто, биљ-
ке – 39,4 одсто и жито – 25,4 одсто.
На пример, у поређењу с прошлом
годином, за кромпир треба да дамо
дупло више пара – кажу надлежни у
Републичком заводу за статистику.

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ „ПЕТРОХЕМИЈЕ”

НИКАДБЛИЖЕСПАЈАЊЕДВАЈУ
ПАНЧЕВАЧКИХХЕМИЈСКИХГИГАНАТА
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6 ЗДРАВЉЕ

Како да се одбранимо од зло-
ћудних таласа и пикова епиде-
мије? Како да сачувамо физич-
ко и ментално здравље? Веро-
ватно су ово најзначајнија пита-
ња које се тичу нашег здравља
у протеклих годину и по дана.
Одговори на ова питања нису
нимало лаки и рекло би се да
превазилазе дилеме о вакцина-
цији или мера-
ма личне
заштите. Тај
п р и р о д н и
оклоп звани
имунитет доби-
ли смо у дар од
наших родите-
ља и његова
јачина је само
д е л и м и ч н о
резултат насле-
ђа, а много
већим делом је
резултат сталне борбе нашег
организма с факторима околи-
не. Није та околина увек непри-
јатељска. Напротив, од ње доби-
јамо храну, сунчеву енергију,
социјалну подршку и много тога
што наш живот чини садржај-
нијим и лепшим. Дакле, уме-
сто да тражимо формуле које
ће чудесно ојачати наш иму-
нитет, требало би да тражимо
решења која ће тај наш имуни-
тет непрекидно држати у рав-
нотежи.

А решења су заправо ту око
нас. Иако нам је дато да се
крећемо и радимо како бисмо
преживели, заборављамо да без
довољно квалитетног сна не
бисмо били у стању да будемо
на нивоу задатка. Истражива-
ња говоре да ћемо много лак-
ше назепсти уколико спавамо
мање од шест сати, а тако је
вероватно и с другим заразним
болестима. За јачи имунитет
потребно нам је седам до осам
сати квалитетног сна.

Храна коју уносимо углавном
је веома прерађена и темељи се
на високом садржају рафиниса-
них шећера и масти. Тиме смо
остали ускраћени за неопходне
количине влакана, антиоксида-
ната и витамина Ц, који пред-
стављају јаке елементе имуните-
та. Док су влакна у нашим цре-
вима преко потребна за развој
природне бактеријске флоре која
се бори против паразита сваке
врсте, антиоксиданси и витамин
Ц обављају те задатке у крвотоку
и ткиву против слободних ради-
кала насталих услед запаљења и
инфекције. Најбољи начин за
унос свих ових нутријената је
исхрана целим намирницама,
поврћем, воћем, семенкама, жита-
рицама. Овакву храну треба допу-
нити здравим мастима које ћемо
наћи у маслиновом уљу, лососу
или чија семенкама. Показало
се да ове масти помажу у пре-
вентиви срчаних болести и дија-
бетеса који због свог хрониците-
та нарушавају снагу имунитета.

Не заборавимо
да наша исхра-
на неће бити пот-
пуна без фер-
м е н т и с а н и х 
производа, јогур-
та, кефира или
киселог купуса
на пример. Тиме
ћемо ојачати
прву линију
одбране у нашим
цревима, тако
што ћемо стиму-

лисати развој добрих бактерија
које ту станују.

Нажалост, прекомерна теле-
сна тежина је све учесталија у
нашој популацији, а с њом иду
хроничне болести и нарушен
имунитет. Ова чињеница нас
враћа на причу о храни, која
не би смела да се заснива на
прерађеним шећерима и масти-
ма. Не можемо довољно иста-
ћи важност умерене физичке
активност како по питању теле-
сне тежине и јачања имуните-
та, тако и по питању умањења
стреса с којим се свакодневно
сусрећемо.

Иако су поједини научници
сумњичави у погледу употребе
суплемената у исхрани, дока-
зано је да недостатак витами-
на Ц, Д и цинка умањује наш
имунитет, повећава учесталост
инфекција и продужава болест.
Поменућемо овде и употребу
природних „суплемената”, као
што су бели лук, биљка ехина-
цеа или сок од зове.

Да имунитет буде 
у равнотежи

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Прекомерна телесна
тежина је све 
учесталија у нашој
популацији, а с њом
иду хроничне болести
и нарушен имунитет.

Уколико је реч о озбиљ-
нијим упалама уха, тра-
диционална медицина
углавном препоручује
антибиотике и антихи-
стаминике, да би се ели-
минисали микрооргани-
зми који изазивају ово
стање, као и евентуалне
алергијске реакције.

Ипак, уколико инфекција није озбиљна, од помоћи могу
бити и природни лекови који ублажавају тегобе без ризика
од нуспојава. Бели лук се најчешће препоручује.

Ова намирница се може употребљавати и као лек, јер је
један од најбољих природних антибиотика, а делује и анти-
вирално и антифунгицидно. За третман инфекција може
се користити уље на бази белог лука, које се у малим коли-
чинима сипа у ухо, два до три пута дневно.

Осим тога, можете скувати и неколико ченова лука у
посољеној води, које након тога треба изгњечити, па доби-
јену смесу замотати у чисто платно и свезати као пакетић.
Kада се садржај мало прохлади, топли замотуљак присло-
ните на ухо и оставите да делује десетак минута. Поступак
понављајте два пута дневно до побољшања.

Бели лук можете и конзумирати, да би се организам
оснажио и брже очистио од бактерија и гљивица.

Пре него што посегнете за леко-
вима, покушајте да се несанице
решите природним путем. Пре
свега, промените животне нави-
ке и усвојте делотворне ритуале
које ћете редовно практиковати
пре спавања.

Ту је и неколико биљака које
би вас могле опустити и учини-
ти да запловите у свет снова чим
вам глава додирне јастук.

Сан и процеси у организму који
се дешавају током сна дуго су
били непознаница чак и за струч-
њаке. Знали смо само оно што
можемо да видимо – након спа-
вања будимо се одморни и енер-
гични, немамо подочњаке као
претходне вечери и генерално
смо продуктивнији.

С временом су научници уста-
новили да сан игра много значај-
нију улогу у нашем животу. Иако
се током спавања психички и
физички одмарамо, наш мозак
остаје активан. Један од процеса
који се тада дешавају је такозва-
на консолидација. Другим речи-
ма, наш мозак користи своје, назо-
вимо га тако, „слободно време”
да нове информације и вештине
научене у току дана усвоји и свр-
ста их у дугорочну меморију.

Чувајте се стреса

Одморан организам је знатно
ефикаснији од уморног, а наше
расположење, концентрација и
суд су бољи. Поред утицаја на
психу, сан има удела и у физич-
ком стању човека. Док спавамо,
наше тело лучи веће количине
соматотропина, то јест хормона
раста, који помаже кожним ћели-
јама и мишићима да се регене-
ришу и коси да јача и расте.

Нажалост, сваки јанг има свој
јин, па тако и сан има несаницу.
Разлози несанице могу бити разни,
од медицинских обољења до начи-
на живота. Међутим, стрес је
познат као један од главних узро-
ка, што се да видети и у чињени-
ци да је несаница често пратилац
других болести, попут депресије
и повишене анксиозности.

Стресне ситуације и периоди
у животу као што су саобраћај-
не несреће, развод, преоптере-
ћеност на послу или чак селид-
ба и промена места живота често
могу изазвати несаницу. Уколи-
ко је несаница хронична, најбо-
ље је обратити се лекару. Међу-

тим, има начина да превазиђете
несаницу и без когнитивно-бихе-
виоралне терапије, акупунктуре
и клиника за спавање.

Рутина пред спавање

Први корак је сређивање спава-
ће собе. Требало би да простор у
ком спавамо, као и наш кревет,
буду уредни и да служе само за
спавање. У том случају с време-
ном ће наш мозак направити
асоцијацију између кревета и
спавања.

Следећи корак ће вероватно
бити највећа и најтежа промена
за већину, али је заиста неопхо-
дан: избацивање електронских
уређаја из спаваће собе. Табле-
ти, мобилни телефони, ручне
конзоле, е-читачи морају да оста-
ну у дневној соби преко ноћи.

Мелатонин је хормон који регу-

лише циклус спавања и стара се
о томе да сан буде редован. Пре-
ма једном истраживању, људима
који су користили електронске
уређаје пре спавања ниво мела-
тонина био је снижен за 50%;
требало им је 10 минута дуже да
утону у сан и имали су 10 мину-
та мање дубоког сна. Такође су
се теже будили следећег јутра и
били су мање енергични.

Угасите светло

Мрачна соба се показала као
најбоље место за спавање ако
вас мучи несаница. С обзиром
на то да су људи бића која су
биолошки програмирана да буду
активна током дана, мањак све-
тлости сигнализира нашем мозгу
да је време за спавање.

Трудите се да не спавате саупа-
љеним лампама и да заклоните

светлост града, али избегавајте
спавање са спуштеним ролетна-
ма. Kако мрак помаже организму
да заспи, тако му светлост пома-
же да се разбуди. Одржавање овог
циклуса светла и мрака омогућа-
ва нашем телу да се навикне на
устаљени распоред спавања.

Будите роб навика

Редовна рутина пред спавање
такође помаже у решавању про-
блема несанице. Ми смо робови
навика, одговара нам када може-
мо да пратимо један ритам и
циклус, тако да је од помоћи
када нам је рутина пре спавања
иста сваког дана.

Покушајте да се туширате у
слично време свако вече, да увек
попијете шољу благог чаја пред
спавање или да прочитате сли-
чан број страна неке књиге. Уз
ово, важно је и да покушате да
се будите и лежете у слично вре-
ме, као и да избегавате попо-
дневно дремање уколико сте спа-
вали мање током ноћи.

Помаже и фитотерапија

Развој медицине и науке довео
је до истребљења многих боле-
сти, али још увек није време да
се лековито биље пензионише.

Лекови, иако потентнији од
биља, могу имати озбиљне крат-
котрајне и дуготрајне последи-
це, па је боље избегавати их кад
год је то могуће.

Лаванда

Kао најпознатије помагало за
решавање несанице сваки тра-
вар ће издвојити лаванду.
Резултати једног експеримен-
та су показали да су испита-
ници који су користили ете-
рично уље лаванде спавали
мирније и били енергичнији
следећег јутра. Лаванда тако-
ђе омогућава да се лакше уто-
не у сан и да дубоки сан, то
јест РЕМ фаза, током које се
формира и дугорочна мемо-
рија, траје дуже.

Можете да канете неколико
капи етеричног уља на марами-
цу и да је ставите испод јастука
или у саму јастучницу. Само
водите рачуна о количини да не
бисте превише стимулисали чуло
мириса.

Валеријана

Биљка валеријана је следећа на
листи, као једна од првих биља-
ка које су се користиле против
несанице.

Употреба ове биљке стимули-
ше рецептор у мозгу који служи
као пролаз за хемикалије које
подстичу спавање. Она скраћује
време потребно особи да заспи
и помаже људима да се мање
буде у току ноћи.

Валеријана се најчешће 
се користи као чај, мада се 
производе и капсуле и тинктуре
од те биљке.

Хмељ

Иако ће данас ово звучати
шокантно, познато је да су кроз
историју мајке често давале
бебама марамице натопљене
пивом да сисају, да би се сми-
риле и лакше заспале. Мајке
су ово радиле управо због ути-
цаја хмеља, али ви овај трик
ипак немојте примењивати ако
не желите да се центар за соци-
јални рад заинтересује за ваш
случај.

Ви сами слободно дајте шан-
су хмељу, јер он утиче на хеми-
калију ГАБА (гама-аминобутир-
на киселина) коју наш мозак
природно производи и која је
задужена да умирује активност
неурона, што помаже органи-
зму да се опусти и заспи. Хмељ
такође има могућност да мало
смањи температуру тела, што
нас чини поспанима.

Уз ове три биљке, често се
користе и камилица, матичњак,
папрена камилица и липа. Они
се могу пити као чајеви, али
могу се наћи и у виду суплеме-
ната.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЗАОБИЂИТЕ КАФУ И ПРЕЗАЧИЊЕНУ ХРАНУ

БУДИТЕ АКТИВНИ,
АЛИ НЕ 

ПРЕД СПАВАЊЕ

Нема потребе да се наглаша-

ва колико је здрава исхрана

битна, али вреди погледати

како она утиче на спавање.

Kофеин је главни против-

ник сну, иако га дочекујемо

раширених руку ујутру на

послу или вече пред испит.

Требало би да га избегавате у

широком луку ако имате про-

блема с несаницом. Имајте

на уму и то да кафа није једи-

на која садржи кофеин, већ

је то случај и с неким намир-

ницама, енергетским и гази-

раним пићима, али и поједи-

ним чајевима.

Такође би требало избега-

вати јако зачињену, љуту и

киселу храну, јер може узне-

мирити стомак и повећати

киселину у стомаку, а онда

вам опет нема сна.

Физичка активност је миро-

ђија коју желимо да имамо

у свакој чорби јер, поред

тога што нам олакшава да

се увучемо у омиљене фар-

мерице, она поспешује про-

ток кисеоника кроз органи-

зам, а баш то нам помаже

да заспимо.

Било који спорт и физич-

ка активност су добродо-

шли током дана, али се

саветује да се не тренира

неколико сати пре спавања.

Разлог за ово је чињеница

да спорт подиже температу-

ру тела и разбуђује органи-

зам, што је управо супротан

резултат од оног који нам је

потребан за сан.

КАКО ОТЕРАТИ НЕСАНИЦУ

АКО И ВИ НОЋУ УЗАЛУД БРОЈИТЕ
ОВЦЕ, ИМАМО РЕШЕЊЕ

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Бели лук као 
лек против 

инфекције уха
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A Dél Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek
XXXI. Szemléjét tartották meg szeptember
11-én Sándoregyházán, melynek keretében
ünnepélyes átadásra került a bukovinai szé-
kelyek közösségi háza is. A helyi Bonnaz
Sándor Magyar Művelődési Egyesület húsz
évvel ezelőtt alakult meg és most harmadik
alkalommal vállalta a dél-bánáti magyarság
találkozását biztosító szemle megrendezését.

Az ünnepség ökumenikus hálaadással kez-
dődött a helyi Szent Vendel római katolikus
templomban, ft. Szemerédi Pál székelykevei
plébános és paptestvére, ft. Mellár József
beodrai esperes-plébános, valamint Halász
Béla tiszteletes úr, a Szerbiai Református
Keresztyén Egyház püspöke szolgálatával.

Együttműködéssel minden elérhető

A sándoregyházi bukovinai székelyek kicsiny
közösségének nagy összefogásra, segítségre
volt szüksége, hogy méltó házigazdaként
fogadjon egyszerre többszáz vendéget a kö-
zösségi házuk átadásának ünnepségén és a
Dél Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek
XXXI. Szemléjén.
A bukovinai székelyek közösségi házának
megnyitó ünnepségére a vírusjárvány miatt
már több mint egy éve vártak az egyesület
tagjai. Ezért nagy szeretettel készültek az
alkalomra és nagy örömmel fogadták ven-
dégeiket: Krachun Elemért, Mőcsény te-
lepülés polgármesterét és kíséretét Ma-
gyarországról, Berencsi Gábort, a Belgrádi
Magyar Nagykövetség képviselőjét, Hajnal
Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét,
Sutus Áront, a Vajdasági Magyar Művelő-
dési Szövetség elnökét, Rancz Károlyt, a
szövetség alelnökét, Pintér Anna-Máriát,
a Vajdasági Magyar Szövetség Intézőbi-
zottságának tagját. A rendezvényt meg-
tisztelték jelenlétükkel Pancsova város elöl-
járói: Dragana Kuprešanin alpolgármester,
Ivan Andrejević polgármester-segéd, Marko
Mladenović köztársasági képviselő és Ivana
Rosić tartományi képviselő, valamint a
sándoregyházi szervezetek, intézmények
vezetői.
A ház átadásának tisztsége Hajnal Jenő, a
Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Német
András, a helyi egyesület elnöke mellett
Nyitrai Mariannának jutott, aki a Petőfi
Sándor Program ösztöndíjasaként pályázta
meg annó a Bonnaz Sándor Magyar Mű-
velődési Egyesület székházát a Magyar Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárságánál.
- Nekem nagy öröm az, hogy kezdő pontban
tényleg valami meghallgatásra került, így a

sándoregyháziak is látják, tudják, hogy a
hertelendyfalvi, a székelykevei példa szerint
nemcsak célok vannak, hanem évtizedek
munkái, amelyek mentén érdemes közös-
ségileg ebben tenni. Tehát, ha megvan mint
épület, azt azzal a szellemmel meg kell
tölteni – nyilatkozta Nyitrai Marianna.
A székház feliratát jelző táblát Pancsova
város alpolgármestere, Dragana Kuprešanin
és a helyi egyesület titkára, Csernik János
leplezte le. Az átadást követően a jelenlevők
megtekinthették a házat és a tájszobát, amely
erre az alkalomra készült el.
- Az, hogy Sándoregyházán alakulásának a
huszonegyedik évfordulóját ünneplő magyar

művelődési egyesület egy ilyen székházat ka-
pott, arról árulkodik, hogy vannak még
csodák – nyilatkozta Hajnal Jenő, az MNT
elnöke az átadást követően, majd hozzátette:
- Ez a közösség úgy érezte, hogy itt a fiataljait
még meg tudja magyarul szólítani, gyönyö-
rűen tud a kórusa énekelni, azt a nyelvjárást,
azt a bukovinai székely örökséget éltetni
tudja és hogyha ez kisugárzik az itt élő többi
nemzetre is, mi pedig ha összefogunk, és
ha kell, úgy erősítjük egymást, hogy mind-
annyian itt vagyunk, nemcsak a bukovinai
magyarságnak ez a része, hanem az egész
Vajdaságból, a Délvidékről, a tömbből is ha
eljövünk egy-egy alkalomra, akkor nemcsak

többen vagyunk, hanem erősebbek vagyunk
és az itt élők, a kis közösségek is ezt a hitet,
ezt az erőt megélhetik.

Több száz résztvevő és látogató

A Dél Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek
XXXI. Szemléjén a tanácskozáson és a mű-
velődési műsorban tíz egyesület képviseltette
magát. Gazdag kézimunkakiállítás is készült
az alkalomra. A dél-bánsági magyarok szerint
fontos az eszmecsere és az egymás munkájába
való betekintés. A tanácskozás témája a
megfogyatkozás volt, amelyhez a vitaindítót
Kaslik Pál, helyi nyugalmazott tanár fogal-
mazta meg. Ezt követően az egyesületek
képviselői saját helyzetükről számoltak be.
A szemle fontosságát Sutus Áron, a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség elnöke fo-
galmazta meg.
- Természetesen, azok mentén is, hogy
milyen problémák merültek fel, főleg az el-
múlt másfél - két évben itt is, a pandémiás,
vagyis a járványhelyzet okán és nyomán
megállt egy picit a közösségi élet. A lendü-
lethez, az újrakezdéshez ösztönző erő szük-
séges, de én azt gondolom, hogy egy olyan
életrevaló közösségről van szó, amely pont
a tanácskozás révén folyamatosan éves stra-
tégiában gondolkodik, éves cselekvési ter-
vekben.
A szemle művelődési műsorában több mint
száz fellépő mutatkozott be népdallal, nép-
tánccal, mesejátékkal és népmesemondással.
A közönségben más településekről is voltak
szép számban. A jövő évi Dél Bánáti Magyar
Művelődési Egyesületek Szemléjének házi-
gazdája a verseci Petőfi Sándor Kultúregye-
sület lesz. Lőcsei Ilona

ÜNNEPSÉG SÁNDOREGYHÁZÁN

GAZDAGODOTT A MAGYAR KÖZÖSSÉG
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A hertelendyfalvai Tamási Áron Szé-
kely-Magyar Művelődési Egyesületben
hosszú időszak után ismét könyvbe-
mutatót szerveztek. Ez alkalommal
a Bukovinai székelyek nyomában
című tanulmánykötetet ismertette
maga a szerkesztő, Nagy István, ké-
mia-fizika szakos tanár, néprajzkutató,
antropológus.

A magyarországi vendégek, Nagy
István és felesége Zsuzsanna, valamint
erdélyi barátaik, Kajtár Csaba, Er-
délyben a csíkdánfalvi iskola igaz-
gatója és felesége Kajtár Edit, au-
gusztus 18-án érkeztek Hertelendy-
falvára. Elmondásuk szerint első al-
kalommal tettek látogatást e vidékre
és nemcsak a könyvbemutató von-
zotta e tájra őket, hanem a történelmi
események helyszíneinek, és az al-
dunai bukovinai székelyek telepü-
léseinek látogatását is tervbe vették.
A könyvbemutató nagy érdeklődést
keltett a hertelendyfalvi bukovinai
székely közösség körében. Az este
nyolc órakor kezdődő rendezvényre
több mint ötvenen gyűltek össze a
Tamási Áron SZMME nagytermé-
ben.

Letelepedés a 
Tolna megyei falvakban

A könyv szerkesztője, Nagy István
röviden ismertette a könyv létrejöt-
tének körülményeit. Elmondása sze-
rint néprajzkutatók tanulmányozzák
Bonyhádot és környékét a még ma
is ott élő nemzetek szempontjából.
A Bukovinai székelyek nyomában
konferenciát 2019 nyarán hirdette
meg a Bonyhádi Petőfi Sándor Evan-

gélikus Gimnázium és a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetsége, abból
az alkalomból, hogy 2020. év tavaszán
75 éve a Bácskából elmenekült bu-
kovinai székelyek megérkeztek és
letelepedtek a tolnai falvakban. A
konferencia célkitűzése az volt, hogy
a résztvevők az évforduló kapcsán
újra sorra vegyék a bukovinai szé-
kelyek útját a madéfalvi kirajzástól
a bukovinai letelepedésükig, az át-
telepítésük történetét: a vajdasági
éveket, menekülésüket és a magyar-
országi letelepítés körülményeit. A
konferencia témaköre magába fog-
lalta a más területen
letelepedett bukovinai
székely népcsoportok
történetének kutatá-
sát is, így a mezőségi,
dévai, al-dunai szé-
kelyek, kanadai, Ba-
ranya megyei adatok
is látókörükbe kerül-
tek. Azonban a ko-
rábban meghirdetett
konferenciára a ko-
ronavírus-járvány miatt végül nem
került sor, a kutatók eszmecseréje
elmaradt. Az elkészült előadásokat
emiatt egy tanulmánykötet formá-
jában adták ki a konferencia témájával
megegyezően.
A bemutatót az előadó kivetítéssel
gazdagította, ilymódon képekben is
illusztrálva a 19 társszerkesztő által
megírt érdekes történeteket. A kon-
ferenciára  a vajdasági Al-Duna Mű-
hely kutatócsoportjának tagjai 
(Dr. Szőke Anna, Dr. Vukov Raffai
Éva, Dr. Raffai Judit, Szalai Lilla,
Boja Patyi Sarolta) is bejelentkeztek,

ők Sándoregyháza, Hertelendyfalva
és Székelykeve néprajzi hagyatékát
vizsgálták. Dr. Németh Ferenc egye-
temi tanár Török Ferenc (1862—

1915) nagybecskereki állami polgári
iskolai tanár 1896-ban megjelent
székely gyermekjátékok gyűjteményét
ajánlotta az olvasók figyelmébe.

Könyvajándék a jelenlevőknek

A könyvbemutatóról a jelenlevők
családonként egy-egy kötetet vihettek
haza, valamint az Al-dunai települé-
seken működő művelődési egyesü-
leteknek is jutott egy-egy példány.
Az előadó nem titkolta örömét, amiért
a könyv iránt ilyen sokan mutattak
érdeklődést. Kiemelte,  hogy fontos
lenne a helyben levő és már össze-

gyűjtött régi történeteket is megis-
mertetni a világgal, felhasználva a
modern technikát.
Másnap, augusztus 19-én, miután a
vengédek meglátogatták a herte-
lendyfalvi református templomot és
Pancsova várost, majd Belgrádban
ellátogattak a Nándorfehérvári csata
helyszínére, Szendrő várát is megte-
kintették. Vissza, a hertelendyfalvi
szállás felé tartva Székelykevén részt
vettek az esti szentmisén és a ke-
nyérszentelő ünnepségen, amelyet
Szent István ünnepe és egyben a falu
búcsúja alkalmából szerveztek meg.
Augusztus 20-án Sándoregyházára
is ellátogattak, ahol a helyi Bonnaz
Sándor MME vezetőségének tagjai
fogadták őket a Székely-Magyar Kö-
zösségi Házban.
Ez alkalommal a Bukovinai székelyek
nyomában című kötet bemutatójára
csak Hertelendyfalván került sor, de a
szerkesztőben már megfogalmazódott
a lehetőség, hogy a könyv újranyom-
tatása után Székelykevén és Sándor-
egyházán is szeretne bemutatót tartani.
Elköszönőben a vendégek azt vallották,
hogy jelentős, nagyon szép élményben
volt részük az al-dunai bukovinai szé-
kelyek körében. Lőcsei Ilona

KÖNYVBEMUTATÓ HERTELENDYFALVÁN

Bukovinai székelyek 
nyomában

Magyarország Miniszterelnöke, Orbán
Viktor Kallós Zoltán Külhoni Ma-
gyarságért Díjjal tűntette ki a pan-
csovai Petőfi Sándor Magyar Műve-
lődési Egyesületet fennállásának és
folyamatos tevékenységének 75. év-
fordulója alkalmából.

A rangos elismerés átadásárára az
állami ünnep, Szent István Napja
alkalmából augusztus 19-én került
sor Budapesten a Karmelita kolos-
torban. A díjakat Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes és Potápi Ár-
pád János, a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelős államtitkára
adta át az idei tíz kitüntetett ma-
gánszemélynek, szervezetnek. A pan-
csovai Petőfi Sándor Magyar Mű-
velődési Egyesület nevében az elis-
meréssel járó emlékplakettet Rancz
Károly, az egyesület elnöke vette át.

Közös öröm

Nagy volt az izgalom az egyesület
vegyes népdalköre és vezetősége kö-
rében a kitűntetés miatt, örömüket
egy közös összejövetelen osztották
meg egymással. Kiss Samu az egye-
sületi tagok ifjabb korosztályához
tartozik, aki úgymond az egyesü-
letben nőtt fel. Ezért számára is nagy
jelentősége van a kimagasló elisme-
résnek.
- A díj arra mutat rá, hogy a nehéz
körülmények között is meg tudtunk
maradni. Úgy tekintek az egyesületre,
mint második otthonomra, mert itt
leltem páromra. Azóta már két szép
gyerekünk van, akik szintén itt te-
vékenykednek az egyesületben. Ez
mindannyiunk számára egy nagy
elismerés, hogy amit csinálunk, csakis
megéri csinálni és ugyanakkor egy
kötelezettség is, és folytatni kell, bár-
milyen nehezek a körülmények –
vallotta Kiss Samu.
A díjátadó ünnepségen az elnök,
Rancz Károly mellett jelen volt még
két vezetőségi tag: Andrejević Ivan
és Jóna Andrejević Valéria. Valéria
szülei oszlopos tagjai voltak a Petőfi
Sándor Magyar Művelődési Egye-
sületnek. Édesapja, János sok éven
át elnöke volt, édesanyja, Irén pedig
tanítóként a programszervezésben
vette ki részét. Nagyon szép emlék
fűzi Valériát is a Petőfihez, ezért a
budapesti ünnepség különös élmény

volt számára.
Felidézve az ifjúkori emlékeit el-
mondta, hogy nagyon sokat járt a
Petőfibe, tagja volt a tánccsoportnak
is majd öt éven át. Akkor egy közös
tánccsoport működött a hertelendy-
falvi Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesülettel. Nagyon
sok fellépésük volt, hiszen mindkét
egyesület műsoraiban részt vettek,
megjelentek évente a Gyöngyösbok-
réta Néptáncfesztiválon. Létszámban
talán még húszan is voltak és az az
időszak nagyon szép volt a számára.
Amikor édesanyjával közölte a rangos
kitűntetés hírét, és hogy részt vesz a
díjátadó ünnepségen, az anyja na-
gyon meghatódott.  Elővette az írásos
emlékeket, amelyek megboldogult
férje tevékenységéről tanúskodtak
és mesélt a leányának róla, hiszen a
több évtizedes közös munkájukról
sok eseményt lehetett felidézni.
Egy amatőr művelődési egyesület
hetvenöt éves életében a kultúrmunka
csak úgy tud sok évtizeden át meg-
valósulni, ha a családokban korosz-
tályról – korosztályra vállalnak fel-
adatot. Ezt bizonyítja Jóna Andrejević
Valéria vallomása is. Amikor családot
alapított, a munkahely és a gyerek
iránti kötelezettség miatt nem sok
idő maradt az aktív kultúrmunkára,
inkább mint néző látogatott el időn-
ként a pancsovai magyar egyesületbe.
Miután édesanyja visszavonult az

egyesületi aktív munkából, úgy érezte,
most már neki kell ott lenni, segíteni,
feladatot vállalni, mert fontos, hogy
megmaradjon az anyanyelv és az
által a kultúra és a hagyomány. Most
már az utána jövő korosztályról gon-
doskodnak, gyermekről és unokák-
ról, akiknek programokat kell szer-
vezni, mert az a fontos, hogy itt ma-
radjanak.

Felelőséget vállalni

A pancsovai művelődési egyesület
75 éves múltjában Rancz Károly
több mint két évtizeden át elnök,
vezető volt. Ezért a kitűntetés,
amelyet Budapesten vehett át au-
gusztus 19-én, különösen meg-
tisztelő számára.

- Hálás köszönettel tartozunk a va-
lamikori tagoknak, akik 1946-ban
újra megalakították ezt az egyesületet.
Tehát azelőtt is létezett itt magyarság,
magyar kultúra. Visszaemlékezünk
a Keresztény Ifjúsági Egyesületre,
amely 1932-ben alakult meg, vagy
a Gromon Dezső egyesületre, amelyet
már a 19. század végén hozott létre
a pancsovai magyarság. Nagy meg-

tiszteltetés a
díj! Ünnepi
évünk van,
annak ellené-
re hogy a ko-
ron av í r u s
okozta jár-
vány még
mindig jelen
van – nyilat-
kozta az el-
nök.
Hetvenöt év!
Volt nagyon
sok nehéz-
ség, pénzte-
lenség, voltak

különböző politikai nyomások, nehéz
körülmények az embargótól az áram-
szünetekig, de mindezt átélve létezik
az egyesület a mai napig. Mind-
annyian egyetértenek abban, hogy
nehéz az újrakezdés, de folytatják a
munkát, hogy a jövő nemzedéknek
is legyen egy második otthona. 

Lőcsei Ilona

HETVENÖT ÉVES A PANCSOVAI PETŐFI SÁNDOR MME

KALLÓS ZOLTÁN KÜLHONI MAGYARSÁGÉRT DÍJ

A hertelendyfalvi Biszak Toni
családjával már több alkalommal
próbált külföldön keresni boldo-
gulást, míg végül visszatérve
Szerbiába, a Prosperitati Ala-
pítvány támogatásának köszön-
hetően asztalosműhelyt nyitott.
Az újonnan beszerzett korszerű
gépet a közelmúltban helyezték
üzembe.

Biszak Toni a kilencvenes évek
elején Magyarországra költözött
családjával és ott magánvállal-
kozóként a kereskedelemben
próbált boldogulni házastársával
együtt. Később alkalmazottként
találkozott az asztalosmunkával.
Mesterétől úgy leste el a szakmát,
amit majd a további évek során
önszorgalomból tanult ki egyre
jobban, majd visszatért szülő-
hazájába.
Toni azt vallja, hogy nem maguk
döntöttek a sorsukról, hanem
voltak alkalmak, amelyeket ki
akartak használni. Ugyanis,
leányuk tanulmányait támogatva
még két alkalommal cseréltek
hazát. A lány előbb Budapesten
szerette volna folytatni az egye-
temet, így a szülők is vállalták
az áttelepülést. Ezt követően rö-
vid időn belül Svédországba ke-
rült. Szülei is megpróbálkoztak
a skandináv országban kezdeni
új életet, ám néhány hónap múl-
tán, amint meggyőződtek arról,
hogy gyermekük biztos helyen
van, családot alapított, végül ők
ketten visszatértek Szerbiába.
Azért döntöttek így, mert mind-
kettőjük édesanyja itt él, rájuk
is gondot kell viselni.
Biszak Toni tudomást szerzett
a Prosperitati Alapítvány által
nyújtott lehetőségről és úgy dön-
tött, hogy benyújtja pályázatát,
mert az ittléthez szüksége volt
a pénzkeresési alkalomra. Úgy
vélte, egy ekkora lehetőséget
nem szabad elmulasztani, ha
van mód rá. Így jó időben ér-
kezett a Prosperitati Alapítvány
múlt évi start up tanfolyama
kezdő vállalkozók részére, majd
ezt követően a második pályázati
körben a támogatás egy vízszin-
tes lapszabászgép beszerzésére.
- Be szerettünk volna zárni egy

kört, hogy saját tervezésű bú-
torokat tudjunk készíteni. Cé-
lunk, hogy ne függjünk mások-
tól, tehát hogy önállósuljunk
minden téren, ami azt jelenti,
hogy több gépre van szükség,
meg egy jó műhelyre. Jelenleg
egy ideiglenes helyiségben dol-
gozunk, amit rendbetettünk any-
nyira, hogy lehessen haszálni,
de tervünkben van egy nagyobb
műhely megépítése is – tudatta
terveit a vállalkozó.
Az újonnan beszerzett gépre vá-
rakozni kellett, mert a járvány-
helyzet miatt a szállító nem
tudta tiszteletben tartani a szer-
ződésben felvállalt kötelezett-
ségét. Ennek ellenére a mester
nagyon elégedett vele, már az
első naptól kezdve használatban
van és a régebben beszerzett
számítógépes kezelésű felső ma-
róval együtt a legigényesebb
egyedi megrendelésnek is eleget
tud tenni, helyreszabott búto-
rokat is képes elkészíteni.
A munkában segítőtársa és ta-
nácsadója a házastársa, Tatjana,
aki női szemmel másként látja
a kitervezett bútordarabok rész-
leteit, mint az asztalos férfi.
Ezért közösen vitatják meg az
ötleteket a kitervezett, megraj-
zolt bútordarabokkal kapcso-
latban. Elmondásuk szerint a
megrendelők kilencven száza-
lékban nők, akik közlik az igé-
nyeiket és a kivitelezőtől várnak
megoldást. Van ugyan olyan is,
aki konkrét ötletekkel érkezik,
de nem mindig lehet összhangba
hozni az elképzelést a valós le-
hetőséggel. Bevallják, nehéz az
emberekkel dolgozni e szakmá-
ban is, mert nagyon oda kell fi-
gyelni és kikérdezni, milyen kell
hogy legyen a bútordarab, hogy
elnyerje a vevő tetszését. Leg-
nagyobb öröm számukra az elé-
gedett vevő, aki nem tudja el-
titkolni érzelmeit a kész termék
láttán. 
A Biszak házaspár szerint a be-
indult vállalkozáshoz a legjobb
reklám a munkájukat ismerő
vevők személyes ajánlása. Re-
ményeik szerint hamarosan egy
munkást is tudnak majd alkal-
mazni. Lőcsei Ilona

ÚJRAKEZDÉS HERTELENDYFALVÁN

BEINDULT A MUNKA AZ 
ÚJ ASZTALOSMŰHELYBEN
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У Иванову је 11. септембра одржана
31. смотра јужнобанатских мађарских
културно-уметничких друштава, у окви-
ру које је свечано предата на коришће-
ње Кућа заједнице буковинских Секе-
ља. Мађарско културно-уметничко дру-
штво у Иванову је основано пре дваде-
сет година и сада је трећи пут прихва-
тило организовање смотре, која омогу-
ћава сусрет јужнобанатских Мађара.

Свечаност је започета екуменским бого-
служењем у месној Римокатоличкој цркви
Св. Венделина, где су служили свеште-
ник Пал Семереди, жупник из Скоре-
новца, и његов свештенички брат монс.
Јожеф Мелар, декан из Новог Милоше-
ва, као и Бела Халас, бискуп Реформат-
ске хришћанске цркве у Србији.

Све је могуће уз сарадњу

Малобројној заједници буковинских
Секеља у Иванову биле су потребне вели-
ка међусобна сарадња и помоћ да би
могла као достојни домаћин да дочека
у једном дану више стотина гостију на
свечаности поводом предаје Куће зајед-
нице и 31. смотре јужнобанатских мађар-
ских културно-уметничких друштава.

Чланови друштва су због пандемије
дуже од једне године чекали на свечано
отварање Куће заједнице буковинских
Секеља. Због тога су се срдачно при-
премали за ту прилику и с великом
радошћу дочекали своје госте: Елемера
Крахуна, председника општине Мечењ,
и његове пратиоце из Мађарске, Габора
Беренчија, представника Амбасаде
Мађарске у Београду, Јенеа Хајнала,
председника Националног савета мађар-
ске националне заједнице, Арона Шуту-
ша, председника Културног савеза вој-
вођанских Мађара, Карла Ранца, пот-
председника истог савеза, и Ану Мари-
ју Пинтер, чланицу Управног одбора
Савеза војвођанских Мађара. Свечаност
су својим присуством увеличали и Дра-
гана Купрешанин, заменица градона-
челника, Иван Андрејевић, помоћник
градоначелника, Марко Младеновић,
републички посланик, и Ивана Росић,
покрајинска посланица, као и челници
удружења и институција из Иванова.

Част за предају куће припала је Јенеу
Хајналу, председнику Националног саве-
та мађарске националне заједнице, Андра-
шу Немету, председнику Мађарског кул-
турно-уметничког друштва „Боназ Шан-
дор”, и Маријани Њитраи, која је као
стипендиста Програма „Петефи Шан-

дор” раније поднела захтев за донацију
Државном секретаријату за националну
политику при Влади Мађарске за купо-
вину куће – седишта друштва.

– Велико ми је задовољство што је
услишена молба са самог почетка, па
тако људи из Иванова на примеру Вој-
ловице и Скореновца могу видети да
не смеју да постоје само циљеви, већ и
деценије рада, за шта се вреди заложи-
ти као заједница. Дакле, ако већ посто-
ји зграда, морате је испунити тим духом
– изјавила је Маријана Њитраи.

Таблу с називом седишта открили су
заменица градоначелника Панчева Дра-
гана Купрешанин и секретар месног
удружења Јанош Черник. Након предаје
присутни су могли да обиђу кућу и етно-
собу, која је опремљена за ову прилику.

– То што је Мађарско културно-умет-
ничко друштво у Иванову, које слави
двадесет прву годишњицу, добило јед-
но овакво седиште, сведочи о томе да

чуда још постоје – рекао је Јене Хајнал,
председник Националног савета мађар-
ске националне заједнице. Додао је:

– Ова заједница је осетила да се сво-
јим младим људима овде и даље може
обратити на мађарском језику, њен хор
предивно пева. Може оживети тај дија-
лект, то наслеђе буковинских Секеља и,
ако се то манифестује и на друге нације
које овде живе и ако се ми удружимо и
оснажујемо једни друге на тај начин да
смо сви заједно овде, не само овај део
Мађара из Буковине већ из целе Војво-
дине, ако дођемо сви из места где смо у
већини на поједине прославе, онда нисмо
само у већем броју, него смо и јачи.
Тако и мале заједнице које овде живе
могу доживети ту веру и ту снагу.

Више стотина учесника и посетилаца

На 31. смотри јужнобанатских
мађарских културно-уметничких
друштава десет удружења је имало

своје представнике на саветовању
и у културно-уметничком програ-
му. За ову прилику је припремље-
на и богата изложба ручних радо-
ва. Према мишљењу јужнобанат-
ских Мађара, веома су битни 
размена мишљења и међусобни увид
у рад удружења. Тема саветовања
је била „У мањем броју”, а увод у
дискусију на ту тему саставио је
Пал Кашлик, ивановачки настав-
ник у пензији. Након тога су пред-
ставници удружења говорили о сво-
јим ситуацијама. Арон Шутуш, пред-
седник Културног савеза војвођан-
ских Мађара, саставио је резиме о
значају смотре.

– Наравно, и у погледу проблема који
су настали, посебно у последњих годи-
ну и по – две, због пандемије или епи-
демијске ситуације, живот у заједници
је мало стао. Потребан је подстрек за
замах, за нови почетак, али мислим да
је реч о виталној заједници која управо
кроз саветовања и годишње акционе
планове континуирано размишља –
казао је он.

У културном програму смотре више
од сто учесника се представило народ-
ним песмама, народним играма,
представом или народним припове-
дањем. У публици је био велики број
гледалаца и из других насеља. Дома-
ћин следеће Смотре јужнобанатских
мађарских културно-уметничких дру-
штава догодине биће Културно дру-
штво „Петефи Шандор” из Вршца.

Илона Лечеи

ПРАЗНИК У ИВАНОВУ

БОГАТИЈА МАЂАРСКА ЗАЈЕДНИЦА
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Након дугог периода у Мађар-
ском културно-уметничком дру-
штву „Тамаши Арон” у Војлови-
ци поново је организована про-
моција књиге. Том приликом је
књигу под насловом „Трагом
буковинских Секеља” приказао
сам уредник, Иштван Нађ,
наставник физике и хемије, етно-
граф и антрополог.

Гости из Мађарске, Иштван Нађ
и његова супруга Жужана, као и
њихови пријатељи из Трансилва-
није, Чаба Кајтар, директор шко-
ле у месту Чикданфалва у Тран-
силванији, и његова супруга, Едит
Кајтар, стигли су у Војловицу 18.
августа. По њиховој причи, први
пут су посетили ове пределе и
није их само промоција књиге
привукла у овај крај, већ имају у
плану да посете и места историј-
ских догађаја, као и насеља буко-
винских Секеља на крајњем југу
јужнобанатског Подунавља.

У кругу заједнице буковин-
ских Секеља представљање књи-
ге је побудило велико интересо-
вање: на догађају који је почео у
осам сати увече у великој сали
МКУД-а „Тамаши Арон” окупи-
ло се више од педесеторо људи.

Насељење у 
селима жупаније Толна

Уредник књиге Иштван Нађ
укратко је упознао присутне са
околностима у којима је књига
настала. Према његовој причи,
етнографи проучавају Боњхад и
околину са становишта нација

које и данас тамо живе.
Гимназија „Петефи Шандор”

у Боњхаду и Државни савез буко-
винских Секеља у лето 2019. годи-
не најавили су конференцију под
називом „Трагом буковинских
Секеља” поводом тога што је у
пролеће 2020. године била 75.
годишњица откако су буковин-
ски Секељи, који су побегли из
Бачке, стигли у села жупаније
Толна и ту се настанили. Циљ
конференције био
је да поводом годи-
шњице учесници
поново прођу путе-
вима буковинских
Секеља, почев од
бега из села Маде-
фалва до настање-
ња у Буковини, и
чују причу о њихо-
вом пресељењу:
године проведене у
Војводини, њихов бег и околно-
сти настањења у Мађарској. Тема
конференције је обухватила и
истраживања историје буковин-
ских Секеља који су се настани-
ли на другим просторима, па су
учесници могли да чују податке
о пределу Мезешег и Дева, као и
о Секељима у доњем Подунављу,
у Канади и жупанији Барања.
Међутим, на крају, због панде-
мије коронавируса, није могла
да се одржи раније најављена
конференција, па истраживачи
нису разменили искуства. Због
тога су припремљена предавања
објавили у форми студија, у скла-
ду с темом конференције.

Предавач је представљање књи-
ге обогатио пројекцијом и на тај
начин сликама илустровао зани-
мљиве приче, које је написало
деветнаесторо удружених уред-

ника. За конферен-
цију су се пријави-
ли и чланови истра-
живачке групе
„Радионица Доњи
Дунав” из Војводи-
не (др Ана Секе, др
Ева Рафаи Вуков, др
Јудит Рафаи, Лила
Салаи, Шаролта
Паћи Боја), који су
проучавали етно-
графско наслеђе

Иванова, Војловице и Скоренов-
ца. Др Ференц Немет, професор
на факултету, препоручио је чита-
оцима збирку секељанских деч-
јих игара Ференца Терека (1862–
1915), учитеља јавне грађанске
школе у Великом Бечкереку, која
је објављена 1896. године.

Присутнима књига на поклон

Присутни су с промоције књиге
могли да понесу по једну књигу
за сваку породицу, а и сваком
културном друштву које постоји
у насељима доњег Подунавља
припао је по један примерак.
Предавач није крио задовољство

што је тако много присутних
показало интересовање за књи-
гу. Истакао је да би било важно
представити сакупљене, уз кори-
шћење модерне технике, старе
догађаје из места.

Наредног дана, 19. августа, након
што су гости посетили реформат-
ску цркву и град Панчево, оби-
шли су у Београду место битке на
Калемегдану, а били су и на твр-
ђави у Смедереву. На путу ка пре-
ноћишту у Војловици свратили су
у Скореновац, где су присуствова-
ли светој миси и свечаности „Осве-
ћења хлеба”, која је приређена
поводом празника Светог Стефа-
на, а уједно и сеоске славе.

Двадесетог августа су посети-
ли и Иваново, где су их у Кући
заједнице Секељ-Мађара доче-
кали чланови руководства
МКУД-а „Шандор Боназ”. Овом
приликом је књига „Трагом буко-
винских Секеља” представљена
само у Војловици, али је уред-
ник већ размишљао о могућно-
сти да након поновног штампа-
ња књиге одржи промоцију у
Скореновцу и Иванову. Гости су
при одласку признали да су има-
ли велико и лепо искуство у кру-
гу буковинских Секеља на крај-
њем југу јужнобанатског Поду-
навља. Илона Лечеи

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ВОЈЛОВИЦИ

Трагом буковинских
Секеља

Виктор Орбан, председник Вла-
де Мађарске, доделио је Награ-
ду Мађарима у иностранству
„Золтан Калош” панчевачком
Мађарском културно-уметнич-
ком друштву „Петефи Шандор”
поводом 75. годишњице посто-
јања и непрекидног рада.

До предаје престижне награде
дошло је 19. августа, поводом
државног празника, Дана Светог
Стефана, у Будимпешти, у само-
стану Кармелита. Награде за десет
истакнутих појединаца и органи-
зација доделили су Жолт Шемјен,
потпредседник Владе, и Арпад
Јанош Потапи, државни секре-
тар за националну политику. У
име панчевачког МКУД-а „Пете-
фи Шандор” спомен-плакету као
признање преузео је Карољ Ранц,
председник тог друштва.

Заједничка радост

Због значајне награде владало је
велико узбуђење у кругу чланова
мешовитог хора и руководства
Друштва и на заједничком састан-
ку су међусобно поделили радост.
Шаму Киш припада млађем узра-
сту чланова удружења и, такоре-
ћи, одрастао је у КУД-у. Због тога
је за њега ово изузетно признање
од великог значаја.

– Награда указује на то да и
поред тешких околности може-
мо опстати. Друштво сматрам
својим другим домом, јер сам
овде упознао своју супругу и од
тада већ имамо двоје лепе деце,
која су већ исто тако активна
овде, у оквиру удружења. За све
нас ово је једно велико призна-
ње, а истовремено и потврда да
све оно што радимо заиста вре-
ди радити и треба наставити,
колико год да су лоше околно-
сти – рекао је Шаму Киш.

Поред председника Кароља
Ранца, на свечаности поводом
доделе награде били су присут-
ни и Иван Андрејевић и Валери-
ја Јона Андрејевић, као чланови
руководства. Валеријини роди-
тељи су били чланови – стубови
и ослонци Мађарског културно-
-уметничког друштва „Петефи
Шандор”. Отац Јанош је дуги низ

година био председник, а мајка
Ирена је као учитељица учество-
вала у организовању програма.
И Валерију везују лепе успоме-
не за „Петефи”, па је због тога
прослава у Будимпешти за њу
била посебан доживљај.

Присећајући се успомена из
младих дана, испричала је да је
веома често одлазила у „Пете-
фи” и да је била и чланица фол-
клорне групе скоро пет година.
Тада је постојала заједничка фол-
клорна група с Мађарским кул-
турно-уметничким друштвом
„Тамаши Арон” у Војловици.
Имали су јако много наступа,
пошто су учествовали у програ-
мима обају удружења, и поја-
вљивали су се годишње на Фести-
валу народног фолклора „Ђен-
ђешбокрета”. Било их је можда
и двадесеторо и тај период је за
њу био јако леп. Када је мајци
саопштила вест о високом при-
знању, као и то да ће учествова-
ти на свечаности поводом доде-
ле награде, она је била веома
дирнута. Повадила је исписане
успомене које су сведочиле о
активностима бившег супруга и
причала својој ћерци о њему,
присећајући се многих догађаја
који говоре о њиховом заједнич-
ком раду кроз више десетина
година.

У седамдесетпетогодишњем
животу једног аматерског кул-
турног друштва рад у култури
током много деценија може да
се оствари само уколико у поро-
дицама из генерације у генера-
цију прихватају обавезе. Реци-
мо, када је Валерија Јона Андре-
јевић основала породицу, због
обавеза према радном месту и
детету није јој остало много вре-
мена за активан рад у култури,
већ је она радије као гледалац
посећивала повремено панче-
вачко мађарско удружење. Након
што јој се мајка повукла из актив-
ног рада у удружењу, осетила је
да је сада већ њој место да буде
тамо, да помаже, да прихвата
обавезе, јер је важно да опстане
матерњи језик, а с њим и култу-
ра и традиција. Сада већ разми-
шљају о генерацијама које су за
њом, детету и унуцима, којима
је потребно организовати про-
граме, јер је важно да остану ту.

Прихватити одговорност

Карољ Ранц је с прекидима више
од две деценије председник пан-
чевачког мађарског друштва. Због
тога је признање које је у Будим-
пешти могао да преузме 19. авгу-
ста за њега посебна част.

– Дугујемо захвалност некада-
шњим члановима, који су 1946.

године основали ово удружење.
Овде су и пре тога постојали
Мађари, мађарска култура. Под-
сетимо се Хришћанског удруже-
ња младих, које је основано 1932.
године, или удружења „Громон
Деже”, које су Мађари у Панчеву
основали још крајем 19. века. То
је била велика част! Имамо пра-
зничну годину, насупрот томе
што је пандемија проузрокована
коронавирусом још увек присут-
на – изјавио је председник.

Седамдесет пет година! Било је
веома много потешкоћа, беспа-
рице, било је разних политичких
притисака, тешких околности, од
ембарга до прекида снабдевања
струјом, али преживели смо све
то и удружење постоји и дан-данас.
Сви се слажу у томе да је поновни
почетак јако тежак, али рад се
наставља, како би и наредна гене-
рација могла имати други дом.

Илона Лечеи

СЕДАМДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА МКУД-а„ПЕТЕФИ ШАНДОР” У ПАНЧЕВУ

НАГРАДА МАЂАРИМА У ИНОСТРАНСТВУ

Војловчанин Тони Бисак с
породицом је у више наврата
тражио просперитет у ино-
странству, а на крају је, вра-
тивши се у Србију, отворио
столарску радионицу захва-
љујући донацији Фондације
„Просперитати”. Новонаба-
вљену, модерну машину су
недавно пустили у рад.

Тони Бисак се с породицом
почетком деведесетих година
преселио у Мађарску и тамо
је као приватник, заједно са
супругом, у трговини поку-
шао да просперира. Касније
се као запослени радник
сусрео с пословима столара.
Од мајстора је крао занат, а у
наредним годинама се само-
стално марљиво усавршавао
све више и онда се вратио у
домовину.

Тони признаје да нису сами
доносили одлуке о својој суд-
бини, већ је било догађаја, с
којима су хтели да се носе.
Наиме, помажући ћеркино
школовање, још два пута су
променили државу у којој су
живели. Девојка је прво желе-
ла да настави студије у Будим-
пешти, па су и родитељи при-
хватили поновно пресељење.
Након тога за кратко време
она је доспела у Шведску. И
родитељи су покушали да
започну нови живот у скан-
динавској земљи, али после
неколико месеци, уверени да
им је дете на сигурном месту,
јер је основала и породицу,
њих двоје су се вратили у
Србију. Донели су такву одлу-
ку због тога што им мајке
живе овде, па неко треба и о
њима да води рачуна.

Сазнавши за могућности
које пружа Фондација „Про-
сперитати”, Тони Бисак је
одлучио да се јави на кон-
курс, јер је морао и да зара-
ђује новац. Помислио је да
овакву прилику не сме про-
пустити, па је прошлогоди-
шњи стартап програм за пред-
узетнике почетнике стигао у
право време, а затим у дру-
гом кругу програма и дона-
ција за набавку хоризонтал-
ног форматизера.

– Желели смо да затвори-
мо један круг, да можемо да
правимо намештај по сопстве-

ном дизајну. Циљ нам је да
не зависимо од других, значи
да се осамосталимо на сва-
ком пољу. А то значи да нам
је потребно више машина, као
и једна добра радионица. Тре-
нутно радимо у једној при-
временој просторији, коју смо
средили толико да се може
користити, али нам је у пла-
ну и изградња једне веће ради-
онице – саопштио нам је сво-
је планове овај предузетник.

Требало је чекати на испо-
руку нове машине, пошто
добављач због ситуације с пан-
демијом није био у могућно-
сти да испоштује обавезе које
је прихватио уговором. Мај-
стор је веома задовољан маши-
ном, од првог дана је пуште-
на у рад и, заједно с раније
набављеном ЦНЦ машином
за резање, може да задовољи
и најзахтевније поруџбине, тј.
могуће је правити намештај
према величини и облику про-
сторија.

Његова помоћница и савет-
ница у послу јесте супруга
Татјана, која из свог женског
угла другачије види детаље
у вези с намештајем него што
то чини столар – мушкарац.
Зато заједнички дискутују о
идејама у вези са исплани-
раним, нацртаним комади-
ма намештаја. Према њихо-
вим речима, деведесет про-
цената наручилаца су жен-
ске особе, које саопштавају
своје прохтеве, а од конструк-
тора очекују решења. Има,
додуше, и оних које стижу с
конкретним идејама, али не
могу увек да уклопе замисао
с реалним могућностима.
Признају да је јако тешко
радити с људима у овој стру-
ци, јер све треба веома добро
да се посматра и испитује,
како би намештај освојио
пажњу купца. За њих је нај-
већа радост задовољан купац,
који не може да сакрије сво-
ја осећања када види готов
производ.

Према речима брачног пара
Бисак, да би се развило пред-
узетништво најбоља реклама
је лична препорука купаца,
који познају њихов рад. Нада-
ју се да ће ускоро моћи да
обезбеде и једно ново радно
место. Илона Лечеи

ПОНОВНИ ПОЧЕТАК У ВОЈЛОВИЦИ

ЗАПОЧЕТ РАД У НОВОЈ 
СТОЛАРСКОЈ РАДИОНИЦИ



Петак, 24. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

V

Сваке године крајем јула Мађар-
ско културно-уметничко друштво
„Тамаши Арон” и Словачко кул-
турно-просветно друштво „Ђетван”
окупе неколико стотина људи на
улицама Војловице како би зајед-
но прославили крај жетве.

Прошла година је била изузетак
у 26 година дугој традицији, када
„Жетелачки дани” нису одржа-
ни. Тај прошлогодишњи недо-
статак се осећао ове године, људи
су били веселији, музика гла-
снија, храна укуснија, а осмеси,
загрљаји и руковања срдачнији.

Свечаности у два дана

У петак 6. августа у преподнев-
ним сатима свечаност су отвори-
ле војловачке жене вредних руку,
које су у просторијама МКУД-а
„Тамаши Арон” поставиле изло-
жбу својих ручних радова, који-
ма су приказале временска 
раздобља и различите стилове веза.

У исто време у војловачком
Парку реформације волонтери
су одржали креативне радио-
нице за децу. Скоро сто мали-
шана је кроз цртеже, креативне
радове и игру учило о житу,
жетви и важности ратарства за
исхрану људи и животиња. С
обзиром на то да је почетак
августа био врео, малишани су
се хладили сладоледом и ужи-
вали у традиционалним ђако-
нијама.

Вече је било посвећено фол-
клорним наступима на отворе-
ној бини у дворишту МКУД-а
„Тамаши Арон”. Прве су се пред-
ставиле девојчице, гошће мађар-
ског друштва, учеснице кампа
за неговање традиција, који је
био одржан четврту годину заре-
дом у Шушари током јула. Оне
су певале традиционалне дечје
песме и приказале игре које су
у кампу научиле. Након њих је
наступила фолклорна група деце
из јужног Баната, која је извела
кореографију насталу у истом
кампу. Следили су их гости
СКПД-а „Ђетван” који су стигли
из Ковачице, КУД „В широм
поли хрушка”, који су својим
енергичним наступом у преле-
пим ношњама „подигли пра-
шину на бини”, као и енергију
публике. Приредбу су затвори-

ли гости из града, чланови КУД-
а „Станко Пауновић” НИС Рафи-
нерије нафте Панчево, српским
народним песмама и играма.
Сви учесници су на тај начин
приказали старо и добро позна-
то братство и јединство које се
у малим заједницама и те како
негује и љубоморно чува, јер
Војловица је место где је можда
и најбоље приказано како ско-
ро сви, ако и не причају, разу-
меју језике својих комшија и
где је сасвим нормално и кул-
турно да свако прича на језику
своје националне мањине, не
размишљајући да ли ће га саго-
ворник разумети, јер је сигурно
да хоће.

До касно у ноћ у дворишту
друштва „Тамаши Арон” орио
се мађарски, словачки и српски

језик, а гости су били и из Немач-
ке, Шведске и Аустрије, па чак
и из далеке Канаде.

Весеље жетелаца

Субота 7. август почела је продај-
ном изложбом, где су удружења
жена из Панчева и околних села
изложила за продају своје ручне
радове, слаткише, „сланише”,
вина, зимницу и играчке.

Тачно у подне био је заказан
скуп за учеснике и госте у дво-
ришном простору Месне зајед-
нице Војловица, где је одржан
кратак скеч на тему жетве, која
је ове године већ увелико била
завршена, јер су „Жетелачки
дани” били померени за недељу
дана касније него иначе, па је
изостало традиционално коше-
ње жита. Уместо тога, двоје уче-

сника је насмејало окупљене
кратком хумористичком при-
чом о вакцини против корона-
вируса из флаше, када су наздра-
вили уз домаћу ракију и позва-
ли на почетак жетелачке повор-
ке. Уз наизменично пуштање
мађарске и словачке народне
музике и пуно шарених ношњи
и ратарских реквизита, поворка
окићених трактора, фијакера,
коња с јахачима и веселих, 
распеваних људи, чак и малене
деце, кренула је дуж војловачких
улица, одржавајући тако одавно
постојећу традицију мултикул-
туролошке заједнице.

На жарком августовском сун-
цу поворку су испратили мешта-
ни, од којих су неки чак и напра-
вили пунктове за освежење уче-
сника, где су служили домаће

пециво и хладно пиће. Раскрсни-
це већих улица су постале бина,
где су шетачи жустро плесали
чардаш, не марећи за врелину
асфалта и немилосрдно сунце.
Иако ове године војловачки пољо-
привредници нису на улице исте-
рали старе машине, већ модерне
тракторе, њихова бука се није
чула, јер су песма и смех били
гласнији. Жетеоцима се у дефи-
леу придружило и Добровољно
ватрогасно друштво Војловица,
које и даље има велики број чла-
нова. Наилазак поворке оглаша-
вала је омладина, која је веома
спретно пуцала бичевима дуж
целе трасе поворке и на тај начин
позивала људе да изађу из кућа и
придруже се весељу.

Након поворке чланови СКПД-а 
„Ђетван” повукли су се са сво-

јим гостима у двориште свог дру-
штва да одрже такмичење у кува-
њу гулаша, на ком је учествова-
ло десетак екипа, а у простори-
јама МКУД-а „Тамаши Арон”
окупили су се чланови с гостима
да уз мезе, хладно пиће и музи-
ку сумирају утиске о дефилеу и
залече опекотине од сунца.

Настављена традиција

Након успешног дефилеа сваке
године у вечерњим сатима орга-
низују се веома добро посећене
игранке, такозвани жетелачки
балови. Ова година није била
изузетак, тако да су Словаци сла-
вили крај жетве под звезданим
небом уз гулаш скуван на так-
мичењу, а Мађари у великој сали
свог дома уз сарме које су при-
премиле чланице друштва. Жива
музика је била неизоставна на
обе прославе и весеље је трајало
до раних јутарњих сати, уз том-
боле и добро расположење.

Са срцима пуним наде, орга-
низатори су забележили шта
ће моћи следеће године да буде
боље урађено, шта треба изме-
нити или допунити. Традиција
мора да се одржи, због нових
нараштаја, због деце која су на
40 степени неуморно играла
чардаш на сваком ћошку, која
ће бити поносна на све оне који
су им утабали пут. Никако не
би било фер према нашим пре-
цима да заборавимо важност
жетве и значај „Жетелачких
дана”.

Дивно је било присуствовати
овим традиционалним данима
у насељу у ком је одувек влада-
ла слога између неколико 
националних мањина и где може
да се научи лекција о томе како
је рад лакши ако се обавља са
осмехом на лицу и песмом у
срцу. Житељи Војловице су пока-
зали да је важно да живимо у
модерном свету, али да не сме-
мо заборавити традицију и начин
на који су наши преци живели и
радили, сви заједно, уједињени
у опстанку и заједничком напре-
довању. Исто тако нас подсећају
да је важно да своје мултиет-
ничке традиције љубоморно
чувамо и да туђе пригрлимо с
љубављу и поштовањем.

Каролина Бисак
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Шушара – срце Делиблатске пешчаре
Када вас пут нанесе у Избиште,
продужите још мало и наићи
ћете на таблу с десне стране пута
на којој пише: Шушара. Тај пут
ће вас одвести право у малени
рај усред Делиблатске пешчаре.

Село Шушара је постало веома
популарно последњих неколико
година за излетнике и оне који
траже мирно место да побегну
из града. Смештено у Делиблат-
ској пешчари, окружено је нетак-
нутом природом, брдима пре-
кривеним биљкама, од којих поје-
дине могу да се пронађу само у
овим крајевима. Близина река
Нере, Караш и канала ДТД погод-
на је за све љубитеље риболова,
а велика количина дивљачи у
ово село доводи ловце из окол-
них насеља, као и из Вршца,
Панчева, па чак и Београда.

На уласку у село прво се при-
мећује ветрењача, која је сагра-
ђена давне 1900. године, зајед-
но с десет километара водовода
за село. Ветрењача је саграђена
од донације Аустроугарске
монархије, а делови су израђе-
ни у Ајфеловој радионици у
Паризу. Посебно је занимљиво
да је Шушара имала функцио-
налан водовод годину дана пре
Париза. Село броји око 300 стал-
них становника, али током
викенда се тај број значајно пове-
ћава, јер су многе куће претво-
рене у мале етно-мотеле, где
локалци издају собе свима који

желе да искусе чари сеоског
туризма и да посете недалека
Загајичка брда. Велики број кућа
је продат људима из Панчева,
Вршца и Београда и служе као
викендице, тако да викендом и
током лета село постаје можда
и пренасељено гостима.

Локалне ђаконије 
и дно Панонског мора

На путу од уласка у село ка Зага-
јичким брдима, која су доживе-
ла изузетну популарност, може
се наићи на малену тезгу поред
пута, где се продају најзанимљи-
вији примерци зимнице. Госпо-
ђа Мицика са својим супругом
припрема и продаје џем од шљи-
ва с румом, мармеладе и слатка
од љутих папричица. Ту су и
киселе ђаконије, као и љута дома-
ћа ракија и слатко вино.

Наставите ли још око четири
километра пратећи путоказе, сти-
ћи ћете до највише тачке тако-
зване европске Сахаре, односно
пронаћи ћете Загајичка брда. С
највишег брда поглед се пружа
од Дунава до подножја Карпата.
Ова нетакнута природа опчини-
ла је свакога ко је добро увезао
пертле на ципелама за пешаче-
ње и упутио се у авантуру кроз
Делиблатску пешчару. На лоп-
тастим бреговима је постављен
и споменик, обелиск који шти-
ти тачку геодетског премера из
времена Аустроугарске, а пре-
део око њега подсећа на морско

дно због таласа које су давно
направиле пешчане дине. Тло је
углавном пешчано, па трава не
расте високо и крајолик изгледа
као степа с понеким дрветом.

Сеоски туризам у пуном цвату

С обзиром на то да је предео
очаравајући, сеоски туризам у

Шушари је последњих неколи-
ко година, највише захваљујући
тренутној епидемиолошкој ситу-
ацији, процветао. Људи из Вој-
водине и централне Србије радо
посећују ово село, где могу да
пронађу смештај код локалаца,
као и у великом каштелу који је
недавно отворен.

Велики број људи из Вршца и
Панчева купио је куће у селу и
претворио их у викендице ради
сопственог уживања у чистом
ваздуху и нетакнутој природи.
Углавном су то млађи људи с
децом који желе да својим мали-
шанима покажу како изгледа

живот на селу, уче их да се сажи-
ве с природом и чисте плућа
свежим, скоро морским вазду-
хом. Деца која дођу из града
одушевљена су чињеницом да
је ту некада било морско про-
странство, као и дугим шетња-
ма по пешчаним динама, где
могу да виде и највећу колонију

слепог кучета у
Европи.

Ловачки 
гулаш 2021.

Ловачко друштво Шушара
постоји од 1940. године и броји
31 члана, а тренутни председ-
ник друштва, наш саговорник,
јесте Златко Илисавчић, који је
и потпредседник удружења
„Ловачка кула” из Вршца, коме
Ловачко друштво Шушара при-
пада. Сезона лова је почела у
мају и лове се дивља свиња и
јеленска дивљач. Јеленске дивља-
чи има много, тренутно је у екс-

панзији, јер нема природних
непријатеља осим човека, тако
да је Ловачко друштво као покро-
витељ манифестације обезбеди-
ло свим учесницима месо дивља-
чи за кување.

Председник друштва је навео
да последњих 11 година сваке
прве суботе у септембру Ловач-
ко друштво организује манифе-
стацију „Ловачки гулаш”, где се
локалци с гостима такмиче у
кувању најбољег ловачког гула-
ша. Годинама је манифестација
веома посећена, чему је допри-
нела опуштена домаћинска
атмосфера – људи се радо вра-

ћају сваке године. Углав-
ном се такмиче екипе

из околних села, али
су радо примљени
и гости из већих
градова.

Ове године је, од
19 екипа, чак седам

било из Уљме, а ту
су били и викенда-

ши из Панчева и Бео-
града који су се радо при-

дружили како би поделили сво-
ја куварска искуства и научили
штошта ново, јер неки од уче-
сника никад нису кували гулаш
од дивљачи. Након кувања коми-
сија је оцењивала укус, боју,
густину и термичку обраду меса
и доделила награде најбољима.
Награде су биле симболичне, у
виду куварских и ловачких
поклона.

Ово такмичење се организује
првенствено ради дружења и упо-
знавања нових занимљивих људи.
Екипе су чинила, званично, три
члана, али ниједна куварска гру-
па није имала мање од шест чла-
нова. Организаторима су најва-
жније биле опуштена атмосфе-
ра и забава, а ангажовали су чак
и мали тамбурашки оркестар,
који је забављао присутне. На
проглашење победника и ручак
дошли су и гости из општине
Вршац, који су били једни од
спонзора манифестације.

Поред свега овога, становни-
ци Шушаре одржавају и неко-
лико празника и манифестаци-
ја током године, где се село напу-
ни људима из околине, тако да,
иако село броји само око 300
становника, углавном је пуно
људи који траже добру забаву,
укусну храну, домаће вино и
излазак из бучног града.

Овај мали кутак Делиблатске
пешчаре свакако је предивно
место, пуно добрих људи и чистог
ваздуха. Јединствена природа
која окружује село идеална је за
љубитеље природе, пешачења и
бициклизма. Кажу да је Панон-
ско море нестало још пре 600.000
година, али поглед на заталаса-
не дине које окружују Шушару
натераће вас да заиста видите
дно мора као када у плићаку
посматрате како се наслаге песка
нижу једна за другом. Само, у
зеленој боји! Каролина Бисак
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Последњих година су многе
породице растрзане између
домовине и земље у којој неки
од њихових чланова покушава-
ју да нађу бољи живот. Ако гле-
дамо лепшу страну ове ситуа-
ције, чешће су међусобне посе-
те, па се тако прилика да обиђу
најзнаменитија места у Бечу
указује и онима који тамо још
нису били.

Неколико дана годишњег одмо-
ра је довољно да се искористи
указана прилика и да се отпу-
тује у Беч. Иако ситуација с
пандемијом коронавируса ства-
ра неизвесност и тензију код
путника, ипак се одлучују на
путовања. Радост због поновног
сусрета с блиским чланом поро-
дице све проблеме оставља по
страни и завлада осећај задо-
вољства када се стигне у град
пун предивних, очуваних згра-
да, које представљају историју
и уметност.

Видљиви трагови историје

Градски превоз у Бечу одлично
функционише. Убан је атрак-
ција свима који дођу у Беч и
седну у ово превозно средство,
које је врло слично метроу, али
се креће много брже, тако да га
становници овог града користе
и за одлазак на посао. Ретко ко
путује својим колима, зато што
је превоз веома добро органи-
зован и брз. Невероватно брзо
се стиже с једног краја града на
други. Убаном се из центра гра-
да може доћи и до Дунава, који
је као море, плав и чист, и пру-
жа право опуштање за све оне
који воле шетње крај реке.

Потребно је добро исплани-
рати време како би се за неко-
лико дана обишла сва знаме-
нита места и колико-толико
упознао живот у Бечу. Шетња
кроз центар града трајала је ско-
ро седам сати, а време као да
није протицало. Ужи центар
града је подређен туристима:
ту су кочије с коњима, елек-
тричне краљевске кочије, ста-
ри воз, аниматори испред позо-
ришта који продају карте и пози-

вају на дешавања, прелепа Кате-
драла Светог Стефана, где се
можете попети на једну од кула,
одакле се пружа предиван
поглед на град. Затим, продав-
нице са сувенирима, мале ули-
це у којима су скривене зани-
мљиве радње, као што је, реци-
мо, „Пинокио”. Када уђете у
продавницу, машта вас поведе
и стичете утисак да сте у црта-
ном филму „Пинокио”, па чак
и чика који продаје личи на
Ђепета. Ту су и бројни музеји,
међу којима је и Музеј царице
Елизабете (Сиси), затим Аустриј-
ска национална банка, као и
зграда где је Шпанска школа
јахања и где се одржава пред-
става „Плес са коњима”. Беч је
град који има атракције за сва-
кога и за свачији укус.

Једно од најатрактивнијих
места је Трг Марије Терезије,
где се налазе два идентична
музеја један преко пута другог
и палата Шенбрун, изграђена
за време владавине царице
Марије Терезије. Вртови и пар-

кови се могу
посетити и без
улазница и
посетиоцима се
пружа прилика
да уживају у
дивним фонта-
нама и цветним
аранжманима.
Ту се налази и
Бечки зоо-врт,
који се прости-
ре на огромној

површини и занимљиво је да
животиње нису затворене у каве-
зима, него су пуштене на сло-
боду, ограђене једино због посе-
тилаца.

Интересантан је и дворац Бел-
ведере, који се налази на много
мањој површини, али је исто
тако очуван и с прелепим врто-
вима који су погодни за дуге
шетње.

Беч ноћу

Понека места треба посетити у
смирај дана, као што је брдо
Каленберг, где се с тераса може
видети Беч као на длану. Екс-
клузивни ресторани дочекују
госте и пружају могућност да
се ужива у правом смислу те
речи. Предиван поглед са овог
места ни слике не могу дочара-
ти, све остаје у сећању.

За авантуристе који посете
Беч неизоставно место за оби-
лазак јесте познати бечки луна-
-парк Пратер. То је нешто фан-
тастично, ту свако може себи
да нађе атракцију – од најмла-

ђих до најстаријих који воле
овакву врсту забаве. Ту се нала-
зи и точак „Пратер”, још од дав-
не 1897. године, по коме је луна-
-парк и назван. Овај точак сада
има и ресторан, где се може
провести време и уз романтич-
ну вечеру. Ту су и ролеркосте-
ри, већи и мањи рингишпили,
кућа страве и ужаса и остале
занимације, где свако може да
испроба колико је храбар. Али
пошто није могуће свуда стићи
у једном дану, увек има повода
да се поново посети луна-парк.

За неколико дана проведених
у Бечу, огромном граду с пуно
лепота, може се видети доста
тога, а за све оно што се пропу-
сти постоји друга прилика. Посе-
та овом прелепом граду, у којем
је већ и сама шетња атракција,
и драгим људима, којих смо
жељни због велике удаљености,
ствара пријатне успомене у нама.

Моника Нађ

Аутори туристичких водича
обично спомињу три каштела у
насељу Стари Лец, чије се насе-
љење 1830. године везује за име
Лајоша Барача. Наша мала гру-
па је потражила каштел Ботка,
који се налази скоро паралел-
но с друмом између Конака и
Хајдучице и пресеца банатску
пустару. GPS односно локални
путокази данас га бележе под
именом Капетаново.

То је омиљено место за фото-
графисање новопечених брач-
них парова. Иначе је зграда
поново у приватном власни-
штву. „Кошење” зелене ливаде
врши стадо оваца, које чувају
два бесна пса, а изнад свих је
један натмурен и малоречив
пастир. На платоу се може пар-
кирати само уз специјалну
дозволу. Ако боље промислим,
вероватно ни пре деведесет
седам година (1904) није било
другачије правило. Двоспратну
господску кућу с торњем и назу-
бљеним кровом, на којој су пре-
познатљиви стилови градње од
готичког до класицизма, изгра-
дио је велики жупан жупаније
Торонтал, Бела Ботка, од 1906.
до 1910. године. О томе сведо-
чи породични грб, постављен
на источној страни бело офар-
бане фасаде зграде, на којем се
види лав који држи шестокра-
ку златну звезду.

„Причају да је Франц Фер-
динанд, престолонаследник
Аустроугарске, гостовао код

породице Ботка када је био у
лову на шљуку и дивљач на
овим просторима. Стари се сећа-
ју и приче да су чланови поро-
дице Ботка некада путовали у
Будимпешту тако што је вла-
сник каштела изнајмио један
цео путнички вагон за своју
супругу. Имовини породице Бот-
ка, која је била у процвату,
аграрна реформа након Првог
светског рата задала је велики
ударац, а уз то су зашли у све
веће дугове. По некима је Бот-
ка имовину изгубио на карта-
ма, по другима је сав новац
утрошио на лечење душевно
оболеле супруге. Породица Бот-
ка је 1938. године доспела на
руб пропасти, а курија је дата
на добош. Према сећању сеља-
на, када је Ема Ботка сазнала
да ће се имовина и каштел дати
на добош, попела се на врх тор-
ња и тамо се запалила.”

Хајдучица: Краљевско има-
ње је купио Иштван Дамаскин,

који је исто био јерменског
порекла, и формирао насеље
1809. године насељењем ста-
новника словачке национал-
ности. Након петнаест година
био је приморан да општину
премести на садашње место,
пошто је поплава уништила
претходно насеље. По њему су
назвали село Иштванвелђ.
После наглог осиромашења
породице Дамаскин имовина
је постала власништво Лазара
Дунђерског. За његово име се
везује изградња каштела (1901.
године), који и данас постоји
и на којем су се приликом
нашег обиласка изводили реста-

ураторски радови на унутра-
шњости зграде.

„На имању је Лазарова ћерка
Олга (супруга Иштвана Јовано-
вића) водила модерно, узорно
газдинство – имала је ергелу,
овце мерино расе, цвећарство и
фабрику конопље. У периоду од
1920. до 1930. године између
господарства и железничке ста-
нице раднике имања су прево-
зили пругом уског колосека у
вагонима које су вукли коњи.”*

Иначе, у време колективиза-
ције каштел је био у власни-
штву месне земљорадничке
задруге, а у некадашњој штали
је функционисала радионица
за шивење. Још један важан
додатак локалне историје: у
овом каштелу је одржано струч-
но оспособљавање радне снаге
која је била запослена у царин-
ској служби нове Југославије
1947. године. Мермерна табла
која сведочи о овоме поставље-
на је на зид главног улаза 15.
новембра 1989. године.(Извор:
Thom ka Orsolya – Kurcz Ádám
István – Tóth Anikó: „Délvidék –
a Vajdaság és Belgrád”; Будим-
пешта, 2010; издавач: Ket zal
Kft.) Имре Мартинек

КРОЗ ВЕКОВЕ И ПРЕДЕЛЕ (2)

Упознавање домовине обиласком замака 
од Конака до Великог Средишта

Пројекат суфинансирао

Град Панчево

A projektum társfinanszírozója

Pancsova város

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
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Путниче, намерниче, застани
бар на трен и доживи сусрет!
Сусрет не само с гласноговор-
ницима садашњице већ и с
тихим весницима минулих вре-
мена, који, иако ти прилазе
скоро немо и неприметно, чине
то достојанствено: сваком при-
ликом кад те пут нанесе у пре-
део њиховог битисања, што је
уједно и твој крајолик. И биће.
И остаће. Док је света и века…
И, наравно, они ће те већ изда-
лека поздравити. Учтиво, као
увек. Без обзира на то одакле
би пристизао. Застани тад, бар
минут или два! Можеш ти то.
И послушај њихове беседе. Још
није касно. Док не буде касно.

Фотографије су сачињене
лета господњег 2021.

Имре Мартинек

ПУБЛИЦИСТИКА

Путниче, намерниче...

ПОСЕТА БЕЧУ

ГРАД НА ПЛАВОМ ДУНАВУ ПУН АТРАКЦИЈА

За успех тек започете школ-
ске године неће бити потреб-
но само много тимског рада,
вештине и поновног плани-
рања и оптимизма, већ и
много осмеха. Наравно, биће
потребна и одређена кохе-
зивна додатна енергија, која
никада није недостајала у
разреду учитеља Ференца
Антала.

Овај пут је учитељ позвао у
школске клупе дванаест девој-
чица – првака, које ће поха-
ђати наставу на мађарском

језику у Основној школи
„Моша Пијаде” у Дебељачи.
Фотографија је снимљена
првог радног дана школске
2021/2022. године.

У Основној школи „Братство-
–јединство” у Војловици у спо-
јеном одељењу које води учи-
тељица Валерија Като број
ученика је повећан за једну
ученицу првог разреда.У Ско-
реновцу је осморо малих прва-
ка започело нову школску годи-
ну у Основној школи „Жарко
Зрењанин”. Имре Мартинек

Утисци за викенд

Тамо где чешће улове и чисте
рибу и мачке радије станују.
Остало је само питање личног
стрпљења сваког од аласа. Сли-

ка о доживљају за викенд наста-
ла је у Панчеву, поред Тами-
ша, у септембру 2021. године.
Имре Мартинек

ЗВОНИЛО У ШКОЛАМА

Септембарска слика
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Július végén, mint minden évben, a
Tamási Áron Székely-Magyar Mű-
velődési Egyesület és a Gyetván Szlo-
vák Művelődési Egyesület ezúttal is
közösen ünnepelte az aratás befeje-
zését, utcára csalogatva párszáz em-
bert.

A huszonhat éves hagyomány ren-
dezvénye a tavaly nyáron elmaradt,
és ennek a kényszerszünetnek
igencsak megvolt a hatása: az ün-
neplők széles jókedvében a muzsika
is vidámabban szólt, az ünnepi étkek
is ízesebbnek tüntek, szívélyesebb
lett a mosoly, a kézfogás és az ölelés.

Kétnapos rendezvénysorozat

A megnyitó megtisztelő feladata au-
gusztus 6-án, pénteken a fürgeújjú
kézimunkázó nőket illette, akik a
Tamási Áron SZMME termeiben
rendezett kiállításukon mutatták be
kézimunkáikat és azokkal a külön-
böző korok és különféle stílusok jel-
legzetességeit is.
Ezzel egyidőben a hertelendyfalvai
Reformáció Parkjában önkéntesek
foglalkoztak a legkisebbekkel. Min-
tegy száz gyerek rajzokon, kézműves
foglalkozásokon keresztül játékosan
szerezhetett ismereteket  a kenyér-
gabonáról, az aratásról, a földművelés
jelentőségéről ember- és jószág élel-
mezésében. Mivel augusztus elején
igencsak perzselt a nap, a gyerekek
fagylalttal és egyéb nyalánkságokkal
hűsölhettek.
Este a népzene, a népdal és a néptánc
művelői vették birtokba a Tamási
Áron SZMME udvarának  nyári-
színpadát. Először a kislányok, a
négy éve nyaranta szervezett fejér-
telepi nyári hagyományápoló tábor
résztvevői mutatkoztak be gyermek-
dalokkal és a táborban betanult gyer-
mekjátékokkal. Utánuk a szintén Fe-
jértelepen táborozó környékbeli na-
gyobb gyerekek mutatták be az ott
betanult néptánckoreográfiát. Őket
követték vendégként az antalfalvai
kultúregyesület fellépői, akik gyö-
nyörű népviseletükkel, erőteljes tán-
caikkal igencsak felcsigázták a nézők
jókedvét és felkavarták a színpad
porát. A műsort szerb népdalokkal
és néptáncokkal a kőolajfinomító
népi együttese, a pancsovai Stanko
Paunović zárta. A műsor résztvevői
azt is megmutatták, hogy a régi szép
testvériség-egység eszméje itt még
él, és az ilyen kis közösségek még

ápolják- és féltékenyen őrzik is azt.
Hertelendyfalva az a hely, ahol bárki
bátran szólalhat meg anyanyelvén,
anélkül, hogy tartania kellene attól,

hogy valaki azt nem érti meg. 
A Tamási udvarában szólt a nóta
szerbül, magyarul, szlovákul, a Né-
metországból-, Svédországból-,

Ausztriából és még a messzi Kana-
dából is érkező vendégek társaságá-
ban, bele a késő éjszakába.

Az aratók vigassága

A szombati nap, augusztus 7-e  áru-
sítással egybekötött kiállítással kez-
dődött, ahol Pancsova- és a környező
falvak nőszervezetei kínálták por-
tékáikat: kézimunkáikat, édes- és
sós süteményeiket, borokat, befőt-
teket, játékokat.
A résztvevők és a vendégek délben
gyülekeztek a helyi közösség udvarán,
ahol villámtréfákat adtak elő az ara-
tással kapcsolatban, ami idén már
jó ideje véget ért, így a kézi aratás is
elmaradt.
Ezt hivatott helyettesíteni a két ne-
vettető, vidám jelenettel az üvegben
tárolt vírus elleni nedűről, majd a
tréfamesterek a flaskó házipálinkájából

jót húzva invitálták a jónépet a föl-
vonulásra. Magyar- és szlovák nép-
dalok kíséretében elindult a népvi-
seletek tarkaságának, a föld művelését
szolgáló szerszámoknak, feldíszített
traktoroknak, fiákereknek, lovasoknak
a vidám nótás menete csetlő-botló
kisgyerekekkel körülvéve. Vonultak
a falun utcahosszat, őrizni a soknem-
zetiségű közösség ősi hagyományát.
A perzselő augusztusi napon a falu
népe kísérte a vidám menetet, olykor
egy kis házisöntés rögtönözve kínálva
a vonulókat jó hideg itókával, és
friss kőttessel. Az utcasarkok szín-
paddá vedlettek, ahol még a sétálók
is ropták a csárdást, fittyet hányva a
forró aszfaltra és a kegyetlen hőségre.
Noha a gazdák idén nem a kivénhedt
járgányaikat vezették, hanem a mo-
dern mezőgépeiket, a traktorok zú-
gása mégsem hallatszott, mert le-

torkolta azt a hangos kacagás és a
vidám nótaszó. Az aratókhoz csat-
lakozott az igen népes önkéntes-
tűzoltótestület tagsága is. A felvonulók
közeledtét az egész úton ügyes os-
torpattogtató legények jelezték, így
csalogatva ki a népet házaikból csat-
lakozni a mulatókhoz.
A felvonulás után a Gyetván Szlovák
ME tagjai vendégeikkel visszavo-
nultak székházuk udvarába, ahol
mintegy tíz csapat gulyásfőzésben
versengett. A Tamási helyiségeiben
a hazaiak és a vendégek pihentek
meg, hogy hidegtál mellett, behűtött
italokkal és jó zenével borogassák a
napszúrás nyomait és meghányják-
vessék a nap eseményeit.

A hagyomány tovább él

A sikeres fölvunulást minden évben
esti táncmulatság követi, az úgyne-
vezett aratóbál mindkét egyesületben.
Az idén sem volt másként, a szlová-
kok a csillagos ég alatt, a délután fő-
zött gulyás mellett mulattak, a ma-
gyarok pedig a nagyteremben fo-
gyasztották el a szorgos asszonyaik
keze nyomán készült szármát. Az
élő zene elmaradhatatlan része volt
mindkét mulatságnak, a szórakozás
a hajnali órákig tartott tombolajáték
mellett, jó hangulatban. 
A szervezők reményteli szívvel la-
tolgatták, hogy is lehetne jövőre
másként, mégszebben, mégjobban.
A hagyományt tartani kell az új
nemzedék, a gyerekek érdekében,
akik negyven fokos melegben is rúg-
ták a csárdást minden sarkon. Így
lehetnek csak büszkék mindazokra,
akik kitaposták előttük az utat. Nem
lenne méltó őseinkhez, hogy elfe-
lejtsük az aratás fontosságát és az
Arató Napok jelentőségét.
Szép volt jelen lenni ezeken a hagyo-
mányos napokon egy olyan faluban,
ahol a nemzeti kisebbségek között
mindig szent a béke, ahol megtanul-
ható a lecke, hogy könnyebb a mo-
solygós arccal és dalos szívvel végzett
munka. Hertelendyfalva lakói meg-
mutatták, hogyan kell modern vi-
lágban élni nem feledve, hogyan éltek,
dolgoztak felmenőink, mindnyájan
együtt, egységesen a megmaradás és
a haladás érdekében. Ugyanúgy em-
lékeztetnek arra is, hogy féltve őrizzük
a többnemzetiségi együttélés hagyo-
mányát, és hogy az idegent is szeretettel
és megbecsüléssel öleljük keblünkre.

Biszak Karolina

ARATÓ NAPOK HUSZONHATODSZOR

A HERTELENDYFALVAIAK IDÉN IS KÖZÖSEN ÜNNEPELTEK

KIS ÉDENKERT A PANNON TENGERBEN

Fejértelep – a Delibláti Homokpuszta szíve
Aki Izbiste felé vetődik, toldja meg
még kissé az utat és jobb felől ha-
marosan meglátja az útjelzőtáblát
Šušara – Fejértelep felirattal. Az út
egyenesen elirányítja majd egy kis
paradicsomba a Delibláti Homok-
puszta kellős közepén.

Fejértelep az utóbbi években a ki-
rándulók és a csendre vágyók igen
közkedvelt terepévé változott. Az
érintetlen természeti környezetben
épült falucska dús növényzettel
borított dombok között húzódik
meg, egyedül itt található növé-
nyeket is rejtegetve. A Karas, a
Néra és a Duna-Tisza-Duna csa-
torna közelsége vonzóvá teszi a
falut a sporthorgászok számára is,
a gazdag vadállománya pedig ide-
vonzza a közeli települések vadá-
szait és Versecről, Pancsováról, sőt,
Belgrádból is járnak ide vadászni.
A falu bejáratánál szélkerék ma-
gaslik ki a környezetből, amely
1900-ban épült a mintegy tíz ki-
lometer hosszú vízvezetékhálózattal
együtt az Osztrák-Magyar Monar-
chia adományaként, amelynek ele-
meit Párizsban, Eiffel üzemében
gyártották. Érdekesség, hogy Fe-
jértelepnek tíz évvel korábban volt
üzemképes vízvezetékhálózata,
mint Párizsnak. A falunak mintegy
300 állandó lakosa van, de ez a lé-
lekszám hétvégeken igencsak meg-
növekszik, mivel számos lakóház
vendégfogadóvá alakult. A hely-
beliek kiadják szobáikat azoknak,
akik meg szeretnék élni a falutu-

rizmus varázsát és meglátogatnák
a Fürjes (Zagajica) közelében a
dombvidéket. Sok ház már el is

kelt nyaralóként verseci, pancsovai
és belgrádi vevőknek, így a helyi-
eknek hétvégeken és nyáron olykor

már túl nagy is a
forgalom.

Helyi csemegék és a
Pannon Tenger mélye

A közkedvelt Fürjesi Dombok felé
az út mentén egy stand tárul elénk,
megrakva helyben készült cseme-
gékkel. A különleges készítménye-
ket Micike asszony és férje készíti
és kínálja. Van itt rummal készült
szilvadzsem, gyümölcsíz, csípős-
paprikából készült édesség, szintén
télire készített savanyúságok, erős-
pálinka és édesbor is.
Az útjelzők mentén haladva úgy

négy kilométernyit elérünk a fürjesi
dombokhoz az úgynevezett Euró-
pai Szahara legmagasabb részéig.
A dombtetőről kilátás nyílik a Du-
nára, egészen a Kárpátok nyúlvá-
nyaiig. Ez az érintetlen természet
elvarázsol mindenkit, aki jól meg-
kötötte a bakancsa fűzőjét és ka-
landokat keres a homokpusztán.
A csúcspontot még az osztrák-
magyar időktől egy emlékoszlop
jelzi. A hullámok által kialakított
homokdűnék láttán a táj itt ten-
gerfenéket idéz. A talaj többnyire

homokos, ezért itt a fű se
nő magasra, így a táj

az itt-ott látható fák
mellett is a sztyep-
pés tájakra is em-
lékeztet.

Teljes virágzás-
ban a turizmus

A varázslatos táj-
nak köszönhetően

Fejértelepen az utóbbi
időben felvirágzott a fa-

luturizmus, amihez a járvány-
helyzet még hozzá is járult. A jó
vendéglátási körülmények isme-
retében a falusi házakban és a
nemrég megnyílt kastélyban, a vaj-
daságiak és szerbiaiak is szívesen
látogatnak ide.
Sokan, főleg  verseciek és a pan-
csovaiak vásároltak itt már házat,
amelyet hétvégi házzá alakítottak
így biztosítva maguknak a tiszta
levegőt. Főleg fiatalok élnek ezzel
a lehetőséggel, akik meg szeretnék

ismerteteni gyermekeikkek a falusi
életmódot, megtanítani őket a ter-
mészethez való alkalmazkodásra,
és a tüdő tisztítása sem mellékes
körülmény. A gyerekek lelkesen
veszik tudomásul, hogy itt valaha
tenger volt, és megcsodálják séta
közben a látható legnagyobb eu-
rópai vakondtelepet a dűnék kö-
zött.

Vadászgulyás 2021

A ma 31 tagú fejértelepi vadász-
egyesület 1940-ben alakult. Elnöke
jelenleg a nekünk nyilatkozó Zlatko
Ilisavčić, aki egyben a verseci egye-
sület alelnöke is. Ide tartoznak a
fejértelepiek is, akik egyben a kör-
nyező kilenc falu társulásához is
csatlakoztak. Az idény májusban
kezdődött a vaddisznó- és őzva-
dászattal. Az őzállomány most nö-
vekvő számot mutat, mivel itt a
vad egyedüli ellensége az ember,
így az egyesület, mint a rendezvény
védnöke, a főzőverseny minden
részvevőjének biztosíthatja az húst.
Az elnök elmondta még, hogy az
utóbbi 11 évben a vadásztársaság
minden év szeptemberének első
szombatján  megszervezi a Va-
dászgulyás elnevezésű főzőversenyt
hazai- és vendégcsapatok részvé-
telével. Az érdeklődés igen nagy,
amihez hozzájárul az itt tapasz-
talható házias légkör. A vendégek
évről-évre visszatérnek a környező
falvakból és a városokból is.
Idén 19 csoport nevezett be a ver-
senyre, hét Homokszilről de távo-

labbiak is szívesen jöttek egy kis
tapasztalatszerzésre a vadasételek
készítése terén. A csapatok főztjét
szakzsűri bírálta el, és jelképes dí-
jakkal meg is jutalmazta a legjob-
bakat, többnyire konyhai eszkö-
zökkel és horgászati kellékekkel.
A verseny szervezésének a célja
főleg a barátságok ápolása, és új
emberek megismerése. Hivatalosan
három fős csapatok versenyeznek,
de hatnál kevesebben nemigen
vannak a főzőcsapatban. A szer-
vezőknek a legfontosabb a kellemes
légkör, a szórakozás, olykor tam-
burazenével emelve a hangulatot.
Az eredményhirdetésre és az ebédre
az egyedüli támogatónk, a Verseci
Község képviselői is eljönnek.
A mindössze 300 lelket számláló
Fejértelepen az év folyamán más
rendezvényeket is tartanak, amikor
a környékből is idetódulnak a jó
szórakozás-, az ízes  ételek- és há-
ziborok kedvelői, kimenekülni egy
kicsit a városok zajából.

A Delibláti Homokpusztának ez a
kis szöglete jó emberek otthona
és a tiszta levegő oázisa. Eszményi
környezet a természetbarátoknak,
túrázóknak és kerékpározóknak
egyaránt. Azt mondják, hogy a
Pannon Tenger már hatszázezer
éve eltűnt, de a hullámzó dűnék
látványa valóban tengerfenéket
idéz, mintha a tenger sekélyebb
vizében a rétegekbe hordott ho-
mokot látnánk, csak zöldben.

Biszak Karolina



Az utóbbi években nagyon sok szét-
szórt család ingázik a hazája és
egy másik ország között, amelyben
a család messzeszakadt tagjai igye-
keznek szebb jövőt biztosítani ma-
guknak. A helyzet szebbik oldalát
tekintve, gyakoriak az egymás kö-
zötti látogatások, így alkalma nyílik
Bécs nevezetességeit megismerni
azoknak is, akik még nem jártak
ott.

Az éviszabadság néhány napja elég
ahhoz, hogy az alkalmat megra-
gadva megismerjük a várost. Habár
a járványhelyzet némi bizonyta-
lanságot és feszültséget kelt az uta-
zókban, mégis útra kelnek. A ta-
lálkozás a szeretteikkel minden
gondot háttérbe szorít és elége-
detten érkeznek a történelmet őrző,
példásan karbantartott épületekkel
ékeskedő városba.

A történelem látható nyomai

Bécsben a városi közlekedés kiváló.
Az úgynevezett U-Bahn, a met-
róhoz – földalattihoz hasonló, de
annál jóval gyorsabb járat, minden
látogatónak különös élmény. Ke-
vesen utaznak saját járművel, mivel
a tömegközlekedés gyors és jól
szervezett, hihetetlenül gyors az
átjutás a városon. Ez a járat köti
össze a belvárost a Dunával is,
amely itt kék és tiszta, mint a
tenger, igazi kikapcsolódást nyújt
a vízmenti séta kedvelőinek.
Jól kell tervezni ahhoz, hogy az
ember néhány nap alatt elérjen
minden nevezetes helyre, és úgy-
ahogy megismerje a bécsi életet.
A belvárosi sétára hét óra is ráment
anélkül hogy érzékelnénk az idő
múlását. A szűkebb központot a
turisák igényeihez igazították: van
itt lovaskocsi, királyi hintó, vonat,
csalogató jegyárus mutatványosok,
a Szent István-székesegyház, amely-
nek kilátójáról elénk tárul az egész
város. Emléktárgy-boltok, kis utcák
amelyek kis üzleteket rejtegetnek,
mint például a Pinocchio, amely-
ben az ismert rajzfilm díszletei
közt érzi magát az ember, ahol
még a boltos is Gepetto figuráját
idézi. Itt vannak a hires múzeumok,
mint az Erzsébet királyné világát
őrző Sissi museum is, az Osztrák
Nemzeti Bank, a lovastáncok szín-

helye, a spanyol lovasiskola. Bécs,
ahol mindenki talál magának lát-
ványosságot.
A város egyik legjelentősebb pontja
a Mária Terézia tér a Schönbrunni
kastéllyal, amely Mária Terézia
császárnő uralkodása alatt épült.
A kertek és a parkok belépő nélkül
is látogathatóak, így mindenki sza-
badon gyönyörködhet a szökőku-
tak és virágágyak szépségében. Itt
van az óriási területen elterülő
Schönbrunni állatkert, ahol az ál-
latokat nem zárják ketrecbe, sza-
badon járnak a látogatóktól elke-
rítve.
Érdeklődésre érdemes itt a Belve-

dere kastély, jóval kisebb területen,
de ugyanolyan lehetőséggel a hosz-
szú sétákra a látványos környe-
zetben.

Bécsi éjszaka

Némely helyeket, mint amilyen a
Kahlenberg-hegy, az éji nyuga-
lomban kell meglátogatni. Előkelő
éttermek választéka kínál itt valódi
élvezetet. A Kahlenberg-kilátóról
szinte tenyerünkön van az éjszakai
városkép, amit képekről nem lehet
felidézni, de emlékezetünkben
örökre megmarad.
A kalandvágyóknak Bécsben a
Práter, a hires bécsi vidámpark
nyújthat felejthetetlen élmányeket.
Itt van a híres óriáskerék már 1897
óta. Ma itt étterem is kínál ro-
mantikus estét, tartalmas szóra-
kozást. Itt sorakoznak a bátorság-
próbáló létesítmények is: körhinták,
szellemvasút, horrorház és még
sok más, lehet próbálkozni. Egy
napba mindez nem fér bele, dehát
azért van a visszatérési lehetőség.
Néhány nap bécsi tartózkodással
sok szépséget lehet látni, átélni,
az elmulasztottakat pedig lehet
pótolni máskor. Ez a látogatás a
gyönyörű városba, amelyben már
maga a séta is élményszámba megy,
és főleg a ritkán látott szeretteinkkel
való együttlét, mindannyiunknak
kedves emlék marad.

Nagy Mónika
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Az útikalauzok szerzőinek három
kastélyt szokása emlegetni ezen a
településen, melynek 1830. évi tele-
pítése Barách Lajos nevéhez fűződik.
Kicsiny csapatunk a bánsági pusztát
átszelő Kanak – Istvánvölgy orszá-
gúttal szinte párhuzamosan lévő
Botka- kastélyt kereste fel. A GPS,
illetve a lokális irányjelzők ma Ka-
petanovo néven jegyzik. 

Népszerű fotózkodási helyszíne
megannyi újsütetű házaspárnak.
Egyébként az épület echte magán-
tulajdon. A füves puszta trimmelését
birkanyáj végzi, rájuk két vehemens
eb vigyáz, mindezek fölött pedig
egy igencsak ritka és mord szavú
pásztorember a halljakend. A fél-
sorompón túli platón pedig csak
speciális engedéllyel lehetséges le-
parkolni. Ha jobban belegondolok,
kilencvenhét esztendővel korábban
(1904-ben) sem lehetett különb a
regula. A kétemeletes tornyú és fo-
gazott szélű tetővel ellátott úrilakot,
melyen a gótikától a klasszicizmusig
több építészeti stílus is felismerhető,
Botka Béla Torontál vármegye fő-
ispánja (1906-10-ig) építtette. Ta-
núsítja ezt az immáron teljesen fe-
hérre meszelt épület keleti oldalának
homlokzatára helyezett családi címer
is, benne a hatágú aranycsillagot
tartó oroszlánnal.
„Azt mesélik, hogy mikor Ferenc
Ferdinánd osztrák-magyar trón-
örökös szalonka- és őzvadászatot
tartott errefelé, akkor Botkáéknál

vendégeskedett. Az öregek azt is
tudni vélik, hogy Botkáék úgy utaz-
tak egykoron Budapestre, hogy a
kastély ura egy egész személyvagont
bérelt felesége számára. Botkáék vi-
rágzó gazdaságára az elsővilághá-
borút követő agrárreform nagy csa-
pást mért, ráadásul egyre nagyobb
adósságokba keveredtek. Vannak,
akik szerint Botka elkártyázta a va-
gyonát, mások szerint lelkibeteg fe-
lesége gyógyíttatása emésztette fel
minden pénzét. Botkáék 1938-ban
jutottak a tönk szélére, s a kúria ár-
verésre került. A falusiak emlékezete
szerint Botka Emma, amikor meg-
hallotta, hogy elárverezik az ura-
dalmat és a kastélyt, felment a torony
tetejére, s ott felgyújtotta magát.”*
Istvánvölgy (Hajdučica). A kincstári
birtokot az ugyancsak örmény szár-
mazású Damaszkin István vásárolta
meg, s formálta helységgé 1809-
ben szlovák ajkú lakosok betelepí-
tésével. Tizenöt évvel később a köz-
séget a jelenlegi helyére volt kény-

telen áthozatni, lévén az áradás az
előző települést elsodorta. Róla ne-
vezték el a falut is Istvánvölgynek.
A Damaszkinok fátum-szerű elsze-
gényedése után az uradalom Dun-
gyerszki Lázáré lett. Ez utóbbi ne-

véhez fűződik a ma is álló kastély
építtetése (1901-ben), melyen ott-
jártunkkor is folytak állagmegőrző
belsőépítészeti munkálatok. 
„A birtokon Lázár lánya, Olga (Jo-
vanovits Istvánné) vezetett modern
mintagazdaságot – ménese volt,
merinói juhai, virágkertészete és
kendergyára. Az 1920-30-as években
az uradalom és a vasútállomás közt
keskeny vágányú vasúton lóval von-
tatott vagonokban közlekedtek a
birtok dolgozói.”* 
Egyébként a kollektivizációs időkben
a kastély a helyi földművesszövet-
kezet tulajdonát képezte, a néhai
istállóban pedig varroda működött.
S még egy fontos (hely)történeti
adalék: ebben a kastélyban tartották
meg 1947-ben az új Jugoszlávia
vámhivatalában alkalmazott mun-
kaerő szakmai kiképzését. Az erről
tanúskodó márványtáblát 1989. no-
vember 15-i keltezéssel helyezték
fel a főbejárat falára.
*(Forrás: Thomka Orsolya – Kurcz
Ádám István – Tóth Anikó: Délvidék
– a Vajdaság és Belgrád; Budapest,
2010, Ketzal Kiadó Kft.)

Martinek Imre
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Vándor, ki erre jársz, állj meg egy
cseppet, s élvezd ki a találkozások
élményét! A nemcsak a jelen, de a
hajdanvolt korok kevés szavú kö-
veteivel is. Mert bizony, szembe-
jönnek ők veled. Minden egyes al-
kalommal, midőn erre jársz vidé-
künkön. Ami egyben a tiéd is.  Míg
csak kő kövön... S igen, jó messziről

reádköszönnek. Tisztelettudóan.
Mint mindig. Bárhonnan és ere-
detileg bármilyen vehemenciával
is érkeznél. Állj meg ilyenkor egy
csöppet! Hisz’ megteheted. S hall-
gasd meg mondandójukat. Még
nem késő. Míg nem késő.
A fotók, az Úr 2021. esztendejében
készültek. Martinek Imre

PUBLICISZTIKA 

Vándor, ki erre jársz...

BECSÖNGETTEK AZ ISKOLÁKBAN

Szeptemberi nyitókép

A frissen megkezdett  tanév si-
kerességéhez végső soron nem-
csak rengeteg munkára, állandó
és rugalmas újra tervezési kész-
ségre, meg optimizmusra, de mo-
solyra, nevetésre és egybe tartó
csapatmunkára is szükség lészen.
No, meg persze arra a bizonyos
kohéziós plusz energiára, amiből
Antal Ferenc tanító bácsi osztálya
sosem volt híjában.
Kollégánk ezúttal tizenkét elsős,
magyar tannyelvű leánykát szó-

líthatott az iskolapadba. Toron-
tálvásárhelyen. A Moša Pijade
Általános Iskolában.
Hertelendyfalván a Testvériség
– Egység Általános Iskolában a
Kató Valéria tanító néni által ve-
zetett összevont tagozat egy el-
sőssel gyarapodott. Székelykevén
nyolc kis elsős kezdte meg az új
tanévet a Žarko Zrenjanin Álta-
lános Iskolában Bíró Mlekov Éva
tanító néni osztályában.

Martinek Imre

Hétvégi impressziók

Ahol gyakra(bba)n fognak s pu-
colnak halat, ott a macskák is szí-
vesebben vernek tanyát. A többi
viszont már valóban a személyre

szabott türelem kérdése. Hétvégi
élményfotónk Pancsován készült,
a Temes mentében 2021.  szep-
temberében. Mаrtinek Imre



Зимница је данас многима сино-
ним за нека давна времена у
којима су наше баке, док није
било фрижидера и замрзивача,
осигуравале храну за зиму
вишечланој породици. Припре-
ма је захтевала време и жртву.
Баш то је данас један од глав-
них разлога зашто се многе дома-
ћице „прибојавају” припреме
зимнице.

У брзом дневном ритму једва
успевамо да испунимо све оба-
везе, увек нам недостаје време-
на, а супермаркети нуде све и
свашта, па чак и зимницу. Но
куповне варијанте нису тако уку-
сне и здраве попут оних само-
стално припремљених. Ваља се
само охрабрити и издвојити вре-
ме за набавку и припрему. И
нећете се покајати – уштедеће-
те новац, а најдражима ћете
поклонити незабораван кули-
нарски ужитак током зимских
дана.

Природа нам је и овог касног
лета даровала обиље воћа и повр-
ћа. Ако током јуна и јула нисте
успели да све њене дарове спа-
кујете у тегле и замрзиваче, сада
је време да то учините.

Зрели и сочни плодови жуте
и црвене паприке, те здрави кра-
ставци основни су састојци тра-
диционалне припреме слане зим-
нице. Ако сте почетник, а жели-
те да својој породици приушти-
те сопствени производ, здрав и
квалитетан, без конзерванса,
пажљиво бирајте где ћете и шта
набавити. Идеално би било кад
бисте поврће за своју зимску
трпезу набавили на пијаци од
произвођача и продаваца у које
имате поверење. Наравно, нај-
бољи су они плодови које убере-
те у свом врту или башти, ако
сте срећковић да их имате.

Ако воће и поврће за припре-
му зимнице купујете на пијаци,
немојте се устезати да питате
продавца о пореклу робе. Што
је краћа достава производа од
места узгоја до тезге продавца,
то је роба квалитетнија.

Уколико сте се одлучили за
припрему зимнице, важно је зна-
ти нека упутства у вези с тим.
При набавци поврћа водите рачу-
на о томе да је оно здраво и зре-
ло, јер ће само тако и ваша зим-
ница бити поштеђена кварења.
Недозрело поврће нема прави
укус. Поврће не сме бити оште-
ћено, влажно ни труло. Ако сами
берете поврће, учините то након
што је роса нестала, сат време-
на пре поднева.

Чистоћа је изузетно важна –
одабране плодове оперите под
млазом воде, а када их огулите,
још једанпут их оперите. Посу-
де и прибор за припремање зим-
нице морају бити беспрекорно
чисти, опрани детерџентом и
испрани врелом водом како би
се уништили сви узрочници ква-

рења. Оцедите их на испегланој
чистој крпи.

Избегавајте алуминијумско
посуђе, јер није добро за кисе-
љење. Пре употребе све тегле и
флаше добро прокувајте. Прет-
ходно их прегледајте да нису
напукле. Нека се хладе у води, а
кад их вадите, прстима их доди-
рујте само са спољашње стране.
Немојте их брисати, већ их само
ставите да се оцеде.

Поступком пастеризације и
стерилизације уништавају се
могући узрочници кварења. Зим-
ницу можете стерилисати (про-
кувати 10–15 минута на довољ-
но високој температури) само у
стерилизатору или експрес лон-
цу. Тегле и флаше, те металне
посуде с поклопцем кувајте у
обичном лонцу довољно дуго.
Пажљиво затворите посуду с при-
премљеном намирницом да не
би продрли узрочници кварења.
Неки производи се затварају
толи, други хладни.

При пуњењу тегли никада не
сипајте врео садржај у хладне
посуде, јер ће прснути, већ их
увек претходно загрејте. Тегле
немојте пунити до врха. Нека
увек остане два центиметра пра-
зног простора испод ивице. Напу-
њене тегле се прво избришу
мокром, а затим сувом крпом.
На њих се ставља етикета с нат-
писом о томе шта садрже и када
је то припремљено. Након тога
тегле се остављају на место с
којег се неће помицати бар првих
10–15 дана, јер никако не под-
носе кретање и дрмање. После
тога могу се покренути и стави-
ти на друго место, али пажљиво
и без наглих покрета. Потребно
је бар једанпут недељно прегле-
дати све флаше и тегле у које је
остављена зимница.

Просторија у којој се чува зим-
ница мора да испуњава одређе-
не услове да би се оно што сте
припремили добро одржало. Све-
тла места, као ни она која су
изложена великој топлоти нису
погодна за чување зимнице, јер
могу да изазову врење, после
чега се зимница брзо квари. Исто
тако на зимницу неповољно ути-
че влага, која изазива стварање
буђи. Најбоље место за оставља-
ње зимнице јесте оно које је суво,
хладно и изложено промаји, тако
да на том месту има увек довољ-
но свежег ваздуха. Ову просто-
рију пре почетка сезоне треба
припремити – зидове опајати и
окречити, полице опрати и застр-
ти пластичном фолијом или
папиром.

А сад, кад смо се подсетили
најважнијих правила, време је
да пређемо на рецепте. Оне уоби-
чајене, за производе којима се
свака остава напуни с јесени,
сви већ добро познају, па смо
овог пута одабрали мало егзо-
тичније, необичне варијанте.
Пријатно!

ТЕМА БРОЈА
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РЕЦЕПТИ ЗА СЛАНЕ ЈЕСЕЊЕ ДЕЛИЦИЈЕ

СПРЕМИТЕ ТЕГЛЕ И ТРК НА ПИЈАЦУ: ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ЗИМНИЦУ

ДОМАЋИ КЕЧАП

Потребно је: три килограма

парадајза, 200 г сувог гро-

жђа, три чена белог лука,

сирће, со, шећер, мускатни

орашчић, бибер у праху и

каранфилић.

Парадајз опрати и очисти-

ти, па исећи на једнаке дело-

ве и кувати. Kада је пустио

сок, додати суво грожђе и

исецкан бели лук, па све

заједно кувати да се згусне.

Тада додати, по укусу, сирће-

та, соли, бибера, каранфили-

ћа и мускатног орашчића. Све

заједно кувати још 20 минута,

а онда прохлађено сипати у

мање тегле. Повезати и оста-

вити међу зимницу. Одличан

је уз разне врсте меса.

ЦРВЕНИ КУПУС С ЈАБУКАМА

Потребно је: 10 кг

црвеног купуса,

две главице црног

лука, две јабуке,

два већа листа

ловора, 30 г соли и

две кашичице

кима.

С купуса се ски-

не горње лишће,

опере се и исече на

резанце или

наструже. Црни лук се сече

крупније. Јабуке треба ољушти-

ти и исећи на кришке по дужи-

ни. Све се измеша, посоли и

стави у једну већу или неколи-

ко мањих посуда. Добро се

набије и притисне. Ако нема

довољно сопственог сока да

огрезне, дода се хладан пресо-

лац.

Повеже се пластичном

фолијом и 10 дана држи на

собној температури. Тада се

склони у хладнију просторију.

Kупус је употребљив за јело

после шест недеља.

ФЕФЕРОНИ С ПРАЗИЛУКОМ

Потребно је: пола килогра-

ма феферона, два струка

празилука, мало целеровог

лишћа, кашика соли, кафе-

на шољица уља, мало есен-

ције и конзерванса.

Фефероне исећи

маказама на колу-

тове, бели део

празилука такође

исећи на колуто-

ве, додати исецкано целерово

лишће, па пунити тегле. Прели-

ти мешавином воде, соли,

есенције, уља и конзерванса и

повезати.

ТИКВЕ У ПАРАДАЈЗУ

Потребно је: два килограма

очишћених и исечених тика-

ва, со, целерово лишће и

три килограма парадајза.

Тикве исећи на коцке, па

их ставити у осољену кипућу

воду да се мало скувају, тек

толико да постану стакла-

сте, али никако да се раску-

вају. Ређати их у загрејане

тегле

Парадајз опрати и исећи

на једнаке комаде, скувати,

пропасирати и тиме нали-

ти тикве. У

с в а к у

те глу

с т а -

в и т и

мало целе-

ровог листа. Тегле

повезати целофаном

и кувати их у пари 10 мину-

та.

Најбоље је тикве ставља-

ти у време када се кува

бистри сок од парадајза за

зиму. Овако припремљеним

тиквама у парадајзу прили-

ком употребе, када завру,

додати благу запршку и

вариво је готово.

ПЕКМЕЗ ОД ПОВРЋА

Потребно је: један килограм

шаргарепе, један килограм

црног лука, 750 г першуна,

500 г целера, 500 г келера-

бе, 500 г кеља, три килогра-

ма парадајза, 500 г соли и

мало бибера у праху.

Поврће се очисти, исече и

самеље у машини за месо,

па се посоли и кува као пек-

мез. За време кувања дода-

вати помало воде да не

загори. Kада постане густо,

ставља се у тегле и повеже

целофаном (најбоље је

сипати врео пекмез у топле

тегле, које, повезане, треба

умотати у крпе и оставити

до сутрадан да се хладе).

Овај пекмез се употре-

бљава код припремања

супа, умака, варива итд.

ПАШТЕТА ОД ПОВРЋА

Потребно је: четири килограма

парадајза, три килограма

паприке бабуре, 500 г црног

лука, главица белог лука, 500

г шаргарепе, једна веза пер-

шуновог листа, једна веза

целеровог листа, бибер у зрну,

два листа ловора, со, четврт

литра уља и 200 г сенфа.

Поврће очистити, мало

исећи, додати зачине и кува-

ти поклопљено. Мекано

поврће пропасирати, затим

добијену кашу кувати док не

буде гушћа од мармеладе.

Додати уље и кувати даље да

се добро сједини. Довољно

густој паштети додати сенф и

со, добро измешати и вруће

сипати у загрејане тегле.

Оставити у загрејаној пећ-

ници да се формира покори-

ца. Kада се охлади, повезати

целофаном или затворити

поклопцем. Изванредна је

као намаз на хлеб.

ПУЊЕНИ ПЛАВИ ПАТЛИЏАН

Изабрати плаве патлиџане

средње величине, добро их

опрати и ољуштити, па им

на средини направити отвор

за пуњење.

Прокувати их 10 минута у

кипућој води. Извадити их

из воде и пустити да се

добро оцеде. У међувремену

направити смесу за пуње-

ње: у дубљу шерпу ставити

ситно исецкане црвене,

беле и зелене паприке,

мало туцаног белог лука,

које зрно бибера, сецканог

першуновог и целеровог

листа, додати соли по укусу

и све то оставити да одстоји

око пет сати, па затим напу-

нити плави парадајз.

Ређати пуњени патлиџан

у тегле, налити га благим

винским сирћетом, повеза-

ти тегле пергамент папиром

наквашеним у топлој води и

оставити са осталом зимни-

цом. Патлиџан се може

пунити и слатким купусом.
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Прво извлачење другог, јесењег круга
наградне игре „Узми рачун и победи
2021” одржано je у суботу, 18. септем-
бра, уз директан пренос на Првом про-
граму Радио-телевизије Србије. Након
паузе од неколико месеци наградна
игра која се показала као одлично сред-
ство за подизање свести грађана о зна-
чају борбе против сиве економије наста-
вља се кроз шест јесењих извлачења.

У овом првом додељени су пет ауто-
мобила „фијат 500Л” и стан у Београ-
ду, а међу награђенима није било Пан-
чеваца.

Срећне добитнике из базена у студију
РТС-а с рекордне 8.331.534 пристигле
коверте извукла је олимпијска 
шампионка у каратеу Јована Преко-
вић. Највреднију награду, трособан стан
у насељу Земунске капије, добио је
Титомир Стојковић из Болеча, а ауто-
мобили су отишли у Нови Сад, Зрења-
нин, Хоргош, Београд и Нови Београд.

Како је најавила Влада Србије, у свих
шест кола јесењег циклуса биће доде-
љено укупно 30 аутомобила „фијат
500Л” и осам станова у Београду –
седам у насељу Земунске капије и глав-
на премија: стан у „Београду на води”.

Подсетимо се правила

Као што је већ познато, у наградној
игри коју организује Влада Србије, уз
подршку НАЛЕД-а, право учешћа има-
ју грађани који пошаљу коверте са 10
фискалних рачуна или 10 слипова, не
старијих од 1. априла 2021, с мини-
малним појединачним износом од 100
динара. Фискалне рачуне и слипове не
треба мешати у истој коверти.

Правила су иста као и у ранијим
колима. На полеђини коверте неопход-
но је написати име и презиме, адресу
из личних докумената и контакт-теле-
фон, док је на другој страни довољно

написати „Узми рачун и победи 2021”.
Право учешћа имају сви пунолетни гра-
ђани Србије, док је слање коверата пот-
пуно бесплатно.

Иначе, слање рачуна било је дозво-
љено и током лета, између два круга
наградне игре, тако да тренутни број
пристиглих коверата премашује 6,5
милиона. Све коверте послате од 15.
априла ове године учествују у свим
извлачењима и током јесени.

Имамо среће

Познато је да су Панчевке и Панчевци
до сада имали много среће у овој наград-
ној игри, па је у наш град од 2017.
године до данас стигло тридесетак награ-
да. Неке су биле мање вредности, попут

блендера, мобилних телефона, лапто-
па, ваучера за куповину различитих
производа, микроталасних пећница,
летовања... Више пута је међу нашим
суграђанима било и добитника ауто-
мобила, али и главне награде – стана.

Да ли ће нам срећа бити наклоњена
и у јесењем кругу, остаје да видимо.
Пожурите да до наредног извлачења,
заказаног за суботу, 25. септембар, у 18
сати, пошаљете још коју коверту. Пре
слања проверите да ли сте испоштова-
ли све кораке и правила, да вам се, на
пример, не би десило да без награде
останете због тога што нисте на ковер-
ти написали свој број телефона.

Грешке глупе, али скупе

Управо то се у претходном колу догодило
Снежани Медић из Параћина, која на
полеђини коверте није написала свој број
телефона, па је стан припао ником другом
до њеној суграђанки Маји Флорић, чија је
коверта накнадно извучена. Из идентич-
ног разлога је Марији Милошевић из Ниша
из руку исклизнуо аутомобил.

Без „фијата” је остао и Александар
Цветковић из Младеновца, јер је на
једном од десет фискалних рачуна које
је послао износ био мањи од 100 дина-
ра. Ови људи су на тежи начин научи-
ли да не потцењују једноставност пра-
вила ове наградне игре, да их прочита-
ју више пута и да, пре но што спусте
коверту у поштанско сандуче, провере
да ли су испоштовали сваку од ставки.
Учите на њиховим грешкама.

Информације о наградној игри може-
те пронаћи на сајту www.uzmi ra cun.rs,
а за додатна питања на располагању
вам је имејл адреса kon tak t@u zmi ra -
cun.rs.

Све коверте послате од 
15. априла ове године 
учествују у свим 
извлачењима и током јесени.

Јесен нам стиже календарски, али
промена климе и њена последица –
топло време које још увек траје – не
одају такав утисак. Грожђе зри,
лишће жути, деца су кренула у шко-
лу, домаћице спремају зимницу...
Све су то знаци да је јесен ту, да ће
ускоро наступити хладнији дани и
да је прави тренутак да спремимо
топлију одећу.

Наступајуће годишње доба је поде-
лило људе на оне који га воле и на
оне који га баш и не воле. Питали
смо наше суграђане којој групи они
припадају и на шта их јесен асоцира.

МИХАЕЛА СЉЕПЧЕВИЋ, 
медицинска сестра:

– Јесен ме подсећа на лепе боје
лишћа. Ова промена времена ми није
пријатна. Ово је катастрофа: што смо
старији, то нам је горе. Да је нормал-
на клима, то не би био случај, јесен
је лепо годишње доба. Када смо ми
били деца, било је другачије, сада је
тмурно и килаво, а с друге стране
спарно.

ВИКТОРИЈА БОРИЋ, 
ученица:

– Мене јесен подсећа на жуту боју,
на лишће и шушкавост. Ја сам из
Русије, тако да сам навикла на хлад-
ноћу. Мени је сада још топло и веома
пријатно. Неће ми тешко пасти про-
мена времена, с обзиром на то да сам
навикла на оштрију климу.

САЊА ВИДЕВИЋ, 
економиста:

– Jесен ме подсећа на крај лета.
Прија ми промена времена, овакво
време ми баш годи. Не она позна
јесен, већ ова рана, која још броји
двадесет и неки степен. Слободно јесе-
ње време проводим у шетњама пар-
ком.

МИХАЈЛО ТАДИЋ, 
пензионер:

– Јесен ме асоцира на рупе, блато и
воду по граду. Сада је лепо и пријат-
но, али када почну прве јесење кише,
не може се ући у зграду, чизме нам
требају. Отежавајућа околност су радо-

ви на доводу гаса и воде. Извођачи
радова, након што обаве посао, не
врате плочнике у првобитан положај
и тако настаје проблем.

ТОМА САРАМАНДИЋ, 
дипломирани дизајнер:

– Немам неку специјалну асоција-
цију на јесен. Годишње доба које наја-
вљује зиму. Промена времена с топлог
на хладније ми не смета.

МИОМИР МАТУНОВИЋ, 
комуникациони техничар:

– На јесен ме највише асоцирају
Дан града Панчева, манифестације
по селима, као и догађаји посвећени
бербама грожђа и производњи вина,
као што је „Грожђебал” у Вршцу или
манифестација која слави вино у Доло-
ву. Има доста и јесењих спортских
манифестација. Сада нас некако на
јесен подсећа и забринутост око коро-
навируса. Често чујемо како се од
јесени очекује већи број заражених, а
и мере су све оштрије и свакодневно
се уводе нове. Сузана Јанковић

М. ТАДИЋС. ВИДЕВИЋ Т. САРАМАНДИЋ М. МАТУНОВИЋВ. БОРИЋМ. СЉЕПЧЕВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на елек-
тричној мрежи, у петак, 24. септем-
бра, од 9.30 до 12 сати, без струје ће
бити Kарађорђева улица од броја 40
до броја 48.

У недељу, 26. септембра, од 8 до
15 сати, струје неће имати Долово,
викенд-насеља Ушће и Леанка,
Банатски Брестовац и викенд-насе-
ља Јабуков цвет и Поњавица.

У понедељак, 27. септембра, од 9
до 13 сати, на напајање електрич-
ном енергијом не треба да рачунају
мештани Глогоња из дела Улице 29.

новембра од Првомајске до Школ-
ске и из дела Школска улице од
Улице 29. новембра до Утринске.

У уторак, 28. септембра, од 9 до
13 сати, струје неће бити у делу пан-
чевачке Улице цара Душана од Ули-
це Петра Прерадовића до Улице
Владимира Жестића.

У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика,
најављени радови бити отказани,
као и да ће у случају ранијег завр-
шетка радова напајање корисника
бити укључено пре планираног вре-
мена.

Квар на мрежи можете пријави-
ти на телефон 319-220. Информа-
ције о радовима на електродистри-
бутивној мрежи ажурирају се сва-
кодневно, а можете их пратити на
порталу elek tro voj vo di na.rs.

Када се обратити 
тржишној инспекцији?

Можемо ми то и боље!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Наша суграђанка Јелена Заилац
послала нам је ову фотографију уз
следећи пропратни текст.

„Шаљем вам мали извештај у обли-
ку фотографије из шетње обалом
Тамиша, десно од Железничког
моста. Диван део Панчева. Требало
би да буде наша дика, место где се
слуша говор бубица, птица и шум
ветра. Место за сабирање мисли, за
смиривање духа..., а затекли смо и
ово.

„Моја порука уз фотографију је:
Панчевци, можемо ми то и боље!

„Локација: ’нетакнута’ природа
Панчева. Сачинили: ’љубитељи’ при-
роде.”

Јелена је све рекла, нема се шта
додати. Уколико и ви уочите и фото-
графишете неки проблем у граду и
желите да објавимо фотографију,
пошаљите нам је уз неколико рече-
ница са описом ситуације на имејл
pan ce vac @pan ce vac-onli ne.rs.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

НА ШТА ВАС АСОЦИРА ЈЕСЕН?

Лепо је док не почну прве кише

Често се у пракси може запазити
да међу (незадовољним) потроша-
чима постоји забуна у вези са овла-
шћењима и поступањем тржишне
инспекције. Надлежни у Сектору
за заштиту потрошача Министар-
ства трговине, туризма и телеко-
муникација разјаснили су у којим
ситуацијама је тржишна инспекци-
ја надлежна за ваш проблем, а када
решење треба да потражите на дру-
гој адреси.

Ваља најпре напоменути да су
Законом о заштити потрошача про-
мењене надлежности тржишне
инспекције, те не грешите ако вам
се учинило да су оне сада бројније у
односу на претходни закон, из 2010.
године. Важну новину чини и то што
је, у складу са европском праксом и
праксом на свим развијеним тржи-
штима, укинута улога тржишног
инспектора у решавању појединач-
них потрошачких проблема.

У Сектору за заштиту потрошача
наводе да, у складу с новим пропи-
сима, тржишна инспекција поступа
у ситуацији када трговац: не одгово-
ри на рекламацију потрошача у
законском року од осам дана; злоу-
потребљава израз гаранција; непо-
штено послује; шаље пошиљке које
потрошач није наручио или прода-
је, служи и поклања малолетнику

дуванске и алкохолне производе,
пиво и пиротехнику.

Однос између трговца и потроша-
ча из уговора о продаји робе или
пружању услуга је уговорни однос
грађанског права, те ту нема места
поступању тржишне инспекције, као
органа државне управе.

„Прецизније, то значи да уколико
потрошач, прво у директном кон-
такту с трговцем, па касније обра-
ћајући се удружењима за заштиту
потрошача, не успе да реши про-
блем, односно не оствари своја пра-
ва, предстоји му судска заштита. За
спорове вредности до 500.000 дина-
ра не плаћа се судска такса за тужбу”,
наводе у Сектору за заштиту потро-
шача.

Иначе, овлашћења инспекцијских
органа таксативно су набројана у
члану 156 Закона о заштити потро-
шача.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје Долово, 
Брестовац, Глогоњ и Панчево

ПОЧЕО ЈЕСЕЊИ КРУГ ИГРЕ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ”

КАКО ДА НАГРАДУ НЕ ЗАМЕНИТЕ
ЗА ТИТУЛУ МАЛЕРА ГОДИНЕ

ПРИЈАВИТЕ 
СИВУ ЕКОНОМИЈУ

Неправилности у вези са издава-

њем фискалних рачуна можете

пријавити Пореској управи телефо-

ном на број 011/361-99-00 или

путем портала www.pore ski a larm.rs.

Додатно, током пандемије коро-

навируса Влада Србије је одговори-

ла и на потребе грађана да на јед-

ноставан начин пријаве и друге

облике сиве економије, те је у

сарадњи с НАЛЕД-ом и Европском

банком за обнову и развој (EBRD)

отворен јединствени Kонтакт-цен-

тар републичких инспекција на

броју 011/63-50-322, путем форму-

лара или помоћу апликације Chat -
Bot на сајту www.inspek tor.gov.rs.



Дани без кише
умањили принос

Род се креће од нуле
па чак до девет тона
по хектару, тамо 
где је добро урађена
агротехника

Иако су суша и високе темпера-
туре узеле данак, берба кукуру-
за је чак и уранила, па је онај у
клипу (који људи углавном кори-
сте за сопствене потребе) већ
однет с њива, а ових дана ком-
бајни крећу да раде пуном паром.

Што се тиче приноса, грубе
процене су да ће овогодишњи
род подбацити чак и до једне
тоне по хектару, а негде није
стигло ни до наливања зрна, па
се догађало да није остало гото-
во ниједно на појединим парце-
лама и кукуруз је покошен и
употребљен за силажу. С друге
стране, код произвођача који су
се стриктно држали свих агро-
техничких мера и потрефили
прави хибрид у право време, на
појединим местима принос ће
достићи чак и одличних девет
тона по хектару.

Сезону су обележили екстрем-
но дуг сушни период и права
зима у априлу на почетку сезо-
не приликом сетве, па је било
проблема већ с ницањем.

Показало се колико 
је плодоред важан

Ових дана, поред осталих, бер-
бу је започео и један од већих и
искуснијих произвођача на овим
просторима – Немања Петро-
вић, који је и председник стар-
чевачког удружења паора. Он се
слаже да су овогодишњи прино-
си шарени.

– Има парцела на којима је
пропало и до 70 одсто кукуруза,
а има и оних где ће га бити као
у просечној години. У нашем
атару, рецимо, одређени делови
рита имаће добар род, док је
лоше тамо где је земља лошијег
квалитета. На те осцилације у
приносима, с једне, лошије стра-
не, утицале су суше у току веге-
тације и високе температуре, а с
друге, добре стране, ратари ће
бити задовољни убраним тамо
где је апсолутно професионал-
но урађена агротехника, то јест

правовремено и адекватно при-
премање земљишта, ђубрење и
заштита од корова. Само на тај
начин ће негативни климатски
утицај да буде умањен, односно
биће мања штета – напомиње
Петровић.

Он подвлачи да се ове сезоне
изузетно показао утицај плодо-
реда: тамо где је предусев била
пшеница, било је много боље
него где су претходне године
сађени шећерна репа, сунцокрет
или кукуруз.

– На таквим местима није
родило богзна колико, у шта сам
се и лично уверио, јер сам спле-
том околности имао парцелу на
којој је лане била репа и не могу
да се похвалим нарочитим при-
носима, за разлику од оних на
којима је предусев била пшени-
ца јер, колико год она није

директно финансијски исплати-
ва, у дужем периоду, кроз пло-
доред, доноси добра и то се наро-
чито види у овако екстремним
годинама. На срећу, све више
људи увиђа предност такве про-
изводње, иако има и оних који
су се полакомили на то што је
кукуруз претходних година добро
родио, јер му је одговарао и рас-
поред падавина, а имао је и
солидну цену, па су мислили да
ће тако бити увек. Међутим, на
њихову жалост, та култура је ове
сезоне најгоре прошла, док су
пшеница и сунцокрет имали
солидан нормалан принос – каже
овај пољопривредник.

Амброзија 
све већи проблем

Кукуруз јесте подбацио, али ко
год је добро одрадио агротех-
ничке мере, има чему да се нада.

– Иако тек сада крећем у бер-
бу, видим да ћу и ја имати пар-
целе с нешто лошијим родом,
али на већини су приноси нор-
мални – око шест тона по хек-
тару. Све је почело правим зим-
ским, па и снежним временом
у априлу и, иако је било довољ-
но влаге, због те екстремне хлад-
ноће догађали су се проблеми
око ницања, нарочито код оних
који су раније кренули са сетвом.
Потом је  наишао сушни период
праћен високим температура-
ма и ту се показао избор хибри-
да, јер су неки имали цветање у

време најгоре врућине. Када је
средином лета пало стотинак
литара кише, она је за неке усе-
ве закаснила, док је некима
дошла у прави моменат. Но све
је то била лутрија, а још једном
се показала и шароликост ква-
литета земље: има потеза где
кукуруз прво страда, а има и
оних на којима може да се одр-
жи још неко време. Поред тога
што су поједини произвођачи
грешили код плодореда, било
је и оних који нису заорали
НПК, па су кукурузи били глад-
ни, а неки су лоше одрадили
заштиту од корова, као што су
сирак и амброзија, која је вео-
ма отпорна на тоталне херби-
циде. Њу је све теже сузбити,
јер ниче у току целе године и
проблем је то што може да се
прска само до неке фазе, па
када је усев мали и кржљав, она
га лако надвлада. Ту се, као и
код широколисних корова, гене-
рално, добро показало средство
„вибала”, док се сирак веома
лако решава плодоредом, у
којем, по мом мишљењу, лежи
суштина – истиче овај прека-
љени произвођач.

С обзиром на то да је, из угла
овог и других произвођача, цена
већ сада веома добра и креће се
од 26 до 30 динара по килогра-
му, за очекивање је да ратари
махом неће остављати кукуруз
на лагер, него ће га одмах изне-
ти на тржиште.

Петак, 24. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Јубиларан, двадесети Међу-
народни фестивал малих там-
бурашких састава „Старчевач-
ка тамбурица”, један од наје-
минентнијих у земљи те врсте,
отказан је због погоршане епи-
демијске ситуације.

Према речима Дарка Јеши-
ћа, директора старчевачког
Дома културе, организатора
поменуте манифестације, 
разлог се крије у отказивању
учесника.

– У недељи пред догађај
почели су интензивно да оду-
стају оркестри из иностран-
ства: Словеније, Хрватске,
Мађарске..., укупно шест
састава, иначе наших редов-
них гостију, па смо остали са
свега четири групе, са коли-
ко не може да се прави овако
озбиљан фестивал. У међу-

времену су отказала још два
оркестра због болести коро-
не, која је задесила чак и пред-
седника жирија. Много орга-
низационог посла смо одра-
дили и све то стоји и чека, па
ако се догоди повољан трену-
так, спремни смо да прире-
димо јубиларно тамбурашко
окупљање. Исто важи и за
Фестивал акустичне гитаре
„Гашини акорди”, који је тако-
ђе био планиран, па и ту чека-
мо побољшање ситуације како
би и та манифестација сачу-
вала интернационалну репу-
тацију – наводи Јешић.

Банатски Брестовац: Попра-
вљена је улична расвета у дело-
вима улица Млинске, Соње
Маринковић и Рифата Бурџе-
вића. Радници ЈКП-а „Зеле-
нило” помоћу амфибије косе
растиње на Поњавици. Атле-
тичарка Слађана Стаменко-
вић заузела je треће место на
сарајевском полумаратону. 

Банатско Ново Село: Удруже-
ње жена „Новосељанке/Bobo -
a ce le”  у суботу, 25. септембра,
организоваће у спортској хали
манифестацију „Банатски хлеб”
у нешто сведенијем облику због

епидемијске ситуације. Сви
заинтересовани за фолклор
могу се придружити једном од
ансамбала (дечји, припремни
и рекреативни), а пробе су
понедељком и средом од 18
до 22 сата. Изложба слика и
икона Милорада Божиновића,
Милице Божиновић Гајић и
Иване Божиновић Петровић
биће отворена у суботу, 25. сеп-
тембра, у 17 сати, у галерији
Дома културе, а заинтересова-
ни ће моћи да је виде и сваког
радног дана од 13 до 19 сати,
до 15. октобра. 

Долово: Завршено је снимање
спота за песму „Вино из Доло-
ва”, који ће бити промовисан
уколико то епидемијска
ситуација буде дозволила. 

Глогоњ: Бенд „Рајко и живи
зид” свираће у петак, 24. сеп-
тембра, а KУД „Веселија” орга-
низоваће онлајн „Дане Руму-
на” у недељу, 26. септембра.
Договорена је сарадња изме-
ђу румунске школе из Мадри-
да и „Инфинитума” из Глого-
ња, тако што ће се деца међу-

собно дописивати на румун-
ском језику.

Иваново: Ученици ОШ „Моша
Пијаде” су у суботу, 18. сеп-
тембра, заједно са својим
наставницима, спровели акци-
ју чишћења приобаља Дунава,
то јест Ивановачке аде.

Јабука: Због погоршања епи-
демијске ситуације и увећања
броја умрлих од короне, Месна
заједница апелује на грађане
да се вакцинишу и придржа-
вају мера које преписује стру-
ка.

Качарево: Промоција публи-
кације „Качарево – културни
идентитет и континуитет”, коју
су издали конзерватори Заво-
да за заштиту споменика кул-
туре Панчево, организована је
у четвртак, 16. септембра, у
Дому културе. Због планира-
них радова на високонапон-
ској мрежи цело село биће без
струје у петак, 24. септембра,
од 8 до 14 сати, а могуће је
одлагање у случају времен-
ских непогода.

Омољица: Месна заједница и
комунално предузеће муче
муку с бахатим грађанима који
бацају смеће на главни пут у
близини сеоске депоније, па
ће бити принуђени да инста-
лирају видео-надзор и напла-
ћују казне починиоцима. КУД
„Жисел” и даље позива нове
чланове да се прикључе про-
бама, које се одржавају поне-
дељком и четвртком од 19
сати.

Старчево: Постављена је
заштитна ограда на главном
путу од кривине код ПИK-а
до прилаза Тргу неолита. Боем-
ско вече евергрин и староград-
ских песама у изведби дуа
„Бостанџије” (Никола Пољак
и Петар Аћа), којима су се
прикључивали Дарко Јешић и
Веселин Суботин, одржано је у
суботу, 18. септембра, у ККК-у.
Мештанин Милош Симијоно-
вић представио је своју нову
збирку песама у четвртак, 23.
септембра, у Дому културе.

Месне актуелности

ЗБОГ ПОГОРШАНЕ ЕПИДЕМИЈСКЕ 

СИТУАЦИЈЕ

Отказани старчевачки
фестивали

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОМОЉИЧКИ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ОШТЕЋЕН ЗБОГ ТРУЉЕЊА

Црвенолисна буква, нажалост, остаје без грана
Средином августа Омољицу
је погодило краткотрајно али
жестоко невреме у виду сна-
жног ветра и пљуска, што је
довело до пуцања двеју основ-
них грана на црвенолисној
букви у центру села. То је узро-
ковало веће оштећење на овом
споменику природе, о којем
бригу води ЈКП „Зеленило”,
чија саветница за просторно
планирање Жења Маринко-
вић наводи да зуб времена све
упадљивије нагриза ово дрво.

– Поменуто стабло се нала-
зи на јавној зеленој површини
парка, па су лому грана при-
суствовали мештани окупље-
ни у оближњем амфитеатру,
где се баш тада одржавала при-
редба. Одломљене гране су
биле у потпуности олистале,
споља гледано, у доброј кон-
дицији. Међутим, на пресеци-
ма грана, након што су отпале
са стабла, било је приметно
присуство трулежи. Недуго
затим остаци грана уклоњени
су с јавне зелене површине –
каже ова саветница.

Она истиче и то да је у
фебруару, у сарадњи са Инсти-
тутом за шумарство из Бео-
града, буква снимљена апара-
том арботомом, што се пре
свега односи на дебло, на
неколико различитих висина.

– Снимање је указало на
постојање трулежи унутар
дебла, али нисмо очекивали
да је трулеж дошла до грана.
Но стара стабла попут букве,
када дође до невремена, сна-
жних удара ветра, кише или
екстремних температура,
често пуцају на местима опте-
рећења, због разгранате кро-
шње и густе лисне масе ста-
бла. Трулеж која се прошири-
ла и на гране додатно је осла-
била ову времешну букву, која
је третирана и хемијским
путем у више наврата прет-
ходних година ради сузбија-
ња патогена, а све то према
условима надлежног Покра-
јинског завода за заштиту при-
роде, који је и сада одмах оба-
вештен о новонасталој ситуа-
цији – наводи Жења Марин-
ковић.

ЈKП „Зеленило” је поднело
извештај о догађају и од поме-
нуте институције затражило
услове за мере санације ста-
бла.

Црвенолисна буква у Омо-
љици је споменик природе,
процењене старости око 120
година, висине стабла око 22
метра и исто толике ширине
крошње (пре лома), и под
заштитом је државе од 2014.
године. Дрво које лагано умире

Необећавајућа берба кукуруза у зрну

ПОЧЕЛА БЕРБА ГЛАВНЕ РАТАРСКЕ КУЛТУРЕ НА НАШИМ ЊИВАМА

КУКУРУЗ ПОДБАЦИО ЗБОГ СУШЕ

Цена кукуруза је већ
сада веома добра и
креће се од 26 до 30
динара, па је сва 
прилика да ће га 
произвођачи одмах
након бербе изнети
на тржиште.

Дом културе чека боље време за важне догађаје



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs10 Петак, 24. септембар 2021.

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци     14.000
Пљевља               12.600
Костолац                8.000
Ресавица коцка   20.900
Ресавица орах     18.000
Огревно дрво
на палети             14.200

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

Баваништански пут, 061/383-80-00
(2/304751)

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

064/158-44-10, 063/101-11-47
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0
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0
5
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)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 5.500,00
• Храст 5.500,00
• Цер 5.500,00
• Багрем 5.200,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о про-
цени утицаја на животну средину („Службени глас-
ник РС”, бр. 135/04 и 36/2009) 

ОГЛАШАВА

јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад из Новог Са-
да, Улица Народног фронта бр. 12, поднео je захтев
за давање сагласности на Студију о процени ути-
цаја на животну средину ПРОЈЕКТА Уклањање
објеката – објекти и инсталације постројења S-620,
група постројења 1 Блок 5, објекти и инсталације
постројења S-2750 (Mерокс, Лаке бензинске фрак-
ције) и S-2850 (Мерокс, тешке бензинске фракције),
Блок 6 и тоалет са септичком јамом и инстала-
цијама, све у кругу Рафинерије нафте Панчево, на
кп. бр. 3545, 3559 и 3557 КО Војловица.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-
та могу се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцела-
рија бр. 39) и у просторијама Градске управе града
Панчева, Улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 29.
10. 2021. године. За време трајања јавног увида за-
интересована јавност може у писменом облику под-
нети примедбе и мишљења на изложену студију о
процени утицаја на адресу Покрајинског секрета-
ријата. 

У циљу организовања здравствено безбедних усло-
ва за одржавање јавне расправе и презентације, не-
опходно је да сви заинтересовани најаве своје
учешће телефонским путем на телефон: 021/487-
46-90 или путем електронске поште на e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 01. 11.
2021. године у 12 сати, у згради Владе АП Војводи-
не, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

МИСА, спрат + поткровље, 160
квм, два трособна стана, две
терасе, 100.000. „Милка М”
(67). 063/744-28-66. (308433)  

50 АРИ плаца, са мањом кући-
цом и помоћним просторијама
на Јабучком путу, има воду и
струју. 062/170-85-67. (308422)

ПЛАЦ, Миса, Пелистерска,
4.500, 4.5, 11.000 евра. „Милка
М” (67). 063/744-28-66.
(308433)

ПЛАЦ два пута по 16 ари. Пе-
листерска преко пута пруге.
064/113-47-76. (308368)

ПРОДАЈА парцелисаних плаце-
ва. 064/212-52-52. (308226)

ПРОДАЈЕМ плац у Старчеву,
2228/2. 064/320-84-32. (308268)

КУЋА на Кудељарцу, трособна,
две стамбене јединице, 60 квм,
9 ари, фронт 6 м, 32.000. Кров
(398). 060/683-10-64. (308409)

МИСА, I, 100 квм, две терасе,
код школе, 70.000. „Милка М”
(67). 063/744-28-66. (308433)

НОВА МИСА, приземље + пот-
кровље, 250 квм, 5 ари, 72.000.
„Премиер” (353). 063/800-44-
30. (308429)

ПРОДАЈЕМ трпезаријски сто +
столице, шпорет два струја два
бутан, комбиновани два бутан
четири струја, место за боцу.
065/371-09-49. (308304)

КОМОДА, витрина, кревети,
теписи, ормани, лустери, ТА
пећи, котлић, сто и столице.
064/206-30-24. (308317)

КАУЧ, кревет, орман са ципе-
ларником, сто са столицама,
комода, столице. 063/861-82-
66. (308349)

КОМБИНОВАНИ фрижидер
двомоторац, уградна рерна,
фрижидер 184 l, микроталасна,
телевизор. 063/861-82-66.
(308349)

ПРОДАЈЕМ три ТА пећи: две
АЕГ од 3.5 kw и једну Ваљево
од 2.5 kw. 064/860-56-27.
(308336)

БУТАН боце: 10 kg – 2.000 ди-
нара, 35 kg – 5.000 динара.
063/865-27-76. (308340)

БУРАД за ракију 220 l шест -
комада по 1.800 динара и чети-
ри комада од 60 l по 600 дина-
ра. 063/865-27-76. (308340)

ПРОДАЈЕМ три веш-машине
исправне, два старинска орма-
на, два кауча, две шоље WC.
064/587-50-24. (308345)

ПРОДАЈЕМ две веш-машине
марке Миле. 063/158-27-50.
(308389)

ПРОДАЈА новог намештаја: сто-
лови од 4.500, кревети од
15.300. 060/600-14-52. (308396)

ХИТНО продајем ТА пећ 6 kw,
80 евра. 060/540-63-30. (308404)

КУПУЈЕМ исправне и неисправ-
не ТА пећи. Долазак, исплата
одмах. 061/641-30-36.
(308257)

У ИВАНОВУ кућа на продају на
15 ари плаца. 064/992-62-10.
(308004)

НА ПРОДАЈУ кућа у Омољици,
4 ара плаца, кућа 260 квм,
опремљена. 061/152-01-56,
00381+ 49 17680501454
(307983)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље уз
Новосељански пут, поред бен-
зинске пумпе „Крнета”. Постоји
могућност прикључења елек-
тричне енергије. Телефон:
065/801-67-42. (308369)

ПРОДАЈЕМ плац у Старчеву,
2228/2. 064/320-84-32.
(308268)

ПРОДАЈЕМ плантажу лешника
у пуном раду, 84 ари, Омољи-
ца. 063/777-28-66. (308316)

ПРОДАЈЕ се кућа са окућницом
3 ара, у Панчеву. 064/701-24-
20. (308355)

ПРОДАЈЕМ кућу - три стана, 8
ари плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (308357)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту,
преко пута ТЦ Биг. 063/460-
383. (308361)

ПРОДАЈЕ се плац 28.5 ари.
Градско грађевинско земљи-
ште, власник 1/1. 061/102-27-
46. (308328)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-11-47.
(308056)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, телеви-
зоре, фрижидере, замрузиваче,
веш-машине. Долазим на адре-
су. 064/158-44-10, 063/101-11-
47. (307924)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре. Долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (308279) 

ГОЛФ 2, делови, круњач, пре-
крупар, дизалица грађевинска
трофазна. 066/322-780.
(308312)

ИЗДАЈЕМ гаражу 7 x 3 м, по-
годну за чамац – глисер, на Та-
миш капији, 50 евра. 063/263-
193. (308350)  

КОТЕЖ 1, у згради, 18 квм,
струја, вода, могућност греја-
ња, канализације, 9.000 евра.
060/321-70-20. (308421)

ПРОДАЈЕМ орахове талпе при-
родно сушене, хитно, веома по-
вољно. 060/861-85-41 (СМС)

АКЦИЈА. Огревно дрво багрем,
храст, буква, цер, цена од
4.000 по метру/кубном, превоз
бесплатан. 065/437-94-23.
(306417)

ОГРЕВНО ДРВО:  багрем исе-
чен, 5.000 са превозом.
063/770-64-22 (СМС)

АКЦИЈА. Огревно дрво, буква,
багрем, храст по цени од 4.000
динара, превоз бесплатан. По-
пуст за пензионере. Тел.
061/107-08-79. (306417)

ФИАТ линеа, 1.4, 2011, дина-

мик, опрема, атестиран плин,

купљена нова у Србији.

064/130-36-02. (308345)

ПУНТО III, 1.2, 2010/2011, пет

врата, фабрички плин, 110.000

км. 064/130-36-02. 

(308345)

ЛАДА 112, први власник, 2003.
годиште, 58.000 км, гаражира-
на. 062/847-13-62. (308353)

ПРОДАЈЕМ цитроен Ц 3, екс-
клузив. 063/224-528. (308324)

ПРОДАЈЕМ БМВ, 2.850 евра.
064/128-23-38. (308327)

ПУНТО II, 1.2, 2000, пет врата,
клима, атестиран плин.
064/130-36-02. (308345)

МУЛТИПЛА, 1.9, 2005, фул
опрема, регистрована 22. мај
,може замена. 064/130-36-02.
(308345)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70  до 2.000 евра.
062/193-36-05. (308071)

ОТКУП возила, исправних, не-
исправних, хаварисаних, стра-
них, трактора, шлеп-служба.
066/409-991. (308331)

ПРОДАЈЕМ двобраздни плуг
имт 757, високи клиренс, са
грабуљом. 063/874-70-77
(СМС) 

ПРОДАЈЕМ зидане гараже ве-
личине од 12 – 24 квм у Улици
Патријарха Чарнојевића 8. Тел.
063/315-872. (307881)

ИЗДАЈЕМ гаражу 15 квм, за ау-
то, мотор, магацин у колектив-
ној гаражи, Котеж 2. 063/122-
55-22. (308377)

КУПУЈЕМ зидану гаражу, Котеж
1 или 2. Не интересује ме Кон-
структорова гаража Котеж 2.
063/735-41-47. (308377)

ОГРЕВНО дрво: багрем, буква,
храст, 4.500, мерење код куће.
064/356-03-93. (307815)

АКЦИЈА тврдог дрвета. Гаран-
ција на квалитет и меру, превоз
гратис, мерење кући, 4.500 ди-
нара. 064/326-14-21. (307814)

ПРОДАЈЕМ јечам јесењац.
065/220-59-89, 065/445-57-36.
(308200)

ТЕРМО пећ АЕГ, крека пећ, бу-
тан боца. 065/865-66-70.
(308237)

ПРОДАЈЕМ комплетан наме-
штај, белу технику из стана,
јефтино. 063/369-838. (308227)

ПРОДАЈЕМ половне рачунаре
са опремом. 063/786-26-67
(СМС)

ПРОДАЈЕМ саксофон Тенор-Б
немачки и шиваћу машину ка-
бинет „Унион”. 060/322-98-62.
(308249)

ПРОДАЈЕМ прекрупач, Пољо-
строј – Оџаци, мало радио.
062/379-820. (308285)

МЕСНАТИ прасићи, јагањци,
свиње. Могућност клања и пе-
чења. 060/037-11-96. (308292)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, судопера
4.000 нова. 063/773-45-97.
(308295)

ТА пећ неисправна и судо-ма-
шина неисправнана на продају.
066/373-137. (308397)

МЕГАН 1, 2002 ,ГОД. У ДОБР-
ОМ СТАЊУ. 064/128- 01-98
(СМС)

НА ПРОДАЈУ рено клио, 2006,
1.6, власник, 2.500 евра, фик-
сно. 064/187-89-09. (308263)  

ПРОДАЈЕМ АПН – 6 Томос 49,
произведен 2010 године, ис-
праван, као нов. 061/685-14-
01. (308290)

МЕШАНО дрво, прве класе, са
превозом, сечом. Гаранција на
квалитет, 4.500. 064/959-49-61.
(307816)



Петак, 24. септембар 2021. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 11

У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14 до 20 сати
и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди на ци -
је по след њих го ди на све че шће до ла зе па -
ци јен ти свих ста ро сних до ба са же љом да
трај но по пра ве свој вид, а са мим тим и ква -
ли тет свог жи во та. Баш та кво – трај но – ре -
ше ње пру жа им уград ња ин тра о ку лар них
со чи ва, ко ја је мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”. То зна чи
да ста рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест
која се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по ка -
за ло се да се мла ди љу ди за уград њу ин тра -
о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да ка да због
вр сте ди оп три је ко ју има ју не мо гу ви ше да
за до во ље сво је жи вот не ак тив но сти но се ћи
на о ча ре или кон такт на со чи ва. Не ки то чи не
из естет ских раз ло га, а од не ких то зах те ва
про фе си ја или пак здрав стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на со -
чи ва пре по ру чу ју се
и љу ди ма сред њих
го ди на ко ји ма је вид
на да љи ну и/или
бли зи ну осла  био.
Уко ли ко спа да те у
ову гру пу и не прак -
тич но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри на -
о ча ра или не мо же те
да се на вик не те на
мул ти фо кал не на о ча -
ре, мо жда је вре ме
да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова ин тер -
вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма ко је има ју
ви со ке вред но сти плус или ми нус ди оп три је
чи јом ко рек ци јом, по мо ћу на о ча ра или кон -
такт них со чи ва, ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва пра -
во ре ше ње за вас, од лу ку до но си оф тал мо -
лог, на кон што са гле да све чи ње ни це и де -
таљ но пре гле да ме ди цин ску до ку мен та ци ју.
Он ће та да од лу чи ти и ко ју вр сту со чи ва би
тре ба ло угра ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове
три оп ци је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва,
ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим фил -
те ром или пак мул ти фо кал на со чи ва. Це на
опе ра ци је ће за ви си ти упра во од вр сте со -
чи ва ко ја вам је нео п ход на.

Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо кал -
ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак тив на гре -
шка, ко ја се од но си на кла сич ну ми нус или
плус ди оп три ју. Тре ба на по ме ну ти да се њи -
ма не ис пра вља астиг ма ти зам (по гре шна за -
кри вље ност ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по -
тре ба за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у кли ни -
ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу ду ћи да
има ју но ви ји ди зајн и да су на чи ном њи хо -
ве из град ње по бољ ша ни од ре ђе ни не до ста -
ци сфе рич них со чи ва. Она су се сто га по ка -
за ла бо љим у ко ри го ва њу сфер них абе ра ци -
ја и кон траст не сен зи тив но сти – ка рак те ри -
сти ка вид не оштри не ко је ути чу на ква ли тет
ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју исте ка рак те ри сти ке као кла -

сич на ас фе рич на со -
чи ва, с тим што је по -
вр ши на со чи ва ди зај -
ни ра на та ко да спре -
ча ва пре ла ма ње од -
ре ђе ног спек тра сун -
че ве све тло сти, ко је
код по је ди них па ци -
је на та мо же не по -
вољ но де ло ва ти на
ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат
као жу та мр ља.

Уград њом мул ти -
фо кал них со чи ва успешно се по сти же ко рек -
ци ја ви да ка ко на бли зи ну, та ко и на да љи -
ну. Ова спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у
сво јој струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен -
трич них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју ћи
па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек тар уда -
ље но сти. По год на су за љу де ко ји су рад но
ак тив ни, ко ји има ју ди оп три ју за да љи ну и
има ју по тре бу да но се на о ча ре за рад на
бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму, мул -
ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју про фе -
си о нал ним во за чи ма, од но сно љу ди ма ко ји
због при ро де по сла че сто во зе у ноћ ним
усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све ти Ва -
си ли је Остро шки” зна чи и то да ће из ме ђу
хи ља ду и две хи ља де па ци је на та го ди шње
ко ји се на ла зе на ли ста ма че ка ња за опе -
ра ци ју ка та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-а, опе -
ри са ти наш тим струч ња ка на апа ра ти ма
нај са вре ме ни је гене ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да оба ве и
па ци јен ти ко ји ни су на ли сти че ка ња, али о
соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је ди -
ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном ским
усло ви ма и да не ма ју оба ве зно здрав стве но
оси гу ра ње, пред ви де ли смо и од ре ђе ни

број гра тис опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо
им по мо гли да ре ше тај, до са да не пре мо -
стив здрав стве ни про блем – ис та као је Зо -
ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” оба вља ће
проф. др сци. мед. Миро слав Ста мен ковић,
специјалиста офтал  молог и очни хирург и
директор Клинике за очне бо ле сти „Проф.
др Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће се ко -
ри сти ти при ли ком опе ра тив них за хва та у
„Све том Ва си ли ју Остро шком” пред ста вља -
ју оно нај бо ље што тре нут но по сто ји на тр -
жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

Ра ди ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ: PSA + fPSA 
+ индекс fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH 
+ fT4 +  fT3 Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 17. ДО 30. СЕПТЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
prizemlje – lokal

I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 8 72,78 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m²
Stan 20 66,55 
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 25 62,90 m²

Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 

I sprat
Stan 6 46,62 m²

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

Kontakt: Marijana 063/693-944, Daliborka 063/693-291, Ljupko 063/313-844

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a
I sprat stan 2 – 55,50 m²

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 1 – 52,77 m²
Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 
Stan 6 – 75,92 m²
Stan 10 – 75,92 m²
Stan 11 – 66,62 m²
Stan 12 – 47,26 m²
Stan 13 – 52,03 m² 
Stan 14 – 74,26 m²
Stan 15 – 65,46 m²
Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ОВЛАШЋЕНИ ПАРТНЕР ЗА ЈУЖНИ БАНАТ

НАЈБОЉА ТЕЛЕВИЗИЈА
• Бесплатно прикључење и одржавање • EON апликација

за гледање ТВ-а на телефону • Пинков пакет, N1, Nova S,

Спорт клубови и многи други домаћи и страни канали

Прикључење у року 24 сата!!! 

064/812-66-91

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

060/625-97-17
(6/307989)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

064/422-02-03
(5/305327)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.
062/160-34-29

(6/305327)

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

БИФЕУ „АПОЛО” потребна ко-
нобарица. Контакт, Иванка:
063/217-464. (ф)

ПОТРЕБНА жена за чишћење
зграда. Информације на
060/604-07-64 (СМС)

ПОТРЕБНА спремачица за те-
ретану Октагон, Змај Јове Јова-
новића. Пријаве на тел.
063/777-25-57. (307757)

ШТАМПАРИЈИ потребни рад-
ници за рад у књиговезници.
Пријаве радним даном од 9 до
11 сати на 063/861-42-84.
(308397)

ПОТРЕБАН мајстор за произ-
водњу пецива и потребна рад-
ница за кување и разнос кафе.
065/533-44-13. (307693)

СТОЛАР са искуством у раду са
плочастим материјалима, по-
требан сзр намештај „Комови”.
Пријаве слати на: in fo@ ko mo -
vi.rs  или звати 064/128-88-80.
(307582)

РАДНИК и радница и произ-
водњи у Старчеву. Пожељно
старчевци. 063/263-341. (ф)

„RE WA GRO UP” doo потребни
радници / раднице за рад у
преради меса. Телефон:
063/409-009. (308256)

ПОТРЕБНЕ три раднице за пе-
чење меса на роштиљу. Тр
„Идеал”. 063/855-65-56,
063/133-14-63. (308379)

ИЗДАЈЕМ локал у Његошевој,
16 квм. 064/439-40-60.
(308219)

ИЗДАЈЕМ пословни простор на
Котежу 2, преко пута Лидла. 40
квм + 40 квм + 25 квм + 25 квм
= 130 квм. Може део или све
заједно. 063/241-925. (308222)

ЗЕЛЕНА пијаца, локал 10 квм,
издајем. 064/305-76-78.
(308399)

ПОТРЕБАН озбиљан и одгово-
ран радник лимарско-бравар-
ској фирми „Лимбра”. Зоран.
063/378-219. (308029/р)

ПАПИРНА конфекција „Дона”
тражи раднике у области мар-
кетинга и промоције. 061/227-
29-45. (307797)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ Јабука,
на пијаци, величине од 20 до
140 квм. Тел. 063/315-872.
(307881)

ИЗДАЈЕМ или продајем на Зе-
леној пијаци, локал 25 квм.
062/506-61-76. (307907)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, полу на-
мештену, Цара Лазара 110.
061/615-80-80. (308417)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Ко-

теж 1, спрат I, ЦГ, празан, 55

квм, тераса. 064/252-42-98.

(308367)

КУЋА за издавање, намештена,

смештај до 10 људи, мајстори,

спортисти. 062/222-827.

(308423)

ЛОКАЛ у главној улици на Зе-

леној пијаци, ламела 3, локал 5,

издаје се или продаје. 063/263-

341. (ф)

ЛОКАЛ на продају, мала пија-

ца, Котеж 2. 060/555-11-72.

(308191)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике,
самце, студенте. Раднички сме-
штај. 063/502-211. (308261)

ИЗДАЈЕМ стан погодан за сме-
штај радника, центар, 133 квм,
намештен. 064/320-84-32.
(308268)

ИЗДАЈЕМ једнособан, наме-
штен, Котеж 1, 45 квм, 150
евра + два депозита. 063/804-
12-72. (308294)

ОД 01.10. издајем једноипосо-
бан стан на Тесли, IV спрат, на-
мештен 140 евра + депозит.
069/791-730. (308199)

СТАН за самца, нова Миса, на-
мештен, посебан улаз. 064/207-
19-88. (308213)

НЕНАМЕШТЕН стан 40 квм, са
посебним улазом у кући на Но-
восељанском путу, издајем.
064/137-48-67. (308276)

СТАН за издавање, Војловица,
празан, 60 квм. 061/158-51-21.
(308215)

ИЗДАЈЕМ стан и магацински
простор са засебним улазом,
Јабука. 063/351-709. (308229)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру нова Ми-
са, намештен. 063/183-04-18.
(308233)

ИЗДАЈЕМ кућу на Стрелишту,
преко пута ТЦ Биг, погодно за
ученице, раднике, породицу.
063/372-551. (308243)

ИЗДАЈЕМ намештену собу са
употребом кухиње и купатила,
студенту стоматологије. Услови
одлични. 065/335-55-37,
013/355-537. (308405)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан у цен-
тру, 50 квм, сређен, полунаме-
штен или намештен. 200 евра.
064/436-69-26. (308242)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
квм, V, ЦГ, сређен, две терасе,
36.000. (67). 063/744-28-66.
(308433)

СОДАРА, трособан, II, 67 квм,
ТА, реновиран, 67.000. „Пре-
миер” (353). 063/800-44-30.
(308429)

ТЕСЛА, трособан, III, ЦГ, лифт,
две терасе, 69 квм, 70.000
евра. „Милка М” (67). 063/744-
28-66. (308433)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 60
квм, V, ЦГ, лифт, тераса,
55.000. (67). 063/744-28-66.
(308433)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потреб-
ни станови, куће, плацеви, све
локације, брза идеализација.
(67). 063/744-28-66. (308433)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
Ослобођења близу пијаце, на-
мештен и одмах усељив. 150
евра фиксно. Обавезан депозит
у висини кирије.063/234-419.
(СМС) 

ИЗДАЈЕМ намештен двособан

стан, центар, ЦГ, клима, ка-

бловска, интернет. 063/718-70-

72 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан, 58 квм, Јована

Гавриловића, IX спрат, ЦГ, кли-

ма, двособан, ненамештен, ре-

новиран, 200 евра. 062/844-08-

70. (306212)

ИЗДАЈЕМ кућу од 100 квм, као

пословни простор у строгом

центру Панчева, Ул.  Вој. Живо-

јина Мишића 6. 064/575-57-04,

023/857-315. (307525)

ИЗДАЈЕМ стан у Жарка Фога-

раша 53-а, приземље, комплет-

но опремљен, 30 квм, са тера-

сом. Контакт телефон:

063/772-59-18. (ф)

ПАНЧЕВО, издајем једноипосо-

бан стан, нова Миса, Спортски

центар, све посебно, полунаме-

штен. 064/363-60-08. (308193)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 30

квм, дворишни, ближи центар,

Никола. 065/629-36-65.

(308198)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру Стар-
чева, 100 квм, са двориштем и
баштом. 063/502-211. (308261)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву, ста-
ра Миса. 063/207-819.
(308289)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру у центру са ЦГ, интернет, ка-
бловска. 063/118-22-09.
(308298)

ИЗДАЈЕМ дворишну гарсоњеру,
30 квм, са грејањем. 065/865-
66-70. (308237)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, центар Стрелишта.
063/812-42-09. (308238)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан,
ужи центар. 063/810-92-39.
(308299)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан код
Авива – Тесла, депозит обаве-
зан. 064/842-92-11. (308310)

ИЗДАЈЕМ кућу са великим пла-
цем на 10 ара, има туцаник.
066/322-780. (308312)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру у центру града. 013/602-401,
064/372-88-19, 064/372-87-29.
(308394)

ЈЕДНОСОБАН дворишни стан
за издавање. 061/175-00-15,
064/145-47-48. (308395)

ИЗДАЈЕМ стан, 31 квм, Змај Јо-
вина, код школе. 064/806-64-
35. (308380)

ИЗДАЈЕМ ненамештен једнои-
пособан стан, Котеж 1, цена
150 евра. 060/432-21-54.
(308370)

ИЗДАЈЕМ двособан, намештен
стан, Котеж 1, I спрат. 064/440-
33-27. (308335)

ИЗДАЈЕМ стан од 44 квм, на-
мештен, са грејањем, строги
центар града. 069/210-22-60.
(308337)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у цен-
тру, V, ЦГ, полунамештен.
061/639-13-11. (308338)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли.
066/671-52-70. (308347)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, 24 квм

са уградном кухињом и плака-

ром. 060/408-57-09. (308410)

ТЕСЛА, двособан, I, 56 квм, две

терасе, ТА, 41.000. (67).

063/744-28-66. (308433)

КОТЕЖ 1, једнособан, V, 32

квм, ЦГ, 23.000. „Премиер”

(353). 063/800-44-30. (308429)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм, двосо-
бан, I спрат, Ружина 20, Панче-
во. 065/849-71-94. (307750)

ТРОСОБАН стан, строги цен-
тар, 72 квм, две терасе, трећи
спрат, лифт, ТА, могућност ЦГ,
подрум 12 квм, укњижен,
75.000 договор. Звати после 17
часова на тел. 064/119-60-06.
(308205)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 53
квм + подрум, близина Ароме
и Биг тржног центра, власник.
063/707-26-00. (308223)

ПРОДАЈЕМ двособан стан на
Миси, н. приземље, повољно,
„Дива некретнине”. 064/246-
05-71. (308309)

ДВОСОБАН, Радова зграда,
кружни ток, Котеж 1, без по-
средника. 064/310-78-27.
(308308)

ПРОДАЈЕМ стан у центру, мо-
гућност куповине на кредит по
најповољнијим условима.
060/043-52-98. (308326)

СТАН, I спрат 130 квм + пот-
кровље 130 квм, центар. М.
Горког 10, петособан + два ку-
патила. 80.000 евра. 063/804-
07-85. (308323)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан,
Котеж 2, 063/369-838. (308227)

ЗЕЛЕНГОРА, 52, ТА, II, потреб-
но реновирање, 41.000. „Трем
01”. 063/836-23-83. (308384)

СТРЕЛИШТЕ, 62, ЦГ, VII,
53.000. „Трем 01” (679).
063/836-23-83. (308384)

ШИРИ центар, леп двособан
стан, III спрат, ТА, 52 квм,
49.000. „Кров” (398). 060/683-
10-64. (308409)

ЛОКАЛ на Содари, приземље,
извршена пренамена за стан,
59 квм, ЦГ. „Кров” (398).
060/683-10-64. (308409)

МЕЊАМ стан уз доплату за ку-
ћу у Панчеву, Стрелиште. Ста-
кларине куће предност. 51 квм,
сређен, 7. јули, стан 7.
013/236-77-25. (307743)

ШИРИ центар 45, ЕТ, II, нова
зграда са уграђеном кухињом,
61.000. „Трем 01” (679).
063/836-23-83. (308384)

КУПУЈЕМ кућу – плац у центру
до 4 ара. 066/319-693.
(308218)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58 квм,
ЦГ, лифт, сређен, одличан.
064/643-97-21. (ф)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 квм,
две терасе, II спрат, лифт, ЦГ,
45.000 евра. 064/192-98-23.
(308084)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

TOP Ponuda

Kneza Mihaila�             

�             
�             

do

99 rsd,

1kg

99

129.99 -23%

59 rsd,
99

69.00

69 rsd,

100g

99

90.50 -22%

69 rsd,
99

79.99

robna
marka

robna
marka

robna
marka

59 rsd,
99

77.00 -22%

199 rsd,
99

289.99 -31%

59 rsd,
99

69.99

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,  грађевинске, 

тамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ПОНОВНУ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

кат.парцеле топ.бр.5296 и 5297 КО Панчево, за пла-

нирану изградњу вишепородичног стамбеног објек-

та са 17 станова спратности Пр+3+Пс и вишепоро-

дичног стамбеног објекта са 12 станова спратности

Пр+2+Ман. који се налазе у Ул. Цара Душана бр. 25,

на кат.парцели 5296 и 5297, са обухватом УП-а и де-

ла улице Цара Душана, део кат.парцеле 8054 КО

Панчево, израђен од стране бироа „АГП Студио”,

Панчево, за инвеститорa Тривковић Машу и др.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 01. 10. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.2511, 2512 и 2513 КО Панчево,

за изградњу: Објекат 1- вишепородични стамбено-

пословни објекат спратности По+П+3+Пк и Објекат

2-вишепородични стамбено-пословни објекат

спратности По+П+5+Пс, у ул. Ослобођења бр.92 и

94 и Ул. Стевана Шупљикца бр. 87, израђен од стра-

не „Art Royal inženjering”, Панчево, за инвеститорa

„Илнор” доо, Нови Београд.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 01. 10. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

израде студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта ЕМС АД Београд, Улица Кнеза

Милоша бр. 11, Београд поднео је захтев за одлучи-

вање о потреби процене утицаја на животну среди-

ну пројекта Изградња далековода 110 kV бр.1104

TС Панчево 2 – ТС Панчево 3, увођење у ТС Панче-

во 6, на КО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта

могу се добити на увид у просторијама Покрајинског

секретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-

земље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/4874690

или на упит на адресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs

и natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана

обја вљивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-

таријата.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник Р” бр.135/04 и

36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „А1 СРБИЈ”“ д.о.о. Милутина

Миланковића 1ж, Београд, поднео захтев за одлучи-

вање о потреби процене утицаја на животну среди-

ну пројекта Радио базне станице БА1389_01

ПА_Панчево_Котеж 1 на адреси Стевана Шупљикца

89, на к.п. бр. 2012 к.о. Панчево, на територији Гра-

да Панчева.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у просторијама Секрета-

ријата за заштиту животне средине Градске управе

Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617

у периоду од 24. септембра до 04. октобра 2021. го-

дине радним даном од 10  до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези са поднетим за-

хтевом.

СТОЛАРСКЕ и браварске услу-
ге + хаусмајстор Александар.
064/157-20-03. (308244)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: одгу-
шење судопере, купатила, за-
мене, поправке, одмах.
064/495-77-59, 013/331-657.
(308305)

БЕТОНСКИ радови, бушење 60
до 160 мм сечења, разбијање и
штемовање. 063/278-147. (308306)

МЕЊАМ пелене, нега покрет-
них и непокретних лица.
061/282-48-28. (308318)

ПЕГЛАЊЕ веша, брзо, педант-
но, повољно. 061/223-92-27.
(308339)

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ: ограде,
капије, гелендери, надстрешни-
це, терасе, остало. Злајо.
065/558-45-17. (308354)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ када.
064/354-08-09. (308064)

ФИЗИЧКИ радници: рушење,
однос шута, чишћење, мајстор-
ски послови. Зоран. 061/253-
21-80. (308362)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим
искуством. 063/825-16-94. (308212)

СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње и
плакари по мери, поправке и
преправке. 371-274, 064/176-
88-52. (308278)

РАДИМО све:  рушења кућа,

шупа, бетонирања, обарање ста-

бала итд. 060/035-47-40. (308225)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење

плацева, чистимо таване, по-

друме, одношење ствари.

064/122-69-78. (308225)

ВРШИМ услуге чишћење дим-

њака. Повољно. 064/548-63-16.

(308230)

СЕЛИДБА превоз друге робе.

Панчево, даље. Цена договар.

013/366-843, 063/193-22-29.

(308300)

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

КРЦЕЊЕ ПЛАЦЕВА кошење тра-
ве, обарање дрвећа, орање ба-
шти! Милан, 069/400-99-18 (СМС)

ПРЕВОЗ кипером до 2 m³, пе-
сак, шљунак, сејанац, шут. Це-
на по тури 1.500 динара.
064/141-47-39, Зоран. (308050)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање, фуго-
вање, поправке паркета и подо-
ва. Без прашине, квалитетно,
повољно. 061/233-49-97. (307872)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојле-
ра, индикатора, разводних та-
бли, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (307778)

ФАРБАРСКО – МОЛЕРСКИ ра-
дови, кречење, столарија, фар-
бање радијатора. 064/280-26-
15. (307553)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76. (307553)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновира-
ње купатила, поправке, санита-
рије, славине, одгушење кана-
лизације. 061/193-00-09. (308035)

МОЛЕРСКО фасадерско гип-
сарски радови, постављање ла-
мината. Проверите. Вршимо и
селидбе. 062/816-66-78. (308258)

ВРШИМО услугу селидба, пре-
воза, утовара робе и ствари.
Бојан. 061/239-61-68. (308118)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, по-
правка и лакирање паркета као
и бродских подова. 067/712-
12-70. (308253)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
смета. 063/369-846. (308264)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне
раднице. Није потребно иску-
ство. 062/339-279. (308415)

ПОТРЕБНИ конобари за рад у
кафићу. 060/727-25-95.
(308418)

ПЕКАРИ у Старчеву потребан

пекар са Б категоријом.

062/806-02-58. (308303)

ПОТРЕБНИ конобари и коно-
барице за кафић. 060/362-22-
21, 060/362-22-26. (308419)

ПОТРЕБАН лични пратилац за
први разред средње школе (де-
чак 15 година). Моле се заин-
тересоване млађе особе да се
јаве на тел. 064/198-50-13.
(308420)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребна рад-
ница, ослови одлични. 064/187-
37-54. (308311)

ПОТРЕБНА радница за рад у
продавници. 064/462-12-61.
(308329)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
маркету „Идеал”. 013/333-160,
063/106-02-84. (308379)

ПОТРЕБНА продавачица и рад-
ница у производњи за ручну из-
раду пецива и колача. Маил:
pe ka ra smi lja nic@mts.rs ,
064/217-48-56. (308390) 

ПОТРЕБАН ноћни чувар на
објектима у Панчеву. Додатне
информације на 063/226-002.
(308333)

КАФИЋУ у Панчеву потребни
конобари и конобарице. Од-
лични услови. 064/136-00-27.
(308251)

РЕСТОРАНУ „Какаду” потребан
кувар – куварица и помоћни
радник. 062/806-02-58. (308303)

РАДНИК и радница и произ-
водњи у Старчеву. Пожељно
старчевци. 063/263-341. (ф)

ГОЛУБ такси тражи диспечара
таксија. Предност радно иску-
ство у таксију и познавање гра-
да Панчева. Контакт: 064/863-
13-76. (308291)

ПОТРЕБАН озбиљан радник за
прање тепиха и аутомобила.
060/707-67-25, 061/168-19-70.
(308351)

ПОТРЕБАН радник ауто-перио-
ници, са искуством. „Код Мар-
се”. 063/809-34-18. (308258)

ТРАЖИМО особе за поделу
флајера у Панчеву, од 18 до 45
година. 060/664-60-06. (308273)

БУБА паста бар потребан коно-
бар. 063/248-599. (308192)

ПОТРЕБНА конобарица за рад у
кафићу. 066/345-063. (308190)

ПОТРЕБНА конобарица са ис-
куством за рад у кафићу.
063/213-195. (308428)

ПОТРЕБНА радница са иску-
ством, маркет „Цеца”. 060/555-
11-72. (308191)
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ТИХОМИР ОБРАДОВИЋ

Заувек вољен и никада заборављен.

Твоје: ЉИЉА, ВИКА и МАЈА

(14/308210)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша најдража

ДАНИЦА МАРКОВИЋ
1936–2021.

преминула 19. септембра 2021, у 86. години.

Сахрана је обављена 21. септембра 2021. године на Новом

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ВАСИЛИЈЕ, ћерка ЉУБИЦА, 

зет ДРАГАН и унуци ЉУБИЦА, МЛАДЕН

и ФИЛИП са породицом

(144/308427)

Последњи поздрав нашем драгом

МИЛАНУ РАНЂЕЛОВИЋУ
1931–2021.

Сахрана ће се одржати на Новом гробљу, 24.

септембра, у 12 сати.

Супруга РУЖИЦА, ћерка СНЕЖАНА

и син ДРАГАН са породицом

(130/308407)

Последњи поздрав

МАРИЈИ

СПЕВАК

од комшија

у Моравској 11

(75/308314)

Последњи поздрав
нашој

МИРИ

МРАОВИЋ
Хвала за дугогодишње
пријатељство, породи-
ци искрено саучешће.
ЂОРОВИЋ МИРОСЛАВ
СРБИЈА са породицом

(121/308391)

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19,

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД

Нацрт Изменe и допунe Плана генералне 

регулације-Целина 4а-Караула са 

Јабучким путем и 4б-Скробара у насељеном

месту Панчево

Излаже се на поновни јавни увид Нацрт Изменe и

допунe Плана генералне регулације-Целина 4а-

Караула са Јабучким путем и 4б-Скробара у насе-

љеном месту Панчево ( у даљем тексту План).

Поновни јавни увид Плана, одржаће се у трајању

од 30 дана и то почев од 24. 09. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 08.30 до 11.30. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у току трајањa јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 11. 10. 2021.

године у 14 сати, у Малој сали зграде Градске

управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

02. 11. 2021. године, са почетком у 13 часова, у

Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели топ.бр.18128 КО Панчево, за из-

градњу: Објекат 1- вишепородични стамбено-по-

словни објекат спратности П+2+Пк, Објекат 2-ви-

шепородични стамбени објекат спратности

П+1+Пк, Објекат 3-стамбени објекат спратности

П+1, Објекат 4-вишепородични стамбени објекат

спратности П+2+Пк и Објекат 5-помоћни објекат-

паркинг платформа, у Ул. Иве Курјачког бр.35, из-

рађен од стране „Art Royal inženjering”, Панчево,

за инвеститорa „ЗСТЕСА 1974” доо, из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 01. 10.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,

Панчево. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за одређивање обима 

и садржаја студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок Прера-

да, Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад под-

нео је захтев за одређивање обима и садржаја сту-

дије о процени утицаја на животну средину за

ПРОЈЕКАТ Реконструкција инсталације за пријем,

складиштење и намешавање МТБЕ у инсталацију

ЕТБЕ у оквиру комплекса НИС „Рафинерије нафте

Панчево”, на к.п. број 3547, 3549, 3551, 3553, 3557,

3570, 3576, 3532 и 3534 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид у просторијама Покрајин-

ског секретаријата за урбанизам и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

(приземље, канцеларија бр. 39), на телефон

021/487-46-90 или на упит на адресу 

olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и

natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објав-

љивања овог обавештења, могу доставити своје

мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање 

о потреби израде студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок Прера-

да, Улица Народног фронта бр.12 из Новог Сада,

поднео је захтев за одлучивање о потреби процене

утицаја на животну средину пројекта Реконструкција

инсталација за намешавање БМБ и ЕД са биоком-

понентама унутар Рафинерије нафте у Панчеву, на

к.п. бр. 3529/1, 3531, 3532, 3533, 3534, 3541, 3549,

3550, 3551, 3552/1 и 3553 КО Војловица СО Панче-

во.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид у просторијама Покрајин-

ског секретаријата за урбанизам и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

(приземље, канцеларија бр. 39), на телефон

021/487-46-90 или на упит на адресу 

olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и

natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објав-

љивања овог обавештења, могу доставити своје

мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

300-820, 300-830300-820, 300-830

ПРЕВОЗ шљунка, песка, сејанца.
Најповољнија ризла у граду од
2.000 /м³. 064/648-24-50. (306665)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућност
радника, попуст ванградске.
064/482-65-53. (307692)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водовод-
не адаптације, замена вирбли,
вентила, батерија, санитарије, све
за воду, 0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89, Јо-
вичин. (308260)

ПРЕВОЗИМ кипером песак,
шљунак, сејанац, одвоз шута.
064/354-69-94. (308425)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, за-
мрзиваче, климе, шпорете, бојле-
ре и осталу белу технику попра-
вљамо са гаранцијом. „Фриготех-
ник”. 064/122-68-05. (308330)

МУШКАРАЦ, 56 година, матери-
јално обезбеђен, жели да упозна
жену или девојку до 40 година,
ради дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203. (308232)

КЛИМЕ: монтажа, сервис, анти-
бактеријско прање, овера гаран-
ције. „Фриго Матић”. 060/521-
93-40. (308346)

ОД 1 ДО 8 кубика: шљунак, пе-
сак, сејанац, ризла за насипање
путева. 063/472-669, 013/332-
066. (308341)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације
бојлера, ТА пећи, белу технику.
060/521-93-40. (308346)

ВРШИН превоз ствари, чистим по-
друме, таване, шупе, гараже, дво-
ришта, избацујем старе ствари.
Повољно. 064/317-02-62. (308412)

РАДИМ све врсте физичких по-
слова: пелет, угаљ, шут, итд.
060/143-62-10. (308430)

ТВ сервис „Тесла електроник”,
бесплатан превоз и преглед.
060/078-47-89, 063/778-47-89.
Ул. Јована Рајића 1, код поште
на Тесли. (308177)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес
камионом, радници, повољно.
Вук. 063/278-117, 064/176-91-
85. (307763)

KIZ ZA – превоз шљунка, песка,
сејанца и ризле. Услуге виљушка-
рима носивости и до 10 тона.
063/218-894. (306665)
KIZ ZA – рушење објеката, уто-
вар и одвоз шута, ископи, сече-
ње и разбијање бетона, насипа-
ње и набијање терена. 063/218-
894. (306665)
KIZ ZA – продаја квалитетних бе-
хатон коцки са припремом и ра-
дом. 064/648-24-47. (306665)
KIZ ZA – орезивање и сеча дрве-
ћа из камиона са корпом, прање
прозора, чишћење олука, замена
црепа, изнајмљивање маказастих
платформи. 063/218-
894.(306665)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду, превоз
камионима, рад виљушкарима и
машинско чишћење терена са од-
возом. 060/425-54-43. (306665)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз
шута, лупање бетона и ископ ми-
ни багерима. 064/648-24-50.
(306665)

НАЈАМ виљушкара за утовар и
истовар робе, телехендлера до
18 м висине. 064/648-24-50.
(306665)    

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење, пот-
крисивање дрвећа из камиона до
30 м висине. 064/648-24-50.
(306665)     

СЕЛИДБЕ, екипа радника,, пре-
воз, односимо непотребне ства-
ри. 064/280-30-16, 063/731-77-
67. Владимир. (308235)

КЕРАМИЧАРСКИ радови, све
врсте керамичарских радова,
адаптације кухиња и купатила.
061/691-97-31. (308319)
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Последњи поздрав вољеном бати

РАДЕНКУ СМИЉАНИЋУ РАШИ

Заувек у нашим срцима.

Твоји: ДРАГАН, БИЉА, ДАКИ и ДУЦА

(108/308375)

Последњи поздрав нашем вољеном супругу и драгом тати

РАДЕНКУ СМИЉАНИЋУ

Заувек ћемо те памтити насмејаног и ведрог.

Почивај у миру, док те ми чувамо у нашим срцима.

Твоји: ЗОРА, ФИЛИП и ТИЈАНА

(109/308376)

Последњи поздрав

РАДЕНКУ СМИЉАНИЋУ

Најдивнијем човеку, течи и зету.

Оставио си неизбрисив траг у нашим срцима.

Породица КОШАРИЋ

(110/308376)

РАДЕНКО СМИЉАНИЋ
Последњи поздрав драгом колеги, пријатељу и спортисти , Раденку.

Био је оптимистичан, ведрог духа и увек спреман да помогне.

Остаће у трајном сећању колега и пријатеља

Инструменталаца из Рафинерије
(98/308364)

Последњи поздрав

РАДЕНКУ СМИЉАНИЋУ

РАШИ

Синдикална организација

Рафинерије нафте Панчево

(116/ф)

НИКОЛА ПАРОЈЧИЋ

Последњи поздрав зету од МАРИЈЕ са породицом

(29/308240)

Последњи поздрав

стрицу

НИКОЛИ

ПАРОЈЧИЋУ

од МИЛОРАДА, 

ВЕСНЕ и ДРАГАНЕ

(83/308334)

Последњи поздрав

стрицу

НИКОЛИ

ПАРОЈЧИЋУ

од РАНКА

са породицом

(84/308334)

18. септембра 2021. године престало је да куца племенито срце нашег драгог

НИКОЛЕ ПАРОЈЧИЋА
1934–2021.

Сахрана је обављена 20. септембра 2021. године на гробљу Котеж у Панчеву.

Уснула је душа, склопиле се руке, заспале су очи, уморило се срце. Знао

си колико те волимо, али никада нећеш сазнати колико нам недостајеш.

Твоја супруга МИЉКА, ћерке МАРИЈАНА и СОФИЈА, унуке КАТЕРИНА

ДИМИТРА, САРА и ЈЕЛИСАВЕТА, праунуке ЛОРЕНА и ДУЊА, праунук

ЛАВ ВЛАДИМИР и зетови ДРАГОМИР, МИЛАН, АЛЕКСАНДАР и ИГОР

(113/308382)

НИКОЛА

ПАРОЈЧИЋ

И ти нам оде, тихо, не-

чујно. Почивај у миру.

Опраштамо се од тебе

са поштовањем.

ДУШАН, ЈАСМИНА

и СНЕЖАНА
(112/308381)

Последњи поздрав

НИКОЛИ

ПАРОЈЧИЋУ

од комшија

из улаза у Стевана

Шупљикца 89

(114/308383)

Напустио нас је наш драги теча и зет

НИКОЛА ПАРОЈЧИЋ

Чуваће те у својим срцима с љубављу од забо-

рава, твоји:  СРЂАН,  ТАМАРА са породицом

НЕНА и АДЕЛА

(143/308426)

Последњи поздрав нашој вољеној

СТАНИЈИ ЂОРЂЕВИЋ
1940–2021.

Нано, хвала ти за доброту, љубав и срећу којом си нас увек не-

себично даривала. Нека те анђели чувају као што си и ти нас.

Живећеш вечно у нашим срцима.

Ожалошћени: кћерке СНЕЖАНА и ДРАГАНА, унуци МАРИЈА,

ДИЈАНА, СОФИЈА и МАТИЈА, праунуке ЛАРА, НЕДА, МАРТА и

МАРИЈА, зетови ДРАГАН, ЉУБИША, ДАРКО и МАНЕ

(125/308398)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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МИРЈАНА АРСЕНИЈЕВИЋ
30. I 1942 – 14. IX 2021.

дипл. правник

Београд (Панчево)

Са великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да нас је

наша драга супруга, мајка и ташта Мирјана Арсенијевић тихо и

достојанствено напустила 14. септембра 2021, у САД после краће

болести.

Увек ћемо памтити и славити њену благодарну природу, племе-

нитост и несебичну посвећеност њеној Марини и Радету.

Приватна комеморација ће се одржати у породичној кући у Блум-

филд Хилс, Мичиген, САД, крајем месеца.

Ожалошћени: супруг РАДОМИР, ћерка МАРИНА и зет ДОНАЛД

(64/308296)

Последњи поздрав драгој

МИРИ АРСЕНИЈЕВИЋ

Овим путем изјављујемо најискреније сауче-

шће супругу Радету, ћерки Марини и мојим

кумовима МИХАЈЛУ и МИРИ АРСЕНИЈЕВИЋ

Породица СЛАВКА ДАНГУБИЋА

(26/308234)

Последњи поздрав драгој

МИРЈАНИ АРСЕНИЈЕВИЋ

супрузи нашег оснивача и истакнутог члана,

Радета.

Ветерани ФК „Динамо” Панчево

(66/308297)

Последњи поздрав драгој

МИРЈАНИ АРСЕНИЈЕВИЋ

С поштовањем и пијететом, породице: 

СИМИЋ, МИЛИЋ и МАМУЛА

(67/308297)

Последњи поздрав

драгој

МИРИ

АРСЕНИЈЕВИЋ

С поштовањем

од БУБЕ, БАНЕТА,

ЗОРИЦЕ и ЛУКЕ

(99/308365)

Великом човеку, мом

драгом пријатељу

ДОЈЧИЛУ

последњи поздрав

МИЛКА ГОЈА

(62/308288)

У петак, 17. септембра 2021. године напустио нас је наш

вољени

ДОЈЧИЛО ОПАНЧИНА
1932–2021.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ЈЕВРОСИМА, ћерке СНЕЖАНА

и СЛАЂАНА, унуци ЖАРКО, АЛЕКСАНДАР, САЊА, 

ИВАНА И ЈЕЛЕНА, зет ВЛАДИМИР

и многобројна родбина и пријатељи

(131/308408)

Последњи поздрав

ДОЈЧИЛО ОПАНЧИНА

Брате, био си брижљив за све нас. Увек

си хтео чути како смо, јесмо ли здрави,

онда си био најсрећнији. 

Увек ћемо те се радо сећати.

Твој брат СВЕТА са породицом

(139/308414)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДОЈЧИЛУ ОПАНЧИНИ

МИРА и МИЛАДИН МИТРОВИЋ

(132/308408)

Последњи поздрав

РАДОМИРУ ДОДИЋУ
9. VI 1954 – 16. IX 2021.

Сестра ДУШАНКА и сестричина АНА

(86/308342)

Последњи поздрав

РАДОМИРУ ДОДИЋУ
9. VI 1954 – 16. IX 2021.

Брат МИЛЕ и братанице МИЛЕНА,

ДРАГАНА и МАРИЈА са породицама

(87/308343)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је

16. септембра 2021. године преминуо наш вољени

РАДОМИР ДОДИЋ
1954–2021.

Вечно ћеш нам бити у срцу и мислима и с поносом ћемо чувати

успомене на тебе.

Сахрана је одржана 18. септембра, на Новом гробљу.

Твоји: супруга ИВКА, син МИЛАН и ћерка МИЛИЦА

са зетом МИЛАНОМ

(21/308221)

Последњи поздрав

вољеном зету

РАДОМИРУ

ДОДИЋУ

Ташта СПАСА, 

НИКОЛА и и ВЕРА

(22/308221)

Последњи поздрав

РАДОМИРУ ДОДИЋУ

Комшије у Војвођанском булевару 46

(141/ф-1021)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав драгом колеги

ГОРАН СТАНОЈЕВСКИ
1973–2021.

Запослени „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

(1/ф)

Последњи поздрав нашем

ГОРАНУ СТАНОЈЕВСКОМ

КОМАРЦУ
(2/308196)     од његових другара са ХПВ-а „Петрохемија”

ГОРАН СТАНОЈЕВСКИ

Последњи поздрав Торету од другара из екипе

„Иди ми дођи ми”.
(15/308211)

Последњи поздрав

ГОРАН СТАНОЈЕВСКИ
Заувек ћеш остати у нашим срцима и најлепшим успо-
менама.

МИКИ, ФРЕНКИ, МУЈА, АТИЛА, БОЈАН и ТОМА
(54/308277)

ГОРАН СТАНОЈЕВСКИ

КОМАРАЦ

Волео си живот, живео га лепо, а сада си

тамо негде далеко.

Сијај звездо с неба, обасјај нам путе. 

Чувај своје и твоје: ДИМЕ и ГОЦА, РУВЧЕ

и БИЉА, ЗМАЈКО и СЛАЂА, ЦЕЦА, ДУЈА,

САША и ДИВНА, ШОПЕ и СЛАЂА, ТАЊА и

МУНЂА, БУРДЕ и МИЛЕНА, СЕЈКА и ЦИКИ

(97/308363)

Последњи поздрав

ГОРАН СТАНОЈЕВСКИ
1973–2021.

Тежак је и боли растанак са тобом. Твоје место ће остати празно а твоја до-

брота и љубав ће се памтити. Почивај у миру.

Твоји најмилији: супруга ЗОРИЦА и ћерке ТАМАРА и АРИЈАНА
(136/308413)

ГОРАН СТАНОЈЕВСКИ
1973–2021.

Последњи поздрав брату Горану од

НАТАШЕ и БОЈАНА са децом

(133/308411)

ГОРАН СТАНОЈЕВСКИ
1973–2021.

Последњи поздрав нашем Горану.

НЕНАД, НЕДА и МИХАЈЛО

(135/308411)

ГОРАН СТАНОЈЕВСКИ
1973–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима. 

Чуваћемо те од заборава.

Отац МИЈАЛКО, мајка МИЛОТИНКА

и сестра ГОРДАНА

(137/308413)

ГОРАН СТАНОЈЕВСКИ
1973–2021.

Последњи поздрав Горану од особља

ресторана „Ветрењача”

(134/308411)

ГОРАН СТАНОЈЕВСКИ
1973–2021.

Последњи поздрав нашем зету.

Таст ВЛАДИМИР, ташта СЛОБОДАНКА

и шурак ЗОРАН

(138/308413)

Нашој драгој прији

МИЛЕНИ ПОПОВИЋ

последњи поздрав се великом тугом.

ЉИЉАНА и РАСТКО МАТИЈЕВИЋ

(51/308272)

МИЛЕНА ПОПОВИЋ
1942–2021.

Увек ћемо те волети и мислити на тебе.

Твоји: СЕЈА, МИРКО и БРАНА

(94/308359)

МИЛЕНА ПОПОВИЋ
1942–2021.

Без твоје несебичне љубави остаје ве-

лика празнина.

Твоји: НЕНА, ИГОР и КАЋА

(95/308359)

Последњи поздрав

РУЖИЦИ

СТАНКОВСКИ

од породица

БОЈКОВИЋ

и ЈОВИЧИЋ

(123/308392)

ВЕРКА

ДИМИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Синови ЂОРЂЕ

и ДРАГАН

са породицама

(146/308432)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

БЛАГАЈНА

013/300-830
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19. септембра 2021. напустила нас је наша вољена супруга и мајка

МИРЈАНА МРАОВИЋ ТАТИЋ
3. I 1946 – 19. IX 2021.

Сахрана је обављена 21. септембра 2021, на Православном гробљу.

Хвала ти за несебичну љубав и подршку коју си нам пружала. 

Била си наш понос, наша крила и снага.

Много ћеш нам недостајати.

Ожалошћени: супруг МИРКО и ћерка МИЛИЦА

(35/308247)

Опраштамо се од наше драге и вољене

МИРЕ МРАОВИЋ
више мед. сестре

Никада Ти нећеш отићи из наших срца и

сећања, мила наша Миро.

У болу и тузи са МИЛИЦОМ и МИРКОМ,

твоје пријатељице: ОЉА, ЖИВНА, СНЕЖА-

НА, МИЛУНКА, МИЦА, ЉУБИЦА, РЕНАТА,

СВЕТЛАНА и твоја разредна пријатељица

СОЊА

(18/308217)

Осећамо бол за само

једном драгом

МИРОМ

БУЦА, ДАВОР

и ЛЕЛА

(25/308231)

Последњи поздрав дра-

гој комшиници

МИРИ

МРАОВИЋ

Памтићемо те по твојој
доброти.

МАЦА, ТИЈАНА и
НЕБОЈША са породицом

(30/308241)

Последњи поздрав на-

шој комшиници

МИРИ

МРАОВИЋ
Заувек ћеш бити у на-
шем сећању.

МИРА и БРАНКО и
ЈЕЛЕНА и МЛАДЕН

са породицама
(31/308241)

Последњи поздрав драгој снахи и ујни

МИРИ МРАОВИЋ

од ДАНЕ ЖИВАНОВ са породицом

(36/308248)

Последњи поздрав драгој куми

МИРЈАНИ МРАОВИЋ

Породица МАРАВИЋ

(37/308250)

Драгој пријатељици

МИРЈАНИ МРАОВИЋ

Била си велики човек и пријатељ.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

МАРИЈА и СТЕВАН ПЕРИЋ

(50/308271)

Последњи поздрав драгој

МИРЈАНИ

њене другарице: АНА, ГОЦА, 

(47/308267) ДРАГИЦА Г., и ДРАГИЦА С.

Последњи поздрав

МИРИ МРАОВИЋ

од колегиница са пензионерског дружења

(49/308270)

Последњи поздрав драгој

МИРИ МРАОВИЋ

супрузи нашег врлог другара Мирка, за неза-

борав.

Ветерани ФК „Динамо” Панчево

(65/308297)

Драгој

МИРЈАНИ МРАОВИЋ

Пријатељице моја, хвала ти за све ове го-

дине дивног искреног дружења. 

Твоја чиста душа ће заувек остати у на-

шим срцима, а топлину и савете које си

пружала мени и мојој породици памтиће-

мо вечно.

Твоја пријатељица

МИРЈАНА НОГУЛОВИЋ

(88/308344)

Последњи поздрав мојој другарици

МИРИ МРАОВИЋ

од ЈОЛЕТА са фамилијом

(105/308374)

Последњи поздрав нашој

МИРИ МРАОВИЋ

Твој чика МИЛОШ ЈАНЧИЋ са фамилијом

(106/308374)

Драга моја

МИРО

Отишла си тихо и нечујно, баш онако како си

живела.

Никада те нећемо заборавити.

Твоја другарица СЛОБА са децом

(107/308374)

МИРА МРАОВИЋ

Својим опроштајним писмом, растала си

се од нас, својих пријатеља.

Волела си дружења. Сваки наш глас среће

или туге ти си чула. Помагала си старе,

болесне, несрећне и напуштене. Зато сам

сигурна да си се до последњег часа бори-

ла, јер си знала да ћеш многима да фа-

лиш.

ЦИЦА ВЕСЕЛИНОВ

(120/308388)

Са великом тугом опростили смо се од наше дра-

ге куме и пријатеља

МИРЈАНЕ МРАОВИЋ МИРЕ

Увек је била са нама да подели срећу и проблеме.

Сећање на њу остаће заувек нама.

Молићемо се Богу за спокој њеној души.

Породице СТОЈИЋ и ЧЕЧОВИЋ

(115/308385)

Последњи поздрав

снахи

МИРЈАНИ

МРАОВИЋ

од АНЂЕЛКЕ

и НИКОЛЕ МАРИН

(118/308387)

Последњи поздрав

МИРИ

МРАОВИЋ

од МИЋЕ

и ЉУБИНКЕ

ТРЊАНАЦ

(129/308406)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав нашем драгом куму,

великом сликару и још бољем човеку

ДРАГОСЛАВУ ХУСАРУ

Драги наш куме хвала Ти на свему лепом

што је било у нашем дружењу.

Почивај у миру, нека Ти драги Бог при-

хвати душу и смести је тамо где праведни-

ци почивају.

ЗОРИЦА и ЗОРАН ГОВЕДАРИЦА

(13/308209)

Последњи поздрав драгом и великом сликару

– маестру

ДРАГОСЛАВУ ХУСАРУ

Ољи и породици искрено саучешће, њене при-

јатељице: ЖИВКА, МИЦА, ЉУБИЦА, РЕНАТА,

МИЛУНКА, СНЕЖАНА, СВЕТЛАНА и СОЊА

(19/308217)

ДРАГОСЛАВ ХУСАР
1951–2021.

Отишао си без поздрава.

Воли те ОЉА

(33/308246)

ТАТА

Све боје света заувек су твоје.

Волим те.

МОНИКА

(34/308246)

Последњи поздрав

нашем драгом

ДРАГОСЛАВУ

ХУСАРУ
1951–2021.

од ЧЕДЕ, 

ВИДОМИРА, ЉУБЕ,

МИМЕ, ГИЗЕЛЕ, 

ЛИШКЕ, ПЕПИЈА,

МИРЧЕТА, ЛУКАРЕ,

ЂОЛЕТА, АГИА, 

ЗОРАНА и КОСТЕ

(46/308226)

МИРЈАНА ПИРКОВСКИ

Постоји љубав коју смрт не може прекинути, ту-

га коју време не лечи, и сећања која не могу да

избледе. Хвала ти за разумевање, подршку, до-

броту и несебичну љубав.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Ћерка АНКА, зет СТАНКО

и унуци ИВАН и СТЕФАН
(73/308315)

МИРЈАНА ПИРКОВСКИ

Твоја доброта, племенитост и људскост биће

сачувани дубоко у нашим срцима.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Ћерка РАЈКА и зет ДРАГАН

(74/30835)

МИРЈАНА ПИРКОВСКИ

По добру ћемо те памтити, са поносом помиња-

ти и од заборава чувати. Почивај у миру Божјем

(72/308315)
                                                   Породица ПЕТРОВСКИ

Последњи поздрав драгом

ХУСАРУ

ДРАГАНА и МАРЈАН ТАНЦАБЕЛИЋ

(76/308320)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВУ ХУСАРУ

Колектив Културног центра Панчева

(85/ф)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ДРАГОСЛАВУ

СТАНКА и МИМА

са породицом

(104/308373)

Последњи поздрав

нини

МИРЈАНИ

МРАОВИЋ

Вољени не умиру,

они живе и даље у на-

шим срцима.

Породица ЋОСИЋ
(119/3089387)

Последњи поздрав
драгој

МИРИ

МРАОВИЋ
Хвала за дугогодишње
пријатељаство. Породи-
ци искрено саучешће.

НИКОЛА ВУЛИН
са породицом

(122/308391)

Последњи поздрав поштованој колегиници

МИРЈАНА МРАОВИЋ
медицинска сестра у пензији

Колектив Опште болнице Панчево
(147/ф)

Последњи поздрав поштованој колегиници

МИРЈАНА МРАОВИЋ
медицинска сестра у пензији

Општински савез здравствених радника Панчево
(148/ф)

Последњи поздрав

ГРОЗДЕ СТОЈЧИЋ

Синдикална организација

Рафинерије нафте Панчево

(42/ф)

Нашој драгој

тетка МИЛЕНИ

последњи поздрав од НЕНАДА

и ВИОЛЕТЕ са децом
(52/308272)

Последњи поздрав за нашу драгу

ВЕСНУ ХАИДЕР
1946–2021.

од Ациних пријатеља: РОБИЈА, ДРАГЕ, 

ЗОРАНА ВАСИЋА и МАРКА ХРИБА

(71/308313)
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Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Последњи поздрав нашој мајци, ташти и баки

ВЕРИ ЈОВАНОВИЋ

Од ћерке МИНЕ, зета ДЕЈАНА, унуке КАТАРИНЕ

и унука БОГДАНА

(10/308208)

Небеско царство богатије је за још једног анђела

ВЕРА ЈОВАНОВИЋ

Волим те мама

(9/308208)

Последњи поздрав нашој

ВЕРКИ

од ЦЕЦЕ и ПАНТЕ

(11/308208)

Последњи поздрав нашој прији

ВЕРИ ЈОВАНОВИЋ

од ЧЕДЕ, ЗОРКЕ и ИВАНЕ

(12/308208)

Последњи поздрав

ВЕРИ

ЈОВАНОВИЋ

Дугогодишње прија-

тељство и дружење је

прекинуто, али сећа-

ња остају.

Породица КИРХРОТ
(77/308321)

Последњи поздрав драгој

ВЕРКИ
Много је лепих успомена на наше дружење.

Почивај у миру.

(82/308332)
                                                                                                         СЕКА

Последњи поздрав нашој драгој

ВЕРКИ

од МИКИЈА и ВЕСНЕ

(81/308322)

Последњи поздрав

тетка ВЕРИ

од породица ПОПОВ, ПАВЛОВИЋ и ПЕМАЦ

(96/308360)

Последњи поздрав

ЗОРАН БАЉАК
1960–2021.

Ожалошћени: синовац ВЛАДИМИР и снаја БИЉАНА

(17/308216)

БАЉАК ЗОРАН

Ни сузе не могу ублажити тугу коју си

оставио у мом срцу.

Вољеном сестрићу од тетка ЉУБЕ

(57/308283)

Последњи поздрав

БАЉАК ЗОРАНУ

од ЉИЉЕ и МИЛЕТА

(56/308282)

ЗОРАН БАЉАК

Нисам те сачувала од смрти, ал’ ћу те чувати у

срцу.
Сестра БРАНКА

(58/308282)

14. септембра 2021. преминуо је

РАТОМИР СТОЈОВИЋ
председник Удружења за помоћ Космету

„Солидараност” Панчево

Била је велика част сарађивати са тобом.

С поштовањем СЛАВИЦА СТОЈАНОВ

и чланови Главног одбора

(38/308252)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

301-150, 300-830
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Вољеном нашем последњи поздрав

СРЂАН КОВАЧЕВИЋ
1962–2021.

Недеља, сви сте ту, а мене с’ вама нема.

На пут без повратка ваш вољени се сада

спрема.

Ожалошћени: супруга ВЕСНА, 

ћерка НЕВЕНА, зет ДАРКО, унук МИЈАТ,

ташта РАДА, пријатељи ДУШАН

и БИЉАНА АЋА
(90/308352)

Изненада и прерано нас је напустио наш драги

брат, девер и чика

СРЂАН КОВАЧЕВИЋ

Хвала ти за све дивне дане заједно проведене..

за љубав коју си нам безрезервно поклањао...

на мирној луци у којој смо увек могли да доби-

јемо савет и наставимо даље...

Ми ћемо наставити даље, али одсад са тобом у

мислима.

Нека те анђели чувају, анђеле...

Твоји: ЗОРАН, ГОРДАНА, ФИЛИП и АНА

(32/308245)

Последњи поздрав

СРЂАНУ КОВАЧЕВИЋУ

Синдикална организација

Рафинерије нафте Панчево

(39/ф)

Последњи поздрав

СРЂАНУ КОВАЧЕВИЋУ

од МИШЕ ПЧЕЛАРА и МИШЕ РИБАРА

(60/308286)

Последњи поздрав брату Сркију

СРЂАН КОВАЧЕВИЋ

од ИКЕ са породицом

(79/308322)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

СРЂАНУ КОВАЧЕВИЋУ

Вољени не умиру док живе они који их воле.

Твоја сестра МАРИНА, зет БРАНА и сестрић

ДАНИЈЕЛ са породицом

(101/308371)

Последњи поздрав нашем најбољем брату и

ујаку

СРЂАНУ КОВАЧЕВИЋУ

а најбољих нема, однео их Бог.

Твоја сестра МАГДАЛЕНА, сестрић ПАВЛЕ и

сестричина НАТАЛИЈА

(102/308371)

Последњи поздрав вољеном куму

САРЂАНУ КОВАЧЕВИЋУ
1962–2021.

Ожалошћени: кум МИЛОШ, кума ЉИЉА

и кума КАЋА са породицом

(91/308352)

Последњи поздрав вољеном ујки

СРЂАНУ

За све што долази недостајеш.

Воле те твоји: ИВАНА, ДАРКО, 

ЛАЗАР и АНИТА

(103/308372)

Навршава се година

од твог одласка, во-

љени мој

ЈОЖЕФ

УРКОМ

У суботу, 2. октобра

2021, у 10.30, ће се

одржати помен на

Католичком гробљу.

Љубав не умире.

Твоја СУНЧИЦА

(80/308325)

27. септембра 2021.

навршава се једана-

ест година откада

нас је напустила на-

ша драга

ДРАГА

ИВКОВИЋ

1935–2010.

Твоји: син

МИЛОРАД, снаја

РАДМИЛА, унуци

НЕМАЊА и МИЛОШ

(127/308401)

25. септембра 2021. године, даваћемо годишњи

помен у Омољици нашој мајци, баки и прабаки

ЗАГОРКИ ЂУКАНОВИЋ
2020–2021.

Чувају је од заборава синови: ДРАГУТИН, 

МИЛУТИН и МОМЧИЛО са породицама

(145/308431)

АНГЕЛИНА БОКУН
1938–2021.

Наша вољена преминула је 21. септембра 2021.

Ожалошћени синови РАДОВАН и БРАНКО, 

снаје, унуци и праунуци
(124/308393)

Последњи поздрав

тетки

АНГЕЛИНИ

БОКУН

од СЛАВКА, ЈОВАНА

и МИЛАНА

ГАРГЕНТЕ
(111/308378)

Последњи поздрав

КУМИ
од ЈЕЛЕ

(142/308424)

Последњи поздрав комшији

МИЛЕТУ

од станара у Михајла Петровића Аласа 3

(3/308197)

Наша предобра мајка, бака и прабака

МАРИЈА СПЕВАК
рођ. Грегус

1926–2021.

преминула је 16. септембра 2021.  године.

Ожалошћени: ћерка ЛИДИЈА са ЈАРОСЛАВОМ, унуци АЛЕНА са МИХАЛОМ и ВЛА-

СТИСЛАВ са МАРИНОМ и ВИКТОРОМ, ЕЛЕНА БОБОШ и остала родбина и пријатељи
(140/308416)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МАГДАЛЕНА

ПЕШИЋ
2000–2021.

Успомену на њу чува-

ју њени најмилији

(61/308287)
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ВЛАЈИЋ

ТИХОМИР СТОЈАНКА
1927–1991. 1929–2018.

Вечан им спомен.
Породица

(5/308202)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

ЧЕДОМИР КОСТИЋ
1948–2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо 25. септембра 2021, у суботу, у 11 са-

ти, на Новом гробљу у Панчеву, обележи-

ти шестомесечни помен.

Ожалошћена породица

(6/308203)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у недељу, 26. сеп-

тембра, у 11.30, на Старом православном гробљу давати ше-

стомесечни помен нашој Нади

НАДА ГАВРИЛОВИЋ
рођ. Траилов

1956–2021.

Увек си у нашим мислима и заувек у нашим срцима.

Тугују за тобом и воле те заувек: мајка РАДОВАНКА, 

син УРОШ, супруг ВЛАДА, брат САВА, братаница МАЈА,

снаје ТАМАРА и МИЛАНА

(40/308254)

ПОМЕН

НАДА ГАВРИЛОВИЋ

Чувају те од заборава твоји: 

ВАЛЕРИ, НАДА и СЛАВКО

(41/308255)

26. септембра навршава се четрдесет тужних

дана откад нас је напустила наша драга

БРАНКА ЦРЕПАЈСКИ

Заувек у срцу супруга СТАНКА

и сестричине НАДЕ

(45/308265)

Једанаест година без
нашег

ЦВЕТКА

НИКОЛОВСКОГ
24. IX 2010 – 2021.

Тугујемо и молимо се за
тебе.
Супруга ТРАЈКА, ћерке

СЛАВИЦА и ВЕРИЦА
са породицама

(48/308269)

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВА ХРИБ

ШАЈРИХ
21. IX 1989 – 21. IX 2021.

Твоји: НАДА, БРАНКА, 

МАРКО и ДУЊА

(59/308284)

28. септембра навршава се годину дана откако није са
нама

СЛОБОДАН ЈЕЛЕНКОВИЋ

Никад те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

(68/308301)

Прошле су три године од трагичног страдање

наше љубави

СНЕЖАНЕ АНОВИЋ
рођ. Мијовић

22. III 1964 – 20. IX 2018.

Успомену на тебе с поносом чувају твоји: 

МИЛОВАН, БОЈАН и ДАМЈАН

(89/308348)

СЕЋАЊЕ

ДУШКО САВУЛОВ
2010–2021.

Увек си у нашим срцима.
Твоја БОЖАНА и ВЕСНА

(92/308356)

Драгом

ВЛАДИМИРУ

ЛУКИЋУ

Шест година је про-

шло, живе сећања.

Твоји: СТЕВА

и БРАНКА

(93/308358)

Прође још једна година, бол и туга за

тобом нису

ЉИЉАНА ЂЕРИЋ
29. IX 2019 – 29. IX 2021.

Твоји: супруг СВЕТОЗАР, 

син СЛОБОДАН, унука МИЛИЦА

и снаја БИЉАНА

(70/308307)

ИВАН СТОЈКОВИЋ

Много нам недостајеш и много те волимо.

Супруга ГАЛИНКА, деца СТАНОЈЕ, ФИДАНКА и

ЈУЛКА са породицама
(126/308400)

У суботу, 25. септембра, на гробљу Котеж, у 10 сати, даваћемо

шестомесечни помен нашем драгом супругу и оцу

ДРАГАНУ ЛЕКИЋУ ЛЕКИ

Нема те знам.. али није то заувијек, заувијек не постоји. Вра-

тићеш се ти – кроз снове, кроз сећања, кроз успомене. Врати-

ћеш се сваки пут кад помислим на тебе. Постојиш у свакој

сузи која падне, у сваком трену кад ти име изговорим. Ниси

нестао, само си заспао. И знам да сањаш – сањај и даље. А ја?

Ја ћу чекати тренутак када ћемо се опет срести и када ћеш

опет бити уз мене. Али, тада те нећу пуштати да опет одеш.

Бескрајно те воле: супруга МАЈА и син ЛАЗАР

(53/308275)

МИЛОШ БЕГОВИЋ
1935–2009.

И после дванаест година увек си нам у мислима.

Породица

(117/308386)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Деветнаест година је прошло, а сећање на тебе и даље не

бледи

ДЕСИМИР ПОПОВИЋ

Заувек твоји: АНДРЕЈА, МАТЕЈА, ИРЕНА и ДРАГАН

(78/ф)

У суботу, 25. септембра 2021, у 12 сати, на

Новом гробљу, даваћемо полугодишњи

помен нашој драгој

ВЕСНИ БЛАЖИЋ

МАНОЈЛОВИЋ
1959–2021.

Ожалошћени: породица МАНОЈЛОВИЋ,

родбина и пријатељи

(4/308201)

СЕЋАЊЕ

Две године

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
1976–2019.

ЗОРАН твој
(7/308204)

СЕЋАЊЕ

СЛАЂАНА

ЛУПУЛОВ
25. IX 2014 – 25. IX 2021.

Заувек у срцу и ми-

слима.

Твоји најмилији

(8/308207)

22. септембра навршило се четрдесет дана откада

није међу нама наша драга

ЕМИЛИЈА РАЈКОВИЋ

Остаће нам у најлепшим успоменама.

Девер СРЕЋКО, ВАЛЕРИЈА, ИВАНА, 

МИЛИЦА, МИЈАТ и МАТКЕ

(20/308220)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Ни после седам година откада нас је напустио

наш драги

БОГДАН ПЕТРОВИЋ

туга није мања.

Његови: супруга ЗОРИЦА, кћерка БРАНИСЛАВА,

син ДРАШКО, зет СРЂАН, снаја АЛЕКСАНДРА и

унуци СОФИЈА, МИРОСЛАВ и МИЛОШ

(16/308214)

РАШКО ЖАРКОВИЋ

Мислимо на тебе.

Друштво из „Рагине главе”: СИБИН, МИЦИ, ЈОЦА МЕХАНИЧАР, ИГЊА,

ВОЈА, ДОКСИ, ДУЛЕ, ПАЛМА, МОЦ, РАДЕ, МИМИ, ПАНТА, ГАРИ, ЦРНИ,

БЕРИ, ЈАНКЕЉА, ПИЛЕ, БОЛЕ, МИКИЦА, РАЂА, ЂОЛЕ и МАЛИ

(23/308224)

ЖИВАН

СТОКИЋ
1948–2018.

Увек у мислима и ср-

цу.

Твоји најмилији

(24/308228)

Шест година те нема

РАДЕ

ГЛУМАЦ

Неизмерно нам недо-
стајеш...

Твоји најмилији: 
супруга ИРЕНА и

синови ИВИЦА, 
РАТКО и ЗЛАТКО

(27/308236)

26. септембра 2021, у 11 сати, на Новом гробљу,

обележавамо четрдесетодневни помен нашем

вољеном

ВЕЛИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Његове кћерке са породицама и родбином

(28/308239)

ДРАГИЦА

ДИЗИЈА

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(43/308259)

БРАНКА

РУЖИЋ

Прође година без тебе.

Туга се не мери време-

ном ни речима. Сећање

остаје заувек.

Лабораторија

ХИП-Азотаре
(44/3908262)

Навршава се шест мјесеци од смрти наше маме

РОСЕ ЦРНОБРЊА

Мајко још увјек не вјерујемо у болну истину

да те више нема, али искрено се надамо да

нас и даље гледаш, чуваш и осјећаш нашу

љубав.

Хвала ти за све наше успјехе, за све што смо -

дугујемо теби.

Воле те твоји: син МОМИР, кћерка ДУШАНКА

и кћерка МИЛЕНА са породицама

(55/308281)

Године пролазе

ЈЕГДОМИР

ДРЧЕЛИЋ
1981–2021.

Сећања и љубав зау-

век живе у нама.

Твоји најмилији
(63/308293)

Прошло је петнаест

тужних година отка-

да није са нама наш

ДЕЈА

Сећање на другар-

ство и заједничко од-

растање.

Твој друг ЦАКА

(128/308402)

29. септембра 2021. навршава се тужних годину дана без наше

БОРЈАНКЕ САНАДЕР

Заувек у нашим срцима.

Супруг МИРОСЛАВ, син ПРЕДРАГ, снаја НАТАЛИЈА

и унуци АЛЕКСА, ФИЛИП и ЈОВАН

(100/306366)

СЕЋАЊЕ

ВАСА КЕПИЋ
26. IX 1996 – 26. IX 2021.

Двадесет пет дугих година без тебе...

Живиш у нашим срцима.

Твоји: супруга МАЛЕНА, син БАНЕ

и ћерка БЕБА

(69/308302)
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Милован Панић (67) рођен је у
Комирићу (Осечина). Члан је
УЛУВ-а од 1988. године. Мотив
пејзажа поставља у центар
ликовних истраживања, ствара-
јући властиту иконографију кроз
коју избија снажна, убедљива
експресија. Током стваралачког
поступка уметник се води
чистим сликарским нагоном
помешаним с различитим ста-
њима свести, откривајући нове
путеве сазанања. Узимајући
мотиве директно из природе,
сигурним потезима спонтано
гради чисте сликарске записе у
зависности од тренутног распо-
ложења. 

Самостално је излагао преко
петнаест пута, у следећим про-
сторима: Дом омладине Пан-
чево; Центар за културу Панче-
во; Савремена галерија Центра
за културу Панчево; Дом кул-
туреу Омољици; Галерија УЛУВ-а,
Нови Сад; Завичајни музеј у
Руми; Стара капетанија у Зему-
ну; Галерија „Јован Поповић” у
Опову; Галерија „Боем” у Стар-
чеву; Културни центар Панче-
во; Културни центар „Лукијан
Мушицки” у Темерину; Култур-
ни центар Параћин; Кућа кра-
ља Петра I; Галерија „Осечи-
на”. Учесник је више колектив-
них изложби у земљи и ино-
странству.

За свој рад је добио неколи-
ко награда: Плакету града Загре-
ба (1985); Прву награду „Мај-
ских сусрета 86”, Београд (1986);
Прву награду „Октобарског сало-
на” у Панчеву (1990); Откупну
награду Сремскомитровачког
салона (1990); Откупну награ-
ду РТС Србија (1990); Прву
награду на јесењем салону у
Руми (1991); Прву награду за
сликарство, Ковин (2019).

ПАНЧЕВАЦ: Када сте се опре-
делили за уметнички позив и
да ли се сећате шта је било прво
што сте насликали у животу?

МИЛОВАН ПАНИЋ: Човек
се роди као сликар. Мора има-
ти талента, остало је рад и љубав.
У основној школи сам насли-
као ватрогасни торањ и тај рад
је на неком међуопштинском
такмичењу основаца добио
награду. Тако је почело.

• Ко је код вас препознао тале-
нат и како је текао ваш умет-
нички пут?

– Мој таленат је открио настав-
ник Борислав Дабић, иначе
дипломирани сценограф и исто-

ричар уметности, а одличан сли-
кар. Поред његових теорија и
савета из уметности, на мене је
оставио траг и филм и фотогра-
фија, односно филмски фести-
вал „Жисел” и салон уметничке
фотографије који се одржава у
Омољици већ педесет година.

Мој уметнички пут је везан
за Омољицу, а касније за Пан-
чево. Прво сам био везан за
„Жисел” радећи маркетинг и
пишући рекламне паное. После
сам постављао фотографије и
ликовне изложбе. Пратио сам
филмове, учио шта је кадар,
светло, ритам, однос светлог и
тамног. Имали смо у Омољици
и ликовну секцију, дружили смо

се са старчевачким сликарима
често сликајући на Наделу и
Поњавици. Када сам се пресе-
лио у Панчево, интензивно сам
се дружио с Јонелом Попови-
ћем, Миленком Првачким и
Милетом Ђорђевићем. Прави-
ли смо изложбе, боемисали,
ишли у Песак... Од њих сам
много научио. Да бих се ликов-
но развијао, пратио сам сва већа
уметничка дешавања у Југи и
Србији, куповао сам литерату-
ру из области уметности и сада
поседујем поприличну библио-
теку. Учествовао сам у свим зна-
чајнијим ликовним колонија-
ма, где се пуно учи од старијих
колега, а богами и од млађих
се свашта може научити. Цео
живот се мора учити и напре-
довати у раду. Сада сликам и у
завичају. Надам се једној сери-
ји пејзажа.

• Како бисте назвали правац
сликарства којим се бавите, да
ли се може рећи да је то
апстрактно сликарство и зашто
баш овај правац?

– Почео сам фигурацијом,
тренутно (већ тридесет година)
бавим се апстракцијом, а
мислим да ћу завршити фигу-
рацијом. Сликар ће увек ства-
рати, без обзира на то да ли је
његов посао исплатив. Покушај
да се неко дело објасни, разу-
ме, само може сметати и оне-
могућити човеку да у слици

истински ужива. Слика је више-
слојна уметност и има неколи-
ко нивоа посматрања, од посма-
трача зависи до ког нивоа ће
доћи. Мени је важно као ства-
раоцу да што пре пренесем иде-
ју, замисао, на платно, јер увек
буде искреније, тачније... емо-
тивније. Касније, некада и након
месец дана, нешто мало попра-
вим да би пратило ликовност и
законе естетике. Емоцију и инту-
ицију, језик дубљи од речи,
постижем гестуалним линија-
ма, слојевима боје, текстуром,
словним писмом, знаком, кола-
жем, разним симболима. Од
материјала користим чист пиг-
мент, песак, разна везива, папир,

крпу, а наносим прскањем,
лепљењем, размазивањем, дра-
њем или стругањем, као неки
палимпсест.

• Који вас мотиви највише
инспиришу?

– Инспиришу ме вода, земља,
пигмент, шљива, флека на зиду,
а највише дечја енергија.

• Шта све користите од тех-
ника и којим материјалима нај-
више волите да радите? 

– Уљано сликарство је неза-
менљиво. Сликам и акриликом
јер се брзо суши и не испарава
отрове. Правим брзе скице и
крокије, хватам нит и тренутак.

• Посећујете ликовне коло-
није. Колико је то важно за јед-
ног уметника?

– Мени су колоније мале
академије. Упознајеш друге
уметнике, њихов рад, сензиби-
литет, упознајеш географски
крај... Био сам у више од педе-
сет ликовних колонија, а
последње у којима сам уче-
ствовао јесу колоније у При-
зрену, Сићеву и Осечини. Наша
колонија „Делиблатски песак”
траје већ педесет три године,
а створили су је Миле Ђорђе-
вић и Чеда Кесић. Поред њих,
и моји Омољчани Филип
Андрић и Голуб Јованов, а
наставили смо Драган Ђорђе-
вић и ја. Ово ће даље критич-
ки и естетски уобличити Дими-
трије Јованов.

• Да ли сликар може да има
своју омиљену слику и која ваша
слика би то била?

– Године 1977. десио се мој
први сусрет с великом уметно-
шћу, у музеју „Прадо” у Мадри-
ду. Одушевили су ме Гоја, Ел
Греко, Рубенс, највише Тици-
јан, и тај утисак је остао до
данас. Од савремених уметни-
ка Тапијес, Дејвид Парк, а од
наших Ивачковић. Ел Греково
„Распеће у Толеду” оставило је
највећи утисак. Испред њега
сам осећао блаженство, дрхтај
и неку узвишеност. Исти тај осе-
ћај сам имао при посети Хилан-
дару 1991. године.

• Колико вам значе награде
за рад и која вам је до сада нај-
дража?

– Свака награда је драга и
лаже свако ко каже другачије.
Мени се десило да сам миље-
ник првих награда за сликар-
ство на ликовним салонима, и
то у Сремској Митровици, Руми,
Панчеву и Ковину. Затим, Откуп-
на награда РТС-а и Плакета гра-
да Загреба. Учествовао сам на
преко сто педесет групних изло-
жби у бившој Југославији и ино-
странству. Имао сам и петнаест
самосталних изложби. Од 2013.
имам статус слободног уметни-
ка који издаје УЛУС.

• Колико је Панчево као град
имао утицај на ваш лични и
професионални развој?

– Утицај Панчева, као вели-
ког ликовног центра, који броји

преко двеста ликовних ствара-
лаца, огроман је, и то не само
на мене него и на бројне друге
младе уметнике. Поред Галери-
је савремене уметности, ту су и
Народни музеј, колонија „Дели-
блатски песак” и чувени панче-
вачки Бијенале уметности.
Сећам се моје прве жириране
изложбе 1976. на Октобарском
салону у Панчеву, када је у јед-
ној критици у „Панчевцу” чуве-
ни сликар Стојан Трумић похва-
лио велики пастел Милована
Панића. Од тада до данас траје
моја уметничка каријера, већ
четрдесет пет година.

• Шта највише волите у Пан-
чеву?

– Тридесет година сам живео
у Омољици, а од 1984. у Панче-
ву, што ће рећи тридесет седам
година. Рођен сам у селу Коми-
рић код Осечине, на својој дедо-
вини. Само место лежи на реци
Јадар. Пола у Подгорини, пола
у Рађевини, у самом рају запад-
не Србије, у „Бермудском троу-
глу” Ваљево–Шабац–Лозница,
оивичено планинама Повлен,
Медведник, Бобија, Борања и
на северу Цер и Влашић. Ту сам
себи саградио дворе и атеље и
боравим задњих десет година
пола године у Комирићу, пола
у Панчеву. Како то изгледа, може
свако да дође и види, или да
погледа на мом „Фејсбук” про-
филу. Иако је тик уз Београд,
Панчево је задржало интиму
банатске вароши. Волим тами-
шки кеј, куле стражаре, Белу
стену, панчевачке црквене тор-
њеве и не каже се џабе Панчево
је оно када се вратиш или оно
што је опевао наш суграђанин
Мика Антић „Дунав се улива у
Тамиш”. Волем Банат, волем
исто као и Подгорину и Рађеви-
ну и не дам Јадар „Рио Тинту”.

• На шта сте највише поно-
сни до сада?

– Највише сам поносан на
моју супругу Милку, која ме је
у свему подржавала. Она је мој
најбољи критичар. И на моје
унуке Катарину, Гаврила и Тади-
ју, који се стално друже с деком.
Можда ће и они заволети умет-
ност, мада не инсистирам.

Мирјана Марић

Кајмакчаланска улица припа-
да територији Месне заједни-
це Младост. Под овим нази-
вом постоји од 1985. године, а
одваја се од Новосељанског пута.

Прва етапа у пробоју Солун-
ског фронта и у коначној побе-
ди савезника у Великом рату
повезује се с Кајмакчаланом.
Врховна команда српске вој-
ске знала је да без освајања тог
врха на граници Северне Маке-
доније и Грчке, високог 2.525
метара, не може бити ни конач-
не победе. Због тога се та битка
убраја у највеће у целокупној
српској историји, а у војним
аналима остала је описана као
изузетан ратнички подвиг.

Искусни војни стручњаци, и
савезнички и непријатељски,
сматрали су тај врх неосвоји-
вим. Доминантни природни
положаји на планини Ниџе,
којој припада и врх Кајмакча-
лан, додатно утврђени и опре-
мљени тадашњим најмоћни-
јим наоружањем, које је држа-
ла бугарска војска уз помоћ
Немаца, представљали су непре-
лазну тврђаву за повратак срп-
ске војске у отаџбину.

Тешке рововске борбе за осва-
јање те планинске тврђаве тра-
јале су даноноћно целе друге
половине септембра 1916. годи-
не. Најзад, у силовитом јури-
шу, Дринска дивизија је 30.
септембра, уз велике губитке,
освојила Кајмакчалан. Жртве
су и на једној и на другој страни

биле огромне. Ступањем на то
тло српска војска је стала на
територију своје тадашње држа-
ве. Многи су остали заувек ту,
на прагу отаџбине.

После заузећа Кајмакчала-
на српску војску су, поред отпо-
ра непријатеља, чекале и ћуди
планине Ниџе, магла, неми-
лосрдни ветрови, први снег.
Ипак, 3. октобра Дринска диви-
зија заузела је и друге поло-
жаје на планини и наставила
напредовање спуштајући се у
долину Црне реке. Ту су при-

спели и делови Прве армије и
тиме су створени услови за
нову битку, познату у истори-
ји као Битка у луку Црне реке,
која је трајала од првих дана
октобра све до децембра 1916.
Зато се каже да Кајмакчалан
није једна битка.

То је низ већих и мањих бита-
ка у покрету, које су се одвија-
ле целе јесени пре стотину годи-
на. Борбе су се водиле за свако
утврђење, сваки врх, готово сва-
ки камен.

Командант свих савезнич-
ких снага на Солунском фрон-
ту, француски генерал Морис
Сарај, рекао је тада: „Срби, ви
сте први отворили пут, ви сте
најзад видели наше непријате-
ље у бекству!”

Око самог врха и данас су
видљивиостацирововаимитра-
љеских гнезда. Ни после стоти-
ну година природа није успела
даизбришетраговеодсуднебит-
ке. Урововимаданасцветаенде-
мичнабиљкаНаталијинарамон-
да непосредно изнад остатака
муниције, коју кише и снегови
повремено избаце на површину.

На целој дужини линије
непријатељске одбране, у
подручју чувене коте 1050, и
после пуног века добро су сачу-
вананевероватнанепријатељска
утврђења која је бранила немач-
ка 11. армија. У овим артиље-
ријским гнездима и данас се
могунаћиостациграната, муни-
ција и делови војничке опреме.

Падине Кајмакчалана и пла-
нине Ниџе посејане су гробо-
вима српских војника. Готово
да нема цркве и црквишта где
нема српског гробља. Али гро-
бља су и дубоко у шумама, као
и појединачни гробови, или по
неколико у групама. Ту су сахра-
њени младићи од двадесетак
година који су прошли голготу
повлачења, завршили војну обу-
ку на Крфу, пребачени на
Солунски фронт и остали зау-
век ту, у подножју планинског
врха. (РТС)

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: КАЈМАКЧАЛАНСКА

Пупиново звоно
за хероје

Кајмакчалан

НАШ ГОСТ: МИЛОВАН ПАНИЋ, СЛИКАР

ЧОВЕК СЕ РОДИ КАО СЛИКАР

Драгослав Хусар
(1951–2021)

У петак, 17. септембра, у Панчеву је преминуо сликар Дра-
гослав Хусар. Рођен је 1951. године у Новом Саду. Због оче-
ве војне службе породица се често селила, али се коначно из
Ковина у Панчево преселила 1997. године, где је живео до
своје смрти.

Био је чувени акварелиста. Самостално је ликовно фор-
миран. Због свог великог доприноса култури нашег града,
био је заступљен и у књизи „Сликари двадесетог века у Пан-
чеву”. Биo је члан СУЛУВ-а и Удружења ликовних уметни-
ка Панчева. Почео је да излаже радове 1968. године и током
свог живота самостално је излагао више од педесет пута и
учествовао на преко триста колективних изложби. Његова
дела су излагана у неким од најзначајнијих галерија на про-
стору бивше Југославије, као и у Италији, Мађарској, Бугар-
ској и другим земљама. Тренутно се његов рад може погле-
дати у оквиру изложбе Удружења ликовних уметника Пан-
чева у Народном музеју до краја септембра.

Учествовао је у раду више ликовних колонија („Делиблат-
ски песак”, „Дунавом до слике”, Вишеград, Српски Брод,
Сремски Карловци – Колонија акварела подунавских зема-
ља, Пале, Купа на Врбасу, Сомбор, „Моја вода” – Вршац и
Нови Бечеј), као и на бројним хуманитарним акцијама, аук-
цијама и изложбама.

За свој рад је више пута добио признања. Добитник је
награде Салона уметности Панчева, „Акварел на почетку
новог века”, 2010. године.

Сахрањен је у среду, 22. септембра, на Новом гробљу у
Панчеву.

Нек му је вечна слава и хвала.

IN ME MO RI AM
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ЗАНИМЉИВЕ ЛОКАЦИЈЕ

КРОЗ РЕШЕТКЕ УЗ МУЗИКУ И ГРАЈУ
До пре три године Панчево је, поред
неколико специфичних обележја,
имало и једно сасвим необично. У
познатој шеталишној зони, Његоше-
вој улици, налазио се затвор. Кад
год у наш град дође неко са стране,
као једну од занимљивости испри-
чам баш то како су годинама затво-
реници слушали музику која је допи-
рала из кафића што окружују затвор
и како су млади излазили, дружили
се и заљубљивали у улици чији мал-
тене највећи део чини управо место
где се налазе људи који су прекр-
шили закон. И свима је то неверо-
ватно.

У Љубљани, у делу града где се нала-
зи Независни културни центар под
називом Метелкова, а који често
воле да посећују млади, такође се
налази једна зграда која је била
затвор. Сада је редизајнирана у
хостел. Што може бити идеја за пан-
чевачки стари затвор. Метелкова је
раније била војно седиште аустроу-
гарске војске, а затим је постала сло-
веначко седиште Југословенске
народне армије. Састоји се од седам
зграда (војних касарни) које се про-
стиру на укупној површини од 12.500
м², које су биле насељене без дозво-
ле од септембра 1993. Овај део гра-
да је добио име по оближњој Метел-
ковој улици, по словеначком римо-
католичком свештенику, филологу
и неуспешном реформатору језика
Франу Метелкову.

Затвор се из „највеселије” панче-
вачке улице преселио на Бавани-
штански пут, а сада је та зграда у
центру ван употребе. Саграђена је у
првој половини деветнаестог века,
за време владавине Марије Терези-
је (1800–1825), као „краљевски суд-
ски затвор”, па зато архитектура
зграде затвора одговара архитекту-
ри центра града старог Панчева. У
подрумима је сачувано неколико
просторија које су укопане испод
нивоа сутерена, тзв. слепе собе, које
су у то време служиле за издвајање
осуђених лица по казни – самице.

Ова зграда је због својих историј-
ских и културних вредности под

заштитом Завода за зашти-
ту споменика културе.
Према изјавама званични-

ка из периода када је затвор
премештен у нову зграду,
речено је да ће можда јед-
ног дана у овим просторија-
ма бити IT инкубатор или
простор који би користило
више установа културе зајед-
но. Међутим, још увек се о
томе ништа не зна.
Није ни чудо да се истори-

ја поновила, јер је у центру
града и у прошлости посто-
јао затвор, и то у згради
Магистрата, где је сада
Народни музеј Панчево.
Затвор се налазио у подру-

му који је и до данас сачу-
вао аутентичност и доказе о
страдањима људи који су
овде боравили. Зидови су
пуни имена, порука и дату-

ма које су исписивали људи што су
провели неко време у скученим и
мемљивим затворским ћелијама те
зграде.

Затвор је ту био од тридесетих
година деветнаестог века. У Другом
светском рату користио га је Геста-
по, а међу затвореницима је била и
учитељица Мара Мандић, народни
херој, која је након свирепог муче-
ња одведена на вешање. После рата
ту су боравили Немци који су се
оглушили о ратно право. Било је и
такозваних народних непријатеља,
углавном из редова кулака. Био је у
функцији до средине педесетих годи-
на, а након тога је коришћен као
складиште. У овим просторијама
снимани су многи филмови.

Зграда Магистрата у Панчеву
подигнута је у периоду од 1833. до
1838. године. Под заштитом је држа-
ве као споменик културе од великог
значаја. Мирјана Марић

Алис и Алфи спавају једно поред
другог сваке ноћи. Сатима причају
сваког дана. Али никада се нису
видели. Ипак, њих двоје нису баш
најбоље почели…

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта за вас значи забрањена љубав.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„За мене то значи заосталост и
затуцаност људи који је пропаги-
рају. Такви би могли мало више да
читају.” 063/2134...

„То је оно кад ја потрошим пре-
више пара на своју највећу љубав –
књиге, па ми муж забрани да их
купујем до краја месеца.”
064/2777...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање на шта вас асоцира
пун месец:

„На несаницу од које патим кад
год се јави. Надам се да ће ми књи-
га коју поклањате правити друштво
приликом следеће.” 064/3221...

„Тренутно, пошто сам јако гладан
– на тепсију бурека! Да је ближе, сма-
зао бих га целог!” 060/9121... Д. К.

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Која
сећања бисте најрадије потисну-
ли?”, наградићемо по једном књи-
гом. Не би требало да одговор буде
дужи од једне до две реченице. У
наслову имејла напишите назив
књиге за коју конкуришете. Награ-
ђене одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

Након што буде сведок саобраћајне
несреће у центру града, Астрид Стрик
се присећа давно потиснутих догађа-
ја и схвата да њена сад већ одрасла
деца нису имала баш тако узорну мај-
ку каквом је себе сматрала. Зато одлу-
чује да преиспита последице које је
њена породица због тога претрпела.

„Овде смо сви
одрасли” 

Емe Страуб

„Љубав на 
невиђено” 

Емили Хотон

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Да ли је могуће
заљубити се на невиђено?”, награ-
дићемо по једном књигом. Не би
требало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

На платоу испред Градске управе Пан-
чево 17. септембра обележен је Дан
сектора за ванредне ситуације, када су
најмлађи, али и сви заинтересовани
грађани имали прилику да се едукују,
поставе питања, али и да погледају
опрему којом располажу ватрогасци и
спасиоци.

– У току обележавања Дана сектора за
ванредне ситуације и славе свих ватро-
гасаца и спасилаца Републике Србије
ми смо искористили прилику да нашим
суграђанима, пре свега најмлађима,
приближимо позив ватрогасца. Изло-
жили смо део опреме којом располаже
ватрогасна спасилачка јединица, при-
чали чиме се то ватрогасци баве, какав
је наш посао, поделили смо мале покло-
не и породичне приручнике у којима
је, прилагођено њиховом узрасту, опи-
сано како се треба понашати у ванред-
ним ситуацијама. Надамо се да смо на
овај начин привукли њихову пажњу и
да смо их научили како се треба пона-
шати у неким ванредним ситуацијама
ако до њих дође – испричао нам је
командант ватрогасно-спасилачког бата-
љона Боро Мајкић.

Деца нису крила одушевљење што су
у прилици да се попну на ватрогасни
камион, али и да испробају шлем сво-
јих хероја. Ватрогасци и спасиоци су се
потрудили да им кроз игру приближе
озбиљне ситуације и науче их како да
одреагују на прави начин уколико се у
њима нађу.

– Ми смо овде за све грађане Панче-
ва, али као што можете видети, најви-
ше су заинтересована деца. Свако од
нас је као мали бар у једном тренутку
пожелео да буде ватрогасац, можда су
девојчице желеле да буду балерине, али
готово сви дечаци су желели да, када
порасту, буду ватрогасци. Када су мали,
њима је ово остварење сна, да дођу,
виде, ставе ватрогасни шлем, уђу у
ватрогасни камион... Ми се трудимо да

им то омогућимо, у нади да ће бар неки
од њих ту љубав сачувати и до неких
одраслих година, када ће моћи да оства-
ре своје дечачке снове и постану прави
ватрогасци – истакао је Мајкић.

Малишани су уживали у дружењу с
ватрогасцима, што нам је потврдила и
једна од васпитачица.

– Ватрогасци су нас позвали да дође-
мо да се упознамо с њима и с њиховом
опремом. Радо смо се одазвали позиву
и деца су одушевљена. Свако је добио
сликовницу, сликали су се с ватрога-
сцима. Ватрогасци су дивни и љубазни,
посветили су време сваком детету и
одговорили на сва њихова питања –
изјавила је Милица Пешић, васпита-
чица у вртићу „Лептирић”.

И одраслима је потребна едукација

– Ниво знања је, као у свему, различит,
али генерално можемо рећи да значајан
број људи није свестан опасности које
пожар може донети и самим тим нису
спремни да реагују на прави начин када
до њега дође. Када се несрећа дешава
неком другом, људи је не доживљавају
као несрећу која се може десити и њима

и нису претерано заинтересовани, а када
до невоље дође, онда је касно да тада
учимо и да се спремамо. Генерално сма-
трам да грађани нису у довољној мери
обучени, али верујем да нашим радом и
нашим обучавањем то можемо проме-
нити. За десетак година ова деца ће бити
одрасла и надам се да ће данас-сутра
нешто од знања која су стекли пренети и
својим родитељима. Ми смо спремни, не
само у оваквим ситуацијама него кад год
је неко заинтересован, да пренесемо део
својих знања – изјавио је Боро Мајкић.

Паљење њива је законом 
забрањено и изузетно опасно

Оно што је типично за ово доба године
јесте паљење њива, што је изузетно опа-
сно и штетно из више аспеката. Штетна
пракса која се код нас практикује зага-
ђује ваздух, гасови који се ослобађају
изазивају опасне и дуготрајне последи-
це по здравље, угрожавају се животињ-
ске врсте, уништава се комплетна микро-
флора и микрофауна на парцели и до
пет центиметара у дубину, угрожава се
саобраћај и постоји велика опасност од
неконтролисаног ширења пожара.

– Паљење њива је изузетно опасно и
ја често кажем да је апел молба, а то је
законом забрањено, мени је дегутант-
но да молим некога да не ради нешто
што је законом забрањено. Законом о
заштити од пожара спаљивање стрних
усева и остатака на њивама забрањено
је и кажњиво. Али  дефинитивно наши
грађани о којима смо малопре разго-
варали нису свесни да то што раде иза-
зива штету на самом земљишту на
њиховим њивама, а врло лако може
изазвати штету и на околним њивама.
Ватра је добар слуга, али лош госпо-
дар! Врло лако се отме контроли и оде
тамо где не бисмо желели, рецимо с
наше пожњевене њиве на комшијину
непожњевену и направи штету, може
се проширити и на неки грађевински
објекат, а у близини пута може бити
узрок саобраћајне несреће. Ми скре-
ћемо пажњу, апелујемо, молимо људе
да то не раде, али ипак из године у
годину то се понавља и верујем да ћемо,
нажалост, врло брзо када почне жетва
кукуруза опет имати у атарима велики
број пожара – истакао је Мајкић на
крају разговора. Сузана Јанковић

НАШИ ХЕРОЈИ СУ ТУ ЗА ГРАЂАНЕ ПАНЧЕВА

Ватра је добар слуга, али лош господар
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КЊИГА: Онима који још увек
пате за комунизмом препору-
чујем књигу Карла Штајнера
„Седам хиљада дана у Сиби-
ру”. Овај југословенски кому-
ниста аустријског порекла
послат је да помогне рад КПЈ.
По партијској наредби, сели се
у Москву, где добија посао у
штампарији Комунистичке
интернационале. Због једног
ужасног репресивног режима
после само четири године
боравка у СССР-у 1936. завр-
шава у најгорим логорима бољ-
шевичке државе. Све време
Карло је само размишљао да
остане жив и исприча истину
о страхотама и патњама које је
видео и доживео у великој
комунистичкој држави.

Књига коју бих још препору-
чио својим Панчевцима јесте
„Битка за Панчево октобра
1944”. Познато је да већина
наших суграђана слабо познаје
историјске догађаје који се тичу
нашег града. Ово историјско
дело ће бити актуелно нашим
суграђанима и за сто година,
јер описује један део историје
града који је нама непознат.
Интересантно је да се на наслов-
ној страни налази слика мла-
дог совјетског војника Вален-
тина Алексевича Жаворнокова
у разговору с мештанима Стар-
чева. Овај црвеноармејац је 1944.
имао само дванаест година.
Дечак феномен се помиње и у
роману „Via Dolo ro sa” који је
написао књижевник Дарко

Јешић из Старчева. Он је уче-
ствовао у тешким борбама за
ослобођење нашег лепог града.
Предговор за књигу је дао лич-
но амбасадор Руске Федераци-
је у Србији Њ. е. Александар
Боцан-Харченко. Иако је ова
књига изашла из штампе про-
шле године, тек ће 7. октобра
бити представљена у Градској
библиотеци Панчево. Аутори су
Срђан Божовић, историчар –
виши кустос Народног музеја
Панчево, и Роберт Ресановић,
председник Друштва српско-
-руског пријатељства „Словен-
ска унија”.

ФИЛМ: „Егзодус: Богови и
краљеви”. Препоручујем да се
пажљиво одгледа од почетка
до краја. Чини ми се да ово
ремек-дело америчког режи-
сера Ридлија Скота могу разу-
мети само они који су читали
Библију, али можда неће схва-
тити баш сви јер многи мисле
да је Библија само један оби-
чан историјски документ. Овај
филм је светску премијеру имао
2014. Прича је заснована на
„Књизи излазака” која је део
Старог завета. Режисеру је било
важно да прикаже мање позна-
те детаље из живота Мојсија и
Рамзеса.

Седам хиљада 
дана у Сибиру

изборМОЈ МОЈ

Страну
припремила 

Мирјана
Марић

Александра Филиповић, књи-
жевница из Панчева, добила је
прву награду за афоризме на
овогодишњој, педесет трећој
„Чивијади” у Шапцу.

Од 2018. године је писац при-
ча за децу које се емитују на Радио
Београду 1, у емисији „Добро
јутро, децо”. Аутор је књиге за
децу под називом „О крилима и
чудима”, коју је објавила „Лагу-
на”, а једну од прича из књиге
наградио је Радио Београд 1.

Осим што пише за децу, Алек-
сандра ствара на пољу хумора и
сатире, бивајући једна од ретких
жена у овом књижевном жанру.
Сарадник је „Вечерњих новости”,
које су јој 2018. доделиле награ-

ду за афоризам године. Пре ово-
га је два пута награђивана на
„Чивијади”, једном на фестива-
лу СЛЕМ и једном на фестивалу
„Златни змај” у Словенији.

На шабачкој „Чивијади” се
сваке године додељују награде
за најбоље афоризме, сатирич-
не приче и карикатуре. Друга
награда за афоризме припала је
Нинусу Несторовићу из Новог
Сада, а трећа Милету Ђорђијо-
ском из Македоније. Прву награ-
ду за сатиричну причу добио је
Милко Стојковић, другу Алек-
сандар Чотрић, а трећу Бошко
Живановић.

Шабачка „Чивијада”, белосвет-
ски вашар хумора и сатире, јесте

културно-туристичка манифе-
стација која се од 1968. године
традиционално одржава у Шап-
цу. Председници Чивијашке
републике били су Бранко Ћопић,
Мија Алексић, Владимир Була-
товић Виб, Душан Ковачевић,
Синиша Павић, Лане Гутовић,
Сергеј Трифуновић, Петар Лазић
и многи други. Чивијашкој репу-
блици су председавали књижев-
ници, академици, доктори нау-
ка, редитељи, глумци, сатирича-
ри... Награђивани су најбољи
сатиричари и карикатуристи.

Председник педесет треће
Чивијашке републике је позна-
ти глумац Андрија Милошевић.

Овогодишња „Чивијада” ће се

због пандемије одржати у изме-
њеном и прилагођеном обиму,
као и прошле године. Више од
пола века смеха ове године ће
бити обележено под слоганом
„Епидемија осмеха” изложбом
афоризама, сатиричних прича
и карикатура у Отвореној гале-
рији на главном градском тргу у
Шапцу, од 16. септембра.

АУДИО-ВИЗУЕЛНА ИЗЛОЖБА

Пет прича
Аудио-визуелна изложба
„Пет прича” аутора под име-
ном Милисекнд биће отворе-
на од 20. септембра до 3. окто-
бра у фоајеу Културног цен-
тра Панчева.

Изложба је интерактивне
природе, тако да ће посетио-
ци бити директно повезани с
радом. Пет прича које су про-
мениле аутора као уметника
и његов поглед на свет при-
казано је кроз пет несвакида-
шњих инструмената који ће
дати аудио и визуелни фид-
бек посетиоцу, где посетилац
постаје једно с радом.

– У оквиру изложбе „Пет
прича” представио сам кон-
цепте који су променили мене
као уметника, мене као особу
и мој поглед на земљу у којој
сам одрастао. Осећам дужност
да ове приче – односно своје
истине – кажем у нади да ће
вас оне подстаћи да поста-
вљате питања, размишљате
критично и, уколико имате
страст за којом жудите, али
сте у недоумици, да је прати-
те свим срцем. У оквиру гале-
рије запазићете објекте напра-
вљене од огледала. У вези са
сваким објектом, пирамидом,
постоји једна прича. Свака
прича је обележена бројем.
Свака следећа у низу је резул-
тат претходне. Све заједно
чине једну целину. Желим да,
док слушате причу, видите
себе. Желим да чујете причу
сами, без других утицаја. Гле-
дајте себе у очи. Ви сте део
приче – рекао је Милисекнд.

Аутор који ствара под овим
уметничким псеудонимом
рођен је 1998. године. Њего-
ви први експериментални
видео-радови имали су успе-

ха на филмским конкурсима
широм Србије. То му је помо-
гло да буде примећен и позван
у средњу школу у Калифор-
нији, где је матурирао. Наста-
вио је на Колеџу Санта Мони-
ка, смер за филмску продук-
цију. Од августа 2019. годи-
не, од када јавно објављује
радове под именом Мили-
секнд, његови видео-радови
су постали вирални на дру-
штвеним мрежама. Његов
аудио-визуелни рад „Роксен
ег челенџ” тренутно броји
више од двадесет три милио-
на прегледа. Музика и ком-
поновање мелодија помоћу
нетрадиционалних метода,
попут комбиновања звукова
који настају од трења прили-
ком брисања различитих
материјала, лупања рукама
или реквизитима о предме-
те, јесте препознатљив аспект
уметниковог рада. Његов
аудио-визуелни филм „Тејст”
(2019) изабран је као део офи-
цијелне селекције „Дама”, нај-
већег филмског фестивала у
Невади, као и семифинални
филм на „Синефесту” у Лос
Анђелесу. Радови и интервјуи
су му објављени на уметнич-
ким и музичким сајтовима, у
интернет и штампаним публи-
кацијама широм света, од
чувеног „Њујорк тајмса” до
српског „Блица”. Међу њего-
вим највећим инспирација-
ма могу се издвојити Лејди
Гага, Марина Абрамовић и
бенд „Дафт панк”, због којих
је одлучио да носи маску. Про-
јекти на које се тренутно фоку-
сира јесу продукција поп, трап
и ЕДМ музике и причање при-
ча. Живи и ствара активно у
Лос Анђелесу.

Осамнаесто издање фестивала
„Ethno.com” у Панчеву, посве-
ћеног савременој world music
сцени, биће одржано од 30. сеп-
тембра до 2. октобра у органи-
зацији Културног центра Пан-
чево и уз покровитељство Града
Панчева и Министарства кул-
туре Републике Србије.

Фестивал „Ethno.com” покренут
је 2003. године, са идејом истра-
живања и презентовања аутор-
ских визија традиционалне музи-
ке најзначајнијих домаћих музи-
чара, али и промовисања умет-
ника посвећених извођењу народ-
не музике у њеном аутохтоном
облику. Од 2013. године ова
манифестација прави заокрет у
програмском концепту ка савре-
меним струјањима на world music
сцени. Циљ фестивала је да кроз
концерте, радионице, резиден-
ције уметника и научно-обра-
зовни програм представи музи-
ку из целог света с примарним
фокусом на стиловима Балка-
на, Блиског истока, Африке и
Азије, као и оним насталим на
наслеђу европских народа. Умет-
нички директор фестивала је
виолиниста Филип Крумес.

Прве фестивалске вечери, у
четвртак, 30. септембра, од 20
сати, у Светосавском дому у Пан-
чеву публици ће се представити
Јелена Попржан и Александар
Јовановић Шљука.

Јелена Попржан, виолистки-
ња и вокалисткиња, разноврсна
је уметница српског порекла,
која живи и ради у Аустрији, где
је кроз рад најпре у дуету „Catch-
Pop String-Strong”, a касније са
саставима „Mada me Bahe uk” и
„Sor meh” учврстила своју репу-

тацију маштовитог аранжера,
изражајног вокалног уметника
и забављача с комичним тален-
том и политичким ангажманом.
Пијаниста Александар Јовано-

вић Шљука још од почетка про-
фесионалне музичке каријере
гаји љубав према наступима и
композицијама за соло клавир.
Јовановић је наступао на кон-
цертима и фестивалима широм
Србије, као и у иностранству,
изводећи сопствене композици-
је, импровизације и традицио-
налне песме Србије и Балкана.

Друго фестивалско вече одр-
жава се у петак, 1. октобра, у дво-
рани Културног центра Панчева,
од 20 сати, а на програму ће бити
концерти састава „Рођенице” из
Србије и „Широм” из Словеније.

Вокални састав „Рођенице”
настао је првенствено с циљем
да кроз праксу истражује вокал-
не технике карактеристичне за

традиционално певање на про-
стору бивше Југославије, да би
током година рада и усаврша-
вања ова група постала препо-
знатљива по уметничком при-

ступу и осавремењивању специ-
фичне музичке форме какву пре-
стављају традиционалне сеоске
песме. Трио „Широм”, чији чла-
нови потичу из прекмурских,
толминских и крашких крајева
Словеније, у свом стваралаштву
представља испреплетаност раз-
личитих музичких приступа,
богатство звукова и необуздану
музичку машту.

Последњег фестивалског дана,
у суботу, 2. октобра, у 20 сати, у
дворани Културног центра Пан-
чева наступиће Панчевачки там-
бурашки оркестар и састав „Shi -
ra Utfi la”.

Тамбурашки оркестар Панче-
ва почео је да ради 2014. године.
Након дугогодишњег педагошког

и извођачког искуства професор
Михајло Јовић основао је тамбу-
рашки оркестар с циљем да негу-
је и изводи традиционалну там-
бурашку и уметничку музику.

Тамбурашки оркестар Панчева
је састав који наставља и надо-
грађује традицију тамбурашке
музике, с новом младалачком
енергијом, која приближава там-
бурашку музику свим генераци-
јама. „Shi ra Utfi la” се бави истра-
живањем, аранжирањем и изво-
ђењем сефардске музике Балка-
на, Медитерана и Блиског исто-
ка. Група страствено комбинује
традиционалну музику и посве-
ћеност њеном очувању, с тален-
том за фјужн и импровизацију.

Фестивал има намеру да буде
отворен и сензибилан на кул-
турне и уметничке различито-
сти у сталној тензији између тра-
диције и иновације, кажу орга-
низатори.

ОСАМНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ „ETHNO.COM”

ТРАДИЦИОНАЛНО НА МОДЕРАН НАЧИН

ЗА АФОРИЗМЕ НА ШАБАЧКОЈ „ЧИВИЈАДИ”

Прва награда за Панчевку

НОВИ СПОТ САШЕ ГАМБИРОЖЕ

Песма „Порази” доступна на „Јутјубу”

У ГАЛЕРИЈСКИМ ПРОСТОРИМА КЦП-а У 2022. ГОДИНИ

Конкурс за излагање

Млади музичар из Панчева Саша
Гамбирожа објавио је на свом
званичном „Јутјуб” каналу нови
спот, за песму „Порази”, која
представља увод у албум „Недо-
вршена прича”, чије снимање је
предвиђено за 2022. годину.

ПАНЧЕВАЦ: Ко је радио спот?
САША ГАМБИРОЖА: Спот је

радио креативни младић Лука
Ивановић. Панчевци га знају и
као младог илузионисту и веома
креативног камермана, а један је
од оснивача „Pne u ma Films-a”.
Ово је тек други спот који зајед-

но радимо, а као да се познајемо
дуго. На сету је било веома зани-
мљиво сарађивати с њим, јер има
одличне идеје. Уз његову режију
настаје посебна емоција.

• Ко је све учествовао?
– У споту и реализацији песме

учествовали су, поред Луке и
мене, Тамара Станисављев, мла-
да и креативна глумица с Факул-
тета савремених уметности у
Београду. Њени шарм, лепота и
харизма плене у кадровима у
којима се појављује. Ту је и сјај-
ни Милош Пешут, млади сту-

дент књижевности, диван друг,
који је унео посебан шмек спо-
ту. За продукцију, аранжман и
соло гитару у песми задужен је
Стефан Родић – „Stu dio Reven -
ge”. Захваљујући њему песма је
добила свет који ни на тренутак
нисам сањао да ће бити овакав.

• Где је снимано?
– На дивним локацијама града

Панчева, заиста филмског града.
• Зашто си изабрао да сни-

маш видео баш за ту песму?
– Полазимо од мог лика који

лаганим нотама долази до идеје

да је двадесет први век некако
отуђио оне праве моменте. Љубав
као да губи на важности и да су
прави моменти нестали. Нека-
ко се љубав не узвраћа и увек
остаје једна страна незадовољна
и то се тако циклично врти.

• Где ће бити промоција и
када?

– Ако не буде забране оку-
пљања, биће у октобру, у Гале-
рији Милорада Бате Михаило-
вића и у кафићу „Воз” у Панче-
ву, и у Београду вероватно сре-
дином октобра.

Конкурс за излагање у галериј-
ским просторима Културног цен-
тра Панчева отворен је до 30.
септембра за ауторске, самостал-
не и групне изложбе, мултиме-
дијалне пројекте и програме.
Одабрани аутори имаће прили-
ку да излажу у Галерији савре-
мене уметности, фоајеу Култур-
ног центра Панчева и Галерији
Милорада Бате Михаиловића.

Изложбе и пројекте могу да пред-
ложе професионални ликовни и
визуелни уметници, кустоси, исто-
ричари и теоретичари уметности.

За конкурс је неопходно под-
нети: опис пројекта (назив, кон-
цепт и техничка спецификација
– потребна техничка средства за
изложбу су ТВ, пројектор, број
постамената...); визуелну доку-
ментацију у форматима JPG – 300

пиксела по инчу, PDF (најмање
десет колор фотографија радова
који се предлажу за изложбу, с
назначеним димензијама, техни-
ком и годином настанка) и радну
биографију с контакт-подацима. 

Конкурсну документацију с
назнаком ’за конкурс’ треба доста-
вити на имејл или поштом на
адресу: gsu.pan ce vo@g mail.com
и Галерија савремене уметности

Панчево, Војводе Живојина
Мишића 1, 26000 Панчево.

Конкурсна документација се не
враћа. Пројекте разматра Уметнич-
ки савет Галерије савремене умет-
ности Панчево и даје предлоге за
простор реализације. О резултати-
ма конкурса аутори ће бити обаве-
штени крајем октобра 2021. имеј-
лом и на сајту Културног центра
Панчева.



да уче, али видно напредује
из дана у дан. Он је ученик
управо Васе Петровића, који
већ осам година младим
талентима преноси своја
огромна знања у КУД-у „Стан-
ко Пауновић” у Дому омлади-
не.

– Тамо сам се и срео с фру-
лом још као првак и одлучио
да пробам. Међутим, заиста сам
био мали, па ми је Васа пред-
ложио да ипак мало сачекам.
Било је много лакше када сам
у школи научио да свирам блок-
-флауту, па сам пре четири
године наставио да идем на
поменуте часове. Сваки поче-
так је напоран – од тога како
се држи фрула до тога како
баратати прстима на шест гор-
њих рупа и једној доњој, али
најкомпликованије ми је било
да научим трилере, који пред-
стављају неке убрзане и пови-
шене тонове и за шта ми је
било потребно пола година.
Почео сам много да вежбам,
малтене на сваком месту, чак
и у колима, што је умело поне-
кад да нервира родитеље и ста-
рију сестру. Радим нарочито у
последње време, у чему ми
велику подршку даје и мама,
које је годинама била у фол-
клору. Наравно, много ми зна-
чи и Васин приступ и његово
безгранично стрпљење за сва-
ког од нас, па, рецимо, све ноте
свира полако како бисмо могли
да се ускладимо. Научио сам и
много мелодија, а најдража ми
је „Колубарски вез”. Иза мене
су већ бројни наступи на фол-
клорашким концертима, а иако
још увек не знам шта ће ми
бити занимање, засад сам сигу-
ран да нећу одустати од свира-
ња фруле – каже Марко.

А када је реч о томе, не би
било велико изненађење да
Старчево у скорије време буде
поприште једног великог фру-
лашког догађаја, на којем би,
рецимо, поред великог мае-
стра Боре Дугића, наступили
и његови домаћи музички
следбеници.
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Старчевo je познато по много
чему – од светски чувене нео-
литске културе која датира још
од времена пре 7.500 година,
преко самопроглашене републи-
ке почетком прошлог века, па
до данас готово комплетиране
комуналне инфраструктуре, као
и веома запажене друштвене
надградње.

Ипак, оно највредније што јед-
но место поседује јесу људи, пре-
васходно они талентовани и кре-
ативни, а међу њима је у поме-
нутом месту и много уметника,
пре свега музичара, па чак и
одличних фрулаша.

И док је за Старчево досад било
карактеристично постојање број-
них успешних тамбураша или
гитариста, у последње време све
је више фрулаша, и то младих.

То је право мало изненађење
ако се зна да се овај инструмент
махом везује за централну Србију.

Васа – ведета 
у оркестру РТС-а 

У ове воде први се озбиљније
отиснуо тридесеттрогодишњи
Васа Петровић.

Овај, слободно се може рећи,
виртуоз на фрули већ читаву
деценију не силази с телевизије,
јер је од 2011. године незамен-
љиви члан Народног оркестра
Радио-телевизије Србије.

Поменути дувачки инструмент
Васа свира од своје једанаесте
године.

– Негде у време бомбардова-
ња, играјући фолклор, покуша-
вао сам да на школској фрули-
ци скидам мелодије разних кола,
што се очигледно допало онда-
шњем директору старчевачког
Дома културе Видомиру Јеле-
сијевићу и кореографу Зорану
Радојчићу, који су ми недуго
затим купили инструмент, а
корепетитор Паја Убовић убрзо
ме је позвао у свој оркестар.
Уследио је, 2000. године, и наступ
на фестивалу „Златна фрула”,
који је организовао величанстве-
ни Бора Дугић, а од њега сам
лично, као најмлађи учесник,
добио и један инструмент на
поклон. Друга важна личност из
тог света био је Драган Јововић,
који ме је, као врстан педагог,
научио свему што је важно за
једног свирача. У међувремену
ме је запазио извесни Братомир
Лачковић, који је водио орке-
стар београдског КУД-а „Рад”,
па сам и тамо стицао вредна

искуства до 2010. године. У међу-
времену, 2009. године, освојио
сам и главну награду жирија на
„Првој фрули Србије” у Присло-
ници код Чачка – каже Васа.

Он је тада почео да свира и
саксофон, како би могао да зара-
ђује, јер је у комерцијалним свир-
кама тај инструмент све траже-
нији.

– Круна мог бављења музи-
ком је улазак у народни орке-
стар Радио-телевизије Србије
2011. године. То се догодило
након једног кафанског разго-
вора с виолинистом Ненадом
Станковићем, што је одмах одо-
брио и чувени Бранимир Ђокић,
па се већ десет година тамо
водим као запослен. Пробе и
снимања за архив имамо свако-
дневно, а наступамо и на разним
концертима и у емисијама попут
„Шаренице” или „60 народних
песама”. Упоредо с тим, свирам
приватно и са оркестром „Вихор”,
а често учествујем и у хумани-
тарним акцијама, нарочито када
је реч о помоћи деци и оболели-
ма – истиче овај племенити фру-
лаш.

Алекса – двострука 
прва фрула Војводине

Други већ доказани фрулаш из
Старчева, двадесетогодишњи
Алекса Милетић, показивао је
таленат још као мали, када је
почео да свира клавијатуре, да
би након дечјих играрија и
„набадања” самостално успео
да скине коло „Чачак”.

– Касније сам свирао и хармо-
нику, па у школи и блок-флауту,
да бих се учлањењем у КУД „Нео-
лит”, у којем сам са својих три-
наест година играо фолклор,
захваљујући тамошњем фрула-
шу Горану Стаменковићу, заин-
тересовао за тај инструмент. Тада
ми је тата купио три професио-
налне фруле. На почетку ми је
било тешко све док нисам савла-
дао основе, пре свега одвајање
леве руке од десне. У међувре-
мену, отац је почео да ме води
двапут месечно у Крагујевац код
уваженог мајстора Милинка
Црног Ивановића; једне године
сам похађао и академију Боре
Дугића, а ишао сам и код тако-
ђе чувеног Веље Кокорића.
Морам да нагласим и то да је,
поред талента и још више воље,
веома важно имати и доброг
учитеља и квалитетан инстру-
мент – наводи Алекса.

И тако је овај талентовани
али скромни младић стасавао
као свирач, да би 2015. године
уписао нижу музичку школу у
Београду.

– Пре тога, прва нумера коју
сам научио јесте песма „Дивље
руже” и морао сам много да
вежбам да бих могао да је упам-
тим, али како је време одмица-
ло, све је ишло много лакше.
Потом сам, упоредо с музичком
школом, свирао најпре у КУД-у
„Станко Пауновић НИС–РНП”,
а затим и у београдском „Гра-
димиру”. Све ми је то много
значило и свирачки и искустве-
но, јер је било и много наступа
и путовања. Притом сам ишао

и пуне две године код помену-
тог мајстора, када сам савлада-
вао и за мене нове технике, попут
одвајања тонова. Средњу музич-
ку школу уписао сам 2018. годи-
не и сада сам у трећој години, а
почео сам да свирам и са орке-
стром „Амбасадор”, с којим сам
одрадио и много концерата с
великим певачким звездама,
попут Ане Бекуте или Миро-
слава Илића – наводи млади
Старчевац.

У међувремену су кренула
такмичења и он је освојио тре-
ће место у Сопоту у јуниорској
конкуренцији, а 2018. године је
као сениор заузео прво место у
категорији савременог свирања
на „Првој фрули Војводине” у
Малом Иђошу, што је поновио
и пре два месеца, када се том
победом пласирао на неку врсту
фрулашког првенства Србије,
које је одржано недуго затим у
месту Прислоница код Чачка.

– Тамо долазе регионални
победници, односно најбољи
фрулаши у Србији, а ја сам ове
године освојио друго место сви-
рајући две композиције: коло
„Банатски вез” и нумеру „Крај
потока бистре воде”. Поред тога,
заузео сам и треће место у дуе-
ту. Наравно да ми те награде
веома значе, али сматрам да
још увек морам да учим како
бих изградио и неки свој стил и
надам се то доћи само по себи
– наводи Алекса.

Марко – млада нада

Четрнаестогодишњи Марко
Ковачевић један је од оних
који свакако имају још много

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” орга-
низују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, то јест
објављене њихове фотографије са основним подацима.
    Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Добрила
Овако лепа главица с тако умилним погле-
дом још није виђена у нашем граду!

Добрила је разиграна, весела, умиљата цура
бадемастих очију и савршено свилене длаке, а
рођена је пре четири месеца у кругу једне
фабрике, узпрометанпут, и јединојепреживе-
ло штене из тог легла.

Онајезаистасавршенокуче– паметно, здравоивесело, којенеко-
ме може да улепша живот. Биће средњег раста, до петнаестак кило-
грама, а сада је очишћена од паразита и биће ускоро вакцинисана.

Обезбеђен је и превоз до потенцијалних удомитеља, који могу да
се јаве на телефон 065/529-38-08.

Жута браћа
Наша хумана суграђан-
ка, која иначе спасава
мачиће, збринула је и
ова два мала жута мали-
шана, стара око два
месеца, остављена у
атријуму једне зграде.

Маце су мало ојачале, а једна која је имала повређену ножи-
цу потпуно је оздравила, па сада траже сигурне удомитеље.

У питању су дечаци, питоми су, добро једу и праве су мазе, а
све друге информације могу се добити на 063/855-59-50.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

     Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или ште-
не, расног или мешанца, или је животињу изгубио, треба-
ло би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.

     На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

СТАРЧЕВО ПОСТАЈЕ ПОЗНАТО И ПО МАЈСТОРИМА НА ЈЕДНОМ ЗА ОВЕ ПРИЛИКЕ НЕСВАКИДАШЊЕМ ИНСТРУМЕНТУ

СВЕ ЈЕ ВИШЕ УГЛЕДНИХ ФРУЛАШA ИЗ НЕOЛИТСКЕ РЕПУБЛИКЕ

Они су садашњост и будућност националног дувачког инструмента

Васа у одабраном друштву врхунских музичара

Легендарни Бора Дугућ и „друга фрула” Марко учи код Петровића



Дуел ИМТ-а и
Железничара
завршен без голова

У понедељак
у Добановцима

Као што се и очекивало, утак-
мица седмог кола Прве лиге
Србије, која је одиграна прошлог
викенда на фудбалском терену
покрај хале „Ранко Жеравица”
на Новом Београду, привукла је
велику пажњу фудбалске јавно-
сти у нашој земљи.

Тако је то када се састану две
одличне екипе које претендују
на врх табеле... Био је то неизве-
стан, тврд, прави такмичарски
меч, који је с правом понео назив
дербија кола. Снаге су одмери-
ли домаћи „трактористи” и
„дизелка” из Панчева, а после
деведесет минута беспоштедне
борбе није било победника, ни
голова: ИМТ–Железничар 0:0.

Од самог почетка утакмице
играло се мушки, „гинуло” се за
сваку лопту, за свако парче тере-
на... Било је и прилика на обе
стране, али су на крају голмани
били најзапаженији актери овог
сусрета. Посебно се истакао чувар
мреже Железничара Марко Кне-
жевић, који је неколико пута
феноменално интервенисао, а
на крају је проглашен и за нај-
бољег играча ове утакмице.

Шеф стручног штаба „дизел-
ке” Драган Аничић је за меч
против домаћих „тракториста”
извео тим у саставу: Марко Кне-
жевић, Мирољуб Костић, Мар-
ко Конатар, Душан Плавшић,
Лука Петровић, Александар Ђор-
ђевић, Стефан Радојичић, Лазар
Милошев, Бојан Балаж, Радош
Протић и Обенг Реган, а своју
шансу су чекали и: Андреј Кожул,
Младен Живковић, Брана Илић,
Марко Андић, Лазар Марковић,
Петар Малишић, Луи Жуниор,
Бојан Трипковић и Димитрије
Томовић.

Већ у среду, 22. септембра,
када је овај број „Панчевца” био
закључен, одиграно је редовно,
осмо коло Прве лиге Србије, у
оквиру кога је Железничар на

свом терену укрстио копља с
лидером из Новог Сада, екипом
Младост ГАТ.

У понедељак, 20. септембра, у
просторијама клуба одржана је
конференција за новинаре на
којој су шеф стручног штаба и
први голман Железничара суми-
рали утиске из дуела са ИМТ-ом
и најавили све оно што овај попу-
ларни спортски колектив оче-
кује у наредном периоду.

– Остаје питање и нама, али и
људима из ИМТ-а, да ли смо
освојили по један, или смо изгу-
били два бода. Имали смо шан-
се, и ми и они, па је реми можда
и најреалнији исход. Желели
смо победу, али када већ нисмо
успели да стигнемо до ње, добро
је да смо сачували своју мрежу.

У дефанзиви делујемо све сигур-
није и то је оно што ме радује.
Пред нама је тежак, згуснут
распоред мечева. После дуела с
Новосађанима очекују нас два
тешка гостовања, у Добановци-
ма и у Сремској Митровици. За
кратко време одиграћемо вели-
ки број утакмица и сигурно је
да ће шансу добити готово сви
момци које тренутно имам на
располагању – рекао је Драган
Аничић.

Утакмица у Добановцима биће
на програму у понедељак, 27.
септембра. „Жеља” ни на то
гостовање неће ићи да калкули-
ше. Као и увек, у мислима је
само победа.

– Знали смо да нам неће бити
нимало лако у судару с „тракто-
ристима”, јер је ИМТ заиста
одлична екипа. Драго ми је да
сам допринео да мој тим остане
непоражен, када већ нисмо има-
ли среће да се из Београда вра-
тимо са сва три бода. Очекује
нас паклени ритам утакмица,
али верујем у себе, своје саигра-
че и стручни штаб и сигуран сам
да је наш тим кадар да настави
с добрим резултатима – с пуно
оптимизма говорио је голман
Железничара Марко Кнежевић.

После нешто слабијег старта
„дизелка” се полако али сигур-
но враћа на прави колосек. Број-
ни љубитељи фудбала у Панче-
ву и околини верују да ће на
њему остати још дуго...

СПОРТ
Петак, 24. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Треће, претпоследње коло
ММА лиге Србије одржано је
прошлог викенда у Београду.
ММА академију Панчево пред-
стављали су млади борци, Петар
Ђорђевић у категорији сенио-
ра у Б-класи до 77 кг и Филип
Станишић у групи сениора у
А-класи до 66 кг.

Такмичење се одвијало тако
што су се у преподневним тер-
минима одржавале квалифи-
кације за вечерњи, финални
део, у коме су се надметали
најбољи борци на турниру.

У веома јакој конкуренцији
и најбројнијој категорији на
такмичењу Петар Ђорђевић је
заустављен у четвртфиналу и
тако је остао без борбе за меда-
љу.

Финале је директно прено-
сила и телевизија „Арена фајт”,
па је и шира публика могла да
види на делу најбоље аматер-
ске борце у држави. Филип Ста-
нишић се сјајно борио, али је
на крају морао да се задовољи
сребрним одличјем.

– Момци су сјајни. Јако су
талентовани и на сваком так-
мичењу су за класу бољи него

на претходном и само је пита-
ње времена када ће постати
најбољи у држави – готово углас
кажу браћа Марко и Милан

Радаковић, тренери у ММА ака-
демији Панчево.

Четврто коло ММА лиге
Србије биће на програму у

децембру и после тога ће се
знати ко ће представљати на-
ционални тим наше земље на
међународним такмичењима.

ММА ЛИГА СРБИЈЕ

СРЕБРО ЗА ФИЛИПА

Прошлог викенда у Београду
је одржан традиционални
џудо-турнир под називом
„Радомир Ковачевић Џиги”.
У изузетно јакој међународ-
ној конкуренцији борци Џудо
клуба Тамиш били су на виси-
ни задатка и освојили шест
вредних трофеја.

Учествовало је 559 младих
бораца из репрезентација Руси-
је, Азербејџана, Украјине, Лето-
није, Бугарске, Естоније и Бело-
русије, као и из 56 клубова из
Македоније, Црне Горе, Репу-
блике Српске, Босне и Херце-
говине и Србије.

Златне медаље су заслужили
Наталија Новаковић и Кристи-

јан Лехни, сребром су се окити-
ли Павле Ћосић и Филип Фар-
каш, а бронзе су зарадили Нико-
ла Долинга и Милена Секуло-
вић. На пета места су се пласи-
рали Дејан Долинга и Петар
Новаковић, док су седма места
заузели Василије Стајчић и
Марија Пеневски. Овога пута су
Алекса Лехни и Алекса Суди-
мац остали без пласмана, али
су стекли нова искуства.

Предвођен тренерима Недом
Остојић и Дарком Тодорови-
ћем, ЏК Тамиш је у укупном
пласману заузео девето место,
што је у таквој конкуренцији
изузетан успех.

Победила је селекција Руси-
је, испред београдских
клубова Џудока и Рако-
вица, те националног
тима Украјине. Парти-
зан је заузео пето
место, ОЏК Београд је
био шести, а Црвена
звезда је била седма.
Клинци из Жандарме-
рије су се пласирали
на осмо место, а иза
Тамиша су остали десе-
топласирани Респект
из Софије, зрењанин-
ски Пролетер, Акаде-
мик из Никшића,
репрезентација Азер-
бејџана, Ниш, Динамо
и други.

МЛАДИ БОРЦИ ЈОШ ЈЕДНОМ ОДУШЕВИЛИ

ЏУДИСТИ ТАМИША ТИК УЗ НАЈБОЉЕ
ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

УЛИЧНА ТРКА У ВРБАСУ

ТРИ ПЕХАРА ЗА ПАНОНИЈУ

У недељу, 19. септембра, одр-
жана је улична трка у Врбасу,
на којој је учествовало 400
тркача из целе Србије.

Атлетски клуб Панонија из
нашег града придружио се овом
догађају као суорганизатор деч-
јих трка, али је и учествовало
троје најбољих основаца из тог
клуба.

У трци дечака из четвртих
разреда на 200 метара бронза-
ну медаљу је освојио Петар
Секуловић, који је иначе добар
у спринту и на краћим
дистанцама.

Одмах потом је сјајна Нина
Штркаљ, у великој конкурен-
цији девојчица из петих разре-
да, тријумфовала у трци на 400
м и тако заслужила победнич-
ки пехар. Њен брат Занди Штр-
каљ само је потврдио да је један
од најбољих спринтера у држа-
ви, па је у трци на 600 м убе-
дљиво победио и освојио још
једно злато за Панонију.

Одмах потом стартовала је
и трка у којој су се надметали
припадници војске и полици-
је, и то на стазама од 1.000,
5.000 и 10.000 метара. Стаза у
Врбасу је сертификована, тако
да је у плану да се у будућно-
сти у Врбасу организују и трке
у полумаратону и маратону.

Панчевачки „панонци” су и
овог пута као клуб помогли
пријатељима из Врбаса у орга-
низацији, а и сами 30. окто-
бра организују јесењи „Фокс
трејл” на Девојачком бунару у
Делиблатској пешчари. АК
Панонија позива све љубите-
ље трчања и ходања у приро-
ди да се придруже овој јесе-
њој трци кроз природу на
новим трасама, дужине пет,
десет и двадесет километара.
Пријаве се примају преко сај-
та Run Tra ce.net . За победни-
ке су обезбеђене вредне награ-
де спонзора, као и учесничка
медаља и мајица.

ПРЕД „ДИЗЕЛКОМ”
ДВА УЗАСТОПНА ГОСТОВАЊА



Дуел ИМТ-а и
Железничара
завршен без голова

У понедељак
у Добановцима

Као што се и очекивало, утак-
мица седмог кола Прве лиге
Србије, која је одиграна прошлог
викенда на фудбалском терену
покрај хале „Ранко Жеравица”
на Новом Београду, привукла је
велику пажњу фудбалске јавно-
сти у нашој земљи.

Тако је то када се састану две
одличне екипе које претендују
на врх табеле... Био је то неизве-
стан, тврд, прави такмичарски
меч, који је с правом понео назив
дербија кола. Снаге су одмери-
ли домаћи „трактористи” и
„дизелка” из Панчева, а после
деведесет минута беспоштедне
борбе није било победника, ни
голова: ИМТ–Железничар 0:0.

Од самог почетка утакмице
играло се мушки, „гинуло” се за
сваку лопту, за свако парче тере-
на... Било је и прилика на обе
стране, али су на крају голмани
били најзапаженији актери овог
сусрета. Посебно се истакао чувар
мреже Железничара Марко Кне-
жевић, који је неколико пута
феноменално интервенисао, а
на крају је проглашен и за нај-
бољег играча ове утакмице.

Шеф стручног штаба „дизел-
ке” Драган Аничић је за меч
против домаћих „тракториста”
извео тим у саставу: Марко Кне-
жевић, Мирољуб Костић, Мар-
ко Конатар, Душан Плавшић,
Лука Петровић, Александар Ђор-
ђевић, Стефан Радојичић, Лазар
Милошев, Бојан Балаж, Радош
Протић и Обенг Реган, а своју
шансу су чекали и: Андреј Кожул,
Младен Живковић, Брана Илић,
Марко Андић, Лазар Марковић,
Петар Малишић, Луи Жуниор,
Бојан Трипковић и Димитрије
Томовић.

Већ у среду, 22. септембра,
када је овај број „Панчевца” био
закључен, одиграно је редовно,
осмо коло Прве лиге Србије, у
оквиру кога је Железничар на

свом терену укрстио копља с
лидером из Новог Сада, екипом
Младост ГАТ.

У понедељак, 20. септембра, у
просторијама клуба одржана је
конференција за новинаре на
којој су шеф стручног штаба и
први голман Железничара суми-
рали утиске из дуела са ИМТ-ом
и најавили све оно што овај попу-
ларни спортски колектив оче-
кује у наредном периоду.

– Остаје питање и нама, али и
људима из ИМТ-а, да ли смо
освојили по један, или смо изгу-
били два бода. Имали смо шан-
се, и ми и они, па је реми можда
и најреалнији исход. Желели
смо победу, али када већ нисмо
успели да стигнемо до ње, добро
је да смо сачували своју мрежу.

У дефанзиви делујемо све сигур-
није и то је оно што ме радује.
Пред нама је тежак, згуснут
распоред мечева. После дуела с
Новосађанима очекују нас два
тешка гостовања, у Добановци-
ма и у Сремској Митровици. За
кратко време одиграћемо вели-
ки број утакмица и сигурно је
да ће шансу добити готово сви
момци које тренутно имам на
располагању – рекао је Драган
Аничић.

Утакмица у Добановцима биће
на програму у понедељак, 27.
септембра. „Жеља” ни на то
гостовање неће ићи да калкули-
ше. Као и увек, у мислима је
само победа.

– Знали смо да нам неће бити
нимало лако у судару с „тракто-
ристима”, јер је ИМТ заиста
одлична екипа. Драго ми је да
сам допринео да мој тим остане
непоражен, када већ нисмо има-
ли среће да се из Београда вра-
тимо са сва три бода. Очекује
нас паклени ритам утакмица,
али верујем у себе, своје саигра-
че и стручни штаб и сигуран сам
да је наш тим кадар да настави
с добрим резултатима – с пуно
оптимизма говорио је голман
Железничара Марко Кнежевић.

После нешто слабијег старта
„дизелка” се полако али сигур-
но враћа на прави колосек. Број-
ни љубитељи фудбала у Панче-
ву и околини верују да ће на
њему остати још дуго...
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Треће, претпоследње коло
ММА лиге Србије одржано је
прошлог викенда у Београду.
ММА академију Панчево пред-
стављали су млади борци, Петар
Ђорђевић у категорији сенио-
ра у Б-класи до 77 кг и Филип
Станишић у групи сениора у
А-класи до 66 кг.

Такмичење се одвијало тако
што су се у преподневним тер-
минима одржавале квалифи-
кације за вечерњи, финални
део, у коме су се надметали
најбољи борци на турниру.

У веома јакој конкуренцији
и најбројнијој категорији на
такмичењу Петар Ђорђевић је
заустављен у четвртфиналу и
тако је остао без борбе за меда-
љу.

Финале је директно прено-
сила и телевизија „Арена фајт”,
па је и шира публика могла да
види на делу најбоље аматер-
ске борце у држави. Филип Ста-
нишић се сјајно борио, али је
на крају морао да се задовољи
сребрним одличјем.

– Момци су сјајни. Јако су
талентовани и на сваком так-
мичењу су за класу бољи него

на претходном и само је пита-
ње времена када ће постати
најбољи у држави – готово углас
кажу браћа Марко и Милан

Радаковић, тренери у ММА ака-
демији Панчево.

Четврто коло ММА лиге
Србије биће на програму у

децембру и после тога ће се
знати ко ће представљати на-
ционални тим наше земље на
међународним такмичењима.

ММА ЛИГА СРБИЈЕ

СРЕБРО ЗА ФИЛИПА

Прошлог викенда у Београду
је одржан традиционални
џудо-турнир под називом
„Радомир Ковачевић Џиги”.
У изузетно јакој међународ-
ној конкуренцији борци Џудо
клуба Тамиш били су на виси-
ни задатка и освојили шест
вредних трофеја.

Учествовало је 559 младих
бораца из репрезентација Руси-
је, Азербејџана, Украјине, Лето-
није, Бугарске, Естоније и Бело-
русије, као и из 56 клубова из
Македоније, Црне Горе, Репу-
блике Српске, Босне и Херце-
говине и Србије.

Златне медаље су заслужили
Наталија Новаковић и Кристи-

јан Лехни, сребром су се окити-
ли Павле Ћосић и Филип Фар-
каш, а бронзе су зарадили Нико-
ла Долинга и Милена Секуло-
вић. На пета места су се пласи-
рали Дејан Долинга и Петар
Новаковић, док су седма места
заузели Василије Стајчић и
Марија Пеневски. Овога пута су
Алекса Лехни и Алекса Суди-
мац остали без пласмана, али
су стекли нова искуства.

Предвођен тренерима Недом
Остојић и Дарком Тодорови-
ћем, ЏК Тамиш је у укупном
пласману заузео девето место,
што је у таквој конкуренцији
изузетан успех.

Победила је селекција Руси-
је, испред београдских
клубова Џудока и Рако-
вица, те националног
тима Украјине. Парти-
зан је заузео пето
место, ОЏК Београд је
био шести, а Црвена
звезда је била седма.
Клинци из Жандарме-
рије су се пласирали
на осмо место, а иза
Тамиша су остали десе-
топласирани Респект
из Софије, зрењанин-
ски Пролетер, Акаде-
мик из Никшића,
репрезентација Азер-
бејџана, Ниш, Динамо
и други.

МЛАДИ БОРЦИ ЈОШ ЈЕДНОМ ОДУШЕВИЛИ

ЏУДИСТИ ТАМИША ТИК УЗ НАЈБОЉЕ
ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ПРЕД „ДИЗЕЛКОМ”
ДВА УЗАСТОПНА ГОСТОВАЊА

УЛИЧНА ТРКА У ВРБАСУ

ТРИ ПЕХАРА ЗА ПАНОНИЈУ

У недељу, 19. септембра, одр-
жана је улична трка у Врбасу,
на којој је учествовало 400
тркача из целе Србије.

Атлетски клуб Панонија из
нашег града придружио се овом
догађају као суорганизатор деч-
јих трка, али је и учествовало
троје најбољих основаца из тог
клуба.

У трци дечака из четвртих
разреда на 200 метара бронза-
ну медаљу је освојио Петар
Секуловић, који је иначе добар
у спринту и на краћим
дистанцама.

Одмах потом је сјајна Нина
Штркаљ, у великој конкурен-
цији девојчица из петих разре-
да, тријумфовала у трци на 400
м и тако заслужила победнич-
ки пехар. Њен брат Занди Штр-
каљ само је потврдио да је један
од најбољих спринтера у држа-
ви, па је у трци на 600 м убе-
дљиво победио и освојио још
једно злато за Панонију.

Одмах потом стартовала је
и трка у којој су се надметали
припадници војске и полици-
је, и то на стазама од 1.000,
5.000 и 10.000 метара. Стаза у
Врбасу је сертификована, тако
да је у плану да се у будућно-
сти у Врбасу организују и трке
у полумаратону и маратону.

Панчевачки „панонци” су и
овог пута као клуб помогли
пријатељима из Врбаса у орга-
низацији, а и сами 30. окто-
бра организују јесењи „Фокс
трејл” на Девојачком бунару у
Делиблатској пешчари. АК
Панонија позива све љубите-
ље трчања и ходања у приро-
ди да се придруже овој јесе-
њој трци кроз природу на
новим трасама, дужине пет,
десет и двадесет километара.
Пријаве се примају преко сај-
та Run Tra ce.net . За победни-
ке су обезбеђене вредне награ-
де спонзора, као и учесничка
медаља и мајица.



Квалификације за Куп Србије
у атлетици за јуниоре одржа-
не су прошлог викенда у Срем-
ској Митровици, а чланови АК-а
Динамо поново су били веома
запажени.

Иако још увек пионирка,
Сања Марић је убедљиво побе-
дила у трци на 800 метара, док
је на дупло краћој деоници
друга стигла на циљ. Лана Цвет-
коски је освојила сребрну меда-
љу у бацању копља од 600 г, с
новим личним рекордом од
31,15 м. У бацању диска заузе-
ла је четврто место и пласира-
ла се у финално такмичење,
као и Сања у обе дисциплине.

Алекса Живанов је зарадио
сребрна одличја у бацању копља
и диска, али се за финално так-
мичење пласирао и у бацању

кугле и кладива, па ће у фина-
лу Купа Србије наступити у
свим бацачким дисциплинама.

Страхиња Стевшић је тре-
ћи стигао на циљ у тркама на
800 и 1.500 метара. Боје клу-

ба браниле су и Ања Марић и
Дуња Атанацковић, па иако су
обориле своје личне рекорде,
нису се пласирале у завршни-
цу такмичења.

Финале је на програму иду-
ћег викенда, такође у Срем-
ској Митровици.

Наредног викенда наступа
и најбољи ултрамаратонац
Србије Михал Шуља, који ће
пробати да обједини све титу-
ле првака Србије у ултрама-
ратонским тркама. Он је ове
године већ победио у трчању
на 24 сата, а наредног викен-
да ће пробати да победи у
тркама на шест и дванаест
сати. Велики изазов је пред
њим и, уколико сатница дозво-
ли, пробаће да оствари овај
велики подвиг.

СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ЈУНИОРИ ДИНАМА У ЗАВРШНИЦИ КУПА
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Пријепоље: ПРИЈЕПОЉЕ – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ
Мушкарци
В. Степа: В. СТЕПА – ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВАЦ

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Добановци: БУДУЋНОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Оџаци: ТЕКСТИЛАЦ – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ботош: ОМЛАДИНАЦ ФАМ – БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
Недеља, 15.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Субота, 15. 30
Падина: ДОЛИНА–СТРЕЛА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – СПАРТАК 1911
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА
Утакмице су у недељу, од 15.30.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–БСК
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – МУНДИЈАЛ
Уздин: УНИРЕА–МЛАДОСТ
Утакмице су у недељу, од 15.30.

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ 31:25

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–МОКРИН 34:20
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО 30:29

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ИМТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:0
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – МЛАДОСТ ГАТ 3:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ 1912 1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 2:0
Старчево: БОРАЦ–ПОЛЕТ 1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СЛОГА 5:1
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – С. ТАМИШ 2:0
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – БУДУЋНОСТ 0:0
Уљма: ПАРТИЗАН–ДОЛОВО 3:2
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛИНА 0:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ 2:1
Војловица: МЛАДОСТ – ОМЛАДИНАЦ 1927 8:1
Панчево: МУНДИЈАЛ–ПРОЛЕТЕР 2:2

Солидно издање
подмлађеног тима

На реду је дерби с
Црвеном звездом

Љубитељи игре с лепљивом
лоптом, а у Панчеву их има
поприлично, дочекали су сво-
јих пет минута. После много
времена поклоницима руко-
мета је дозвољено да прису-
ствују мечевима својих миље-
ника, па је прошлонедељни
викенд у Хали спортова на
Стрелишту подсетио на нека
лепа, прошла времена.

Стартовао је нови шампи-
онат у Суперлиги Србије, у
нашем граду је гостовао бео-
градски Обилић, а поклони-
ци рукомета у нашем граду
могли су да виде на делу један
нови, подмлађени тим „жуто-
црних”, који је већ на старту
првенства показао да може
да игра запажену улогу у новој
трци за бодове: Дина-
мо–Обилић 31:25 (16:17).

Гости су боље „отворили”
меч, па су све до средине
првог полувремена они били
тим који диктира темпо и
има резултатску предност.
Ипак, како је време одмица-
ло, Панчевци су се све више
ослобађали притиска и дола-
зили до своје игре. Иван
Дистол је у 15. минуту пре-
секао један напад гостију, а
у брзом контранападу фено-
менални Марко Перовић,
ново појачање Динама, сма-
њио је резултатски заостатак
на само један гол (7:8). Потом
је сјајно интервенисао и гол-
ман домаћих Никола Перић,
када је изашао као победник
из дуела један на један, па је
било све очигледније да ће у
другом полувремену Динамо
потпуно преузети контролу
над утакмицом.

Тако је и било. У 35. мину-
ту Марко Перовић је први
пут довео домаћи тим у вођ-
ство (20:19) и тада је све било
много лакше. Милош Коста-
диновић је сјајним продори-
ма и ефектним головима
капитенски предводио „жуто-
-црни брод” ка мирној луци,

а одличну партију је пружио
и Радован Остојић, који је
заслужио да понесе и епитет
играча утакмице.

Нови шеф стручног штаба
Динама Ненад Краљевски за
премијерни меч у новом

суперлигашком шампионату
на располагању је имао сле-
дећи тим: Никола Стаменко-
вић, Вељко Чабрило, Милан
Бошковић, Урош Станић
(један гол), Радован Остојић
(седам), Никола Перић, Урош

Продановић, Марко Перовић
(једанаест), Огњен Тонић,
Иван Дистол (један), Урош
Павловић (један), Борислав
Урта, Милан Голубовић (три),
Милош Костадиновић (шест),
Данило Радовић (један гол)
и Ђорђе Чоловић.

– Пре свега хоћу да чести-
там Обилићу на одличној
утакмици. Ми смо овај меч
добили искључиво због тога
што смо се дуже припрема-
ли, јер су гости тек недавно
оформили екипу. У првом
полувремену нисмо делова-
ли како желимо, играли смо
лоше, али у другом смо све
надокнадили. Из контрана-
пада смо преломили утакми-
цу. Честитам мојим момци-
ма, али хвала и људима из
управе клуба који су довели
праве момке и добра појача-
ња – истакао је на конферен-
цији за новинаре тренер
Динама Ненад Краљевски.

Популарни „жуто-црни”
играће још један тежак меч
идућег викенда. У Београду
ће одмерити снаге с Црве-
ном звездом, коју као тренер
предводи Панчевац, некада-
шњи првотимац Динама и
истакнути репрезентативац
Жикица Милосављевић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Sf6

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО СТАРТОВАО ПОБЕДОМ

Стране припремио

Александар
Живковић

БОШКО ТРОСТРУКИ
ШАМПИОН

На прелепој стази на Бледском
језеру у Словенији окончано је
Европско првенство за веслаче
ветеране. Равноправни у над-
метању с бившим олимпијци-
ма и освајачима светских меда-
ља били су и ветерани Веслач-
ког клуба Тамиш Бошко Бје-
лајац у скифу, Милан Пузић у
скифу и Јован Опачић и Бојан
Герстнер у дубл-скулу.

Бошко Бјелајац је домини-
рао у три старосне категорије.
У све три трке остварио је фан-
тастичан резултат и освојио три
златне медаље. Чињеница да је
на старт, у Бошковој Д-катего-
рији, изашло 36 скифова гово-
ри о квалитету конкуренције и
значају оствареног резултата.
Бошко је наступио и у четвртој
финалној трци скифова, у којој
су се надметали они с најбо-
љим временима – са четвртим
освојеним златом постао је један
од најтрофејнијих учесника
Европског мастерс првенства.

Други наш скифиста, Милан
Пузић, наступио je у два фина-
ла и освојио две бронзане меда-
ље у својој старосној категори-
ји. Дубл-скул у саставу Јован
Опачић и Бојан Герстнер завр-
шио је као четврти у финалу.

СЈАЈНИ АЛЕКСА

На великом међународном тур-
ниру који је одржан прошлог
викенда у Београду, у конку-
ренцији с борцима из једана-
ест држава (Азербејџан, Бело-
русија, БиХ, Бугарска, Црна
Гора, Естонија, Летонија, Маке-
донија, Русија, Србија и Укра-
јина), Џудо клуб Динамо је
представљало 17 такмичара, а
освојено је пет медаља.

Златне медаље су освојили
Дивна Милановић и Урош
Ђуришић, а бронзама су се оки-
тили Ленка Станковић, Алек-
сандар Поповић и Алекса Ђуро-
вић. На пета места су се пла-
сирали Урош Попадић, Вук Рај-
ковић и Гаврило Бошковић.

Алекса Ђуровић је у групи
дечака од 14 година још једном
показао квалитет. Он је у кате-
горији до 66 кг био једини так-
мичар из Србије на постољу.
Изгубио је у полуфиналу од свет-
ског првака Богданова из Руси-
је, али је успео да се избори за
бронзу и попне се на постоље
заједно с такмичарима из Руси-
је, Азербејџана и Летоније.

ИВА НАЈБОЉА
На Првенству
Србије у гађа-
њу из серијске
малокалибар-
ске пушке за
пиониреодлич-
ни су били и
чланови СД-а
„Панчево1813”.

Ива Ракоњац је тријумфовала и
у лежећем ставу и у троставу, па је
тако објединила све шампионске
титуле у 2021. години.

Огњен Лукић је освојио бронзу
у лежећем ставу, Немања Ђорђе-
вић је био четврти, а најмлађи
члан Огњен Бунчић знатно је
допринео екипи из Панчева да
освоји злато у лежећем ставу и
бронзу у троставу.

Овајуспех је јошзначајнијиако
се зна да у Панчеву не постоји
адекватно стрелиште, па стрелци
на тренинге путују у Београд, Зре-
њанин и Нови Сад.

ДЕВОЈКЕ КРЕЋУ ИЗ ПРИЈЕПОЉА

Викенд пред нама доноси и

почетак нове првенствене

трке за бодове у Супер Б

лиги за жене. Екипа ЖРК

Панчева стартује у Пријепо-

љу...

– Све тече по плану.

Девојке су добро радиле

током припремног периода,

нове играчице се полако

уклапају у систем рада, па

ће бити потребно мало вре-

мена да се све коцкице сло-

же. Одиграли смо седам

контролних утакмица, све

девојке су добиле шансу и

верујем да ће и ове сезоне

бити на висини задатка.

Очекује нас тешко гостова-

ње у Пријепољу у првом

колу, али верујем да може-

мо да остваримо позитиван

резултат – рекао је у најави

нове сезоне први тренер

ЖРК-а Панчево Марко

Крстић. Срећно!
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Ни црн ни бео
Свој свет стварамо сами, које год да је боје.

    Уз помоћ и пријатеља и хејтера, наравно.

    Свака асистенција је добродошла.

    Само, не односимо се исто према свим асистентима.

    Нормално, бирамо оне што нам желе добро.

    Оне друге, хејтере, углавном једнако хејтујемо.

    Тако се отвара нови круг мржње. Лоше је то.

    Заборављамо да је свака асистенција добродошла.

Упецани
Ухваћена! У лажи, у слабости, у превари...

    Таква особа, а сви смо понекад као она, очајава.

    Скинула би удицу на коју се нахватала, али не може.

    У својој слабости смишља нове лажи и преваре.

    Сви су криви за очај: и удица и пецарош и...

    А из тога се рађа мржња.

    Шта ту може да помогне...

    Снага, љубав и истина о себи, ваљда, ко то зна.

Паркинг
Кажу да је у људској природи потреба да се вежеш за неког.

    Да имаш редован канал комуникације.

    Без обзира на то колико је квалитетан.

    Важно је да свакодневно општиш.

    Битно је да се размењује, шта год.

    Кажу да је човек који је сам – чудак.

    Да ли је то тако?

    Ко то зна...

µМ. Шупица?С. Трајковић

Наш град има
чиме да се поноси

Добар залог за будућност

Наша земља је протекле недеље била
домаћин једног великог и несвакидашњег
спортског догађаја. Први пут су одржане
Светске школске игре, на којима су уче-
ствовали ученици основних и средњих
школа. Надметало се чак 2.500 учесника
из 42 државе, и то у четрнаест спортова.

Као по неком неписаном правилу,
много успеха на овој манифестацији
имали су и наши млади суграђани, који
су још једном на достојан начин пре-
зентовали Панчево, своје школе, али и
клубове у којима тренирају.

Турнир у рвању одржан је у Младе-
новцу, а боје нашег града бранили су
такмичари Динама, браћа Стефан и
Огњен Тодосијевић, који су остварили
изванредне резултате. Стефан је у бор-
би за треће место победио момка из
Бразила и тако се окитио бронзаним
одличјем, док је Огњен у финалном
мечу изгубио од ривала из Украјине.
Ипак, освајањем вицешампионске титу-
ле Огњен Тодосијевић је остварио нај-
бољи резултат од свих српских рвача.
Тако је само потврђено да је ОШ „Ђура
Јакшић” у генерацији 2006. годишта
изнедрила најталентованије спортисте.
Град Панчево ће и те како имати ко да
представља на рвачким борилиштима у
будућности. Браво, дечаци!

Када је карате у питању, прве Свет-
ске школске игре одржане су у Панче-
ву, а сјајни организатори турнира били
су Карате федерација Србије и Савез за
школски спорт Панчева. На играма су
учестовали ученици од 13 до 15 година,
који су представљали своје земље и шко-
ле које похађају. Фантастичан резул-
тат, освајањем сребрне медаље, оства-
рила је Сара Жунић, чланица Карате
клуба Младост, која је наступила за сво-
ју школу „Паја Маргановић”.

Сара је актуелна првакиња Србије у
својој категорији у борбама, као и вице-
шампион Купа наше земље. После две
победе, над такмичаркама из Србије и
Азербејџана, у финалу је с минимал-
ним резултатом (1:0) изгубила од своје
сународнице. На првим Светским школ-
ским играма у каратеу надметали су се
такмичари из: САД, Азербејџана, Укра-
јине и Србије.

Тренер Милош Макитан је веома задо-
вољан оствареним резултатом, јер је
Сара, поред тренинга у клубу, прошла и
процес репрезентативних припрема.

Виђено је много лепих борби младих
и талентованих такмичара, а боје Кара-
те клуба Динамо и својих школа на
овом такмичењу бранили су Матеја Сте-
панов, Наташа Пап Марковић и Тара
Ђурђевић. На крају су се сви пласирали
на пета места у својим категоријама,
након што су поражени у реперсажним
борбама за бронзану медаљу. Ипак, за
Карате клуб Динамо велико признање
представља то што је троје младих бора-
ца учествовало на овом значајном так-
мичењу.

Много успеха имали су и млади џуди-
сти из Панчева. Такмичење у овом спор-
ту одржано је у дворани СЦ-а „Шуми-
це” у Београду, а надметало се 139 бора-
ца из девет земаља: Азербејџана, Бело-
русије, Бугарске, Естоније, Киргистана,
Летоније, Русије, Србије и Украјине.

Нашу земљу су представљали и так-
мичари ЏК-а Динамо Петар Стојић,
Алекса Ђуровић и Јован Божић.

Најуспешнији је био Алекса Ђуровић,
који је у категорији до 60 кг освојио
бронзано одличје. У првом колу је био
слободан, у другом је победио такмича-

ра из Украјине, а у трећој „рунди” је
изгубио од ривала из Русије, који је
касније освојио и шампионску титулу.
У мечу за бронзу Алекса је савладао
борца из Азербејџана. Петар Стојић се
пласирао на пето, а Јован Божић на
седмо место.

Своју представницу на овако вели-
ком и значајном такмичењу имао је и
Џудо клуб Тамиш. Била је то Милена
Секуловић, ученица седмог разреда ОШ
„Стевица Јовановић”. Иако је позив
добила тек у понедељак, 13. септембра,
и то као резерва, а такмичење је било
већ сутрадан, потрудила се да на досто-
јанствен начин презентује своју школу,
клуб, град и државу.

Милена је била најмлађи, најлакши
и најнеискуснији борац у својој катего-
рији (наранџасти појас). После почет-
ног пораза од Украјинке, кроз реперса-
жне борбе, Секуловићева је дошла у
позицију да се бори за треће место. У
том мечу је дала све од себе, али иску-
сна Белорускиња, носилац црног поја-
са, одвела је меч у борбу за златни поен
и успела да савлада од претходних бор-
би већ исцрпљену Милену. Наша сугра-
ђанка је на тај начин освојила пето
место на Светском школском првен-
ству. А. Живковић
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