
Због сталних киша
биће мање меда

Град
Све о 

кредитима 

за први 

стан

» странa 8

цена 40 динара

Тема
Наша деца 

на „Спортским 

играма младих”

» страна 7

Фото-репортажа

Вечни шарени 

карневал

» стране 24 и 25

Запис

Јелена Ангеловски:

Писање је увек дијалог

» страна 26

Триатлон

Тамишу девет 

вредних одличја

» страна 27

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  26 .  ЈУНА 2020.
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Број 4871, година CLII

МУРАЛ

ГРАЂАНИ СУ ГЛАСАЛИ 21. ЈУНА стране 2 и 4

Резултати републичких и покрајинских избора и избора за Скупштину града

ИЗБОРИ КОЈИ НИКОГ ОД 
НАС НИСУ ИЗНЕНАДИЛИ!

страна 9

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

Радно време
од 8 до 16 сати

НАШИ СУГРАЂАНИ

Господари шаха
страна 23

РОДИТЕЉСКЕ МУКЕ страна 5

СВАКЕ ГОДИНЕ ГЛАВОБОЉА
ЗБОГ КУПОВИНЕ УЏБЕНИКА

Мултијезички додатак – на мађарском језику 

Többnyelvű melléklet – magyar nyelven » стране I-VIII



У не де љу, 21. ју на, одр жа ни су из бо -
ри за три ни воа вла сти: ре пу блич ку,
по кра јин ску и ло кал ну скуп шти ну.
Из ла зност је, ма ње-ви ше, би ла иста –
око 50 од сто. Ко на чан од нос по ли -
тич ких ком пе те на та је ја сан: на свим
ни во и ма је „раз ва лио” СНС. Ко ли ко
је ус пео бој кот из бо ра не ких опо зи -
ци о них стра на ка, оста је пи та ње. У
овом тек сту ба ви мо се ре зул та ти ма
из бо ра за по кра јин ски и ре пу блич ки
дом пред став ни ка гра ђа на.

Од мах на по чет ку тек ста мо ли мо чи -
та о це за раз у ме ва ње: ка ко је рок за са -
оп шта ва ње ко нач них ре зул та та че твр -
так, 25. јун, у 20 са ти, а онај за пре да -
ју тек сто ва у на шем ли сту ис ти че у
сре ду у под не, ов де ба ра та мо по да ци -
ма ко ји су се мо гли на ћи на сај то ви ма
из бор них ко ми си ја у том тре нут ку.

На рав но, по што је и тад већ био
об ра ђен нај ве ћи део из бор ног ма те -
ри ја ла, ни је у ме ђу вре ме ну мо гло до -
ћи до не ких ве ћих по ме ра ња у про -
цен ти ма, скор је иден ти чан, са мо је
мо гу ћа раз ли ка у про ми ли ма.

По кра јин ски из бо ри

По кра јин ска из бор на ко ми си ја са оп -
шти ла је у уто рак, 23. јуна уве че, пре -

ли ми нар не ре зул та те по кра јин ских
из бо ра, по ко ји ма ће се дам по ли тич -
ких гру па ци ја има ти по сла ни ке у
Скуп шти ни АП Вој во ди не. На осно ву
до та да об ра ђе них по да та ка, из ла -
зност би ра ча на те ри то ри ји по кра ји -
не из но си ла је 51,09 од сто.

За ме ник пред сед ни ка По кра јин -
ске из бор не ко ми си је Рај ко Ма рин -
ко вић ре као је да су, на осно ву 91,97
од сто об ра ђе них би рач ких ме ста у
АП Вој во ди ни, про цен ти осво је них
гла со ва по из бор ним ли ста ма 
сле де ћи:

1. Алек сан дар Ву чић – „За на шу
де цу” 58,36 од сто, што ста ти стич ки
пред ста вља 63,33 од сто ман да та;

2. Иви ца Да чић – „Со ци ја ли стич ка
пар ти ја Ср би је (СПС), Је дин стве на
Ср би ја (ЈС) – Дра ган Мар ко вић

Палма” 10,40 од сто, што ста ти стич ки
пред ста вља 10,83 од сто ман да та;

3. Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска
ра ди кал на стран ка 3,09 од сто, што
ста ти стич ки пред ста вља 3,33 од сто
ман да та;

4. Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра –
Иштван Па стор 9,18 од сто, што

стати стич ки пред ста вља 9,17 од сто
ман дата;

5. Вој во ђан ски фронт – ује ди ње ни
за де мо крат ску Ср би ју (Ли га со ци -

јал де мо кра та Вој во ди не, За јед но за
Вој во ди ну, Вој во ђан ска пар ти ја, Де -
мо крат ски са вез Хр ва та у Вој во ди ни,
Цр но гор ска пар ти ја, Де мо крат ски
блок) 4,85 од сто, што ста ти стич ки
пред ста вља 5,00 од сто ман да та;

6. За Кра ље ви ну Ср би ју – за Срп ско
Вој вод ство (По крет об но ве Кра ље ви не
Ср би је, Мо нар хи стич ки фронт) – Жи -
ка Гој ко вић 3,98 од сто, што ста ти стич -
ки пред ста вља 4,17 од сто ман да та, и

7. „Ме тла 2020” 4,09 од сто, што
ста ти стич ки пред ста вља 4,17 од сто
ман да та.

Ових се дам ли ста има ће пред став -
ни ке у вој во ђан ском пар ла мен ту.

Фи ја ско су до жи ве ле ли сте Че до -
ми ра Јо ва но ви ћа – „Ко а ли ци ја за

мир (Бо шњач ка гра ђан ска стран ка,
Стран ка Цр но го ра ца)” са 0,54 од сто
гла со ва и Му а ме ра Зу кор ли ћа –
„Са мо пра во – Стран ка прав де и по -
ми ре ња (СПП) – Де мо крат ска пар -
ти ја Ма ке до на ца (ДПМ)” са 0,35

осво је них про це на та гла со ва иза -
шлих би ра ча.

Ре пу блич ки из бо ри

Пре ма на ма по след њим до ступ ним
по да ци ма, на осно ву 64,8 од сто пре -
гле да ног би рач ког ма те ри ја ла, од зив
би ра ча на ре пу блич ким из бо ри ма у
Ср би ји у не де љу, 21. ју на, био је 50,33
од сто. То је са оп штио члан Ре пу -
блич ке из бор не ко ми си је и ди рек тор
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку
Ми ла дин Ко ва че вић.

Он је ре као да су то по да ци из из -
ве шта ја од утор ка ују тро, из ве де ног
на осно ву пре гле да ма те ри ја ла са
77,13 од сто би рач ких ме ста.

На осно ву тих по да та ка, на по сла -
нич ким из бо ри ма Срп ска на пред на
стран ка осво ји ла је 61,63 од сто гла со -
ва, од но сно 191 ман дат. Сле де ко а ли -
ци ја Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је
и „Је дин стве не Ср би је” са 10,32 од сто
по др шке (32 ман да та) и ли ста СПАС
Алек сан дра Ша пи ћа са 3,65 од сто по -
ве ре ња гра ђа на (11 ман да та).

У На род ну скуп шти ну Ре пу бли ке
Ср би је ула зе и стран ке и ли сте на ци -
о нал них ма њи на: Са вез вој во ђан ских
Ма ђа ра (10 ман да та), ли ста Му а ме ра
Зу кор ли ћа (два ман да та), ли ста Су -
леј ма на Угља ни на (два ман да та) и
ко а ли ци ја ал бан ских пар ти ја (два
ман да та).

Нај бли жи цен зу су, али опет ис под
цр те, би ли су По крет об но ве Кра ље ви -
не Ср би је, по крет „До ста је би ло”, „Ме -
тла 2020” и Срп ска ра ди кал на стран ка.

Пот пу но је под ба цио По крет сло -
бод них гра ђа на, што је је ди но по тен -
ци јал но из не на ђе ње. Про тив реч на
кам па ња по ли тич ки је ко шта ла по -
крет „1 од пет ми ли о на” и Че до ми ра
Јо ва но ви ћа, ко ји су збри са ни са сце -
не. Исто то ва жи и за Но ву стран ку,
чи ји је пред сед ник Зо ран Жив ко вић
пр ви јав но ис ту пио с на ја вом да ће
пре у зе ти од го вор ност и на пу сти ти
врх те по ли тич ке пар ти је. Он је оце -
нио да је ре зул тат ње го ве из бор не ли -
сте „Нек ма ске пад ну” по ра жа ва ју ћи,
те да се ви ше не ће кан ди до ва ти за
би ло ко ју функ ци ју у стран ци.

Шта ће ра ди ти ли де ри пре о ста лих
по ли тич ких ор га ни за ци ја ко је су на
из бо ри ма ло ше про шле, ви де ће мо у
да ни ма пред на ма.

С. Трај ко вић

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 26. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Брат ска
љу бав

И, ко нач но, про ђе ко ро на...
Ваљ да... Би ло ка ко би ло (иа ко
не ки мо жда у то сум ња ју), ај да
ка же мо да је нај го ре про шло...

Што зна чи – до шло је вре -
ме, лет ње вре ме, ка да је вре ме
да раз ми шља мо о од мо ру. Бо -
ље ре ћи, о мо ру... То је про сто
та ко за то што мно ги без ње га
не мо гу да за ми сле нор ма лан
жи вот.

Ме ђу тим – о тем по ра, о мо -
рес – да ли ће мо у овој све оп -
штој па па зја ни ји ус пе ти да се
оти сне мо пут злат них пла жа,
рај ских ува ла и тир ки зних во -
да?! Реч ју, пут брат ске нам
Грч ке...

Пре то га, јед на ди гре си ја:
на жа лост, то брат ски, по мно -
го ме су де ћи, из гле да ви ше не
ва жи за раз бра ће ну нам (и пре -
о бра ће ну) Цр ну Го ру! Из овог
угла по сма тра ња, са мо кад је
реч о (при)мор ским пи та њи -
ма... Аљ ка ви, не љу ба зни, пре -
по тент ни, а тек што су спо о о -
ри!? Да л’ тре ба још?! Ах, да –
са мо до вољ ни! И то оно ли ко...
И ког ће мо им он да вра га ми
на сву ту њи хо ву па мет, чој ство
и ју на штво. И ено им га (мо ре),
па нек се ке ре по „Бу дву на пје -
ну од мо ра”... А оно што се ти -
че „ви со чи је” по ли ти ке и љу тог
бо ја за све ти ње, и ту бих се
„уми је шао, но ни је сам ком пе -
тен тан за вјер ска пи та ња”.

Али кад је вје ра (или ве ра) у
опу штен од мор, не ма ве ће си -
гу ри це од (го ре)по ме ну те зе -
мље Хе ле на. Исти на, и њу су
тур ски „ту ри сти” мал ко на га -
ра ви ли, на гр ди ли и при лич но
за тур чи ли, јер они не у мит но
оста ве тра га: кад не где до ђу да
„ле ту ју” – не мр да ју пет сто и
ку сур го ди на.

Али, обр ни-окре ни, и да ље за
нас бо ље оп ци је не ма, пре све -
га у по гле ду ком би на ци је ква -
ли те та и це не. Јер шта год да су
из бр ља ли, при ро да се по ста ра -
ла да им све то ком пен зу је. А и
ни је да нас не во ле, бра те!

Ме ђу тим, има са мо је дан
ма лец ки про блем: ка ко пре ћи
гра ну?! И ко ју?!

Тра чак на де за фа на тич не
љу би те ље Еге ја и Јо на при ка -
зао се ка да је Вла да Грч ке до -
не ла од лу ку да до зво ли пре ла -
зак гра ни це за др жа вља не Ср -
би је из ме ђу Бу гар ске и Грч ке.
Дај шта даш!

И истог ча са кре нуо је пра ви
стам пе до, па се већ су тра дан
на јед ном пре ла зу на шло пе де -
се так во зи ла са срп ском ре ги -
стра ци јом...

Ето шта ти је брат ска љу бав...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ РЕ ПУ БЛИЧ КИХ И ПО КРА ЈИН СКИХ ИЗ БО РА

Забава.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

КА КО СЕ ГЛА СА ЛО У ЗА ТВО РИ МА

У 29 за тво ра у Ср би ји на ре пу -

блич ким из бо ри ма гла са ло је

82,96 од сто при тво ре ни ка и осу -

ђе ни ка, а нај ви ше гла со ва до би ла

је ли ста „Алек сан дар Ву чић – За

на шу де цу” – 72,28 од сто. На дру -

гом ме сту по бро ју гла со ва љу ди у

при тво ри ма и за тво ри ма је Срп ска

ра ди кал на стран ка са 7,54 од сто,

сле де СПС–ЈС са 4,11 и „За вет ни -

ци” са три од сто.

Ли ста „За Кра ље ви ну Ср би ју”

до би ла је 2,98 од сто гла со ва, ли -

ста СПАС-а 1,92, По крет сло бод -

них гра ђа на 1,46, а „Ме тла 2020”

1,23 од сто гла со ва. Оста ле ли сте

до би ле су по ма ње од је дан од сто

гла со ва, ре кли су за „Тан југ” у

Упра ви за из вр ше ње кри вич них

санк ци ја. Сва ли ца су при ли ком

гла са ња ко ри сти ла ма ске, ру ка ви -

це и дез ин фек ци о на сред ства у

скла ду с ме ра ма за шти те од ко ро -

на ви ру са.

СВЕ УЗЕ ЛИ НА ПРЕД ЊА ЦИ, ТЕК ЈОШ
НЕКОЛИКО ЛИ СТА ИМА ЧИ МЕ ДА СЕ ДИ ЧИ

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – БРОЈ ОСВОЈЕНИХ МАНДАТА

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ – ОСВОЈЕНИ ГЛАСОВИ [%]
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При ват но пред у зе ће „Пан тран -
спорт” пре у зе ло је 15. ју на јав -
ни пре воз пут ни ка у Пан че ву
од ЈКП-а Ау то тран спорт но
пред у зе ће Пан че во.

Пр вог да на на ули ца ма у
Пан че ву и пу те ви ма у око ли ни
гра да са о бра ћа ло је 18 но вих
ау то бу са ко је је „Пан тран спорт”
ку пио, а град ски и при град ски
са о бра ћај се од ви јао по не дељ -
ном ре ду во жње. Са мо је на
ли ни ји ка Бе о гра ду не што ве -
ћи број по ла за ка.

Ме ђу оба ве за ма „Пан тран -
спор та” из уго во ра пот пи са -
ног с Гра дом из ме ђу оста лог
је и на бав ка 60 но вих ау то бу -
са и из град ња но ве ау то бу ске
станице.

Али но ви пре во зник је бр зо
увео но ви не ко је иду у ко рист
пут ни ка. Та ко су ње го ви ау то -
бу си опет по че ли да при ма ју
пут ни ке на ста ја ли шту код
Скуп шти не у Бе о гра ду, на прав -
цу ка Пан че ву, а већ од 17. ју -
на уве де ни су по ла сци у 00.00
са ти на сле де ћим ли ни ја ма:
Пан че во – Ба нат ски Бре сто вац,
Пан че во –О по во, Пан че во –Мра -
мо рак, Пан че во – Ба нат ско Но -
во Се ло и Пан че во –Ка ча ре во.

Ау то бус ко ји по ла зи у 00.00
за Ба нат ско Но во Се ло са о бра -
ћа ће пре ко Ка ча ре ва, та ко да
се при јем пут ни ка за Ба нат ско
Но во Се ло вр ши на Ау то бу ској
ста ни ци Пан че во и на ус пут -
ним ста ја ли шти ма кроз град
пре ма Ка ча ре ву.

У на ја ви је и уво ђе ње са вре -
ме ног си сте ма на пла те ка ра та,
од но сно пла ћа ња те ле фо ном и
на бав ке пре ко ин тер не та.

Ово по след ње ле по зву чи,
али гра ђа не у овом тре нут ку
мно го ви ше ин те ре су је шта да
ра де с кар та ма ко је су већ ку -
пи ли од АТП-а.

Њих „Пан тран спорт” не при -
зна је, што је мо жда и по кри ве -
но не ка квим прав ним ре шењем

у по ме ну том уго во ру, али не -
ма ве зе с ло ги ком.

Је дан од су вла сни ка „Пан -
тран спор та” упу тио нас је на
слу жбе ни цу за од но се с јав но -
шћу да се код ње де таљ но рас -
пи та мо, али она нам ни је од -
го во ри ла на имејл. Он лич но,
љу ба зно нам је об ја снио, ни је
упо знат с кон крет ним про бле -
мом, али на чел но ми сли да но -
ви пре во зник ни је пре у зео све
оба ве зе и ду го ве ста рог.

На ши чи та о ци, ме ђу тим,
сма тра ју да је нео п ход но да се
уста но ви не ка кав пре ла зни пе -
ри од у ко јем би би ла мо гу ћа
во жња и с кар та ма ку пље ним
у АТП-у, или њи хо ва за ме на за
но ве.

Бу ду ћи да је реч о ре ла тив -
но ма лој нов ча ној вред но сти,
ни ко ме се не ис пла ти да иде
на суд, али је ути сак да се „Пан -
тран спорт”, упр кос агре сив ној
мар ке тин шкој кам па њи, ле по
офар ба ним во зи ли ма и уни -
фор ми са ном осо бљу, на по чет -
ку пред ста вио у вр ло ру жном
све тлу.

Ни дру ги у овој при чи, ме ђу -
тим, ни су за бли ста ли, па је старт
но вог пре во зни ка био обе ле жен
и озбиљ ни јим тр за ви ца ма.

Око 110 не ка да шњих рад ни -
ка АТП-а пот пи са ло је спо ра -
зум ни рас кид рад ног од но са с
бив шом фир мом и уго во ре о
ра ду с „Пан тран спор том”.

– До би ли смо бо ље усло ве
не го што смо има ли у АТП-у.
Основ не за ра де су мно го ви -
ше, а и дру ги усло ви су бо љи –
из ја вио је ло кал ним ме ди ји ма
је дан од во за ча ко ји је пре шао
у „Пан тран спорт”.

Али део рад ни ка АТП-а ко ји
су се из ја сни ли за от прем ни не
ни је имао раз ло га за ра дост,
јер не зна ју ка да ће до би ти обе -
ћа ни но вац.

Пре ци зни је, они ни ка ко не
успе ва ју да с град ским вла сти -
ма по стиг ну спо ра зум о на чи -
ну ис пла те от прем ни на и пре -
стан ку рад ног од но са, од но сно
о ре до сле ду ко ра ка ко ји би то
ре гу ли са ли.

На са стан ку две ју стра на
одржа ном 17. ју на син ди кат

„Не за ви сност” дао је свој пред -
лог спо ра зу ма по ко ме би АТП
нај ка сни је до 1. ав гу ста ис пла -
тио от прем ни не и сва оста ла
нов ча на по тра жи ва ња за по сле -
них. У ме ђу вре ме ну би они и
да ље би ли за по сле ни у тој ко -
му нал ној фир ми и има ли пра -
во на пла ту.

Ло кал на власт је да нас да ла
кон тра пре длог да до Ви дов да -
на рад ни ци пот пи шу ре ше ња о
пре стан ку рад ног од но са, а до
та да би им би ла ис пла ће на сва
по тра жи ва ња, укљу чу ју ћи и от -
прем ни не.

На из глед, све је ја сно, али
ствар је у то ме да но вац за ову
на ме ну тре ба да се обез бе ди
ре ба лан сом бу џе та. За то је за -
ду же на Скуп шти на гра да, али
она још ни је кон сти ту и са на,
јер су у ме ђу вре ме ну одр жа ни
из бо ри.

Син ди кат „Не за ви сност” оце -
њу је да је ре а лан рок да се но -
ви пар ла мент кон сти ту и ше дру -
га по ло ви на ју ла, па је од лу че -
но да се са че ка до та да ка ко би
се ова си ту а ци ја раз ре ши ла.

НЕ ДО ПУ СТИ ВО

Ба ха ти на чел ник МУП-а бе жао од по ли ци је
По ли циј ски слу жбе ник Дар -
ко Сто ја но вић од био је да ура -
ди ал ко тест ка да су га за у ста -
ви ле ко ле ге из са о бра ћај не по -
ли ци је, а по том је слу жбе ним
во зи лом по бе гао с ли ца ме -
ста и за њим је би ла рас пи са -
на по тра га – об ја вио је „Блиц”
22. ју на.

Ка ко са зна је овај лист, Сто -
ја но вић, ина че на чел ник Сек -
то ра за ана ли ти ку, те ле ко му -
ни ка ци о не и ин фор ма ци о не
тех но ло ги је у МУП-у, за у ста -
вљен је у Пр во мај ској ули ци
око 3.30 ују тро.

По ли ци ја је, пре ма овим ин -
фор ма ци ја ма, пр во за у ста ви -
ла Да ли бо ра Сто ја но ви ћа, бра -
та на чел ни ка Сек то ра за ана -
ли ти ку, а убр зо је за њим на
ли це ме ста слу жбе ним ау то -
мо би лом мар ке „шко да” сти -
гао и Дар ко Сто ја но вић.

По ли цај ци су Дар ку Сто ја -
но ви ћу тра жи ли да га ал ко те -
сти ра ју, ме ђу тим он се окре -
нуо, сео у слу жбе ни ау то мо -
бил ко јим је до шао и бр зо
отишао с ли ца ме ста. По ли -
ци ја је кре ну ла у по те ру за
њим уз упа ље ну ро та ци ју, али

Стојановић је од био да се
зауста ви. По ли ци ја га је

изгуби ла из ви да ка да је скре -
нуо с пу та у на се ље.

„Блиц” твр ди да је до ин ци -
ден та до шло ка да су се бра ћа
Сто ја но вић у два ау то мо би ла
вра ћа ла с ро ђен да на. Дали бор
је ал ко те сти ран и потом спро -
ве ден на тре жње ње, а Дар ко је
по бе гао с ли ца ме ста.

Бе о град ски лист твр ди да
ово ни је пр ви пут да је Сто ја -
но вић на пра вио ин ци дент. Пре
не ко ли ко ме се ци он је ди сци -
плин ски ка жњен јер је из по -
ли циј ске ста ни це хтео да пу -
сти бра тан ца ко ји је приве ден.

КО РО НА

Те сти ра ње на 
ко ро ну се за ка зу је

Гра ђа ни упла ше ни од дру гог
та ла са ко ро на ви ру са ко ји су
по чет ком дру ге по ло ви не ју -
на же ле ли да се те сти ра ју, у
За во ду за јав но здра вље Пан -
че во то ни су мо гли да ура де,
а не ки ме ди ји су пре не ли да
те сто ва не ма до вољ но.

Ди рек тор ка За во да за јав -
но здра вље Пан че во Љи ља -
на Ла зић из ја ви ла је, ме ђу -
тим, да је због ве ли ког ин -
те ре со ва ња и због огра ни че -
них ка па ци те та ла бо ра то ри -
је уве де но пра ви ло да се те -
сти ра ње ра ди на за ка зи ва ње
и по при о ри те ту.

– Због ве ли ког при ти ска
ми смо од 22. ју на уве ли за -
ка зи ва ње те ле фо ном. Број
те ле фо на се на ла зи на сај ту
За во да и на „Феј сбук” стра -
ни ци За во да – ре кла је она.

Број те ле фо на на ко ји се
те сти ра ње за ка зу је сва ког
рад ног да на у пе ри о ду од 8
до 14.30 је сте 063/10-41-653.

ПО ШТА

Не ис по ру че не 
пошиљ ке на аук ци ји

Јав на про да ја не ис по ру че них
по ши ља ка одр жа ће се у про -
сто ри ја ма По ште 26101 у Пан -
че ву (Све тог Са ве) у пе так, 26.
ју на, у 11.30.

На спи ску не ис по ру чи вих по -
ши ља ка у Пан че ву на ла зе се
242 пред ме та, ме ђу ко ји ма су
би жу те ри ја, обу ћа, оде ћа, ста -
ри есцајг, тех ни ка, књи ге...

На аук ци ја ма мо гу да учеству -
ју прав на и фи зич ка ли ца, на -
во ди се на сај ту По ште Ср бије.

На пан че вач кој аук ци ји мо гу
се ли ци ти ра ти и сат (по чет на
це на 100 РСД), фар мер ке (50),
те ле фон (20), пе гла за ко су (100),
ма ши ни ца за ши ша ње (300),
цуц ла (20), му шка тре нер ка (50),
чи зме за ски ја ње (1.000), две
ау то мо бил ске гу ме (500), цр на
хе кла на сук ња (50), тор ба (100),
ке се за уси си вач (20)..., а на
спи ску су и по јас за џу до, на о -
ча ре, ше шир, бла то бран, уме -
так за ко су, деч ја тре нер ка, бе -
ла тор ба, ша ре на ко шу ља.

САОБРАЋАЈКА

Погинула жена у
Стевана Шупљикца

Жена, чији идентитет није
саопштен, преминула је у
Улици Стевана Шупљикца у
Панчеву у уторак увече, 23.
јуна, након што је на њу
налетео аутомобил. Трагедија
се догодила у 21.45 часова,
на раскрсници са Улицом
Илије Гарашанина. Полиција
и Хитна помоћ одмах су
дошле на место несреће, али
жени нажалост, спаса није
било. Како су испричали
очевици, видели су тело
покривено белим чаршавом,
а на коловизу се налазила и
женска торбица.

ШКОЛ Е

Утврђен календар
за школску 2020/21.

У по не де љак, 22. ју на, до нети
су пра вил ници о школ ском ка -
лен да ру за основ не и сред ње
шко ле на те ри то ри ји АП Вој -
во ди не за школ ску 2020/2021.
го ди ну.

По кра јин ски школ ски ка лен -
да ри уса гла ше ни су с ре пу блич -
ким што се ти че по чет ка и кра -
ја школ ске го ди не, сто га ће
школ ска го ди на и у Вој во ди ни
по че ти у уто рак 1. сеп тем бра
2020. го ди не, а пр во по лу го ди -
ште тра ја ће до 23. де цем бра
2020. го ди не. На кон зим ског
рас пу ста ђа ци ће се вра ти ти у
сво је школ ске клу пе у по не де -
љак 18. ја ну а ра 2021. го ди не.
За вр ше так на став не го ди не и
овог пу та за ви си од на став ног
пла на за основ не и сред ње шко -
ле. Уче ни ци основ них шко ла
не ће има ти ни јед ну на став ну
су бо ту, док ће сред њо школ ци
има ти са мо јед ну, 5. сеп тем -
бра 2020. го ди не, са оп ште но је
из Вла де АПВ.

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

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих
струч ња ка из Кли нич ког
цен тра Ср би је, Оп ште бол -
ни це Пан че во и са Ин сти -
ту та „Де ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Србије.

Та ко ђе су бо том, за ин -
те ре со ва ни мо гу да ура де
и све вр сте ул тра звуч них
пре гле да ср ца, а уско ро
ће се у За во ду „Пан че -
вац” ра ди ти и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ове услу ге ан га жо -
ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То -
мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди -
ологије са
И н  с т и  т у  т а
„Де ди ње”.

С у  б о  т о м
спе  ци  ј а  ли  -
стич ке ОРЛ
пре гле де ра -
ди др Го ран Ми тев ски из
пан че вач ке Оп ште бол ни -
це, ен до кри но ло шке др
Гор да на Ве љо вић, та ко ђе
из Оп ште бол ни це. За пре -
гле де из обла сти ги не ко -
ло ги је за ду же на је др Ве -
сна Но ви чић Ђо но вић из
До ма здра вља Па ли лу ла.

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

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер
пре гле де вра та, ру ку, но гу
или аб до ми нал не аор те,
као и ул тра звуч не пре гле -
де вра та и ме ких тки ва.
Ове пре гле де ис кљу чи во
рад ним да ни ма оба вља др
Не над Мар ги тин, спе ци ја -
ли ста ра ди о ло ги је, шеф од -
се ка CT ди јаг но сти ке и за -
ме ник на чел ни ка Слу жбе
ра ди о ло шке ди јаг но сти ке у
Оп штој бол ни ци Пан че во.

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

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не

пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ција ли -
ста аб до ми нал не хи рур ги је
из Оп ште бол ни це Пан чево.

Због све га ово га не чу -
ди чи ње ни ца да све ве ћи
број Пан чев ки и Пан че ва -
ца би ра За вод „Пан че вац”,
по себ но он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти пре гле де
и ана ли зе на јед ном ме сту
и до би ти ре зул та те што пре.

С тим у ве зи,
тре ба под се ти ти
и на то да се у
За во ду, при ме -
ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских
уве ре ња из да ју
за мак си мал но
два сата.

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

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

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

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

„ПАН ТРАН СПОРТ” ПРЕ У ЗЕО ЈАВ НИ ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА У ПАН ЧЕ ВУ

НО ВИ ПРЕ ВОЗ БО ЉИ, СТА РИ ПРО БЛЕ МИ ОСТА ЈУ



Тре ћи СПС–ЈС,
радика ли и СВМ
прешли цен зус

Из ла зност 47 од сто

На из бо ри ма за од бор ни ке
Скуп шти не гра да Пан че ва одр -
жа ним 21. ју на убе дљи ву по бе -
ду од не ла је ли ста „Алек сан -
дар Ву чић – За на шу де цу”, ко -
ју је пред ло жио СНС с ко а ли -
ци о ним парт не ри ма – за хва -
љу ју ћи бро ју од 31.624 гла са,
што је 61,68 од сто од бро ја иза -
шлих на гла са ње, осво ји ла је
47 ман да та.

Ве о ма до бро је про шла и дру -
го пла си ра на ли ста „За свој
град”, ко ју је под не ла гру па
гра ђа на „Пан чев ци 2020” – за -
ра ди ла је 7.020 гла со ва (13,69
од сто), од но сно де сет ман да -
та. Све кан ди до ва не ли сте пре -
шле су цен зус.

Не ва же ћих ли сти ћа 

6,53 од сто

У за пи сни ку o ра ду де вет на е -
сто чла не Из бор не ко ми си је
гра да Пан че ва нa утвр ђи ва њу
ре зул та та из бо ра 2020. го ди -
не, ко јој је пред се да вао Ми -
лан Бал чин, сто ји да је тре ће -
пла си ра на ли ста „Иви ца Да -
чић – Со ци ја ли стич ка пар ти -
ја Ср би је (СПС), Је дин стве на
Ср би ја (ЈС) – Дра ган Мар ко -
вић Пал ма” – осво ји ла по ве -
ре ње 5.973 би ра ча (11,65 од -
сто) и та ко обез бе ди ла де вет
од бор нич ких ме ста.

Сле ди ли ста „Др Во ји слав
Ше шељ – Срп ска ра ди кал на
стран ка” (СРС): 1.817 би ра ча
за о кру жи ло је број ис пред ње
(3,54 од сто), па ће ра ди ка ли
има ти два од бор ни ка у на ред -
ном са зи ву ло кал ног пар ла -
мен та.

За ли сту „Са вез вој во ђан ских
Ма ђа ра – Иштван Па стор” гла -
са ла је 1.441 осо ба, па ће ова
ма њин ска стран ка има ти та ко -
ђе два пред став ни ка.

Из бор на ко ми си ја гра да
Пан че ва утвр ди ла је да ни је
би ло бит них по вре да За ко на
о ло кал ним из бо ри ма и ни је
по ни шти ла гла са ње ни на јед -
ном би рач ком ме сту. На те -
ри то ри ји гра да би ла су отво -
ре на 74 би рач ка ме ста, а ко -
ми си ја је на осно ву из бор ног
ма те ри ја ла при мље ног од би -
рач ких од бо ра утвр ди ла да је
сво је ак тив но би рач ко пра во
ис ко ри сти ло 51.267 гра ђан ки
и гра ђа на, што пред ста вља
47,01 од сто од укуп ног бро ја
би ра ча. Број не ва же ћих гла -
сач ких ли сти ћа био је 3.343,
а то је 6,53 од сто.

Чла но ви Из бор не ко ми си је
ни су има ли при мед бе на утвр -
ђе не ре зул та те из бо ра.

Ко су пред став ни ци гра ђа на

Ако стран ке и гру па гра ђа на бу -
ду да ли од бор нич ке ман да те
сво јим чла но ви ма оним ре дом
ко јим су на ве де ни на ли ста ма,
ла ко је и утвр ди ти ко ће би ти
пред став ни ци гра ђа на у сле де -
ћем са зи ву ло кал не скуп штине.

Пр вих 47 ме ста на ли сти на -
пред ња ка за у зи ма ју: др Сло бо -
дан Ову ка (спе ци ја ли ста ги не -
ко ло ги је и аку шер ства), Са ша
Лев на јић (адво кат), Дра га на
Ку пре ша нин (ди пло ми ра ни
прав ник), Мар ко Мла де но вић
(ма стер инж. за шти те жи вот не
сре ди не), Ма ја Вит ман (ма стер
еко но ми ста), Са ша Па влов
(прав ник), Алек сан дар Сте ва -
но вић (дипл. гра ђе вин ски ин -
же њер), Не ги ца Ра ја ков (дипл.
инж. елек тро тех ни ке), Сло бо -
дан Би те вић (дипл. про фе сор
фи зич ког вас пи та ња), Ива на
Ро сић (дипл. еко но ми ста), Пре -
драг Жив ко вић (дипл. еко но -
ми ста), Ми лен ко Чуч ко вић
(про фе сор), Та тја на Бо жић (ма -
ги стар де фек то ло шких на у ка),
Ка та ри на Ба њаи (ма стер инж.
за шти те жи вот не сре ди не), Бра -

ни слав Ку лик (све ште но ли це),
Ђу ра То па ло вић (дипл. ме на -
џер), Јо ван Ла за ров (дипл. еко -
но ми ста), На да Ми ла но вић
(дипл. еко но ми ста), Дра го слав
Гли го ри јев (еко ном ски тех ни -
чар), Ве сна Фу рун џић (дипл.
еко но ми ста), Вла ди мир Ђу ри -
ца (дипл. еко но ми ста), Бран ка
Пе тро вић (дипл. еко но ми ста),
Не дељ ко То пић (суд ски из вр -
ши тељ), Ве сна Ар се но вић

(дипл. еко но ми ста), Ми шо
Мар ко вић (дипл. инж. ор га ни -
за ци о них на у ка), Ми ли ца Бо -
жић (дипл. прав ник), Зо ра Чу -
брић (еко ном ски тех ни чар),
Ни ко ла Фи ли по вић (еко ном -
ски тех ни чар), Бра ни слав Ра -
ке тић (стру ков ни еко но ми ста),
Све тла на Гру јо ски (еко но ми -
ста за роб ни про мет), Жељ ко
Су шец (дипл. еко но ми ста), Па -
влин ка Је лић (дипл. прав ник),
Де јан Си ме у но вић (дипл. еко -
но ми ста), Сне жа на Ла зић (сту -
дент), Иван Те шић (дипл. еко -
но ми ста), Јо шка Ду дуј (бра -
вар), Ве сна Ра до са вље вић (еко -
но ми ста за по ре зе и ца ри ну),
Ти гран Киш (дипл. прав ник),
Ма ри ја на Ке сић (стру ков ни
еко но ми ста), Дра ган Ми ри чић
(по љо при вред ни тех ни чар), Зо -
ран Ра ја чић (пре храм бе ни тех -

ни чар), Да ни је ла Алек сић (еко -
ном ско-тр го вин ски тех ни чар),
Зо ран Ста нић (дипл. еко но ми -
ста), Ан дри ја на Та дић (дипл.
вас пи тач), Алек сан дар Јо шић
(ма шин ски тех ни чар), Ми лош
Ма тић (ге о дет ски тех ни чар –
ге о ме тар) и Ми ло рад Ђу ри ца
(пен зи о нер).

Ме ђу пр вих де се то ро љу ди
на ли сти „За свој град” су: Фи -
лип Пе ште рац (по љо при вред -
ни тех ни чар), Бо шко Ра шко -
вић (сту дент), Љи ља на Ђу ка -
но вић (фри зер), Бог дан Ми ло -
вац (ма шин ски тех ни чар),
Алек сан дра Ко ко шков (стру -
ков ни фи зи о те ра пе ут), Те о до -
ра Стан ко вић (сту дент), Ни ко -
ла Ма ле ше вић (сту дент), Ми -
ља на Де спић (сту дент), Го ран
Јан ков (еко но ми ста) и Сте фан
Ста мен ков ски (сту дент).

Де вет од бор ни ка из ко а ли -
ци је СПС–ЈС би ће: др Дар ко
Ја ћи мов ски (на уч ни рад ник на
ин сти ту ту), др Ста ни слав Ми -
ло ше вић (ин тер ни ста – кар ди -
о лог), На да Кир бус (дипл. са о -
бра ћај ни инж.), мр Ми лан За -
ру би ца (дипл. инж. гра ђе ви не),
Ме ли та По по вић (еко но ми ста),
Јак ша Бал ча ко вић (ма стер тех.
си сте ма), Ја дран ка Ја ху рић
(вас пи тач), Ми ло рад Ра до са -
вље вић (елек тро тех ни чар ау -
то ма ти ке) и Ни ко ла Дан гу бић
(дипл. инж. по љо при вре де).

Срп ску ра ди кал ну стран ку
пред ста вља ће Сло бо дан Мр ђен
(про фе сор фи зич ке кул ту ре) и
Је ли ца Пе тро вић (ин же њер хе -
ми је), а ли сту Са вез вој во ђан -
ских Ма ђа ра Иван Ан дре је вић
(по моћ ник гра до на чел ни ка) и
Ка рољ Ранц (пред у зет ник).

Да ли ће СНС сам на пра ви ти
власт јер има нат по ло вич ну ве -
ћи ну или ће не ко га по зва ти у
ко а ли ци ју, би ће по зна то ускоро.
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МИ НИ СТАР СТВО ОД БРА НЕ ОБ ЈА ВИ ЛО ОГЛАС

До бро вољ но слу же ње вој ног ро ка
Пре не ко ли ко да на Ми ни стар -
ство од бра не об ја ви ло је јав ни
оглас за при ја ву кан ди да та за
до бро вољ но слу же ње вој ног ро -
ка са оруж јем и кан ди да та за
слу ша о це кур са за ре зер вне
офи ци ре Вој ске Ср би је, на ко -
ји се мо гу при ја ви ти кан ди да -
ти му шког и жен ског по ла ко -
ји у 2020. го ди ни на вр ша ва ју
од 19 до 30 го ди на жи во та.

По ред оп штих усло ва, по -
треб но је да су кан ди да ти здрав -
стве но спо соб ни за вој ну слу -
жбу и да ни су од слу жи ли вој -
ни рок с оруж јем. Кан ди дат за
слу ша о ца кур са за ре зер вне
офи ци ре мо ра да има за вр ше -
не основ не ака дем ске сту ди је,
од но сно основ не стру ко ве сту -
ди је од зна ча ја за Вој ску Ср би -
је, и да има по зи тив ну без бед -
но сну про ве ру. Кан ди дат под -
но си при ја ву цен тру Ми ни стар -

ства од бра не за ло кал ну са мо -
у пра ву пре ма ме сту пре би ва -
ли шта, где и пре у зи ма обра зац
(пан че вач ки цен тар се на ла зи

у Ми ло ша Обре но ви ћа 1). Утвр -
ђи ва ње ко нач не ранг-ли сте кан -
ди да та вр ше ре ги о нал ни центри
Ми ни стар ства од бра не на кон

оба вље них ле кар ских и дру гих
пре гле да и пси хо ло шких ис -
пи ти ва ња кан ди да та у овла -
шће ним вој но здрав стве ним
уста но ва ма.

Иза бра ни кан ди да ти пот пи -
су ју уго вор с Ми ни стар ством
од бра не ко јим се уре ђу ју ме -
ђу соб на пра ва и оба ве зе и ко ји
оба ве зно са др жи по че так и за -
вр ше так до бро вољ ног слу же ња
вој ног ро ка, усло ве жи во та и
ра да, нов ча на при ма ња... По -
сле пот пи си ва ња уго во ра кан -
ди дат од ла зи у је дан од три
цен тра за обу ку Вој ске Ср би је
– Сом бор, Ва ље во или Ле ско -
вац. Све до дат не ин фор ма ци је
мо гу се до би ти на сај ту
www.mod.gov.rs.

Овај јав ни оглас је стал но
отво рен, а ран ги ра ње кан ди да -
та ће се вр ши ти пе ри о дич но, у
скла ду са упут ним ро ко ви ма.
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Ка да је он за ћу тао и ни је хтео ви ше да ра ди, он да ћу та -
ње по ста је ре чи ти је од ре чи. Уки нуо је се бе. Уки нуо све
оно што је мо гао да бу де. Бе ким ни је хтео ниг де да га
ста вља ју и свр ста ва ју. Он је при па дао сво јој по ро ди ци и
на шој по ро ди ци. И ве о ма и истин ски је до жи вља вао
оно што је по че ло да нам се де ша ва и оно што ми са да
жи ви мо. Јер да нас нам де лу је да се све уру ши ло. Че му
тач но да ве ру је мо? То ли ко се на гло бал ном пла ну ство -
ри ло не по ве ре ње. Вре ме се иш ча ши ло из згло ба и као
да се сви пи та мо да ли је до шло до не ке тач ке пот пу ног
без на ђа, без и деј но сти, без не ке во ди ље. Не ко је из ја вио
да је уто пи ја са да глав на иде ја. А Бе ким је већ то осе -
ћао. За ње га је умет ност би ла нај у зви ше ни ја и ка да је
осе тио да се свет уру ша ва, а да не го во рим о на шој си -
ту а ци ји, ка да се по ја вљу ју нај го ре људ ске осо би не, он је
био раз о ча ран. Ни је ни са мо раз о ча ра ње, већ оно: „Све -
те, не ћу те ви ше та квог. Же лим не ки дру ги свет. Леп ши
и пле ме ни ти ји. Но си се”.

(In memoriam Бе ким Фех ми ју, јун 2010 – јун 2020;
глу ми ца и ње го ва су пру га Бран ка Пе трић, „Не дељ ник”,
15. јун)

* * *
Тач но је да сва ки на род има власт ка кву за слу жу је, али
се на дам да ми ипак не за слу жу је мо ова кву опо зи ци ју.
Очи глед но су и гра ђа ни раз о ча ра ни ин те лек ту ал ном
ели том. И не са мо њом не го и стран ка ма, по ли ти ком
као та квом. У то ме ви дим јед ну ду бо ку кри зу дру штва у
ко јој гра ђа ни не са мо да ви ше ни у шта не ве ру ју не го не
ве ру ју ни у са ме се бе. То је тај ва ку ум... Ми се стал но љу -
ља мо, као што ка же Ла тин ка Пе ро вић, из ме ђу анар хи је
и ау то кра ти је, али се не ка ко увек наг не на ау то кра ти ју.
И то не са мо за то што то од го ва ра ау то кра та ма не го и
ве ли ком де лу дру штва. Без то га то не би би ло мо гу ће.

(Исто ри чар ка Ду брав ка Сто ја но вић, „Но ви ма га зин”,
18. јун)

* * *

* * *
Сад ми де лу је као да је све про шло, не ма ни ко га на ули -
ца ма ко но си ма ске, ру ка ви це, игра ју се утак ми це… жи -
вот, при ро да, про ле ће, игра се ба скет, дру жи се, пра ви се
ро штиљ, све је нор мал но. На те ле ви зи ји не чу јем ни ка -
кво упо зо ре ње од по ли ти ча ра или кри зног шта ба, они би
ме не си гур но упо зо ри ли да не што ни је нор мал но. Али
по што ме не упо зо ра ва ју, по што ме по зи ва ју на утак ми -
цу, ја као гра ђа нин схва там да је све нор мал но и да мо гу
да се опу ште но по на шам и да се љу бим с љу дима.

(Те ле ви зиј ски во ди тељ Зо ран Ке сић, пор тал 
„Но ва.рс ”, 18. јун)

* * *
Кри зни штаб мо ра да се про бу ди из хи бер на ци је. Са да
су из бо ри про шли и оче ку јем да ће по но во озбиљ но да
раз мо тре шта тре ба да се да ље ура ди. Они мо ра ју да
жив ну и да од мах пре ду зму ме ре. Опа сно је што су се
пра ви ли лу ди због пред из бор не ак тив но сти. Кри зни
штаб уве ли ко ка сни с ме ра ма и са да је ја сно да су ма -
сов на оку пља ња пре ра но до зво ље на. Услу га ко ја је на -
пра вље на на ви ја чи ма отва ра њем три би на има ће ску пу
це ну. Зна мо да је кри тич но кад се ула зи и из ла зи са
ста ди о на. Ту се не мо же из бе ћи да је дан дру гом дах ћу
за врат ко ли ко год они на три би ни мо жда по што ва ли
ме ре раз да љи не... Са да не ка им об ја сне да тре ба да се
при ми ре.

(Епи де ми о лог Зо ран Ра до ва но вић, „Да нас”, 23. јун)

* * *
Би је да је не што што ни је про из вод на шег вре ме на, би -
је да је уви јек по сто ја ла, она је пи та ње при је све га др -
жав ног устро ја, из вје сно је да не ке он то ло шке рав ни
као што су би је да, мр жња или зло ни ка да не ће мо ри је -
ши ти до кра ја, али нас ова пре ми сао ни ка ко не би сми -
је ла ам не сти ра ти од стал ног по ку ша ја да се из бо ри мо
са овим фе но ме ни ма. Али оно што се ме ни чи ни, и на
шта бих ја во лио да скре нем па жњу, је сте да смо пре -
ста ли чи ни ти би ло шта по во дом би је де. И то је нај ве ћи
гри јех да тог нам кон тек ста. Што не ма мо ни од го вор ни
же љу за од го вор на пи та ње ка ко да за у ста ви мо пат њу,
би је ду, зло, лаж, про па да ње.

(In memoriam ре ди тељ Игор Вук Тор би ца, „Вре ме”,
30. март 2017)

* * *
Ми слим да је тај ре зул тат из бо ра ви ше огле да ло Ср би -
је. У Евро пи не по сто ји пар ла мент у ко јем нај ве ћа стран -
ка до те ме ре до ми ни ра. И то је ја сан сиг нал да се Ср би -
ја уда ља ва од европ ских ин те гра ци ја и вред но сти ко је
оне под ра зу ме ва ју – вла да ви не пра ва и де мо кра ти је.
Из бо ри су са мо на чин кроз ко ји се то мо же ви де ти.

(Про фе сор Уни вер зи те та у Гра цу Фло ри јан Би бер,
„Глас Аме ри ке”, 22. јун)

КОНЦЕПТ ИЗ БО РИ ЗА ОД БОР НИ КЕ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

СНС-у ВЕ ЛИ КА ВЕ ЋИ НА, ОД ЛИ ЧАН
РЕЗУЛ ТАТ ЛИ СТЕ „ЗА СВОЈ ГРАД”

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА – ГЛАСОВИ [%]
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ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ У СР БИ ЈИ

Да и по сле нас не ко жи ви на Зе мљи
По сло ва ње мно гих
компани ја чи ни ве ли ку
ште ту чо ве чан ству

НИС при мер до бре прак се

На не дав но одр жа ном струч ном ску -
пу ко ји је ор га ни зо ва ла  При вред на
ко мо ра Ср би је у са рад њи с Ме ђу на -
род ним цен тром „Улоф Пал ме” ком -
па ни ја НИС је пред ста вље на као при -
мер до бре прак се ка да је реч о из ве -
шта ва њу о одр жи вом по сло ва њу. На
ску пу је уче ство ва ло око 30 пред -
став ни ка ком па ни ја и ор га ни за ци ја
ко је су у оба ве зи да од на ред не го ди -
не до ста вља ју из ве штај о одр жи вом
по сло ва њу.

Том при ли ком су пред ста вље ни по -
да ци из из ве шта ја „Да ли се за о ста -
је?”, тј. „За што об ја вљи ва ње ин фор -
ма ци ја и по да та ка у ве зи жи вот не
сре ди не и кли ме пре ма Ди рек ти ви о
не фи нан сиј ском из ве шта ва њу мо ра
да се по бољ ша”. Пре ма овом до ку -
мен ту, у Ср би ји је чак 78 од сто ком -
па ни ја не мар но ка да је реч о из ве -
шта ва њу о за шти ти жи вот не сре ди не.
Де вет од де сет од њих упо зна ло је
јав ност са сво јим глав ним ри зи ци ма
ко ји се до во де у ве зу са жи вот ном
сре ди ном и кли мом, али сва ка пе та
ком па ни ја пред ста ви ла је јав но сти
сво је опе ра тив не, стра те шке или фи -
нан сиј ске ути ца је. С дру ге стра не, сва -
ка тре ћа ком па ни ја ни је по ја сни ла
ка ко се утвр ђу је зна чај ност/ма те ри -
јал ност ин фор ма ци ја у ве зи са жи -
вот ном сре ди ном и кли мом у сво јим
об је ди ње ним из ве шта ји ма.

Та ко се то ра ди

Ду шан Сто кић из При вред не ко мо ре
Ср би је оце нио је да из ве штај о одр -
жи вом по сло ва њу ни је са мо за кон ска
оба ве за, већ је ва жно да про цес бу де
пре по знат од стра не ме наџ мен та и да
до ла зи као ис пу ње ње зах те ва вла сни -
ка, парт не ра, ин ве сти то ра, свих за -
ин те ре со ва них стра на.

Сте фан Де спо то вић, ру ко во ди лац
Цен тра за од но се с јав но шћу и прес-
се кре тар ге не рал ног ди рек то ра 
НИС-а, под се тио је да је НИС не дав -
но обе ле жио зна ча јан ју би леј – де сет
го ди на ру ско-срп ски нафт ни ги гант
об ја вљу је Из ве штај о одр жи вом
развоју, што ову ком па ни ји чи ни

пиони ром та кве вр сте из ве шта ва ња у
на шој земљи.

Де спо то вић је на вео да у НИС-у на
кре и ра њу Из ве шта ја о одр жи вом раз -
во ју ра ди тим од 30 до 50 за по сле -
них, као и да је реч о ком плек сном
ше сто ме сеч ном про це су ко ји об у хва -
та по сло ва ње и дру штве но од го вор не
ак тив но сти це ле ком па ни је, с ви ше
од 11.000 за по сле них. На вео је и да
НИС у из ве шта ва њу о одр жи вом по -
сло ва њу ни је са мо за др жао кон ти ну -
и тет у прет ход них де сет го ди на, већ
је и зна чај но уна пре дио стан дар де у
тој обла сти, а ту прак су же ли да на -
ста ви и у на ред ном пе ри о ду.

– Иа ко је про цес из ра де из ве шта ја
ком плек сан и зах те ван, на кра ју

резул ти ра до дат ном вред но шћу за
са му ком па ни ју, јер ути че ка ко на
ре пу та ци ју и имиџ, та ко и на по раст
тр жи шне вред но сти са ме ком па ни -
је, уна пре ђе ње по слов них про це са и
по ве ћа ње по ве ре ња за ин те ре со ва них
стра на у ком па ни ју – ре као је
Деспото вић.

Оси гу рај мо бу дућ ност

Да под се ти мо, Из ве штај о одр жи вом
раз во ју НИС-а за 2019. го ди ну у скла -
ду је са стан дар ди ма во де ће ор га ни -
за ци је у све ту у обла сти одр жи вог по -
сло ва ња. У овом до ку мен ту НИС је
пре по знао два на ест ци ље ва одр жи вог
раз во ја Ује ди ње них на ци ја и увр стио
их у сво ју по слов ну аген ду. Та ко ђе, у
овом до ку мен ту НИС на тран спа рен -
тан на чин пред ста вља свим за ин те -
ре со ва ним стра на ма сво је по слов не
успе хе, на чин на ко ји до њих до ла зи,
као и на по ре да се осна жи за јед ни ца
у ко јој ком па ни ја по слу је.

Основ на иде ја одр жи вог раз во ја је -
сте да се дру штво раз ви ја рас по ло жи -
вим ре сур си ма не угро жа ва ју ћи при -
род не си сте ме и жи вот ну сре ди ну.
Ти ме се оси гу ра ва ду го роч но по сто -
ја ње људ ског дру штва и ње го вог окру -
же ња. Кон цепт одр жи вог раз во ја пред -
ста вља но ву стра те ги ју и фи ло зо фи ју
дру штве ног раз во ја. Одр жи ви раз вој
се нај че шће до во ди у ве зу са за шти -
том жи вот не сре ди не, од но сно на сто -
ја њем да се за бри ну тост за оп ста нак
жи вог све та на пла не ти Зе мљи по ве -
же са очу ва њем при род них ре сур са и
број ним еко ло шким иза зо ви ма ко ји
сто је пред сва ким дру штвом, др жа -
вом и чо ве чан ством у це ли ни.

Из да вач ке ку ће спро во де
агре сив ну кам па њу

Атак на по ро дич ни бу џет

Као и сва ке го ди не, ку по ви на уџ бе -
ни ка за основ це би ће ве ли ки удар на
кућ ни бу џет. Нај те же ће би ти ро ди -
те љи ма сед ма ка бу ду ћи да ком плет
уџ бе ни ка ко шта 17.000 ди на ра, и то
без лек ти ра, све за ка, пер ни ца итд. –
да кле још око 5.000 ди на ра при де на
на ве де ну су му.

Ако је не ко по ми слио да мо же да
уште ди и до 50 од сто на бав ком ста -
рих, грд но се ва ра, јер сед ма ци, као и
уче ни ци тре ћег раз ре да, од ове школ -
ске го ди не иду по но вом на став ном
про гра му. Ро ди те љи тре ћа ка мо ра ће
да из дво је око 10.000 ди на ра за ком -
плет књи га. Ма њи тро шак има ће ма -
ме и та те ђа ка пр ва ка, јер ком плет за
пр ва ке ко шта око 6.000 ди на ра, што
је ујед но и нај ни жа це на уџ бе ни ка,
док ће ве ли ки из да так има ти и ро ди -
те љи осма ка јер па кет уџ бе ни ка за
њих ста је та ко ђе око 17.000 ди на ра, и
то без уџ бе ни ка за ма те ма ти ку и ин -
фор ма ти ку, чи је це не из да ва чи још
ни су об ја ви ли.

Пан че вач ке шко ле свим уче ни ци -
ма оста вља ју из бор да уџ бе ни ке на ру -
че пре ко обра зов не уста но ве или да
их ку пе са мо стал но. Нај ве ћи број уче -
ни ка од но сно ро ди те ља од лу чу је се
за ку по ви ну пре ко шко ле и це на је
иста као и у књи жа ра ма, али је про -
це ду ра јед но став ни ја, а по сто ји и мо -
гућ ност да се це ло ку пан из нос по де -
ли на три или ви ше ра та. На рав но,
др жа ва у до го во ру са шко лом 

на ба вља је дан број бес плат них уџ бе -
ни ка за уче ни ке ко ји при ма ју со ци -
јал ну по моћ, за тре ћег и че твр тог ђа -
ка у по ро ди ци, као и за оне ко ји се
шко лу ју по ИОП (ин ди ви ду ал но-обра -
зов ном) про гра му.

Ме ђу тим, има и ро ди те ља ко ји че -
ка ју сеп тем бар ске по пу сте из да ва ча
и за то ни су ан га жо ва ли шко лу за ку -

по ви ну књи га. Та да у књи жа ра ма мо -
гу та ко ђе да на ба ве уџ бе ни ке на ви ше
ра та, па чак и с по пу сти ма. Уо ста -
лом, и уче ни ци чи ји су ро ди те љи на -
ба вља ли уџ бе ни ке пре ко шко ле прет -
ход них го ди на, че ка ли су на њих и до
сре ди не сеп тем бра.

Ди ги та ли за ци ја зна ња

Пред ро ди те љи ма је још је дан иза -
зов, од но сно има ју мо гућ ност да ку пе
ди ги тал не ком пле те. На ше из да вач -
ке ку ће, по пут свет ских, по кре ну ле
су агре сив ну кам па њу за про да ју ди -
ги тал них из да ња, та ко да су ро ди те -
љи по след њих ме се ци из бом бар до ва -
ни меј ло ви ма у ко ји ма се ну де елек -
трон ске збир ке за да та ка, рад не све -
ске, чи тан ке итд.

Раз лог овој кам па њи је ве о ма јед -
но ста ван – то ком ван ред ног ста ња у
Ср би ји се због пан де ми је ко ро на ви -
ру са на став ни про це се од ви јао пре ко
дру штве них мре жа и спе ци ја ли зо ва -
них плат фор ми и та да је по че ла ма -
сов на упо тре ба ди ги тал них обра зов -
них ала та, а са мим тим и ди ги тал них
уџ бе ни ка (ко ји су та да углав ном били

бес плат ни). У Ср би ји је по себ но ак ту -
ел на плат фор ма „Е-учи о ни ца”, по мо -
ћу ко је, уз нов ча ну на док на ду, мо же
да се при сту пи ве ли ком бро ју одо -
бре них уџ бе ни ка.

Они се углав ном ну де на спе ци ја -
ли зо ва ним плат фор ма ма (не мо гу да
се пре у зму с не та) и нео п ход но је би -
ти он лајн да би се ко ри сти ли.

Ди ги та ли за ци ја школ ства пру жа
мно го. На при мер, пе ди ја три пре -
по ру чу ју да те жи на школ ске тор бе
не тре ба да пре ла зи 15 од сто те жи не
де те та, а иде ал но би би ло да бу де и
ма ња. Ме ђу тим, у ре ал но сти те жи на
тор бе за основ ца пре ва зи ла зи по ме -
ну те пре по ру ке и због то га све ви ше
уче ни ка има про блем с кри вом кич -
мом и др жа њем. Је дан од глав них
раз ло га за то је те жи на штам па них
уџ бе ни ка. За раз ли ку од њих, ди ги -
тал ни уџ бе ни ци ста ју у је дан та блет,
ко ји је да ле ко лак ши од про сеч не
штам па не књи ге. Са мим тим ђач ка
тор ба по ста је лак ша за но ше ње. А и
ђак не мо же да се прав да ро ди те љи -
ма да ни је учио ге о гра фи ју код ба бе
јер је за бо ра вио књи гу то ком пр во -
мај ских пра зни ка. До вољ но је да ба -
ба и де да има ју мо бил ни те ле фон и
ин тер нет. По ред то га, он лајн уџ бе -
ни ци ко шта ју и 50–60 од сто ма ње
не го штам па не вер зи је. Та ко ђе, за
раз ли ку од кла сич них уџ бе ни ка, ко -
ји се ме ња ју сва ке го ди не, ди ги тал -
ни уџ бе ник се јед но став но ап деј ту је
и та ко спо ри је за ста ре ва. За хва љу -

јући ово ме, уме сто стал ног ку по ва -
ња но вих књи га, он лајн уџ бе ни ци за
основ ну шко лу по год ни су за ви ше
ге не ра ци ја.

Али ни је све бај но ка ко се чи ни на
пр ви по глед... Има јед на ква ка – на
плат фор ми „Е-учи о ни ца” ви за ку пљу -
је те уџ бе ник на 380 да на и на кон ис -
те ка тог ро ка не ма те ви ше пра во да
га ко ри сти те... На рав но, све за ви си
од из да ва ча. Код не ких до би ја те ди -
ги тал ни бу квар у трај ном вла сни штву
и до пла ћу је те са мо за ажу ри ра ње.

Ну жност тех но ло ги је

Ја сно је да да на шња де ца од ра ста ју у
све ту у ко ме тех но ло ги ја игра ве ли ку
уло гу и мно ги ма ли ша ни до ла зе у до -
дир с па мет ним те ле фо ни ма, та бле -
ти ма и лап то пи ма пре не го што и
про хо да ју. Ка сни је у жи во ту ови уре -
ђа ји су глав на сред ства за усва ја ње
но вих са др жа ја. У тех но ло шкој ери
ди ги тал ни уџ бе ник има сво ју ве ли ку
уло гу – јед но став но, ње гов циљ је ис -
ко ри сти ти све по год но сти ко је тех но -
ло ги ја ну ди ка ко би се кре и ра ли нај -
бо љи ма те ри ја ли за уче ње. На тај на -

чин де ца при ма ју еду ка тив не са др -
жа је у фор ми ко ја им је бли ска и ко ју
по ве зу ју са за ба вом. За то пред ност
упо тре бе ди ги тал них уџ бе ни ка омо -
гу ћа ва да се ис ко ри сти по тен ци јал
тех но ло ги је у еду ка тив не свр хе ка ко
би де ца на у чи ла да од го во р но ко ри -
сте тех но ло ги ју с ци љем соп стве ног
уса вр ша ва ња.

И, на рав но, увек оста је про стор за
по лов ња ке. На по чет ку школ ске
године ве ћи на шко ла ор га ни зу је бер -
зе где ђа ци мо гу да ку пе уџ бе ни ке
упо ла це не, а овај прин цип на бав ке
на ро чи то је по пу ла ран ме ђу
средњошкол ци ма.

УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ
2020. ГО ДИ НЕ

Ве ли ке
нови не
За вр шни ис пит

Ма ли ма ту ран ти по ла га ли су про -
шле не де ље ма лу ма ту ру на нео -
би чан на чин – бу ду ћи сред њо школ -
ци би ли су рас по ре ђе ни у гру пе по
де вет у сва кој учи о ни ци, а раз мак
из ме ђу клу па био је два ме тра, ка -
ко би се по што ва ла ме ра дис тан це
због ко ро на ви ру са. Ђа ци су у учи -
о ни цу мо гли да уне су са мо во ду,
гра фит ну олов ку, пла ву хе миј ску
олов ку и гу ми цу, док су оста ле лич -
не ства ри (тор бе, мо бил не те ле фо -
не) мо ра ли да оста ве на клу пе ис -
пред учи о ни це.

Шко ле су пред у зе ле ме ре за -
шти те, та ко да су дез ин фи ко ва не
про сто ри је и по ста вље не де зо ба -
ри је ре, а сва ки уче ник је мо рао
да ко ри сти ма ску то ком по ла га -
ња. Уче ни ци ко ји су обо ле ли од
ко ро на ви ру са или има ју не ке дру -
ге здрав стве не те го бе има ће при -
ли ку да за вр шни ис пит по ла жу у
ав гу сту.

Ди ги тал но пре гле да ње
Но ви на је да су ове го ди не пр ви
пут те сто ви пре гле да ни ди ги тал -
но. На кон из ра де они су вра ће ни
школ ским упра ва ма, а по том про -
сле ђе ни За во ду за вред но ва ње ква -
ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња
на ске ни ра ње. Софт вер је пре гле -
дао за дат ке за тво ре ног ти па, док
су за оне отво ре ног ти па (на ко је
уче ни ци мо ра ју да од го во ре или
да их до пу не) би ли за ду же ни на -
став ни ци (пре гле да чи). Сва ки за -
да так су пре гле да ла два на став -
ни ка, а уко ли ко се њи хо во бо до -
ва ње раз ли ко ва ло, тре ћи на став -
ник-су пер ви зор до но сио је ко нач -
ну од лу ку.

Бо до ва ње
На осно ву успе ха из ше стог, сед -
мог и осмог раз ре да ђа ци мо гу да
осво је нај ви ше 60 бо до ва, а с ма ле
ма ту ре 40 по е на, од но сно нај ви ше
по 13 бо до ва на те сту из срп ског/ма -
тер њег је зи ка и ма те ма ти ке и 14
бо до ва на ком би но ва ном те сту.

Пр ва че ти ри
Про шле го ди не за упис у Елек тро -
тех нич ку шко лу „Ни ко ла Те сла” на
сме ру за елек тро тех ни ча ра ин фор -
ма ци о них тех но ло ги ја би ло је нео -
п ход но 87,82, а за ад ми ни стра то -
ра ра чу нар ских мре жа 81,93 бо да.
Ка да је реч о Ме ди цин ској шко ли
„Сте ви ца Јо ва но вић”, за смер ме -
ди цин ска се стра – тех ни чар би ло
је нео п ход но има ти 78,87, а за дру -
штве но-је зич ки смер у пан че вач -
кој Гим на зи ји кан ди дат је мо рао
да има 77,28 бо до ва.

Ли ста же ља
Об ја вљи ва ње ко нач них ре зул та та
за вр шног ис пи та је 28. ју на до 8
са ти, на кон че га уче ни ци под но се
ли сте же ља у ма тич ним основ ним
шко ла ма, 29. и 30. ју на, од 8 до 15
са ти. Ли сте же ља би ће об ја вље не
4. ју ла, ка да уче ни ци мо гу да про -
ве ре тач ност ли сте же ља. Зва нич -
не ре зул та те рас по де ле кан ди да -
та по сред њим шко ла ма и обра -
зов ним про фи ли ма од но сно по
сме ро ви ма гим на зи ја об ја вљу је
ма тич на основ на шко ла 7. ју ла до
24 са та.

Елек трон ски упис
Бу ду ћи сред њо школ ци ви ше не иду
у шко лу да би се упи са ли у пр ви
раз ред – од ове го ди не то се ра ди
елек трон ски. Ро ди те љи јед ним кли -
ком на ра чу на ру за вр ша ва ју све
про це ду ре.

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

ЕЛЕК ТРОН СКИ УЏ БЕ НИ ЦИ СУ У МО ДИ

Е-КЊИ ГА

Он лајн уџ бе ник се на зи ва и ди ги -

тал ни или елек трон ски уџ бе ник.

Иа ко, стро го гле да но, то ни су си -

но ним ни пој мо ви, у сва три слу -

ча ја реч је о уџ бе ни ци ма у ди ги -

тал ном об ли ку. У за ви сно сти од

из да ва ча и ти па уџ бе ни ка, њи ма

се мо же при сту па ти у пот пу но сти

пу тем ин тер не та или се на ин тер -

нет мо гу по ве зи ва ти са мо ра ди

ап деј то ва ња, док су ина че до -

ступ ни и тзв. офлајн.ЦЕ НЕ КОМ ПЛЕ ТА

Уџ бе ни ци за ни же раз ре де

основ не шко ле, од пр вог до че -

твр тог, ко шта ју из ме ђу 6.000 и

10.000 ди на ра, у за ви сно сти од

из да ва ча: за пр ви раз ред 6.010–

6.390; дру ги 8.570–9.890; тре ћи

(но ви про грам) 9.540–9.860, а

за че твр ти 7.860–8.620. У ви -

шим раз ре ди ма це не ком пле та

из но се: за пе ти раз ред 3.380–

14.848; ше сти 14.608–14.980;

сед ми (но ви про грам) 16.390–

17.977, а за осми 16.060–17.657

ди на ра.
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6 ЗДРАВЉЕ

ТЕ ГО БЕ КО ЈЕ СЕ НЕ СМЕ ЈУ ЗА НЕ МА РИ ТИ

ПРО ШИ РЕ НЕ ВЕ НЕ: ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ ПО ГОР ША ЊА!

Го во ре ћи о не ким здрав стве -
ним ри зи ци ма ле та, ни из да -
ле ка ни смо ис цр пе ли ову те -
му, ко ја ће би ти све ак ту ел ни -
ја с по ра стом днев них тем пе -
ра ту ра и све че шћим бо рав -
ком на отво ре ном. За сад ни је
би ло по тре бе да на гла ша ва мо
пре вен тив не
са ве те о до вољ -
ној хи дра та ци -
ји ор га ни зма и
и з  б е  г а  в а  њ у
пре ко мер них
на по ра у си ту -
а ци ји ка да нас
је облач но и
ки шо ви то вре -
ме углав ном
др жа ло уну тар
че ти ри зи да.

Ри зик од то -
плот них бо ле -
сти го то во под -
јед на ко де ле
нај мла ђи и нај -
ста ри ји део по пу ла ци је. Јед ни
због то га што пре те ру ју у фи -
зич кој ак тив но сти не ма ре ћи
за чи ње ни цу да је спо соб ност
ор га ни зма у ода ва њу и ре гу ла -
ци ји то пло те огра ни че на. Дру -
ги, ста ри ји део по пу ла ци је има
мно го ма њи праг то ле ран ци је
на фи зич ки на пор и то пло ту
ко ју ор га ни зам про из во ди. За -
то би тре ба ло увек обра ти ти
па жњу ако нам је ко жа то пла,
цр ве на и су ва, пулс убр зан, и
ако су при сут не гла во бо ља, вр -
то гла ви ца или кон фу зи ја. Зна -
ко ви за уз бу ну су ин тен зив но
зно је ње, гу би так све сти, хлад -
на, бле да и ле пљи ва ко жа, муч -
ни на и по вра ћа ње, гр че ви у
ми ши ћи ма. Имај те увек на уму
да је нај бо ља пре вен ци ја ових
здрав стве них не при ли ка по ве -
ћан унос теч но сти, при ла го -

ђава ње фи зич ке ак тив но сти
соп стве ним спо соб но сти ма и
из бе га ва ње бо рав ка на по љу од
10 до 14 са ти.

Пре ко ме ран бо ра вак на сун -
цу мо же про у зро ко ва ти по сле -
ди це на на шем нај ве ћем ор -
га ну – ко жи. Цр ве ни ло, пе че -
ње, пли ко ви, бо ра ње и мр ље
на ко жи ни су је ди ни раз ло зи
за за бри ну тост, јер ко жа аку -
му ли ра штет на деј ства, а УВА
и УВБ зра ци пред ста вља ју нај -
ја че кар ци но ге не фак то ре ко -
ји узро ку ју кар ци ном ко же и
ме ла ном. Због то га би из ла га -
ње сун цу тре ба ло да се огра -
ни чи, а при ме на за штит них
кре ма да бу де оба ве зна. По -
себ ну па жњу тре ба обра ти ти
на за шти ту пре де ла вра та, уши -
ју, те ме на, гру ди, зат ко ле них
ја ма и гор њих де ло ва сто па ла.

Без хра не се не мо же, по го -
то во ка да бо ра ви мо у при ро ди
или смо од лу чи ли да се оса -

ми мо не ко ли -
ко да на да ле ко
од сва ко днев не
гу жве и оба ве -
за. Сва ка мо -
гућ ност за мр -
за ва ња хра не
или др жа ња у
обич ним и пре -
но сним фри -
жи де ри ма је
дра го це на због
ма ле ве ро ват -
но ће ње ног ква -
ре ња. Оба ве зно
је одва ја ње ме -
са, ри бе и млеч -
них про из во да

од све жих на мир ни ца, во ћа и
по вр ћа. Че сто пра ње ру ку мо -
ра да бу де пра ви ло ка да ко ри -
сти мо на мир ни це и при пре -
ма мо обро ке, а по су ђе тре ба
да бу де чи сто и опра но. Ве о ма
је ва жно да ме со бу де до бро
тер мич ки при пре мље но и да
се из бе га ва сва хра на ко ја је
про ме ни ла ми рис, укус и боју.

Ка да су ак тив но сти у во ди и
око во де у пи та њу, основ на
пра ви ла су да ће при су ство
про фе си о нал них спа си ла ца,
си гур но сне опре ме за не пли -
ва че и пли ва ње у дру штву ума -
њи ти не же ље не до га ђа је. Де ца
не сме ју ни ка да би ти оста вље -
на у во ди и по ред во де без па -
жње ста ри јих! О овим здрав -
стве ним ри зи ци ма и не ким
дру гим де таљ ни је у на ред ним
тек сто ви ма.

Ко је ри зи ке 
до но си ле то?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Повећан унос течности,
прилагођавање
физичке активности
сопственим
способностима и
избегавање боравка
напољу од 10 до 14
сати чувају вас од
топлотних болести.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Брз тем по жи во та, фру стра ци је, не из ве сност и

стреп ња ко ји пра те мо дер но до ба од го вор ни су

за то што су анк си о зност, па нич ни по ре ме ћа ји

и де пре си ја на пр вом ме сту ме ђу нај че шћим

пси хич ким про бле ми ма.

Не ка же наш на род уза луд да све иде из

гла ве. Сто га, да пси хич ке те го бе не би оста ви ле

још озбиљ ни је по сле ди це на чи тав ор га ни зам,

наш глав ни за да так је да са чу ва мо мен тал но здра вље. Уме сто да

по сег не те за ле ко ви ма за сми ре ње, осло ни те се на при род не тех -

ни ке за осло ба ђа ње од стре са и на сна гу ле ко ви тог би ља. На на, ва -

ле ри ја на и ла ван да су од ли чан из бор.

Чај од на не при пре ми те та ко што ће те две-три ка ши чи це све же

биљ ке или су вих ли сто ва пре ли ти вру ћом во дом и оста ви ти по криве -

но 5–10 ми ну та. Чај се пи је из ме ђу обро ка, три-че ти ри пу та дневно.

Иа ко је ко рен ва ле ри ја не по знат као по моћ при про бле ми ма с

не са ни цом, ова биљ ка мо же до при не ти и сма ње њу анк си о зно сти.

Екс тракт ко ре на ва ле ри ја не до сту пан је у кап су ла ма, као тинк ту ра

и као чај. Ипак, с ва ле ри ја ном не тре ба пре те ри ва ти: по сле две-

-три не де ље узи ма ња по ла до јед не ка ши чи це днев но тинк ту ре или

екс трак та ко ре на ва ља на пра ви ти па у зу од не ко ли ко не де ља.

Уко ли ко сте нер во зни и због то га па ти те од не са ни це или сте из -

гу би ли апе тит, ла ван да је као ство ре на за вас. Ње на ан ти ок си да тив -

на и про ти ву пал на свој ства бла го твор но ће де ло ва ти на чи тав ор га -

ни зам, а уз све то ова не жна, а моћ на ми ри сна биљ ка осло бо ди ће

вам и те ло и ум од на пе то сти. Чај на пра ви те та ко што ће те три ка -

ши ке све жих или ка ши ку и по су вих цве то ва ла ван де пре ли ти са два

де ци ли тра вре ле во де и оста ви ти да од сто ји че ти ри-пе т ми ну та, а

за тим по пи ти. Мо же те до да ти мед и ли мун, ако та ко ви ше во ли те.

Биљ ке ко је 
смирују

Про ши ре не ве не су јед на од
нај че шћих бо ле сти са вре ме ног
чо ве ка. Уко ли ко ле че ње за поч -
не те бла го вре ме но и при др жа -
ва те се ме ра пре вен ци је, оне
не ће пред ста вља ти ве ли ку опа -
сност по здра вље. Ме ђу тим, ако
про блем за не ма ри те, раз ви ће
се ком пли ка ци је ко је мо гу до -
ве сти до ин ва ли ди те та или вам
чак мо гу угро зи ти жи вот.

Љу би ча сте или пла ве, из ду же -
не и из ви ју га не из бо чи не на
те лу, пре све га на но га ма, ја -
сно ука зу ју на је дан од нај у че -
ста ли јих про бле ма да на шњи -
це, с ко јим се су сре ће 10–30%
чо ве чан ства: про ши ре не (ва -
ри ко зне) ве не или ва рикс. Про -
блем нај че шће по га ђа осо бе у
нај про дук тив ни јем пе ри о ду жи -
во та – из ме ђу 20. и 40. го ди не.

Про ши ре не ве не се де ле на
две гру пе: по вр шин ске, ко је су
сме ште не на ко жи или од мах
ис под ње, па су ла ко ви дљи ве,
и ду бин ске, ко је се на ла зе из -
ме ђу ко сти ју и ми ши ћа, те их
не мо же мо ви де ти го лим оком.
Ва рик си не пред ста вља ју са мо
естет ски не до ста так, јер с вре -
ме ном бо лест мо же на пре до -
ва ти и до ве сти до ком пли ка -
ци ја у ви ду пр ска ња ка пи ла ра
и ма њих ве на, као и упа ла (фле -
би тис), ко је мо гу би ти пра ће не
тром бо зом (тром бо фле би тис).
Код ста ри јих љу ди, углав ном
на кон ше зде се те го ди не, на ме -
сту про ши ре ња мо гу се по ја -
ви ти отво ре не ра не.

За што на ста ју

Струч ња ци прет по ста вља ју да
про бле ми с ве на ма на ста ју због
чи ње ни це да крв кроз на ше
но ге те че на ви ше ка ср цу, су -
прот ста вља ју ћи се та ко си ли
Зе мљи не те же. У осно ви ве -
ћи не вен ских обо ље ња на ла -
зи се оште ће ње вен ских за ли -
ста ка или по ре ме ћај про то ка
кр ви због угру ша ка – вен ских
тром бо за.

Про бле ми с ве на ма се не -
рет ко ге нет ски на сле ђу ју, а бо -
лест се ја вља шест пу та че шће
код же на не го код му шка ра ца.
Осо бе ста ри је од пе де сет го -
ди на, труд ни це и го ја зни љу ди
та ко ђе има ју ве ће шан се да
обо ле. Про бле ме с про ши ре -
ним ве на ма не рет ко има ју осо -
бе за по сле не на рад ним ме -
сти ма ко ја под ра зу ме ва ју ду -
го трај но ста ја ње у ме сту, као и
оне ко је мно го вре ме на про -
во де се де ћи у пре во зним сред -
стви ма. Ка да су но ге не по крет -
не ду же вре ме, вен ски при ти -
сак у њи ма се по ве ћа ва и до
де сет пу та, што до при но си по -
ја ви ва рик са.

Бо ље спре чи ти...
На ста нак про ши ре них ве на не
мо же се увек из бе ћи, али охра -
бру је чи ње ни ца да, све и да се
те го бе ја ве, по сто је на чи ни да
их убла жи мо и да спре чи мо
њи хов да љи раз вој. Да се про -
ши ре не ве не не би ја ви ле, во -
ди те ра чу на о те ле сној те жи -
ни, из бе га вај те ду го ста ја ње или

се де ње, не мој те се де ти пре кр -
ше них но гу, не ка вам обу ћа бу -
де удоб на, а ви со ке пот пе ти це
но си те са мо у спе ци јал ним при -
ли ка ма. Бу ди те фи зич ки ак -
тив ни: хо дај те, пли вај те, тр чи -
те... Ако има те пре ди спо зи ци -
је за на ста нак ва рик са, из бе га -
вај те до дат ну то пло ту.

Уко ли ко су се про ши ре не ве -
не по ја ви ле, ја ви те се спе ци ја -
ли сти, ка ко би вам од ре дио те -
ра пи ју и ме тод ле че ња. Што
че шће од ма рај те но ге и др жи -

те их на под ло зи та ко да бу ду
одиг ну те од кре ве та око 15 цен -
ти ме та ра. Од ко ри сти је и хи -
дро ма са жа но гу хлад ном во -
дом од сто па ла на ви ше. Оба -
ве зно но си те ела стич не за во је
и ча ра пе, као и обу ћу са ор то -
пед ским уло шци ма. Ма си рај -
те пот ко ле ни це по кре ти ма од
но жних пр сти ју ка ср цу (у смеру

кре та ња кр ви кроз ве не) и ра -
ди те ве жбе за по бољ ша ње цир -
ку ла ци је.

Ток бо ле сти

Те го бе ко је иза зи ва ју про ши -
ре не ве не раз ли ку ју се од чо -
ве ка до чо ве ка, а нај че шће су
то осе ћај те жи не и на пе то сти у
но га ма, за мор, осе ћај жа ре ња,
свраб ко же и бол ни гр че ви. У
по чет ним фа за ма бо ле сти ве -
ћи на симп то ма ја вља се на кон
ду го трај ног ста ја ња, а не ста је

ка да лег не мо и од мо ри мо се
или по диг не мо но ге.

Ме ђу тим, ка да се обо ље ње за -
ком пли ку је, те го бе по ста ју ду -
же и те же: но ге оти чу, ја вља се
дер ма ти тис, од но сно упа ла ко -
же пра ће на свра бом и пе ру та -
њем с ри зи ком од ин фек ци ја.
Дер ма ти тис нај че шће на ја вљу -
је сле де ћу, још те жу фа зу: отва -
ра ње ра на на пот ко ле ни ци, ко -
је су из у зет но упор не и те шко
се ле че, а мо гу не ста ти тек ка да
се от кло ни глав ни про блем. Че -
ста ком пли ка ци ја про ши ре них
ве на је и упа ла пра ће на тром -
бо зом. По себ но је ри зич но ако
се тром бо фле би тис ја ви на дубо -
ким ве на ма, јер то ста ње мо же
узро ко ва ти плућ ну ем бо ли ју.

У нај те жим фа за ма бо ле сти
ва рик си су скло ни пу ца њу с
про прат ним кр ва ре њи ма. Осо -
бе у тој фа зи бо ле сти има ју
сма ње ну рад ну спо соб ност, а
ако се не спро во де ме ре пре -
вен ци је и ле че ње, с вре ме ном
мо же до ћи и до ин ва лид но сти.

Опе ри са ти или не?

Про ши ре не ве не се мо гу ле чи -
ти опе ра тив ним или нео пе ра -
тив ним пу тем, а од лу ку о од -
го ва ра ју ћој ме то ди до не ће ваш
ле кар.

Опе ра ци ја се по пра ви лу не
ра ди код про ши ре ња на ду бин -
ским ве на ма, а у слу ча ју да је
про блем на стао на по је ди ним
вр ста ма по вр шин ских ве на, хи -
рур шки за хват је је ди но ре ше -
ње. Код овог обо ље ња, на жа -
лост, че сти су ре ци ди ви, али се
они ре ђе ја вља ју код осо ба ко је
на кон хи рур шког за хва та ажур -
но спро во де ме ре пре вен ци је,
та ко што но се ела стич не бан -
да же и из бе га ва ју ду го ста ја ње.

Хра ни те се здра во

Да би сте убла жи ли симп то ме
ко ји пра те по ја ву про ши ре них
ве на, по ве ди те ра чу на о ис хра -
ни. Сва ко днев но узи мај те во -
ће, по вр ће, ин те грал не жи та -
ри це и ма ху нар ке.

Да би нам крв ни су до ви би -
ли здра ви и сна жни, по себ но
се пре по ру чу ју на мир ни це бо -
га те фла во но и ди ма, као што су
цр ни лук, бо би ча сто во ће, ка -
као, ле бле би је и пер шун. Ко -
ри сти те и за чи не са ан ти ин -
фла ма тор ним деј ством: бе ли
лук, ђум бир и чи ли. Да би сте
по бољ ша ли цир ку ла ци ју, је ди -
те хра ну бо га ту ви та ми ном Ц:
ки ви, шар га ре пу, агру ме, па -
при ке, као и цр ве но, жу то и
на ран џа сто во ће и по вр ће.

При па зи те на ка ло ри је, јер
ће ва ше ве не осе ти ти сва ки су -
ви шни ки ло грам. Сма њи те по -
тро шњу млеч них про из во да, цр -
ве ног ме са, бра шна и ше ће ра.

Да би сте убла жи ли те го бе ко је пра те про ши -

ре не ве не, по не кад ни је по треб но да по тро -

ши те но вац на ску пе пре па ра те из апо те ка.

Че сто са стој ке ко ји вам мо гу по мо ћи има те у

сво јој ку хи њи. Ис про бај те их!

Ипак, за пам ти те да су то са мо по моћ на

сред ства и да се од њих не мо гу оче ки ва ти

чу до твор ни ре зул та ти. Не мој те их ко ри сти -

ти пре не го што се кон сул ту је те са сво јим

ле ка ром.

Ја бу ко во сир ће

Ја бу ко во сир ће

са др жи фла во но -

и де, ко ји убла жа -

ва ју оти ца ње но -

гу и упа ле. Умо чи те

га зу у не па сте ри зо -

ва но и не фил три ра но

ја бу ко во сир ће и стег -

ни те око но ге на ме сту

про ши ре не ве не. Ле зи те

око по ла са та с бла го по диг ну тим но га ма

осло ње ним на ја сту чи ће, а по том ски ни те

обло гу и опе ри те но ге хлад ном во дом.

Упо ре до се пре по ру чу је и орал на упо тре ба

ја бу ко вог сир ће та. По пиј те по две-три ка ши -

ке раз бла же не у во ди, два пу та днев но пре

обро ка. Да би сте убла жи ли укус, мо же те до -

да ти ма ло ме да.

Бе ли лук

Бе ли лук се од дав ни на пре по -

ру чу је као те ра пи ја за про ши -

ре не ве не, јер је бо гат сум -

пор ним је ди ње њи ма ко ја

има ју ан ти ин фла ма тор ни и

ан ти ко а гу лант ни ефе кат.

Ују тру на пра зан сто мак

узи мај те че шањ си ро вог бе лог лу ка с ма ло

ли му но вог со ка или у то плој во ди. При -

пре ми те и па сту од бе лог лу ка с ма сли -

но вим уљем и на не си те сме су на за хва -

ће но под руч је ла га ном кру жном ма са жом.

По на вљај те трет ман сва ког да на.

Чај од пер шу на

Ди у ре тич ка и ан ти ин фла ма -

тор на свој ства пер шу на мо гу

би ти од лич ни са ве зни ци у

ле че њу про ши ре них 

ве на.

По пиј те три-че ти ри шо -

ље ча ја од пер шу на днев -

но. Мо же те на не ти теч ност и ди -

рект но на за хва ће на под руч ја и

ма си ра ти док се пот пу но не упи је.

Ле ко ви из ку хи ње

БА КИН РЕ ЦЕПТ

Овај сја јан ре цепт на ших ба -
ка до не ће вам осе ћај олак -
ша ња од на пе то сти и бо ла
због про ши ре них ве на.

Са стој ци: две ве ли ке
шар га ре пе, два ли ста ало је
ве ре и пет ка ши ка ја бу ко вог
сир ће та.

При пре ма: Очи -
сти те шар га ре пу и
усит ни те је у
блен де ру. Из
л и  с т о  в а
ало је ве ре
по мо ћу но -
жа из двој те
гел, па у блен дер
у ко ме је шар га ре па до дај те

и гел и ја бу ко во сир ће. Ме -
шај те док не до би је те глат ку
кре му.

При ме на: нај пре ура ди те
пи линг коже ка ко би сте
укло ни ли мр тве ће ли је и по -
бољ ша ли спо соб ност ап сорп -

ци је. По том утр љај те кре -
му на обо ле ла под руч ја
ма си ра ју ћи но гу од пр -
сти ју на ви ше. Пу сти те
да се до бро упи је 30–
40 ми ну та, па ис пе ри те

хлад ном во дом. По на -
вљај те по сту пак

сва  ко  днев  но
или бар три пу -
та не дељ но.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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A pancsovai katolikus templomot Borromeo
Szent Károly tiszteletére Mária Terézia
császárnő támogatásával építették fel és
1757. május 11-én áldották meg. A plébá-
niát minorita ferences szerzetesek vezették.
Ez a ferences közösség előbb a Magyar
Rendtartományhoz tartozott, majd a Tri-
anoni békediktátum után a Horvát Tarto-
mányhoz csatolták. A múlt század kilenc-
venes évei kezdetén a horvát ajkú ferencesek
elhagyták Pancsovát. Azóta egyházmegyés
papok látják el a lelkipásztori teendőket.
A múlt évtől Mons. Gyuris László lett a
pancsovai gyülekezet plébánosa, akinek a
rendkívüli helyzet teljesen új tapasztalatot
nyújtott.

Az elmúlt néhány hónapban Pancsován
is különös helyzet állt be a hívőközösségek
és lelkészek életében. A koronavírus –
járvány távol tartotta a hívőket a templo-
moktól. A Borromeo Szent Károly kato-
likus templom plébánosával, Mons. Gyuris
László atyával beszélgettünk e rendkívüli
helyzetről.

- Nekünk egy kicsit furcsa volt, mert
az a hivatásunk, hogy mindég az ember-
ekhez szóljunk, és ez most, sajnos, nem
volt lehetséges ilyen formában, de hála a
mai elektronikus eszközöknek, rögtön át-
tértünk ezek alkalmazására és a facebo-
ok-on közvetítettük a plébániai kápolnából
a szentmiséket. A kollégám, Masa Tamás
atya naponta zsoltármagyarázatokat adott,
két nyelven. Én szintén vallási témával,
Međugorje-i eseményekről és történetekről
számoltam be hetente kétszer. Ily módon
próbáltunk legalább valami lehetőséget
találni, hogy a híveknek tudjuk továbbítani
az evangéliumot. Adni azt, amit ilyenkor,
főleg ez a két hónap alatt biztos igényeltek
az emberek, főleg a kezdetén, amikor
még annyi bizonytalanság volt, annyi fé-
lelem. Kellett az isteni szó, amit az evan-
gélium, a szentírás közvetít és ezt próbáltuk
nyújtani.–mondta el Gyuris atya.

A hívek és lelkészek egyedüli időnek
élték át a bezártság és kijárási tilalom
időszakát, azt, hogy nem lehettek együtt
a templomban. Hogy nem tudtak misén,
és más vallási összejövetelen részt venni.
Ezért mindannyian örömmel fogadták
a hírt, hogy enyhültek a szigorítások,
így a pancsovai Borremeo Szent Károly
katolikus templomban is megnyílt az 

lehetőség, hogy a hívők visszatérjenek a
szentmisékre.

- Milyen körülmények között lehetett
megtartani az első misét ez a rendkívüli
helyzet után?

- Mivel az előírás az volt, hogy kellett
fertőtleníteni a templomot, azt megcsi-
náltuk, elkészültünk pontosan úgy, ahogy
a püspöki kar előírta. És, mivel városban
élünk, sajnos, az első szentmisére még
nem tudtak annyian összejönni, mert nem
jutott el a hír minden hívőhöz, de már a
továbbiakban visszatértek azok a hívők,
akik vasárnaponként szoktak járni.

- A szentmisék Pancsován kétnyelvűek.
Ez mindig így volt?

- Nem. Azelőtt vasárnaponként két
szentmise volt, és a hétköznapokon az
egyik felén a hétnek magyarul voltak a
szentmisék, a másik felén horvátul. Viszont,
mivel a magyar hívek létszáma csökken,–
és ez sajnos a másik nyelvterületre is ér-
vényes, ezért azt hiszem, hogy már majd-
nem tíz éve a kétnyelvű szentmisék mégis
csak egybe torkollódtak. Tíz órakor van a

szentmise és kétnyelvű. Nem éppen pon-
tosan, hogy feléig magyarul s akkor átté-
rünk a horvátra, vagy fordítva, hanem az
egyes miserészeket egyik- vagy másik
nyelven mondjuk. Azt minden hónapban
váltjuk, úgy hogy a szentmise minden ré-
szét, az egyik hónapban az egyik nyelven
értik meg, a másik hónapban a másikon.

- Az Ön tapasztalata szerint a hívek
hogyan élték meg, hogy visszatérhettek a
templomba?

- Mindenkinek öröm volt az arcán, alig
várták ők is a szentmisét és a közösséggel
való újbóli találkozást. Természetesen,
egyesek még úgy érezték, hogy elővigyá-
zatosnak kell lenniük, de azt hiszem hogy
a hívek 80-90 százaléka már visszajött.

- A hívőknek volt-e lehetősége látogatni
a templomot a rendkívüli helyzet idején is?

- Igen, volt. A templom minden nap
reggel kilenctől nagyjából egészen a kijárási
tilalom beálltáig nyitva volt, úgy hogy
éltek is ezzel a lehetőséggel. Tehát itt, Pan-
csován minden nap nyitva volt a templom,
és volt lehetőség rá, hogy bejárjanak.

Mons. Gyuris László plébános mellett
a pancsovai plébánián lakik és dolgozik
Ft. Velencei Tamás, miséző pap, és Ft.
Masa Tamás plébános, aki a szórványkö-
zösségekben szolgál, mivel Pancsova vá-
roshoz több szórványtelepülés tartozik.

- Mi a helyzet azokon a településeken,
ahol még szolgálnak?

- Hála Istennek, ott is beindult rögtön
az egyházi élet, ahogy megnyílt erre a le-
hetőség. Tehát, Sztárcsován, Opovón, De-
bellácson... Mivel Hertelendyfalván minden
második vasánap van mise, ott egy vasár-
nappal később indult be, de mindenhol
örömmel jöttek a hívek. Ez a kéthónapos
szünet megnövelte a vágyat, a templomba
járásra.

Mons. Gyuris László plébános végül
elmondta, hogy az ünnepi szentmiséket
a megszokott rendben tartják, de az idei
évre tervezett egyházi nagy események,
mint a bérmálás, elsőáldozás, egyház-
megyei zsinat, jövőre kerülnek megren-
dezésre.

Lőcsei Ilona

KÜLÖNÖS HELYZET A HÍVŐKÖZÖSSÉGEKBEN

VISSZATÉRTEK A HÍVEK A TEMPLOMBA

Potpis
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BESZÉLGETÉS HORTI LÁSZLÓVAL

KÉNYSZERPIHENŐN A MŰVELŐDÉS

Ez év június 4-én rendhagyó ün-
nep volt a magyarok részére vi-
lágszerte. A Trianoni békeszerződés
aláírásának századik évfordulóján
az eseményre emlékezve Kárpát-
medence szerte 16 óra 32 perckor
megszólaltak a templomok ha-
rangjai. Sokfelé jelképesen 100
másodpercig zúgtak, és a magyar-
lakta településeken őrtüzeket gyúj-
tottak, bár a megemlékezők a ko-
ronavírus okozta világjárvány miatt
kisebb létszámban jöhettek össze.

Hertelendyfalván sem volt más-
ként. A református templom ha-
rangja is megszólalt a megjelölt
időpontban és hírdette, hogy a
Kárpát-medence legdélebbi refor-
mátus közössége is együttérez
nemzettársaival. A Tamási Áron

Székely-Magyar Művelődési Egye-
sületben este nyolc órakor kezdő-
dött a szerény ünnepség. A meg-
gyújtott őrtűz lángja mellett éne-
kelték el a Himnuszt, majd felol-
vasásra került a Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetség elnökének,
Sutus Áronnak a köszöntője és
Dudás Károly Magyar Örökség
díjas író, a Vajdasági Magyar Mű-
velődési Szövetség tiszteletbeli el-
nökének ünnepi gondolatai, in-
telmei és köszöntője. Végül a je-
lenlevők a Székely Himnusz elé-
neklésével zárták a rendezvényt.

Dél – Bánát más településein
is ünnepelt, emlékezett a magyar
közösség: Torontálvásárhelyen,
Versecen és Ürményházán.

Lőcsei Ilona

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

ÉGTEK AZ ŐRTÜZEK
Nyögvenyelősen bár, de lassacskán
ez a tanév is kipontozódik végre.
Impresszióit ezúttal Spiránác Kla-
udia, a torontálvásárhelyi Moša Pi-
jade Általános Iskola magyar tan-
nyelvű tagozatának nyolcadikos di-
ákja vetette papírra.

Hamarosan vége, pedig mintha
csak tegnap lett volna, amikor új-
donsült felsősökként, beültünk azon
az őszön az iskolapadba.

Emlékszem, tanáraink legtöbbje,
már a rajton igyekezett belénk suly-
kolni, hogy azért mégse vegyük
annyira félvállról a dolgokat. Mert,
mint mondták, a nyolcadik osztály,
főleg annak második féléve nemcsak
a hajráról fog szólni, de az érettségiről
is. És korántsem lesz mindegy, hány
szerzett pont birtokában keresgél-
hetünk utána a számunkra vonzónak
tűnő középiskolák kínálatából. Mond-
jam, vagy anélkül is kitaláljátok? Az
intelmek, mint a falra hányt borsó.
Az egyik fülünkön be, a másikon ki!
Nyolcadikos kiskamaszokként meg
pláne. Sokkal „égetőbb” kérdés volt
például számunkra a fentiek helyett,
milyen frappáns szöveget nyomas-
sunk rá a generációs pólónkra. Az
meg, hogy fényképeink tablóra is
rákerülnek, amit heteken keresztül
ország s világ (vagyis a falu és a kö-
zösségi oldal apraja-nagyja) láthat,
megcsodálhat és megcsócsálhat, maga
volt a testet öltött izgalom.

„Majd holnap.” „Ráérünk még.”
„Nem kell mindent annyira túlli-
hegni.” – nyugtatgattuk magunkat,
egymást és környezetünket. Mert
szégyen ide, vagy oda, idővel azért
bennünk is megmozdult a félsz.
Ez év március derekán aztán fejte-
tőre állt a világ. Mindazt, amit
eddig élőben kaptunk, felköltözött

a világhálóra. Tanáraink onnan
küldték a feladatokat és a hozzájuk
tartozó útmutatásokat, s persze,
nekünk is oda kellett visszakülde-
nünk az elvégzett munkáink bi-
zonylatát. Mi több, az érettségi pró-
bateszt próbáját is ily módon álltuk
ki. Utólag visszagondolva… Bele-
borzongok.

Hamarosan vége, pedig mintha
csak tegnap lett volna, amikor…
Nos, itt állunk az érettségi küszö-
bén. Reménykedve, hogy e tan-
évvégi rájátszás végül mindnyá-
junknak sikerülni fog. Csapjunk
hát bele bátran. Ja, és igen: csi-
piszfogás hozzá!

Martinek Imre

EGY NYOLCADIKOS DIÁKLÁNY IMPRESSZIÓI

AZ ÉRETTSÉGI KÜSZÖBÉN…

A hertelendyfalvi születésű Halász
Hargita 2019-ben került a magyar
állam Nemzetpolitikáért Felelős Ál-
lamtitkárságának Petőfi Sándor-
ösztöndíjasaként az erdélyi Kőhalmi
Református Egyházközség Szór-
ványdiákotthonába. A jelenlegi glo-
bális járványhelyzetből adódóan,
az ifjú hölgy is jelenleg hazulról,
vagyis a kárpát-medencei reformá-
tusság legdélebbi településéről foly-
tatja áldásos oktató-nevelő tevé-
kenységét.

Az elmúlt hónapok szakmai ösz-
szefoglalóját bemutató alábbi jegy-
zet gerincét – természetesen szerzői
engedéllyel, a Szerbiai Református
Keresztyén Egyház Református Élet
című egyházi lapjában publikált
cikkből emeltem át. Teljessé téve
azt Hargita a közeljövőre vonatkozó
fontos bejelentésével, és az ehhez
kapcsolódó személyes terveivel, el-
képzeléseivel.

Gyerekekhez fűződő
szakma és kedvtelés

Tehát, Kőhalom. Dél-Erdélyben,
szász-román terület és a Székelyföld
találkozási pontján fekszik. Vidé-
kének magyarsága a kitelepedő
szászok nyomában honosodott
meg, és kezdett templomokat épí-
teni, iskolát szervezni. Az 1989-es
változások után jött létre a magyar
óvoda és a helyi szakközépiskola
magyar tagozata. Így lett Kőha-
lomban teljes az iskolahálózat,
amely a város, a vidék és a szór-
ványmagyarság diákságának elemi,
általános és szakközépiskolai ta-
nulmányaira lehetőséget biztosít.
Az al-dunai reformátusok között
sarjadt delegátus korábban a sze-
rémségi Maradék maroknyi magyar
közösségét erősítette a magyar
nyelv tanításával és az ehhez kap-
csolódó, különböző programok
szervezésével. Elhivatottságának
vezérmottóját – eszmélése óta, Má-
rai Sándortól kölcsönzi: „Csak egy-
fajta igazi hazafiság van: ha valaki
ott, ahol éppen van, teljes hűséggel
és feltétlen erőkifejtéssel helytáll a
munkájában.”

-1991-ben a délszláv háború kel-
lős közepén születtem a szerb fő-
várostól mindössze 20 kilométerre,
Hertelendyfalván, egy al-dunai szé-
kelyek által lakott településen. Lel-
készcsaládban felnőve már gyerek-

ként fontosnak tartottam a közös-
séget, és szívesen vettem részt kul-
turális és egyházi rendezvényeken.
Mielőtt iskolába indultam volna,
szüleim nagy harcot vívtak, hogy
elinduljon a magyar tagozat fa-
lunkban, ami nagy hatást gyakorolt
rám, s igyekeztem megbecsülni,
hogy magyarul tanulhatok meg
írni és olvasni. Az általános iskola
befejezése után is nagy áldozatokkal
járt, hogy magyarul folytathassam
tanulmányaimat, hiszen otthonom-
tól 200 kilométerre, Szabadkára
iratkoztam gimnáziumba. Tizen-
éves koromtól sokat segítettem ke-
resztyén táborokban, és több nap-
közis tábort is szerveztem, főleg
Fejértelepen, ahol sajnos ma már
nincs magyar iskola.

Hargita az Újvidéki Bölcsészet-
tudományi Kar pedagógia alap-
szakán 2015-ben végzett. Egyetemi
évei alatt az újvidéki Petőfi Sándor
Magyar Művelődési Központ szom-
bati játszóházában először kisegí-
tőként, majd foglalkozásvezetőként
vett részt. Szívéhez mindig is közel
állt a kárpát-medencei összma-
gyarság léte és sorsa, nagy örömére
2016-ban a kárpátaljai Beregszászba
is sikerült kiutaznia, ahol fél évig

önkéntes munkát vállalt a refor-
mátus egyháznál. Onnan vissza-
érkezve, két éven át a maradéki
alsósok tanító nénije lett. 

Magyarnak vagy
keresztyénnek lenni
fontosabb?

-A tananyag mellett a gyerekeknek
szinte újra kellett tanítani eredeti
nyelvüket, ami nemcsak óriási ki-
hívás, de egyben érdekes és értékes
tapasztalat is volt számomra. Ha-
vonta Nyékincára jártam anya-
nyelvápoló órát tartani. Többnyire
népi játékokon keresztül tanítottam,
hiszen arrafelé már szinte idegen
nyelvként tanulják a magyart. Vaj-
dasági reformátusként többször
felmerült bennem, hogy a magyar-
ságom vagy keresztyénségem fon-
tosabb. Vajon, ha választanom kel-
lene miről mondanék le hamarabb?
-tettem fel néha magamban a kér-
dést. Elméletben válaszoltam is rá,
gyakorlatban meg még nem tett
próbára az Úr. Elsősorban vagyok
keresztyén, másodsorban refor-
mátus, de harmadsorban magyar-
ságom is nagyon fontos szerepet
játszik az életemben. A Petőfi Sán-
dor Ösztöndíjprogram lehetőséget

adott, hogy mind a hármat egy-
befűzve új helyre utazzak el, ta-
pasztalatokat gyűjtsek más ország-
ból és közben Istent szolgáljam
legjobb tehetségem szerint.

Istennek hála, az erdélyi Kőhal-
mon is – ami kilométerekben igen-
csak távol esik Vojlovicától, nemcsak
barátként, de családtagként is te-
kintettek Hargitára. Mint mondja,
ezzel is nehezebb volt elköszönni
tőlük, az ottani közösségtől. Hogy
a március derekán életbe léptetett
kényszerállapot lezárta után vég-
legesen-e, nos, erre a dilemmára
korántsem egyszerű választ adni!

-A jövőt illetőleg, bár erősen
hívnak és visszavárnak közéjük,
immáron magánéletem került elő-
térbe. Házasodni készülök. Viszont
hiszem és vallom, eddigi munka-
tapasztalataimmal, jelen tudásom-
mal továbbra is képes leszek felis-
merni a közösségeink megsegítését
előmozdító lehetőségeket és esz-
közöket. Szeretném továbbra is
úgy végezni a munkámat, hogy
az, a leendő közösségünk számára
- bárhová is kerüljünk párommal,
egyúttal a biztos építkezések foly-
tatását is jelentse.

Martinek Imre

A PETŐFI SÁNDOR PROGRAM ÖSZTÖNDÍJASA

DÉLVIDÉKI REFORMÁTUSKÉNT AZ 
ERDÉLYI REFORMÁTUSOKNÁL

A kényszerpihenőre küldött mű-
velődési élet Torontálvásárhelyen
is a reménységgel átszőtt tervez-
getések időszakát éli. A mielőbbi
újrakezdést várva.

Horti Lászlóval, a helyi József Attila
Művelődési Otthon igazgatójával
május első napjaiban beszélgettem.
Úgymond háztáji környezetben,
az érvényben lévő előírásoknak
maradéktalanul eleget téve. A ta-
lálkozás apropóját lényegében az
idei VIVE magyarnóta- és csár-
dásfesztivál körüli konkrétumok
publikálása jelentette. A rendez-
vényé, mely immár huszonötödik
alkalommal gyűjtené egybe a műfaj
szerelmeseit, határokon innen s
túlról. Isten segedelmével ezúttal
is két tartalmas (nóta)est kerülne
a nagyérdemű elé. Felvonultatva
mindazokat az egykori amatőröket
(is), akiknek nemritkán pont e
rendezvényen elért dobogós he-
lyezésük jelentette azt a bizonyos
ugródeszkát. Bárhová is vetette
őket később az Élet.

Reálisan nézve sajnos, a nótákat
éltető miliők – a néhai neves ká-
véházaink, híres báljaink és ha-
gyományos lakodalmaink nélkül
maguk a nóták sem igazán tudnak
már miben megkapaszkodni ide-
haza. A (rég)múltról a megsárgult
fotográfiák ugyan mesélnek, vi-
szont a jövőt illetőleg itt és most,
a nagyon is valós jelenben kell
érdemben cselekednünk.

Az idei VIVE szervezői a lehető
legkörültekintőbb alapossággal
készülnek a csaknem negyed év-
százados jubileumra. Személyre
szóló oklevéllel, plakettel köszönve
meg a fáradozást. Mindenkinek,
aki bármilyen formában támo-
gatója / éltetője volt a távoli 1996-
ban útnak indított fesztiválnak.

-Ismerve és átérezve a jelenlegi
járványhelyzetből adódó, mind-

nyájunkat érintő gondokat, ne-
hézségeket és szigorításokat, több,
mint felelőtlenség lenne bármi-
nemű illúziókban ringatni ma-
gunkat – hangsúlyozza Horti
igazgató úr. – Az elmondottak
egyelőre tervek, amiket – ha csak
egyetlen mód is lesz rá, meg sze-
retnénk valósítani. Lehetőleg
szeptember utolsó hétvégéjén.
Elvileg az annál későbbi dátumok
is megfelelnének, egyik eszten-
dőben a fesztivált, minden igye-
kezetünk ellenére, csak decem-
berben tudtuk összehozni, viszont
fűtési gondjaink igencsak beszű-
kítik mozgásterünket. Az idei
terveink között szerepel(t) to-
vábbá a telepes őseink emléke
előtt tisztelgő kulturális emléknap
is. Sorrendben az ötödik találkozó
megszervezése. Valamikor au-
gusztus végén, de örültünk annak
a gesztusnak is, hogy ezúttal sem
maradtunk le a Tanyaszínház
2020-as tájolási nagytérképéről.
Most pedig itt vagyunk, ún. Home
Office-ban tevékenykedve. Várva,
vajon mit hoz a holnap…

Jót s rosszat egyaránt. Ehhez
nem fér kétség. Például több jel
is arra utal, hogy az érettségi után
– miképpen tette azt a csapat le-
génykéinek zöme a 2018/2019-
es tanév végén, a tizenéves leányok
is hamarosan istenhozzádot in-
tenek tánccsoportjuknak, a Per-
dülőnek. A debellácsi művelődési
otthon egyik legkiemelkedőbb,
díjakban és szakmai elismerések-
ben egy cseppet sem szűkölködő
fiatal szakcsoportjának.

-Azokkal, akik maradnak, már-
mint a fiatalabb korosztályhoz tar-
tozó gyerekekkel, sajnos, nagyon
sok mindent újra kell kezdnünk.
A meglévő alapokra – lehetősé-
geink szerint, az eddiginél még
tartósabb pilléreket helyezve!

Martinek Imre
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Ка то лич ка цр ква у Пан че ву са гра ђе -
на је у част Све тог Кар ла Бо ро меј -
ског, уз по др шку ца ри це Ма ри је Те -
ре зи је, и бла го сло вље на је 11. ма ја
1757. го ди не. Жу пу су во ди ли фра -
њев ци ми но ри ти. Ова фра ње вач ка за -
јед ни ца пр во је при па да ла ма ђар ској
про вин ци ји, а на кон Три ја нон ског ми -
ров ног спо ра зу ма при по је на је хр ват -
ској про вин ци ји. По чет ком де ве де се -
тих фра њев ци ко ји су би ли Хр ва ти
на пу сти ли су Пан че во. Од та да епар -
хиј ски све ште ни ци вр ше па сто рал не
ду жно сти. Про шле го ди не монс. Ла -
сло Ђу риш по стао је жуп ник цр кве у
Пан че ву, ко ме је ван ред на си ту а ци ја
пру жи ла пот пу но но во ис ку ство.

У по след њих не ко ли ко ме се ци у Пан -
че ву је та ко ђе на ста ла по себ на си ту а -
ци ја у жи во ту вер ских за јед ни ца и
све ште ни ка. Епи де ми ја ко ро на ви ру -
са је вер ни ке др жа ла да ле ко од цр ка -
ва. Раз го ва ра ли смо са жуп ни ком Ка -
то лич ке цр кве Све тог Кар ла Бо ро меј -
ског монс. Ла слом Ђу ри шем о овој
ван ред ној си ту а ци ји.

– Би ло нам је по ма ло чуд но, јер
наш по зив је да се стал но обра ћа мо
љу ди ма, а са да, на жа лост, то ни је би -
ло мо гу ће у том об ли ку, али за хва љу -
ју ћи да на шњим елек трон ским уре ђа -
ји ма, од мах смо на „Феј сбу ку” по че -
ли да еми ту је мо све те ми се из жуп не
ка пе ле. Мој ко ле га, отац Та маш Ма -
ша, сва ко днев но је об ја шња вао пса -
лам на два је зи ка, на сва ком то ком
пет на ест ми ну та. Ја сам та ко ђе два
пу та не дељ но из ве шта вао о вер ској
те ми, до га ђа ји ма и при ча ма из Ме -
ђу гор ја. На овај на чин смо по ку ша ли
про на ћи ба рем не ку мо гућ ност да вер -
ни ци ма ипак пре не се мо еван ђе ље.
Да ти оно што је у ово вре ме, на ро чи -
то то ком ова два ме се ца, љу ди ма би -
ло по треб но, по себ но у по чет ку, ка да
је још би ло то ли ко не из ве сно сти, то -
ли ко стра ха. Би ла нам је по треб на
реч бож ја, ко ју пре но си еван ђе ље и
Све то пи смо, по ку ша ли смо да то и
пру жи мо – ре као је отац Ђу риш.

Вер ни ци и па сто ри до жи ве ли су је -
дин стве но вре ме за то че ња и за бра не
из ла ска, па ни су мо гли би ти за јед но
у цр кви, на ми са ма и дру гим вер ским
оку пља њи ма. Сто га су сви ра до сно
по здра ви ли вест да се ме ре убла жа -
ва ју и да се и у Цр кви Све тог Кар ла
Бо ро меј ског у Пан че ву ство ри ла мо -
гућ ност да се вер ни ци вра те на све те
ми се.

• Под ко јим окол но сти ма је би ло
мо гу ће одр жа ти пр ву ми су на кон ван -
ред не си ту а ци је?

– Због то га што су про пи си би ли
та кви, тре ба ло је да дез ин фи ку је мо
цр кву, то смо и ура ди ли и до вр ши ли
је она ко ка ко су ка то лич ки би ску пи
од ре ди ли. А по што жи ви мо у гра ду,
на жа лост, ни је се мо гло до вољ но љу -
ди оку пи ти на пр вој ми си, јер ве сти
ни су сти гле до свих вер ни ка, али већ
од дру гог-тре ћег пу та за јед ни ца вер -
ни ка ко ја је до ла зи ла не де љом по ла -
ко се вра ћа ла.

• Ми се у Пан че ву су дво је зич не. Да
ли је од у век би ло та ко?

– Не. Пре то га су би ле две ми се не -
де љом, а и ми се пре ко не де ље би ле су
по де ље не, та ко да су у јед ној по ло ви -
ни сед ми це ми се би ле на ма ђар ском,
а у дру гој по ло ви ни на хр ват ском. С
дру ге стра не, ка ко се број ма ђар ских
вер ни ка сма њу је, а то се, на жа лост,
од но си и на дру го је зич ко под руч је,
ми слим да се дво је зич не ми се већ го -
то во де сет го ди на спа ја ју. У де сет са -
ти је све та ми са и она је дво је зич на.

Не баш тач но да је по де ље на, да је по -
ла на ма ђар ском, а по ла на хр ват ском
је зи ку, или обр ну то, већ не ки де ло ви
се го во ре на јед ном, а не ки на дру гом
је зи ку. Ми то ме ња мо сва ког ме се ца,
та ко да се сва ки део ми се у јед ном
ме се цу раз у ме на јед ном, а дру гог ме -
се ца на дру гом је зи ку.

• По ва шем ис ку ству, ка ко су вер -
ни ци до жи ве ли по вра так у цр кву?

– Сви ма се огле да ла ра дост на ли -
ци ма, је два су до че ка ли све ту ми су и
по нов но дру же ње са за јед ни цом. На -
рав но, не ки су и да ље сма тра ли да
мо ра ју би ти опре зни, па се ни су вра -
ти ли у пу ном са ста ву... Али ми слим
да се 80 до 90 од сто њих већ вра ти ло.

• Да ли су вер ни ци има ли при ли ку
да по се те цр кву и то ком ван ред не си -
ту а ци је?

– Да, би ло је. Сва ки дан је цр ква
би ла отво ре на од де вет са ти ују тро, па
све док ни је на сту пи ла за бра на из ла -
ска, та ко да су и ко ри сти ли ту при ли -
ку. Да кле, ов де у Пан че ву је цр ква би -
ла отво ре на сва ког да на и по сто ја ла је
мо гућ ност да они уђу да се по мо ле.

По ред жуп ни ка монс. Ла сла Ђу ри -
ша, у пан че вач кој жу пи жи ве и ра де
и жуп ник Та маш Ве лен цеи и жуп ник
Та маш Ма ша, ко ји слу жи у ма њим
цр кве ним за јед ни ца ма, по што Пан -
че ву при па да до ста та квих за јед ни ца.

• А шта је с на се љи ма у ко ји ма још
слу жи те?

– Хва ла Бо гу, по че ли смо и та мо
чим се ука за ла при ли ка. Да кле, у
Стар че ву, Опо ву, Де бе ља чи... Бу ду ћи
да је у Вој ло ви ци ми са сва ке дру ге
не де ље, та мо смо јед ну не де љу ка -
сни је, али је и та мо по че ло одр жа ва -
ње, та ко да су вер ни ци сву да с ра до -
шћу до ла зи ли. Ова дво ме сеч на па у за
је по ве ћа ва ла же љу да до ла зе у цр -
кву, кад год је то мо гу ће.

На кра ју је жуп ник монс. Ла сло
Ђу риш ре као да се све ча не ми се одр -
жа ва ју по уо би ча је ном ре до сле ду,
али да ће ве ли ке цр кве не ма ни фе -
ста ци је пла ни ра не за ову го ди ну, по -
пут кри зма ња, пр ве при че сти и би -
ску пиј ске си но де, би ти одр жа не сле -
де ће го ди не.

Ило на Ле чеи

НЕО БИЧ НА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ЦР КВЕ НИМ ЗА ЈЕД НИ ЦА МА

ВЕР НИ ЦИ СЕ ВРА ТИ ЛИ У ЦР КВУ
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За Ма ђа ре ши ром све та 4. јун
ове го ди не био је нео би чан пра -
зник. На сто го ди шњи цу пот пи -
си ва ња Три ја нон ског спо ра зу -
ма, као при се ћа ње на тај до га -
ђај, ши ром Кар пат ског ба се на
у 16 ча со ва и 32 ми ну та огла -
си ла су се цр кве на зво на. Сим -
бо лич но су зво ни ла 100 ми ну -
та, док су у на се љи ма где жи ви
ма ђар ски жи ваљ па ли ли ло гор -
ске ва тре и, због пан де ми је ко -
ро на ви ру са, ор га ни зо ва ни су
ма њи ску по ви тим по во дом.

Ни је би ло дру га чи је ни у Вој -
ло ви ци. Зво но ре фор мат ске цр -
кве та ко ђе је за зво ни ло у од ре -
ђе но вре ме, оба ве шта ва ју ћи да
је и нај ју жни ја ре фор мат ска
за јед ни ца у Кар пат ском ба се -
ну са о се ћа ла са сво јим су на -
род ни ци ма. Скром на це ре мо -

ни ја у Ма ђар ском кул тур но-
-умет нич ком дру штву „Та маши
Арон” по че ла је у осам са ти
уве че. Крај пла ме на упа ље не
ло гор ске ва тре от пе ва на је
мађар ска хим на, а за тим су
про чи та ни по здрав но пи смо
пред сед ни ка Кул тур ног са ве за
војво ђан ских Ма ђа ра Аро на
Шуту ша и све ча не ми сли, опо -
ме не и по здрав на гра ђе ног пи -
сца Ка ро ља Ду да ша, по ча сног
пред сед ни ка Кул тур ног са ве за
вој во ђан ских Ма ђа ра. На кра -
ју су при сут ни за вр ши ли до га -
ђај пе ва њем се ке љан ске химне.

Ма ђар ска за јед ни ца је сла -
ви ла и при се ћа ла се и у дру -
гим на се љи ма ју жног Ба на та:
у Де бе ља чи, Вр шцу и Јер ме -
нов ци ма.

Ило на Ле чеи

ДАН НА ЦИ О НАЛ НОГ ЈЕ ДИН СТВА

Го ре ле су ло гор ске ва тре

РАЗ ГО ВОР С ЛА СЛОМ ХОР ТИ ЈЕМ

Култура на принудном одмору

Иа ко уз до ста по те шко ћа, по -
ла ко се и ова школ ска го ди на
за вр ша ва. Им пре си је је овом
при ли ком ба ци ла на па пир Кла -
у ди ја Шпи ра нац,
уче ни ца осмог раз -
ре да ма ђар ског оде -
ље ња Основ не шко -
ле „Мо ша Пи ја де” у
Де бе ља чи.

Уско ро је крај, а као
да је тек ју че би ло,
ка да смо као но во -
пе че ни уче ни ци ви -
ших раз ре да се ли у
школ ску клу пу те
јесе ни.

Се ћам се, ве ћи на
на став ни ка се тру -
ди ла већ на са мом
по чет ку да нас убе -
ди да ипак не схва -
та мо ства ри ола ко.
Јер, ка ко су го во ри -
ли, у осмом раз ре -
ду, по го то во у дру -
гом по лу го ди шту,
не ће би ти ре чи са -
мо о убр за ном тем -
пу, већ и о ма ту ри. И не ће би -
ти ни из да ле ка све јед но с ко -
ли ко осво је них бо до ва ће мо на -
кон то га тра га ти за по ну да ма
сред њих шко ла ко је се на ма
чи не при влач ним. Да ка жем

или ће те и без то га да по го ди -
те? Опо ме не су би ле као ба ца -
ње зр на гра шка на зид. На јед -
но уво уђе, на дру го иза ђе. А

по го то во као мла дим пу бер те -
тли ја ма – осма ци ма. За нас је
мно го ви ше би ло „го ру ће” пи -
та ње од на пред на ве де ног, на
при мер, ка кав ће мо при вла чан
текст штам па ти на ма ји це

генера ци је. А по го то во што ће
на ше фо то гра фи је би ти на та -
бло и ма ко је ће не де ља ма цео
свет (од но сно се ло, и ве ли ки и

ма ли при пад ни ца дру штве них
стра ни ца) мо ћи да гле да, да се
ди ви, то је би ло оте ло тво ре но
уз бу ђе ње.

„Су тра ћу”, „Има мо још вре -
ме на”, „Не тре ба то ли ко пре -

те ри ва ти с тим”, уми ри ва ли
смо се бе, јед ни дру ге и сво ју
око ли ну. Јер, сти де ли се то га
или не, вре ме ном се и у на ма

по ја вио страх. А он -
да се сре ди ном мар -
та ове го ди не цео
свет окре нуо на гла -
вач ке. Све оно што
смо до са да до би ја -
ли ужи во, пре се ли -
ло се на свет ске мре -
же. На став ни ци су
нам сла ли ода тле за -
дат ке и упут ства ко -
ја сле де уз њих, а
на рав но и ми смо
та мо мо ра ли да ша -
ље мо по твр ду о за -
вр ше ним по сло ви -
ма. Шта ви ше, и про -
бу проб ног те ста ма -
ту ре смо на овај на -
чин оба ви ли. Када
се се тим по сле све -
га... За дрх тим.

Уско ро је крај, ме -
ђу тим као да је ју че
би ло ка да смо... Па,
ево нас на пра гу ма -

ту ре. С на дом да ће овај про ду -
же так на кра ју школ ске го ди не
на по кон сви ма на ма ус пе ти. Да -
кле, кре ни мо хра бро. А да, још
и да др жи мо пал че ве уз то!

Имре Мар ти нек

ИМ ПРЕ СИ ЈЕ УЧЕ НИ ЦЕ ОСМОГ РАЗ РЕ ДА

На пра гу ма ту ре…

Ро ђе на у Вој ло ви ци, Хар ги та
Ха лас је 2019. го ди не до спе ла у
Уче нич ки дом у ди ја спо ри при
ре фор мат ској жу пи Ке ха лом у
Тран сил ва ни ји, као сти пен ди -
ста про гра ма „Пе те фи Шан дор”
ма ђар ског Др жав ног се кре та -
ри ја та за на ци о нал ну по ли ти -
ку. Због тре нут не гло бал не епи -
де ми о ло шке си ту а ци је, мла да
да ма тре нут но спро во ди сво је
бла го сло вље не ак тив но сти учи -
те ља од ку ће, од но сно из нај ју -
жни јег на се ља Кар пат ског ба -
се на, где жи ве ре фор ма ти.

Око сни цу сле де ће бе ле шке, ко -
ја пред ста вља струч ни ре зи ме
по след њих ме се ци – на рав но, уз
до зво лу ау то ра – пре у зео сам из
члан ка об ја вље ног у цр кве ном
ли сту „Ре фор мат ски жи вот” Ре -
фор мат ске хри шћан ске цр кве у
Ср би ји. До вр ша вам га Хар ги ти -
ном ва жном на ја вом, ко ја се од -
но си на ње ну бли ску бу дућ ност
и лич не пла но ве и иде је.

Стру ка и страст ве за на 
за де цу

Да кле, Ке ха лом. На ла зи се у
ју жној Тран сил ва ни ји, на ме -
сту су сре та сак сон ско-ру мун -
ске те ри то ри је и Зе мље Се ке -
ља. Ма ђа ри у том ре ги о ну на -
се ље ни су на кон исе ља ва ња
Сак са и по че ли су да гра де цр -
кве и ор га ни зу ју шко ле. На кон
про ме на 1989. го ди не осно ван
је ма ђар ски вр тић и ма ђар ско
оде ље ње у ло кал ној струч ној
шко ли. Та ко је школ ска мре жа
у Ке ха ло му по ста ла пот пу на,
што пру жа при ли ку за основ -
но школ ско и струч но обра зо -
ва ње сред њо шко ла ца уче ни ка
из гра до ва и се ла где су Ма ђа -
ри у ма њи ни. Сти пен ди ста Хар -
ги та Ха лас, ко ја је од ра сла ме -
ђу ре фор ма та ма крај до њег то -
ка Ду на ва, прет ход но је осна -
жи ва ла ма лу ма ђар ску за јед -
ни цу у Ма ра ди ку, под у ча ва -
њем ма ђар ског је зи ка и ор га -
ни зо ва њем раз ли чи тих срод -
них про гра ма. Мо то сво га зва -
ња, от кад зна за се бе,  по зај ми -
ла је од Шан до ра Ма ра и ја: „По -
сто ји са мо јед на  вр ста истин -
ског па три о ти зма: ако се не ко
ту где упра во је сте уз пот пу ну
ода ност и без у слов ни на пор за -
ла же за свој рад”.

– Ро ђе на сам 1991. го ди не
усред ју жно сло вен ског ра та, са -
мо два де сет ки ло ме та ра од срп -
ске пре сто ни це, у Вој ло ви ци,
на се љу на се ље ном Се ке љи ма
на до њем то ку Ду на ва. Од ра -
ста ју ћи у све ште нич кој по ро -
ди ци, као де те сам сма тра ла
за јед ни цу ва жном и ужи ва ла у
по се ти кул тур ним и цр кве ним
до га ђа ји ма. Пре не го што сам
кре ну ла у шко лу, мо ји ро ди те -
љи су во ди ли ве ли ку бор бу да
по кре ну на ста ву на ма ђар ском
је зи ку у на шем се лу, што је
има ло ве ли ког ути ца ја на ме -
не, и по ку ша ла сам да це ним
то што сам мо гла да на у чим
да чи там и пи шем на ма ђар -
ском. Чак и на кон за вр шет ка
основ не шко ле да ла сам ве ли -
ку жр тву да бих мо гла да на -
ста вим сту ди је на ма ђар ском
је зи ку, јер сам упи са ла гим на -
зи ју у Су бо ти ци, 200 ки ло ме -
та ра од сво је ку ће. Од  сво јих
ти неј џер ских го ди на сам пу но
по ма га ла у хри шћан ским кам -
по ви ма, а ор га ни зо ва ла сам и
не ко ли ко днев них кам по ва, по -
себ но у Шу ша ри, где да нас, на -
жа лост, не ма ма ђар ске шко ле.

Хар ги та је ди пло ми ра ла на
основ ним сту ди ја ма пе да го ги -
је Фи ло зоф ског фа кул те та у Но -
вом Са ду 2015. го ди не. То ком
уни вер зи тет ских го ди на уче -
ство ва ла је у су бот њој игра о ни -
ци Ма ђар ског кул тур ног центра

„Пе те фи Шан дор” у Но вом Са -
ду, пр во као по моћ ник, а за тим
као во ди тељ ак тив но сти. По -
сто ја ње и суд би на свих Ма ђа ра
у Кар пат ском ба зе ну од у век су
јој би ли бли ски, а на ње ну ве -
ли ку ра дост ус пе ла је 2016. го -
ди не да от пу ту је у Бе ре го во у
Укра ји ни, где је по ла го ди не
во лон ти ра ла у ре фор мат ској цр -
кви. Вра тив ши се ода тле, две
го ди не је би ла учи те љи ца де ци
ни жих раз ре да у Ма ра ди ку.

Да ли је ва жни је да бу деш
Ма ђар или хри шћа нин?

– Уз на став ни план и про грам,
де цу сам го то во мо ра ла да учим
из но ва њи хов из вор ни је зик,
што за ме не ни је био са мо ве -
ли ки иза зов, већ и за ни мљи во
и дра го це но ис ку ство. Сва ког
ме се ца сам ишла у Ни кин це на
ча со ве не го ва ња ма тер њег је -
зи ка, углав ном пу тем на род них
ига ра, јер та мо уче ма ђар ски
го то во као стра ни је зик. Као ре -
фор ма ту у Вој во ди ни, не ко ли -
ко пу та ми је па ло на па мет да
ли је мо је ма ђар ство или хри -
шћан ство ва жни је. Уко ли ко бих
мо ра ла да би рам, че га бих се
пре од ре кла, по ста вља ла сам
по не кад се би пи та ње. Од го во -
ри ла сам те о риј ски, у прак си
ме Го спод још ни је ста вио на
про бу. Пр во бит но, ја сам
хришћа нин, у дру гом ре ду ре -
фор мат, али као тре ће, и мо је

мађар ство има ве о ма ва жну уло -
гу у мом жи во ту. Про грам сти -
пен ди је „Пе те фи Шан дор” пру -
жио ми је при ли ку да, об је ди -
нив ши те три ства ри, от пу ту јем
на но во ме сто, при ку пим ис ку -
ства из дру ге зе мље и у ме ђу -
вре ме ну слу жим Бо гу пре ма сво -
јим нај бо љим спо соб но сти ма.

Хва ла Бо гу, и у Ке хал му у
Тран сил ва ни ји, ко ја је ки ло -
ме три ма ве о ма уда ље на од Вој -
ло ви це, Хар ги ту су сма тра ли
не са мо при ја те љем већ и чла -
ном по ро ди це. Ка ко ка же, то
је оте жа ло опро штај од њих,
од та мо шње за јед ни це. Да ли
је на кон за вр шет ка ван ред ног
ста ња, ко је је сту пи ло на сна гу
сре ди ном мар та, опро штај ко -
на чан, на ту ди ле му ни ка ко
ни је јед но став но да ти од го вор!

– А што се ти че бу дућ но сти,
иа ко ме че сто зо ву и оче ку ју ме
на зад, мој при ват ни жи вот је
са да до шао до из ра жа ја. Спре -
мам се за уда ју. Ме ђу тим, ве -
ру јем и при зна јем да ћу са сво -
јим до са да шњим рад ним ис ку -
ством, сво јим до са да шњим зна -
њем, и да ље мо ћи да пре по зна -
јем мо гућ но сти и сред ства што
по ма жу на шим за јед ни ца ма.
Же лим да ра дим свој по сао на
на чин ко ји за на шу бу ду ћу за -
јед ни цу – куд год да одем са
сво јим парт не ром – ујед но зна -
чи и на ста вак си гур не град ње.

Имре Мар ти нек

СТИ ПЕН ДИ СТА ПРО ГРА МА „ПЕ ТЕ ФИ ШАН ДОР”

РЕ ФОР МАТ ИЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ КОД 
РЕ ФОР МА ТА У ТРАН СИЛ ВА НИ ЈИ

Кул тур ни жи вот упу ћен на при -
нуд ни од мор у Де бе ља чи та ко -
ђе до жи вља ва раз до бље пла ни -
ра ња ис пре пле те ног с на дом.
Че ка ју ћи на по нов ни по че так,
што пре.

Пр вих да на ма ја раз го ва рао сам
с Ла слом Хор ти јем, ди рек то ром
ло кал ног До ма кул ту ре „Јо жеф
Ати ла”, та ко ре ћи у дво ри шном
окру же њу и у пот пу ном скла ду
с ва же ћим про пи си ма. Са ста нак
је у осно ви био об ја вљи ва ње но -
ви на око ово го ди шњег фе сти ва -
ла ма ђар ске пе сме и чар да ша
ВИ ВЕ. У пи та њу је ма ни фе ста -
ци ја ко ја би оку пи ла љу би те ље
тог жан ра два де сет пе ти пут, са
ове и с дру ге стра не гра ни це. Уз
бож ју по моћ, и овог пу та би за
пу бли ку би ле ор га ни зо ва не две
зна чај не ве че ри пе сме. Пред ста -
ви ће се и сви они не ка да шњи
ама те ри ко ји ма је не рет ко упра -
во успех по стиг нут на овој ма -
ни фе ста ци ји био од скоч на да -
ска, куд год да их је жи вот ка -
сни је водио.

Ре ал но гле да но, на жа лост,
ми љеи ко ји ожи вља ва ју пе сме:
не ка да шње по зна те ка фа не, ба -
ло ви и тра ди ци о нал на вен ча ња
– без њих се пе сме не ма ју за -
шта ве зи ва ти ов де у Ср би ји. До -
ду ше, по жу те ле фо то гра фи је го -
во ре о дав ној про шло сти, али
што се ти че бу дућ но сти ов де и
са да, мо ра мо за слу жно де ло ва -
ти у ве о ма ре ал ној са да шњости.

То ком на шег раз го во ра ви -
ше пу та је ре че но да се ор га -
ни за то ри ово го ди шњег фе сти -
ва ла ВИ ВЕ при пре ма ју с нај -
ве ћом мо гу ћом па жњом за ју -
би леј дуг ско ро че тврт ве ка.  У
знак за хвал но сти за труд при -
пре ма ју се ди пло ме и пла ке те
за сва ког ко је у би ло ко јој фор -
ми био пот по ра / ви тал на сна -
га фе сти ва ла, по кре ну тог дав -
не 1996. го ди не.

– Ка да узме мо у об зир бри -
ге, те шко ће и стро ге ме ре ко је

све нас по га ђа ју као ре зул тат
тре нут не епи де ми о ло шке си -
ту а ци је, би ло би ви ше не го нео -
д го вор но да се уљуљ ка ва мо у
би ло ка кве илу зи је – на гла ша -
ва ди рек тор Хор ти. – Оно што
је ре че но за сад је су пла но ви
ко је, ако по сто ји са мо и је дан
на чин, же ли мо да оства ри мо,
по мо гућ ству по след њег ви кен -
да у сеп тем бру. У прин ци пу, и
ка сни ји да ту ми од тог би ли би
по год ни. Не ких ра ни јих го ди -
на, упр кос свим на шим на по -
ри ма, ус пе ли смо да ор га ни зу -
је мо фе сти вал тек у де цем бру,
али на ши про бле ми с гре ја њем
уве ли ко су жа ва ју ор га ни за ци -
о ни про стор. Ме ђу пла но ви ма
за ову го ди ну био је и дан се -
ћа ња ка да би смо се с ду жном
па жњом се ћа ли на ших пре да -
ка до се ље ни ка. То би био пе ти
су срет по ре ду, не где кра јем
ав гу ста. Та ко ђе смо за до вољ ни
ти ме што ни овог пу та ни смо
из о ста вље ни с ве ли ке ори јен -
та ци о не ма пе „Са ла шког по зо -
ри шта” за 2020. го ди ну. А са да
смо ту, ра де ћи у та ко зва ном
home office-у. Че ка ју ћи шта ли
ће до не ти но во су тра...

До бро и зло – под јед на ко. У
то не ма сум ње. На при мер, ви -
ше зна ко ва упу ћу је на то да ће
на кон ма ту ре, ка ко је то ура ди -
ла ве ћи на мом чи ћа из гру пе на
кра ју школ ске 2018/2019. годи -
не, де вој ке ти неј џер ке уско ро
мах ну ти уз „Бог с ва ма” фол -
клор ној гру пи. У пи та њу је једна
од нај и стак ну ти јих мла дих гру -
па, сек ци ја у До му кул ту ре Дебе -
ља че, ко јој не мањ ка ју ни награ -
де ни про фе си о нал на при знања.

– Са они ма ко ји оста ну, ми -
слим на де цу из мла ђе ста ро -
сне гру пе, на жа лост, мо ра мо
по че ти мно го то га из но ва да
ра ди мо. По ста ви ти на по сто је -
ће те ме ље, пре ма на шим мо -
гућ но сти ма, још трај ни је сту -
бо ве од до са да шњих!

Имре Мар ти нек
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Ива но во је мул ти ет нич ко на -
се ље у ју жном Ба на ту ко је при -
па да гра ду Пан че ву и уда ље но
је са мо осам на ест ки ло ме та ра
од гра да, дуж до њег то ка Ду -
на ва. Из глед се ла у по след њим
го ди на ма до ста се про ме нио и
са да је то па жљи во уре ђе но на -
се ље. Због ње го вог ге о граф ског
по ло жа ја, све ви ше љу ди из ур -
ба них сре ди на ту тра жи уто -
чи ште – као ту ри сти или при -
вре ме ни ста нов ни ци.

Упр кос ван ред ној си ту а ци ји, у
цен тру се ла Ива но во је то ком
по след њих не ко ли ко ме се ци
ура ђе но мно го по сла под вођ -
ством чла но ва Са ве та и пред -
сед ни ка Ме сне за јед ни це Ива -
но во. Сам цен тар пред ста вља
зе ле ни по јас са игра ли штем и
ре но ви ра ним јав ним згра да ма.
До бра са рад ња ло кал них ин -
сти ту ци ја и ор га ни за ци ја уро -
ди ла је пло дом.

То ком на ше по се те раз го ва -
ра ли смо с пред сед ни ком Са -
ве та Ме сне за јед ни це Ива но во
Јо шком Ду ду јем, ко ји је са за -
до вољ ством дао из ја ву о не дав -
но за вр ше ним ра до ви ма.

– Ра ди ли смо и у вре ме ван -
ред ног ста ња, од пр вог да на.
Пот пи са ли смо уго вор 11. мар -
та и 16. мар та смо уве ли из во -
ђа че у по сао. Ура ди ли смо два
про јек та, и то: про је кат пар кин -

га и тро то а ра ис пред До ма кул -
ту ре и про је кат пар кин га и тро -
то а ра ис пред вр ти ћа. То је кон -
стру и са на згра да ста рог ва тро -
га сног до ма. Оста ли су не ки
спољ ни зи до ви, оста ло је све
но во и ком плет на ре кон струк -
ци ја те згра де је ура ђе на – ин -
фор ми сао нас је пред сед ник.

Пр ва фа за уре ђе ња згра де
об да ни шта за вр ше на је 2017.
го ди не, а дру га фа за 2019. го -
ди не. Ове ин ве сти ци је су оства -
ре не сред стви ма По кра јин ског
фон да и Гра да Пан че ва.

Не сма њу је се број школ ске
де це

Цен трал на згра да ло кал не
Основ не шко ле „Мо ша Пи ја -
де” ле па је и уред на, а ње на
опре ма је мо дер на, упр кос чи -
ње ни ци да је згра да ве о ма ста -
ра. Је дан од глав них ци ље ва
раз вој ног пла на шко ле је очу -
ва ње све га што Ива но во чи ни
по себ ним и пре по зна тљи вим,
не са мо у ужем окру же њу већ
и ши ре. Ка да је на ста ла ван -
ред на си ту а ци ја, на став нич ко
ве ће је бр зо ор га ни зо ва ло уче -
ње на да љи ну, а у ро ку од не -

ко ли ко да на на став ни ци су би -
ли у кон так ту са уче ни ци ма.

– На ста ва све вре ме функ -
ци о ни ше на за до во ља ва ју ћем
ни воу, са да де ца ре дов но ра де,
а циљ нам је био од са мог по -

чет ка, да мо ти ва ци ја ка ко уче -
ни ка, та ко на став ни ка и ро ди -
те ља до кра ја школ ске го ди не
оста не на ви со ком ни воу – ре -
кла је Са ња Си мић Ми ја то вић,
ди рек тор ка Основ не шко ле
„Мо ша Пи ја де” у Ива но ву. До -
да ла је да се оче ку је да ће на -
ред не го ди не у школ ским клу -
па ма и у при прем ном оде ље -
њу вр ти ћа би ти не ко ли ко де це
ви ше не го ове го ди не.

Пла ни ра но је да од на ред не
школ ске го ди не, 1. сеп тем бра,
кре не да ра ди и јед на гру па вр -
ти ћа, це ло днев ни бо ра вак за
де цу уз ра ста од три и по до пет
и по го ди на.  Згра да ко ју ло -
кал но До бро вољ но ва тро га сно
дру штво већ дав но не ко ри сти
на ла зи се на школ ској пар це -
ли и уз по моћ По кра јин ског
се кре та ри ја та за обра зо ва ње из -
вр ше на је ње на ре кон струк ци -
ја. Пре ма свим из гле ди ма, оче -
ку је се да ће од сеп тем бра ту
бо ра ви ти нај мла ђи Ива нов ча -
ни, ко ји пр ви пут кре ћу у вр -
тић и сти чу сво ја пр ва зна ња у
за јед ни ци, и ујед но се дру же.

Дом кул ту ре „Жар ко Зре ња -
нин” ко ји по сто ји у се лу до ма -

ћин је број них до га ђа ја то ком
це ле го ди не. У ван ред ној си ту -
а ци ји узро ко ва ној епи де ми јом
ко ро на ви ру са не ко ли ко до га -
ђа ја је од ло же но или от ка за но,
та ко да је овај пе ри од ко ри -
шћен за уре ђе ње згра де. Про -
стор ис пред згра де је об но вљен,
али је и згра да у пот пу но сти
про ме ни ла свој из глед. Мар ко
Гу ран, ди рек тор До ма кул ту ре
„Жар ко Зре ња нин”, ин фор ми -
сао нас је о ра ду:

– За ме ни ли смо глав на ула -
зна вра та и про зо ре, за вр ше но
је фар ба ње спољ не фа са де. Та -
ко ђе се пла ни ра сре ђи ва ње про -
сто ри је би бли о те ке. По чет ком
фе бру а ра, пре ван ред ног ста -
ња, у До му кул ту ре је ура ђе на
но ва гро мо бран ска ин ста ла ци -
ја, та ко да је згра да са да без -
бед на.

Про шле го ди не, као пр ви
про је кат по др жан од стра не
Ми ни стар ства спољ них по сло -
ва Ре пу бли ке Бу гар ске, ре но -
ви ра на је ве ли ка би о скоп ска
са ла, а на је сен је већ одр жа но
све ча но отва ра ње. Све ово да је
пред у сло ве за ор га ни за ци ју кул -
тур них до га ђа ја у Ива но ву, ка -

ко би пу бли ка мо гла да ужи ва
у ква ли тет ним про гра ми ма.

Ва жан је оп ста нак удру же ња

Ма ђар ско кул тур но-умет нич ко
дру штво „Бо наз Шан дор” из Ива -
но ва, чи ји је циљ да не гу је и
пре но си тра ди ци је и оби ча је бу -
ко вин ских Се ке ља ко ји ту жи -
ве, про шле го ди не је уз по моћ
Др жав ног се кре та ри ја та за на -
ци о нал ну по ли ти ку Ма ђар ске
пре ко Фон да ци је „Бе тлен Га -
бор” ку пи ло ку ћу у цен тру се ла,
где, осим ре дов них оку пља ња,
тре ба да бу де уре ђе на ет но-со -
ба. Про шло је два де сет го ди на
од осни ва ња удру же ња, та ко да
су про сла ва ове зна чај не го ди -
шњи це и зва нич но отва ра ње ку -
ће та ко ђе укљу че ни у ово го ди -
шњи план ра да. Фи нан сиј ска
по др шка за ак тив но сти удру же -
ња мо же се обез бе ди ти пу тем
до ма ћих и ма ђар ских до на ција.

– На по чет ку го ди не смо под -
не ли кон кур се за пла ни ра не ма -
ни фе ста ци је, од ко јих смо ви -
ше од ло жи ли за дру гу по ло ви -
ну го ди не. Ве о ма би смо во ле ли
да ре а ли зу је мо осве ште ње на -
шег се ди шта, Смо тру ма ђар -

ских кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва ју жног Ба на та и, на кра -
ју го ди не, „Ју жно ба нат ски су -
срет бо жић них оби ча ја и витле -
јем ских ига ра”. За ове про гра -
ме оче ку је мо до на ци је – ре као
нам је Ан драш Не мет, пред сед -
ник МКУД-а „Бо наз Шандор”.

С до ла ском ле пог вре ме на
има пу но по сла око но ве ку ће,
али чла но ви дру штва се ра до
при хва та ју уре ђе ња, јер има ју
јед но ме сто где мо гу ре дов но
да се ви ђа ју, дру же и при пре -
ма ју за про сла ве. У ве ћим ра -
до ви ма и Ме сна за јед ни ца им
пру жа по моћ.

У Ива но ву су се пре бу ко -
вин ских Се ке ља, 1868. го ди не,
на ста ни ли ба нат ски Бу га ри –
Пал ће ни, ко ји од та да чу ва ју
свој је зик, тра ди ци о нал не игре,
оби ча је и ве ру. Удру же ње ба -
нат ских Бу га ра „Ива но во –Ба -
нат”, ко је де лу је и да нас, на -
след ник је удру же ња ко ја су
ра ди ла прет ход них го ди на. Ау -
гу стин Ка ла пиш, пред сед ник
удру же ња, ре као је да ће, по -
ред по кре та ња тра ди ци о нал не
фол клор не гру пе, би ти ор га -
ни зо ва не и је зич ке ра ди о ни це
за не го ва ње пал ћен ског бу гар -
ског је зи ка.

– У До му кул ту ре има мо кан -
це ла ри ју, то је кан це ла ри ја На -
ци о нал ног са ве та, ко ју је лич -
но пред сед ник Пр ва нов – бив -
ши пред сед ник Бу гар ске – отво -
рио пре пу но го ди на. Она се
ко ри сти за на ше по тре бе, ту је
сав кан це ла риј ски ма те ри јал,
ту одр жа ва мо са стан ке Управ -
ног од бо ра. За на ша оку пља ња
под јед на ко мо же мо ко ри сти ти
про сто ри је До ма кул ту ре и шко -
ле – из ја вио је пред сед ник удру -
же ња Ау гу стин Ка ла пиш.

До бра са рад ња ме ђу ива но -
вач ким ин сти ту ци ја ма и ор га -
ни за ци ја ма уро ди ла је пло дом,
па ће убу ду ће сви за јед но мо -
ћи да ужи ва ју у про сто ри ја ма
ко је су на ба вље не, од но сно об -
но вље не од до на ци ја.

Ило на Ле чеи

ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У МА ЛОМ НА СЕ ЉУ

ИВА НО ВО, МЕ СТО КУ ДА ЈЕ ДО БРО ОТИ ЋИ

И ПО СЛЕ СЕ ДАМ ДЕ СЕ ТЕ ГО ДИ НЕ ЖИ ВО ТА

Јед но став не, али сјај не ве жбе
Брач ни пар Ме са рош из Вој -
ло ви це ра до сно је при хва тио
по се ту. Пре ма њи хо вим ре чи -
ма, већ их је по се ти ло не ко ли -
ко за ин те ре со ва них но ви на ра
на кон што су са зна ли за Ма -
ћа шев гим на стич ки та ле нат.
Упр кос го ди на ма жи во та, он
ужи ва до бро фи зич ко и пси -
хич ко здра вље. Ма ћаш је ро -
ђен 1948. го ди не и од сво јих
мла дих да на из во ди гим на -
стич ке ве жбе, ко је с не ве ро -
ват ном ла ко ћом и дан-да нас
пред ста вља на ра зним руч но
из ра ђе ним гим на стич ким
рекви зи ти ма.

Ма ћаш и Естер Ме са рош жи ве
у склад ном, срећ ном бра ку већ
пе де сет јед ну го ди ну. Ма ћаш,
ко ји има 72 го ди не, већ пет на -
ест го ди на ужи ва у за слу же -
ним пен зи о нер ским да ни ма,
док Естер, по ред по сло ва до -
ма ћи це, ве ћи ну свог сло бод -
ног вре ме на про во ди у не го ва -
њу сво је цвет не ба шти це. И док
смо се не ко вре ме ди ви ли Есте -
ри ном цве ћу у дво ри шту, Ма -
ћаш је већ био спре ман да пред -
ста ви ве жбе. Оно што је вред -
но ди вље ња, је сте то што он
из во ди сво је вр сне, не сва ко днев -
не ве жбе не ко ли ко пу та днев -
но, ка ко би одр жао сво је фи -
зич ко и мен тал но здра вље.

Скром ни дом по ро ди це Ме -
са рош има по себ но ме сто за
опре му по треб ну за гим на стич -
ке ве жбе: ка ри ке, вра ти ла, клу -
пе, љу ља шке, ко ји се ко ри сте у
сва ко днев ној упо тре би, без об -
зи ра на вре мен ске при ли ке.
По што је и овог пу та па да ла
ки ша, мо гли смо да се ди ви мо

пр вим ве жба ма на ка ри ка ма и
вра ти лу по ста вље ним у ход ни -
ку. Он је то ли ко ис ку сан гим -
на сти чар да је у ста њу да све
вре ме при ча о оно ме шта упра -
во ра ди а да се по гла су уоп -
ште не при ме ћу је ко ли ком оп -
те ре ће њу је из ло же но ње го во
те ло.

На кон то га би ли смо оче ви -
ци ра зним спек та ку лар ним ве -
жба ма на гим на стич ким спра -
ва ма, ко је је по вре ме но пре -
ки да ла про ла зна ки ша.

Ре дов на фи скул ту ра два
пута днев но

Ма ћаш Ме са рош је пред ста -
вио де та ље свог сва ко днев ног
тре нин га с не ве ро ват ном ла -
ко ћом, че му је до дао и об ја -
шње ња:

– Ов де вам ни је по треб на са -
мо сна га, са мо сна гом не мо -
же те ни шта! Ко ли ки год да су
ми ши ћи ру ку и те ла ве ли ки,
све је уза луд. Ја не мам на ро -

чи то раз ви је не ми ши ће, али не
пи јем ни шта за њи хо во по ве -
ћа ње. Све је јед но став но, нор -
мал но. У овим ве жба ма ум и
ми ши ћи де лу ју ујед но!

На пи та ње шта он ра ди за
сво је здра вље и одр жа ва ње свог
фи зич ког ста ња, од го во рио је
крат ко:

– Гим на сти ка је по ла здра -
вља. Ако то ра ди те сва ки дан,
то је по пут ле ка. Ко мо же из -
др жа ти док ни је бо ле стан. Да -
кле, ко год то мо же да под не -
се, тре ба ло би да ве жба.

Пи та ли смо га да ли то ра ди
од мла дих да на, од де тињ ства.

– Од ма лих но гу, јер сам ја -
ко во лео гим на сти ку у шко ли
и вој сци, а по сле вој ске по чео
сам да ра дим гим на сти ку сам,
код ку ће. Имам клу пу, ка ри ке,
љу ља шке, раз не ства ри ко је су
ми по треб не, та ко да не мо рам
ни куд да идем. Ја ра дим код
ку ће, сам. До ста мла дих љу ди
до ла зи, па та да и ја ве жбам с

њи ма, игра мо се.
На пи та ње да ли обра зу је

мла де, од го во рио нам је:
– Да, мла де оба ве зно, а ја

идем на фуд бал два пу та не -
дељ но, ка ко кад... Сад кад ни је
мо гло због епи де ми је ни смо
ишли, али углав ном во лим да
играм фуд бал.

Као сво је вр сни иза зов ко ри -
сти сва ку при ли ку да об ја ви:
во лео би да упо зна не ко га ко
би мо гао да са вла да и по ка же
ве жбе ко је он пре зен ту је.

По ро ди ца је, по ред здра вља,
њи хо во бо гат ство

Брач ни пар Ме са рош с по но -
сом спо ми ње чла но ве по ро ди -
це: три ћер ке и њи хо ве по ро -
ди це. Жи вот их је на гра дио са
сед мо ро уну ча ди и пра у ну ком.
Иа ко не ко ли ко чла но ва њи хо -
вих нај ми ли јих жи ве у ино -
стран ству да ле ко од ку ће, на
ли ци ма њи хо вих ро ди те ља се
од ра жа ва ра дост ка да их по -
ми њу. Ве ру ју да они ко ји се не
мо гу ов де сна ћи мо ра ју оти ћи,
али ов де увек по сто ји по ро дич -
но гне здо, где се оче ку је и по -
вра так оних ко ји су да ле ко од
ку ће.

Не из о став но је пи та ње да ли
чла но ви по ро ди це сле де Ма -
ћа ша у спор ту.

– Сви уну ци ме сле де, јер су
ве жба ли са мном од ма лих но -
гу. Они има ју спра ве, баш као
и ја, са мо у ма њим ве ли чи на -
ма. Де ча ци и де вој чи це под -
јед на ко су на у чи ли не ке ве жбе
– гла сио је од го вор.

Ње го ва по ру ка за мла де је
пр вен стве но да вре ди ве жба -
ти, али са мо ко мо же, ко ни је

бо ле стан, ба рем јед ном днев -
но. За се бе ка же да на кон бу -
ђе ња ују тро пр во од ра ди  гим -
на сти ку, а свој дан за вр ша ва
исто та ко гим на сти ком пре од -
ла ска у кре вет. Пре ма ње го -
вим ре чи ма, за хва љу ју ћи то -
ме, здра вље га  до бро слу жи,
не па ти од ви со ког крв ног при -
ти ска или дру гих бо ле сти. На -
рав но, ис хра на је та ко ђе ва жна
за здра вље.

– Да би сте очу ва ли здра вље,
до ру чак је нај ва жни ја ствар ко -
ја по сто ји. Мно ги љу ди гре ше
што не до руч ку ју. „До руч ко ва -
ћу ка сни је”, ка жу не ки. Кад до -
ђе под не, ту је и ру чак, они
спо је до ру чак и ру чак. То ни је
до бро! До ру чак је нај ва жни ја
ствар, као и да се увек до руч -
ку је у исто вре ме – гла си му -
дар са вет.

Ма ћаш Ме са рош је сво ју пен -
зи ју за ра дио у По шти: де сет
го ди на је до ста вљао те ле гра ме
и пи сма, а по том по пра вљао
мо то ци кле у вла сни штву По -

ште за цео Ба нат. И ов де се
по сао ком би но вао с хо би ји ма,
јер су му мо то ци кли би ли
страст још од ма лих но гу. Ка -
сни је, чак и на кон пен зи о ни -
са ња, за ра ђи вао је до дат ни при -
ход за сво ју по ро ди цу по прав -
ком мо то ра. Са да не ма по тре -
бе за ње го вим ра дом, јер су са -
вре ме не ма ши не за ме ни ле ста -
ре мо то ци кле.

У ме ђу вре ме ну је сти гла и
јед на од ње го вих уну ка, ко ја се
ра до при дру жи ла де ди у по ка -
зи ва њу ве жби. На кон што је
ки ша по тре ћи пут пре ста ла,
њи хов по след њи за јед нич ки
трик био је љу ља ње на ау то мо -
бил ској гу ми при чвр шће ној на
лан це. Био је то ср да чан при -
зор док су де да и уну ка, као
де ца, ужи ва ли у ле ту сво је вр -
сне љу ља шке. Оно што би мно -

ги ма био иза зов, за чла но ве по -
ро ди це Ме са рош је сва ко днев -
на за ба ва, јед но став на, али сјај -
на фи скул ту ра.

Ило на Ле чеи
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Обу ћар ску ра ди о ни цу Чор дић
у Де бе ља чи осно вао је чи ка Ра -
ди сав из Идво ра још пре мно -
го го ди на. С об зи ром на здрав -
стве не ме ре пре до стро жно сти,
на жа лост ни сам мо гао лич но
да срет нем обу ћа ра ко ји је у
осам де се тим го ди на ма, али не -
за ви сно од то га, још увек ак ти -
ван. Уме сто то га, ње гов син Го -
ран се оба ве зао да ће ожи ве ти
да ле ку про шлост. При чу, ко ја
има охра бру ју ћу са да шњост, а
има и бу дућ ност. На рав но, ово
от кри ће ви ше не из не на ђу је,
бу ду ћи да је и Мар ко, по то мак
ко ји при па да тре ћој ге не ра ци -
ји, већ не ко вре ме те мељ но
укљу чен у про фе си ју оца и деда.

Они су мо ји су се ди из ули це, с
ко ји ма сам и ра ни је че сто имао
при ли ку да се срет нем и при -
јат но раз го ва рам. Чи ка Ра де, ве -
ран свом до бром оби ча ју, ра но
ују тро се би ци клом во зи до сво -
је обу ћар ске рад ње, ко ја се на -
ла зи у ве ли кој ули ци, у не ка да -
шњи низ мај сто р ских ра ди о ни -
ца, ода кле су с вре ме ном за у век
не ста ли ода ни из во ђа чи сјај них
про фе си ја. С по ја вом ван ред не
си ту а ци је гво зде не жа лу зи не се
ни су по кре ну ле ни на ње го вој
ма лој рад њи већ ду го вре ме на.

Све док ис пред ра ди о ни це мај -
сто ров син и сна ја ни су по че ли
да про да ју на овај на чин раз не
ко ма де обу ће упа ко ва не у ку ти -
је, с не у ни шти вим оп ти ми змом,
иа ко се и у њи хо вим гла ва ма
по ја ви ла ми сао: ко би уоп ште
по же лео у ова квим тре ну ци ма
да ку пи ци пе ле, сан да ле или
чак па пу че за пла жу? По го то во
ка да их, пре ма тре нут но ва же -
ћим про пи си ма, мо же те ко ри -
сти ти са мо код ку ће из ме ђу че -
ти ри зи да или у ба шти.

– Тач но је да се крај све та
пред ви ђа већ не ко ли ко хи ља да
го ди на, али ми се ипак не обес -
хра бру је мо – од го ва ра Го ран на
за јед нич ко пи та ње свих нас и
по зи ва ме да ље у скром ну мај -
стор ску ра ди о ни цу свог оца. Се -
ли смо на по јед ну сто ли чи цу,
дис крет но се освр ћем око се бе.
Тик до нас, по ред шал те ра, на -
ла зи се ши ва ћа ма ши на мар ке
„пфаф 138-6 У”. На јед ној по -
ли ци су ала ти, а на дру гој је низ
обу ће пре у зе те у пе ри о ду пре
тре нут ног при нуд ног од мо ра,
ко ја је за тим по пра вље на. Зид
на су прот ула за кра си мно штво
фо то гра фи ја из ва ђе них из по -
ро дич ног фо то-ал бу ма.

Про фе си ју је тре ба ло укра сти

– Мој отац до ла зи из Идво ра,
из по ро ди це с ни ским при ма -
њи ма, с тро је де це. Ње га су ро -
ди те љи већ као два на е сто го ди -
шња ка да ли да бу де ше грт код
ло кал ног обу ћа ра – по чео је Го -
ран да раз мо та ва клуп ко приче.

– Иа ко су ро ди те љи пла ћа ли
мај сто ру шко ла ри ну, то ком

прве го ди не ше гр то ва ња мој
отац је углав ном био за ме на
ру ку и но гу мај сто ра и мај сто -
ри це, а не рет ко би му по ве ри -
ли на чу ва ње и не ста шно де те
по ро ди це. Тре ба ло му је још
го ди ну да на да за поч не де лат -
но сти ве за не за стру ку – на -
рав но, пр во и у то ме по чев ши
од нај го рих по моћ них по сло -
ва. Шта ви ше, на тај на чин да
је ве шти не про фе си је у нај пот -
пу ни јем сми слу те ре чи мо рао
да учи кроз па жљи во по сма -
тра ње, ско ро да кра де од мај -
сто ра. Свет је та да био пот пу -
но дру га чи ји не го да нас. Мој
отац на кра ју не са мо да је ис -
тра јао у слу жби већ је, ка да је
не ко ли ко го ди на ка сни је по -
ло жио мај стор ски ис пит, мо -
гао да се ис так не као пра ви
мај стор чак и у „нај лу ђем” окру -
же њу. Пре се ље ње ова мо је та -

ко ђе је дан ва жан ко рак ње го -
вог оса мо ста ље ња. Де бе ља ча је
би ла на да ле ко по зна та по сво -
јим ва ша ри ма и ин ду стри ји.
Ов де је ра дио у фа бри ци обу ће
„Мо да” два де сет се дам го ди на,
на кон че га је отво рио ову ма лу
ра ди о ни цу у ко јој са да се ди мо
– при ча Го ран.

Би ле су му по треб не са мо
три го ди не за про ме ну, пре не -
го што се с по сла одр жа ва ња
ма ши на у по ме ну тој фа бри ци
ци пе ла пре ба цио и сам на ову
стру ку. Ди пло ми рао је као ин -
же њер елек тро тех ни ке, спе ци -
ја ли зо ван за ви со ко на пон ске
жи це, ко га би сва ка ве ли ка ком -
па ни ја у то вре ме с во љом за -
по сли ла на пу но рад но вре ме,
без раз ми шља ња. На сре ћу или
пре на не сре ћу? – на кон де це -
ни ја ово пи та ње је два да вре ди
ви ше по те за ти – мој ком ши ја,

ко ји је тре нут но у пу но ћа свог
жи во та и сна ге, увек је био сво -
је вр сна сен ти мен тал на фи гу -
ра. И остао је осо ба ко ја ни је
са мо са вла да ла на по ран рад ни
ри там, већ та ко ђе мо же да ужи -
ва у ство ре ним до бри ма, ме ђу
по ро ди цом и при ја те љи ма. Ве -
се ло и оду ше вље но, а не мо же
про пу сти ти ни сви ра ње ги та -
ре. У су шти ни, и нас је му зи ка
по ве за ла пре је да на ест го ди на.

Тре ћа ге не ра ци ја учи стру ку

– Пред у зет ни штво ће, нај ве ро -
ват ни је, наш син пре у зе ти и
ра ди ти да ље – на ста вио је Го -
ран сво ју при чу. – Мар ко је
кре нуо ста зом обу ћа ра од са -
мог по чет ка, без не по треб них
за о би ла зни ца. Ње го ви учи те -
љи у по чет ку не са мо да ни су
раз у ме ли ње го ву од лу ку већ су
по ку ша ли да га усме ре на дру -
ге, та ко ре ћи бес пре кор не стру -
ке, ви дев ши ње го ве од лич не
ре зул та те у уче њу. Бес ко ри сно.
Са да већ ком би ну је све што је
од ма лих но гу на у чио од ме не
и свог де де с тех нич ким и тех -
но ло шким зна њем ко је је сте -
као у шко ли. А ако ће за и ста
ис тра ја ти по ред обу ћар ског за -
на та, и ако оста не код ку ће,
ње му ће већ би ти лак ше не го
што је на ма би ло. У сми слу
пре би ва ли шта и рад не опре ме,
сва ка ко. А оста ло ће ка сни је
да се фор ми ра.

Иа ко су Чор ди ће ви ве ли ки
мај сто ри у би ло ко јем сег мен -
ту про из вод ње и услу га, у но -
ви је вре ме, укљу чу ју ћи пе ри од
пре ван ред ног ста ња ко је је по -

че ло сре ди ном мар та 2020, на -
ста ла је јед на уну тра шња хи је -
рар хи ја по де ле ра да. У по гле ду
сво јих тр жи шта, ви ше су гра -
ви ти ра ли „глав ном гра ду” цен -
трал ног Ба на та и се ли ма ко ја
му при па да ју. Та мо где и да нас
ква ли тет на обу ћа има про ђу.
За раз ли ку од ро бе сла би јег ква -
ли те та с Да ле ког ис то ка...

– За нас су же ље и по тре бе
куп ца, ко ри сни ка, увек на пр -
вом ме сту. Има мо и та кве му -
ште ри је ко ји ма пра ви мо обу -
ћу на ме ње ну лич но њи ма. Они
то тра же, али су та ко ђе спрем -
ни да пла те за про из вод. Мом
оцу је не ка да дав но, на при -
мер, би ло до вољ но да са мо по -
гле да, ре ци мо, сан да лу и ње -
ног но си о ца и да у раз ма ку од
не ко ли ко са ти ту обу ћу већ на -
пра ви на осно ву пу ког пам ће -
ња. Пи та те се да ли по сто ји де -
фор ма ци ја ти пич на за вр ши о -
це ове про фе си је? Па да, по -
сто ји! На при мер, за гле да мо
из бли за но ге те осо бе...

– На рав но, са мо до ви си не
гле жња! – до да је мла ди га зда
уз на ми ги ва ње. Ве се ли осмех је
од го вор на то од стра не ње го ве
же не Ро за ли је. За вре ме на шег
ју тар њег раз го во ра, она ра ди у
про дав ни ци. Опра штам се. Док
од ла зим, јед на да ма се за ни ма
за лет ње па пу че са ша ра ма. Не -
што се по кре ну ло. Из над нас,
из над ку ти ја са упа ко ва ним ци -
пе ла ма, пру жа ли су се мла ди
окру гла сти ли сто ви ли пе, на да -
ју ћи се из ве сно сти пред сто је -
ћег ме се ца, зва ног Обе ћа ње.

Имре Мар ти нек

СТА РИ ЗА НА ТИ У ДА НА ШЊЕМ СВЕ ТУ

ЈЕД НА ОБУ ЋАР СКА РА ДИ О НИ ЦА И ЊЕ НЕ ТАЈ НЕ

... Е, ово при нуд но ста ње је
свим ге не ра ци ја ма по ште но за -
да ло лек ци ју. Ово га пу та сам
код пан че вач ког брач ног па ра
за тра жио (и до био) ди ги тал ну
„ау ди јен ци ју”. Са све га јед ним,
али ипак су штин ским пи та -
њем: ка ко им про ти чу да ни?

Пи смо са од го во ром, да ти ра но
15. апри ла, на пи са ла је тет ка
Ју лиа на. Ју лиа на Ба ла ша, на -
став ни ца у пен зи ји. По што ва на

на став ни ца, чи ја је раз гра на та
пло до но сна де лат ност то ком ду -
гих де це ни ја (идеј ни ства ра лац,
ре пор тер, од го вор ни уред ник ТВ
еми си је „Ма ђар ски ми ну ти”;
осни вач и пред сед ник не вла ди -
не ор га ни за ци је Цен тра за ме -
то ди ку „Бер чек Ер же бет”; зна -
чај на лич ност у исто риј ској Де -
мо крат ској за јед ни ци вој во ђан -
ских Ма ђа ра од ње ног осни ва -
ња; ду го го ди шњи члан пред -
седни штва Ма ђар ског КУД-а

„Пе те фи Шан дор”); на гра ђе на
је На гра дом за ма њи не, ме да -
љом „Арач”, Ви те шким кр стом
Ма ђа ра за за слу гу за за јед ни цу
и на гра дом „Жи вот но ста бло”
за жи вот но де ло.

Ка ко нам про ти чу да ни у
каран ти ну?

Украт ко, у спо кој ном по ми ре -
њу са суд би ном. Оп чи ње но, са
на ма по зна тим, дра гим – а са да
на жа лост то ли ко ак ту ел ним сти -
хо ви ма на ших ве ли ка на. Као и
код пе сни ка по зна тог код нас,
Рад но ти ја, у ср цу нам се ства ра
по ни зност крат ко га да ха пре ма
не про ме ње но сти, али за раз ли -
ку од пе сни ко вих тмур них ми -
сли, ми се ипак на да мо да ће
наш ан ђео чу вар и да ље ста ја ти
иза на ших ле ђа. И бес крај на но -
стал ги ја. Не ми нов но се под се -
ћа мо и дав но про шлих вре ме на
пе ву ше ћи оне на ше ста ре песме.

„Ста ре пе сме, ста ре сли ке, 
за кр пе на ка пу ти ћу, лут ке од кр па

...
зов на шег де тињ ства, 

где си, си не – а ти где си, ма ма?”

Где су са да те де вој ке и ти
ста са ли мом ци ко ји би сад за -
ста ли ис под на ших те ра са, ис -
пред на ших вра та, ко ји би са -
да мо гли на хра ни ти и на по ји -
ти на ше ду ги низ го ди на ти -
тра не пти чи це, ко ји би са да
спа са ва ли на ше ба шти це од буј -
ног ко ро ва? Да, са да су они по -
сву да по бе ло ме све ту, рас те -
ра ни не да ћа ма ра то ва, па ка -
сни је од не ма шти не и без на ђа.
Са да они у сво јој но вој до мо -
ви ни, а ми ов де на род ној гру -
ди мер ка мо без бед но ме ђу соб -
но ра сто ја ње и бро ји мо тре нут -
ке да би смо сти гли ку ћи до за -
бра не за из лаз.

Али, док гле да мо сли ке на -
ни за них људ ских тра ге ди ја у
ви ду не пре глед них ре до ва ков -
че га у огром ним ха ла ма, све се
ми ни ма ли зу је. Све не да ће што
су ра ни је де ло ва ле гро мо гла -
сно, не сно сно, не под но шљи во,
са да по ста ју све ма ње бит не и
не ми нов но пре о вла да ва ју ту га,
стреп ња, је за... И, по пут оне ба -
ке из сти хо ва, ску пља мо гра ње
охра бре ња, али не у је се њој шу -
ми, већ на на чин ко ји омо гу ћа -
ва ју и за кљу ча на вра та за нама...

И, ето, ула зи мо из „шет ње” у
цик зо ре, пу ни мо „скла ди шта”
нео п ход ним на мир ни ца ма и
ви та ми ни ма за не де љу да на,
за тим сле ди ску пља ње но ве сна -
ге пу тем из да шног сна, да би -
смо по сле опет мо гли по но во
пре ћи и у че ти ри зи да на ону
сун ча ни ју стра ну све та... Не са -
мо тра же ћи, већ и про на ла зе -

ћи у ње му све оне ле по те ко ји -
ма нас је жи вот по да рио то ком
ових про ле те лих осам де це ни -
ја... И, по пе сни ку, и ми као
пти це, с гра не на гра ну, оби ла -
зи мо сва дра га ста ра ме ста и
ску пља мо слат ке успо ме не по -
пут пче ла с цвећа.

Има вре ме на за ево ци ра ње
успо ме на

И на том пу ту ево ци ра мо дра ге
успо ме не на пло до но сне дру -
штве не де лат но сти, у че му нам
по ма жу и мла ђи при вр же ни
при ја те љи с по не ком ста ри јом
сли ком на ко јој смо још „пре -
по зна тљи ви”. Успо ме не и фил -
мо ви, књи ге и кон цер ти. За хва -
љу ју ћи на шим све ште ни ци ма
ко ји су пре но си ли цр кве не об -
ре де, што нам је ули ва ло на ду.
И пе сме, и сти хо ви, и по но во
по зна ти сти хо ви. Кла си ци, што

из књи га, што из „ма лог пр ста”,
про на ла же ње и нај но ви јих би -
се ра на сај то ви ма. Тра го ви већ
ско ро за бо ра вље них де лат но сти
из „до ма ће ар хи ве”. По ро дич -
на пи сма из про те клих сто два -
де сет го ди на, жи вљи кон так ти
с мла ђом ге не ра ци јом по ро ди -
це Нађ са око 33 уну ка и са
оста лом род би ном.

То је ујед но и вре ме са зна ња
о не се бич ној на кло но сти и по -
мо ћи на ших при ја те ља. Људ -
ска до бро та нам по но во за ди -
ре до дна ду ше, то искре но на -
сто ја ње да нам по мог ну у за бо -
ра вља њу оне тре нут не не спо -
соб но сти ство ре не при ну дом
окол но сти, а и да убла же пси -
хо зу ко ју ства ра пер ма нент но
пре ба ци ва ње због на ше ста ро -
сти. Но, Бо гу хва ла, те рет тих
по зни јих го ди на још и не осе -
ћа мо пре ви ше. За сад. Па ни је
ни чу до ако не ке при мед бе по -
не кад из ра жа ва мо и ко јим „про -
фа ни јим об ли ком мо ли тве”
пре те жно са за мер ком на про -
ток ин фор ма ци ја, да пра ву
исти ну – ако та ко не што по -
сто ји – тре ба да иш че пр ка мо
из мно штва че сто кон тра дик -
тор них из ја ва и ко мен та ра.

Пи таш ка ко нам про ти чу да -
ни у за тво ре но сти? Украт ко: у
при нуд ном ми ро ва њу те ше ћи
се уз диг ну тим фор му ла ци ја ма
на ших ве ли ка на: ми ре ћи се са
не да ћа ма гор ким, не моћ ним
осме хом... (По сто ји ли и дру го
ре ше ње?) То ли ко је још не до -
вр ше них по сло ва! (Мо жда ће
још би ти при ли ке за што шта.)
И, по ма ло ша љи во, у сти лу опе -
ре те: „Удво је, жи вот је пре сла -
дак сан, удво је”.

Бо гу хва ла, ово је за нас дво -
је и оства ре но!

Имре Мар ти нек
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Карољ Лајко
(1943–2020)

У 77. го ди ни жи во та, по сле те шке бо -
ле сти, пре ми нуо је Ка рољ Лај ко, спор -
ти ста, про фе сор, кул тур ни рад ник.

Ро ђен је 11. ок то бра 1943. го ди не
у Бе че ју, где је за вр шио основ ну и
сред њу шко лу. Бок сом је по чео да се
ба ви 1959. го ди не у свом род ном
гра ду. Као вр сни спор ти ста сти гао је
у Бе о град, где је од 1962. го ди не тре -
ни рао у „Цр ве ној зве зди”. Већ 1963.
го ди не је са еки пом цр ве но-бе лих
бок се ра осво јио Куп Ју го сла ви је. У
Пан че во је сти гао 1965. го ди не, у шам пи он ски „Ди на мо”,
где је остао до кра ја сво је так ми чар ске ка ри је ре, до 1973. го -
ди не.

Ка рољ Лај ко је то ком сво је бли ста ве спорт ске ка ри је ре
био ви ше стру ки се ни ор ски и ју ни ор ски шам пи он др жа ве,
ре пре зен та ти вац ко ји је осво јио две брон за не ме да ље на
бал кан ским шам пи о на ти ма, био је уче сник Европ ског шам -
пи о на та у бок су у Бу ку ре шту, олим пиј ски кан ди дат за Олим -
пиј ске игре у Мек си ку и Мо скви, је дан од нај у спе шни јих
бок се ра пан че вач ког „Ди на ма” свих вре ме на.

По ред из у зет них спорт ских ре зул та та, за вр шио је Фа кул -
тет за фи зич ко вас пи та ње у Бе о гра ду, па је по за вр шет ку ка -
ри је ре ра дио као про фе сор фи скул ту ре и пе да гог у сред њим
шко ла ма у Пан че ву, све до пен зи о ни са ња, ко је га је за те кло
у Средњој машинско-техничкој школи.

Ба вио се и дру штве ним ак тив но сти ма у омла дин ским и
град ским ор га ни за ци ја ма, по ма гао у ра ду Бок сер ског клу ба
као тре нер и функ ци о нер. Био је ду го го ди шњи члан, а у јед -
ном пе ри о ду и пред сед ник МКУД-а „Пе те фи Шан дор”.

По ред успе ха у спор ту, ње гов нај ве ћи жи вот ни успех је
по ро ди ца, су пру га Ма ри ја, си но ви Ка рољ и Ати ла, уну ци
Кри сти на и Пе тар, ко ји су га по др жа ва ли у свим бор ба ма, па
та ко и у бор би с бо ле шћу.

На веч ни по чи нак је ис пра ћен 10. ју на у Пан че ву.
Не ка ти је веч на сла ва, дра ги про фе со ре Ка рољ!

IN ME MO RI AM



Sándoregyháza többnemzetiségű,
Dél-bánáti település az Al-Duna
mentén, amely Pancsova városhoz
tartozik és mindössze 18 km-re van
a várostól. Az elmúlt évek során
sokat változott a falu arculata, ma
már egy gondosan rendezett tele-
pülés. Földrajzi fekvésének köszön-
hetően, egyre többen keresnek itt
menedéket a városi környezetekből
mint turisták, vagy ideiglenes la-
kosok.

A rendkívüli helyzet ellenére a falu
központjában nagyon sok munkálat
folyt az elmúlt néhány hónapban
a sándoregyházi Helyi Közösség
tanácstagjainak és elnökének ve-
zetésével. Maga a központ egy zöld
– övezetet képez, játszótérrel és
tatarozott középületekkel. A helyi
intézmények és szervezetek közötti
jó együttműködés meghozta gyü-
mölcsét.

Látogatásunk alkalmával a Sán-
doregyházi Helyi Közösség Taná-
csának elnökével, Duduj Jóskával
beszélgettünk, aki elégedetten nyi-
latkozott a közelmúltban elvégzett
munkálatokról.

- A rendkívüli helyzet idején is
dolgoztunk, az első naptól kezdve.
Március tizenegyedikén aláírtuk a
szerződést, március tizenhatodikán
pedig bevezettük a kivitelezőket a
munkába. Két projektumot való-
sítottunk meg, a művelődési ott-
hon- és a napközi előtti parkoló-
helyek és gyalogjárdák kiépítését.
A napközi a régi tűzoltóotthon át-
alakított épülete. Tehát megma-
radtak a külső falak, minden más
új rajta – tájékoztatott az elnök.

A napközi – épület rendezésé-
nek első szakaszát 2017-ben 
végezték el, a másodikat pedig 
2019-ben, tartományi és városi
támogatásokból.

Nem csökken az iskolások
létszáma

A helyi Moša Pijade Általános Is-
kola központi épülete szép és ren-
dezett, felszerelése pedig korszerű,
annak ellenére, hogy az építmény
nagyon régi. Az iskola fejlesztési
tervében az egyik kiemelt cél, hogy

megőrizzék mindazt, amiről Sán-
doregyháza különleges és felis-
merhető, nemcsak a szűk térség-
ben, hanem szélesebb körben is.
A rendkívüli helyzet beálltával a
tantestület gyorsan megszervezte
a távoktatást, néhány napon belül
kapcsolatban voltak a tanügyi
munkások a diákokkal.

- A tanítás mindvégig kielégítő
szinten működik, most a gyerekek
rendszeresen dolgoznak, és a mi
célunk a kezdetektől fogva is az
volt, hogy mind a tanulók, mind a
tanárok és a szülők motivációja
magas szintű maradjon az iskolaév
végéig – mondta el Sanja Simić
Mijatović, a sándoregyházi Moša
Pijade Általános Iskola igazgató-
nője. Hozzátette, hogy előrelátha-
tóan a következő tanévben néhány
gyerekkel több lesz az iskolapa-
dokban és az óvoda előkészítő osz-
tályban, mint idén.

A tervek szerint a következő
tanévtől, szeptember 1-jétől az óvo-
dások egy csoportja is megkezdi
munkáját, egésznapos tartózko-
dással a három és fél évestől öt és
fél éves gyermekek számára. A fel-
újított épület, amelyet a helyi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület már na-
gyon régen nem használ, az iskola

telkén áll és átalakítása a Tarto-
mányi Oktatási Titkárság segít-
ségével történt meg. Minden jel
szerint szeptembertől már itt vár-
ják a legifjabb sándoregyháziakat,
akik először indulnak óvodába,
és itt szerzik meg első tudásukat
a közösségben, miközben barát-
kozhatnak.

A településen működő Žarko
Zrenjanin Művelődési Otthon az
év folyamán számos rendezvénynek
ad helyet. A koronavírusjárvány
miatt beállt rendkívüli helyzetben
több rendezvényt elhalasztottak,
vagy lemondtak, így ezt az idő-
szakot az épület rendezésére hasz-
nálták ki. Felújult az épület előtti
tér, de az épület is teljesen meg-
változtatta arculatát. A munkála-
tokról Marko Guran, a Žarko Zre-
njanin Művelődési Otthon igaz-
gatója tájékoztatott.

- Kicseréltük a főbejárati ajtót
és az ablakokat, befejeződött a külső
homlokzat festése. Tervben van
még a könyvtár helyiségének ren-
dezése. Február elején, a vészhelyzet
előtt, sikerült új villámhárítót sze-
relni a művelődési házban, így most
már biztonságos az épület.

Az előző évben a Bolgár Köz-
társaság Külügyminisztériuma által

támogatott első projektumként fel-
újításra került a nagy moziterem,
az ősz folyamán már megtörtént
az ünnepélyes megnyitó. Mindezek
által a sándoregyházi művelődési
események megszervezéséhez adot-
tak az előfeltételek, hogy a közönség
minőséges körülmények között  él-
vezhesse a műsorokat.

Fontos az egyesületek
fennmaradása

A sándoregyházi Bonnaz Sándor
Magyar Művelődési Egyesület,

amely az ott élő bukovinai székelyek
hagyományait és szokásait hivatott
ápolni és továbbvinni, a múlt év
folyamán a Magyar Kormány Nem-
zetpolitikai Államtitkárságának tá-
mogatásával a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. által egy házat vásárolt
a falu központjában, ahol a rend-
szeres összejöveteleken kívül egy
tájszoba kialakítását tervezik. Az
egyesület megalakulása óta 20 év
telt el, így e jeles  évforduló meg-
ünneplése és a ház hivatalos meg-
nyitása is az idei munkatervben
szerepel. Az egyesület tevékeny-
ségének anyagi hátterét hazai és
anyaországi támogatásokból tudják
biztosítani.

- Az év elején beadtuk pályáza-
tunkat a tervezett rendezvénye-
inkre, amelyekből többet elhalasz-
tottunk az év második felére. Na-
gyon szeretnénk megvalósítani a
székházunk felszentelését, a Dél-
bánáti Magyar Művelődési Egye-
sületek Szemléjét és az év végén a
Dél-bánáti Karácsonyi Szokások
és Betlehemes Játékok Találkozóját.
Ezekre várjuk a támogatást –
mondta el Német András, a Bonnaz
Sándor MME elnöke.

A szép idő beálltával sok a ten-
nivaló a székház körül, de az egye-
sületi tagok szívesen vállalják mun-
kát  annak örömére, hogy van egy
hely, ahol rendszeresen találkoz-
hatnak, barátkozhatnak és készül-
hetnek az ünnepségekre. A nagyobb

munkálatokban a helyi közösség
is nyújt segítséget.

Sándoregyházán a bukovinai
székelyek előtt, 1868-ban telepedtek
le a bánáti paltyén-bolgárok, akik
azóta is őrzik nyelvüket, hagyo-
mányos táncukat, szokásaikat és
vallásukat. A ma működő Ivanovo
– Banat Bánáti Bolgárok Egyesülete
utódja az előző években működő
egyesületeknek. Kalapis Augusztin,
az egyesület elnöke elmondta, hogy
a hagyományőrző tánccsoport mű-
ködtetése mellett nyelvápoló mű-
helyeket szerveznek a paltyén –
bolgár nyelv ápolása céljából.

- Irodánk van a Műveldősi Ház-
ban, ez a Nemzeti Tanács irodája,
amelyet személyesen az elnök -
Bulgária volt elnöke, Georgi Prva-
nov sok évvel ezelőtt nyitott meg.
Az irodát egyesületünk szükség-
leteire is felhasználjuk, tehát van
minden irodai anyag, ott tartjuk a
Végrehajtó Bizottság üléseit is. Az
összejöveteleinkre egyaránt hasz-
nálhatjuk a művelődési otthon és
az iskola helyiségeit is – nyilatkozta
az egyesület elnöke, Kalapis Au-
gusztin.

A jó együttműködés a sándor-
egyházi intézmények és szervezetek
között meghozta gyümölcsét, így
mindannyian együtt élvezhetik a
továbbiakban a támogatásokból
megszerzett, illetve felújított he-
lyiségeket.

Lőcsei Ilona

Péntek 2020. јúnius 26.

pancevac@pancevac-online.rs
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BERUHÁZÁSOK A KIS TELEPÜLÉSEN

SÁNDOREGYHÁZA, AHOVÁ JÓ ELLÁTOGATNI

TESTMOZGÁS HETVEN ÉV FÖLÖTT IS

EGYSZERŰEN, DE NAGYSZERŰEN
A hertelendyfalvi Mészáros házaspár
örömmel fogadta a látogatást. El-
mondásuk szerint már több érdek-
lődő újságíró látogatta meg őket,
miután tudomást szereztek Mátyás
gimnasztikai tehetségéről, aki  élet-
kora ellenére jó testi és szellemi
egészségnek örvend. Mátyás 1948-
ban született és ifjú korától végez
tornagyakorlatokat, amelyeket a
mai napig elképesztő könnyedséggel
mutat be különböző, sajátkezűleg
készített tornaszereken.

Mészáros Mátyás és Eszter 51 éve
élnek megértő, boldog házasságban.
A 72. életévében levő Mátyás már
15 éve élvezi a kiérdemelt nyugdíjas
éveit, míg Eszter háziasszonyi te-
vékenykedése mellett virágoskert-
jének ápolásával tölti szabad ideje
nagy részét. És amíg az udvaron
egy kis ideig Eszter virágait cso-
dáljuk, Mátyás már fel is készült a
gyakorlatok bemutatására. Az, ami
csodálatra méltó, hogy naponta
több alkalommal végez sajátos,
nem mindennapos gyakorlatokat.

A Mészáros család szerény ott-
honában külön helyet kapnak a tor-

nagyakorlatokhoz szükséges karikák,
nyújtók, padok, hinta, amelyek min-
dennapos használatban vannak,
függetlenül az időjárási viszonyoktól.
Mivel ez alkalommal is eleredt az
eső, az első gyakorlatokat az elő-
szobában felszerelt karikákon és
nyujtón csodálhatjuk meg. Annyira
kiedzett tornázó, hogy képes folya-
matosan mesélni azt, amit éppen
csinál, miközben a hangján nem
észlelhető, hogy testét mekkora erő-
feszítésnek teszi ki.

Ezt követően látványos gyakor-
latoknak lehettünk szemtanúi, ame-
lyeket időnként megszakított egy-
egy futózápor. 

Rendszeres torna naponta
kétszer

Mészáros Mátyás elképesztő köny-
nyedséggel mutatta be mindenna-
pos edzésének részleteit, amelyek-
hez magyarázatokat is fűzött:

- Ide nem csak erő kell, az erővel
nem bír semmit! Nekem nincs kü-
lönösen kifejlett izomzatom, de én
nem iszok semmit az izmok nö-
velésére. Ezekben a gyakorlatokban
az ész dolgozik és az izom egyben! 

Kérdésünkre, hogy mit tesz az
egészségéért és azért, hogy fenn-
tartsa fizikai kondícióját, röviden
válaszolt.

- A torna, az fél egészség. Hogyha
mindennap csinálja az ember, az
olyan, mint az orvosság. Aki bírja,
amig nem beteg, az kellene hogy
tornázzon.

- Ezt fiatal korától, gyermekko-
rától csinálja?

- Fiatal koromtól, mert én erőst
szerettem a tornát az iskolában
is, a katonaságban is, és a kato-
naság óta én egyedül tornázok,
itthon. Van padom, vannak kari-
kák, hinta, mindenféle, ami kel-
lene nekem, úgy hogy én nem
kell hogy menjek sehova. Sokan
jönnek fiatalok, akkor tornázok
velük is, játszodunk.

- Oktatja a fiatalokat?
- Igen, a fiatalokat okvetlen, és

járok fodbalozni kétszer egy héten...
mikor hogy... most, amikor nem
volt szabad a járvány miatt, akkor
nem jártunk, de átlagosan szeretek
fodbalozni.

A számára egyszerű gyakorlatok
bemutatóját egyféle kihívásnak is
szánta, hiszen minden alkalmat
kihasznál, hogy hírdesse: szívesen
találkozna olyan személlyel, aki az
általa bemutatott gyakorlatokat el
tudná sajátítani és visszamutatni.

Az egészség mellett a
család a gazdagság

A Mészáros házaspár büszkén említi
a családtagokat: három leánygyer-
meküket és azok családját. Az élet
hét unokával és egy dédunokával
ajándékozta meg őket. Annak elle-
nére hogy az otthontól távol, kül-
földön is élnek szeretteik, a szülők
arcán derű látszik, amikor említik
őket. Úgy tartják, aki itt nem tudja
feltalálni magát, annak el kell menni,
de azért mindig itt van a családi fé-
szek, ahol hazavárják azokat is, akik
távol vannak az otthontól.

Elmaradhatatlan a kérdés, hogy
a családtagok mennyire követik
Mátyást a sportban?

- Az unokák mindannyian kö-
vetnek, azért mert az unokák is

tornáztak velem együtt, kicsike ko-
ruktól. Nekik megvannak a szerek,
akárcsak nekem, csak  kicsiben.
Fiúk – lányok, egyaránt megta-
nultak egyes gyakorlatokat – hang-
zott a válasz.

A fiatalokhoz szól elsősorban az
üzenete, hogy érdemes tornázni,
aki csak bír, aki nem beteg, legalább
egyszer naponta. Magáról elmondja,
hogy reggel felkelés után első a torna
és a napját is tornával fejezi be. Sze-
rinte ennek köszönhetően szolgálja
jól az egészsége, nem gyötri sem a
magas vérnyomás, sem más betegség.
Természetesen, az étkezés is lényeges
az egészség szempontjából.

- Hogy az egészségét megtartsa,
a reggeli a legfontosabb, ami létezik.
Sokan megtévednek, hogy nem
reggeliznek. Amikor már eljön dél,
ott az ebéd is, egybe teszik a reggelit
és az ebédet. Az nem jó! A reggeli
a legfontosabb, és hogy mindig
egyidőben fogyasztani el – hangzik
a bölcs tanács.

Mészáros Mátyás a nyugdíját a
Postahivatalban érdemelte ki: tíz

éven át sürgönyöket és leveleket
kézbesített, a továbbiakban pedig
a bánáti postahivatal tulajdonában
levő motorkerékpárokat javította.
Itt is egyesült a munka a kedvte-
léssel, mert a motorozás volt a
szenvedélye ifjú kora óta. Később,
nyugdíjazása után is a motorjaví-
tással kereste meg a mellékjöve-
delmet családja számára. Most már
nincs igény a munkájára, mert mo-
dern gépek váltották fel a régi mo-
torkerékpárokat.

Időközben megérkezett egyik
leány-unoka, aki készségesen társul
nagyapjához a gyarkorlatok be-
mutatásában. Miután már harmad-

ízben is elállt az eső, utolsó közös
mutatványuk a láncokra felerősített
gumiabroncson való hintázás volt.
Szívetmelengető látvány volt, ahogy
nagyapa és unokája egyformán –
gyermekként élvezték a sajátos hin-
ta repülését. Az, ami sokak számára
kihívás lenne, Mészároséknak min-
dennapos kedvtelés, egyszerű, de
nagyszerű testgyakorlat.

Lőcsei Ilona



A torontálvásárhelyi Čordić lábbeli-
készítő műhelyt a torontáludvari (Id-
vor) származású Radisav bácsi ala-
pította meg sok-sok esztendővel ez-
előtt.Tekintettel az egészségügyi óv-
intézkedésekre, a nyolcvanas éveiben
járó, ám ettől függetlenül továbbra
is aktív cipészmesterrel személyesen
sajnos nem találkozhattam. Helyette
fia, Goran vállalta a (rég)múlt fel-
elevenítését. A történetet, melynek
biztatóan nem csak jelene, de egyre
határozottabban körvonalazódó jö-
vője is van. Ez a megállapítás persze
már azért sem meglepő, mert az apa
és öregapa szakmájában egy ideje a
harmadik generációhoz tartozó sarj,
Marko is alaposan megmártózott.

Utcabeli szomszédjaim ők, akikkel
– igaz más-más helyzetekből adó-
dóan, korábban is gyakran volt al-
kalmam összefutni, jóízűeket be-
szélgetni. Rade bácsi, jó szokásához
híven, már kora reggel elbiciklizik
a nagyutcán lévő cipészműhelyéig.
A hajdani mestersorra, ahonnan –
az idők múlásával, egyre-másra tü-
nedeztek el örökre a patinás szak-
mák hű művelői. A rendkívüli hely-
zet beálltával aztán sokáig az ő kis
boltocskáján sem moccant meg a
vasredőny. Mígnem… A műhely
előtt dobozokba pakolt különböző
lábbeli portékákat e módon kezdte
értékesíteni a mester fia és menye.
Elnyűhetetlen derűlátással fűsze-
rezve, noha az ő fejükben is meg-
fordult, ki a bánat kívánhat ilyenkor
cipőt, szandált vagy netán strand-
papucsot venni? Pláne most, ami-
kor- az akkor épp érvényben lévő
regulák értelmében legfeljebb csak
odahaza a négy fal közt, vagy a
kertben használhatja azt.

„Való igaz, hogy a világvégét már
vagy párezer éve jósolgatják, nekünk
mégsem kenyerünk a csüggedés.” –
válaszolja mindnyájunk közös kér-
désére Goran, miközben beljebb
invitál édesapja szerény mester-
műhelyébe. Letelepedvén egy-egy
sámlira, diszkréten körülnézek.
Közvetlen mellettünk, a pult mellett
egy Pfaff138-6 U márkájú varrógép
áll. Az egyik polcon szerszámok,
a másikon pedig a jelenlegi kény-
szerpihenő előtti időszakban felvett,
majd megreparált rendelések sora.
A bejárattal szembeni falat meg-
annyi, a családi fényképalbumból
kiemelt fotográfia ékesíti.

A szakmát úgy kellett ellopni

-Édesapám szegényes jövedelmű,
három gyermekes idvori családból
származik, akit szülei már tizenkét
évesen beadtak inasnak egy helybéli
lábbelikészítőhöz – kezdé gombo-
lyítani a történet motringját Goran.
– Noha fizették a szülők a mesternek
a tandíjat, édesapám inaskodásának
első éve alatt leginkább a majszter
és a majszterné keze-lába volt, akire
nemritkán a család vásott gyere-
kének pesztrálását is rábízták. Az
iparághoz inkább kapcsolódó te-
vékenységek elkezdéséhez – persze,
ott is először a legalja segédmun-
káktól indulva, egy újabb esztendő
múlására volt szükség. Ráadásul
úgy, hogy a szakma csínját-bínját
a szó legteljesebb értelmében el
kellett lesnie, már-már szinte lopnia
a gazdától. Merőben más volt a
világ akkor, mint manapság. Édes-
apám végül nemcsak kitartott a
szolgálatban, de mire néhány év
elmúltával letette az mestervizsgát,
akár a„legvadabb” környezetben is

képes volt igazi mesterként helyt-
állni. Önállósodásának egyik fontos
lépése lett az ideköltözés is. A vá-
sárairól és iparáról egyaránt messze
földön nevezetes Debelyacsára. Hu-
szonhét évet az itteni Moda cipő-
gyárban dolgozott, ezt követően
pedig megnyitotta e kisműhelyt,
ahol most ülünk.

Gorannak csupán három évre
volt szüksége a váltásra, mielőtt
az említett cipőgyár szerszámgép
karbantartói munkaköréből ő maga
is ráállt erre a pályára. Végzettsége
szerint a magasfeszültségű veze-
tékekre szakosodott villamosmér-
nök, akit abban az időben bármely
nagymenő vállalat gondolkodás
nélkül hajlandó lett volna főállásban
alkalmazni. Szerencséjére, vagy 

inkább szerencsétlenségére? – 
évtizedek után e dolgot már aligha
érdemes feszegetni, - a jelenleg
életének és erejének teljében lévő
szomszédom mindig is afféle szen-
timentális alkat volt. S maradt.
Egy olyan ember, aki nemcsak a
kemény munkatempót sajátította
el, de a megteremtett javakat él-
vezni is tudja. Családja és barátai
körében. Vidáman és lelkesen,
amiből a gitározás sem maradhat
el. Lényegében bennünket is a
zene kapcsolt össze tizenegynéhány
évvel ezelőtt.

A harmadik korosztály tanulja
a szakmát

-A vállalkozást, nagy valószínűséggel,
fiunk viszi majd tovább – folytatta

tovább a történetet Goran. - Marko
eleve a cipészi pályán indult el, még-
pedig felesleges kitérők nélkül. Ta-
nárai eleinte nemcsak hogy nem
értették döntését, de a korábbi kitűnő
tanulmányi eredményei láttán eleinte
igyekeztek más, úgymond menőbb
szakmák felé igazítani útját. Hasz-
talan. Mindazt, amit tőlem és az
öregapjától kicsi kora óta megtanult,
az iskolában kapott technikai és
technológiai ismeretekkel ötvözi im-
már. S ha valóban kitart a cipészet
mellett, meg itthon marad… neki
eleve könnyebb lesz, mint nekünk
volt. Lakhely és munkaeszközök te-
kintetében mindenképp. A többi
meg majd alakul.

Noha Čordićék a termelés és
szervizelés bármely szegmensében

mesterek, az utóbbi időkben – be-
leértve a kettőezer-húsz március
közepétől beálló szükségállapot
előtti időintervallumot is, kialakult
egy belső, ún. munkamegosztási
hierarchia. Felvevőpiacaikat tekint-
ve inkább Közép-Bánát „fővárosa”
és a hozzája tartozó falvak felé gra-
vitáltak. Arrafelé, ahol azért még
ma is van keletje a minőséges láb-
belinek. A Távol-Keletről érkező,
gyengébb minőségű portékával
szemben…

-Számunkra mindig a vevő, a
kuncsaft óhajai és igényei az elsők.
Vannak olyan mustériáink is, akik-
nek egyenesen személyre szabott
lábbelit kell készítenünk. Ezt kérik,
de hajlandóak is fizetni a termé-
kért. Édesapámnak hajdanán pél-
dául, elegendő volt csupán egy
pillantást vetnie mondjuk egy
szandálra és annak viselőjére, né-
hány óra leforgása alatt máris
puszta emlékezetből elkészítette
azt a lábbelit. Kérded, létezik-e e
szakma művelőire jellemző de-
formáció? Nos, igen, létezik! Pél-
dául, alaposabban megnézzük az
illető lábát…

„Persze, csak bokamagasságig!”
– teszi hozzá kacsintással a fiatal
gazda. Derűs somolygás erre a vá-
lasz felesége, Rozália részéről. Dél-
előtti diskurzusunk idején ő viszi
a boltot. Elköszönök. Távozásom
pillanataiban egy hölgy mintás,
nyári papucsok iránt érdeklődik.
Valami megmozdult. Felettünk, a
dobozokba csomagolt topánok fe-
lett fiatal, gömbölyded hárslevelek
nyújtózkodtak. A küszöbön álló
Ígéret havának bizonyosságában
reménykedve.

Martinek Imre
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Karanténban lenni... nos, e kény-
szerállapot minden korosztálynak
alaposan feladta a leckét. Ezúttal
a pancsovai Balassa házaspárnál
kértem (s kaptam) digitális audi-
enciát. Csupán egyetlen, mégis lé-
nyegre törő kérdéssel: miként telnek
napjaik?

A házaspár április 15-ei keltezésű
válaszlevelét Juci néni fogalmazta

meg. Balassa Julianna nyugalmazott
pedagógus. A Tanárnő, kinek ke-
mény évtizedeken keresztül folytatott
szerteágazó és gyümölcsöző mun-
kásságát (a Magyar Percek tévéműsor
„eszmei anyja”, riportere és felelős-
szerkesztője; a szép emlékű Börcsök
Erzsébet Vajdasági Módszertani
Központ elnökasszonya, a történelmi
VMDK egyik oszlopos tagja, a pan-
csovai Petőfi Sándor Magyar Mű-

velődési Egyesület elnökségi tag-
ja… - a szerző megjegyzése) Kisebb-
ségekért Díjjal, Aracs-éremmel, a
Magyar Érdemrend Lovagkereszt-
jével és Magyar Életfa díjjal köszönte
meg a közösség.

- Hogy hogyan telnek a napjaink
a vesztegzárban? Röviden: bele-
nyugovással. Mint Sütő Adventjé-
ben, mindössze ellenkező előjellel.
Szívünknek oly kedves verssorok
igézetében. Könnyűléptű szívünk-
ben ,,megterem az érett és tünődő
kevésszavú alázat”. De Radnótival,
a költővel ellentétben, remélni mer-
jük még, hogy ott, „Hol azelőtt az
angyal állt a karddal”, talán most
is van valaki. És emlékezünk, csak
emlékezünk, mint a régi dalban.

„Egy régi dal, egy régi kép 
eszünkbe jut, szívünkbe tép.

Így múlik el az életünk: 
emlékezünk, emlékezünk.

…..
Egy kiskabát, egy rongykabát,
agyaggolyók, meg rongybabák

Gyermekkorunk hívó szava: Hol
vagy fiam? - s te hol vagy mama?”

Hogy hol van az a sok fiú és sok
leány, akik most megállhatnának
a teraszunk alatt, az ajtónk előtt,
és megetethetnék az éveken át dé-
delgetett kedves madarainkat, és
mentenék a gaztól kertjeinket? A
világ minden táján szanaszét –
kergetve a háborúk viharától, majd
pedig a nélkülözéstől, a kilátásta-
lanságtól. Jelenünkben ők ott(hon),
mi pedig itt(hon) méricskéljük az
egymás közötti távolságot, meg az
egyre fogyó (másod)perceket.

…És a végeláthatatlan csarno-
kokban némán és szorosan egymás
mellé „felsorakoztatott” emberi
tragédiák képkockái láttán eltörpül
minden. Minden korábbi, eget-
rengető(nek vélt) baj, sérelem és
óhatatlanul eluralkodik a bánat,
és a Bánat:

„A föld csöndje / fekszik, nehéz.
Ágak, karok nyúlnak: / Minden

hatalmat!... Lombos hajamba /
száraz ág hull. A száraz ágak hull-
nak. / s kijöttem, hogy erőm össze-

szedje, / mint a néni a gallyat, a
bánat.”

- Csakhogy nem kijöttem, ha-
nem bejöttem. Bejöttünk, már haj-
nal előtt megtöltöttük a raktárt az
egy hétre szóló létfenntartó, im-
munerősítő profán dolgokkal. Hogy
erőnket összeszedje egy kiadós al-
vás, majd ezt követően a négy fal
között is jöhessen a napos oldal.
Nemcsak keresve, de meg is lelve
benne mindazt a sok szépet, amivel
a nyolcvan évünk megajándéko-
zott.

“Mint nyugtalan madár az ágakon,
Helyrül-helyre röpköd gondolatom,

Szedegeti a sok szép emléket,
Mint a méh a virágról a mézet;

Minden régi kedves helyet bejár...

-Bejár, sok szép közösségi em-
léken is elidőzve, amelyeket kedves,
fiatal barátaink is segítenek felidézni
egy-egy emlékkel. Régi fényképek-
kel, amelyeken még felismerhetők-
nek tetszünk. Emlékek és filmek,
könyvek és hangversenyek. Lelké-
szeinknek köszönve pedig lélek-
emelő szertartások. És versek, ver-
sek és ismét versek. Klasszikusok.
Könyvből és kisujjból. Újabb öt-
csillagos felfedezések a megosztá-
sokból, korábbi tevékenységünk
már-már elfeledett nyomai a hazai
„levéltárból”. Százhúsz év családi
levelezése, felélénkült kapcsolat a
harminchárom Nagy unokával és
a többi rokonnal.

-Tudomásulvételek ideje is ez,
a barátaink általi segítségnyújtás
önzetlen felajánlásának és tényleges
segítségnek. Meghatódunk újra és
újra az emberek jóságán, amint

feledtetni igyekeznek velünk e
kényszerűség szülte pillanatnyi el-
lehetetlenítésünket. No, meg élet-
korunk állandó orrunk alá dörgö-
lését, mely állapotnak még, hál’
Istennek, nemigen érezzük igazi
súlyát. Még. S az sem meglepő, ha
mindezt olykor-olykor némi ko-
csis-imádsággal is fűszerezzük. 
Leginkább abból adódóan, amiért
sorok- és nyilatkozatok tömkele-
géből kell kihámoznunk a vegy-
tiszta valót. Már ha egyáltalán lé-
tezik ilyesmi.

-Kérded, miképpen telnek nap-
jaink a vesztegzárban? Röviden:
vesztegelve! Költői hangulatban.
„Keserű, tehetetlen nevetéssel / Bé-
külve meg akármi rendeléssel” -
miért, talán van más kiút is?! és
„Mennyi munka maradt végezetlen!”
– azért valamire talán még futja?!,
illetve operett-stílusban: „Kettecs-
kén, az élet édes álom kettecskén.”

- Hál´ Istennek, nekünk ket-
tőnknek, ez utóbbi is megadatott!

Martinek Imre
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Lajkó Károly
(1943–2020)

77 éves korában, hosszú, súlyos betegség
után elhunyt Lajkó Károly, sportember,
professzor, közéleti-mővelődési dolgozó.

Lajkó Károly 1943-ban született Óbe-
csén. Általános- és középiskolai tanul-
mányait szülővárosában fejezte be. Ököl-
vívói tevékenysége szintén Óbecsén kez-
dődött 1959-ben. Belgrádba már kiváló
sportolóként érkezik, ahol 1962-től a
Crvena zvezda színeiben folytatja edzéseit.
1963-ban már a piros-fehérek csapatával
nyeri meg a Jugoszláv Kupa boxbajnok-
ságát. Pancsovára 1965-ben érkezett a Dinamó bajnokcsapatához,
amelynél versenyzői karrierje végéig, 1973-ig kitartott.

Lajkó Károly a fényes sportkarrierje folyamán ifjúsági- és fel-
nőtt-kategóriában is többszörösen országos bajnoki címet szerzett,
az országos válogatott tagjaként két bronzérmet nyert a Balkán–
bajnokságokon, részt vett Bukarestben az Európa-bajnokságon,
jeles ökölvívóként jelölték a mexikói- és a moszkvai olimpiai
csapatba is. A pancsovai Dinamó minden idők legsikeresebb ököl-
vívójaként tiszteli.

A kiemelkedő sporteredményei mellett oklevelet szerzett a
Belgrádi Egyetem Testnevelési Karán, majd sporttevékenysége be-
fejeztével tornatanárként dolgozott Pancsova középiskoláiban. Meg-
érdemelt nyugállományba a pancsovai Gépészeti Szakközépiskolából
vonult.

Lajkó Károly a sport mellett társadalmi - művelődési feladatokat
is vállalt. Dolgozott az ifjúsági- és városi szervezetekben is. A
boxklub munkáját edzőként és tisztségviselőként is segítette.
Oszlopos tagja a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületnek,
amelyben egy időben az elnöki tisztséget is betöltötte.

A sportban elért erdmények mellett a legfőbb, legjelentősebb
életélménye mindenképpen a család: felesége, Mária, fiai Károly és
Attila, unokái Krisztina és Péter, akik minden harcában, így a be-
tegséggel való küzdelmében is támogatták őt.

Lajkó Károlyt június 10-én kísérték végső nyughelyére Pancso-
ván.

Nyugodj békében, kedves Károly tanár úr!

IN ME MO RI AM
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7Игре постоје искључиво због деце и сваки 
њихов осмех данас је наша велика победа.

Ивана Јовановић, председница СИМ Србије

„ПАНЧЕВАЦ” НА ОТВАРАЊУ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ”

НАЈЛЕПША СПОРТСКА ПРИЧА ПОНОВО ОКУПЉА ДЕЦУ
Летњи распуст биће ове године
вероватно дужи него икада у
историји. Ако немате идеју чи-
ме да својим основцима испу-
ните време и како да им па-
жњу са екрана компјутера, те-
лефона или телевизора преу-
смерите на нешто корисно и
довољно занимљиво, ево потен-
цијалног решења: „Дунав оси-
гурање Спортске игре младих”!
Нова сезона је отворена овог
викенда у Прибоју, а „Панче-
вац” је био на лицу места.

Након неизвесног почетка го-
дине епидемиолошка ситуаци-
ја се, на срећу, бар привреме-
но примирила, па је, након што
су ублажене мере заштите од
коронавируса, одлучено да се
Игре одрже и ове године. Они
који су на њима учествовали
током протеклих шест сезона,
колико у Србији та манифе-
стација траје, имају само речи
хвале за овај концепт.

Основцима је на располага-
њу десет спортских дисципли-
на, а да би се такмичили, не мо-
рају бити активни спортисти:
довољно је само да воле здрав
живот и да радо проводе време

с пријатељима. У понуди су:
улична кошарка, одбојка, одбој-
ка на песку, рукомет, шах, игра
између две ватре, мали фудбал,
атлетика, тенис и стони тенис.
Избор је велики, па деца често
имају проблем да одаберу само
један спорт. Међутим, за шта
ће се одлучити, и није много
важно, јер су на Играма од по-
беде, медаља и признања дале-
ко важнији дружење и добра за-
бава, чега на овој манифеста-
цији никада не мањка.

Све је бесплатно

Победници у сваком од градо-
ва надмећу се потом на држав-
ном финалу у Београду. До са-
да су сваке године најбољи у
држави путовали на суперфи-
нале и мини-летовање у Сплит,
али је сада, због ситуације с ко-
роном, неизвесно да ли ће тако
бити и овог лета. Кроз Игре је,
иначе, од оснивања до данас
прошло преко 1,7 милиона уче-
сника, међу којима је било и
много деце из Панчева. Само
лани се такмичило преко 75.000
деце из Србије, односно њих
око 202.000 из региона.

Многи су сада у мислима већ
поставили логично питање: ко-
лико ово све кошта? Најбоље
од свега је то што – не кошта
ништа. За децу је све бесплат-
но, захваљујући подршци пред-
седника Републике, Владе Ср-
бије, Министарства просвете,

науке и технолошког развоја,
генералног спонзора – компа-
није „Дунав осигурање”, као и
гиганата попут „Кока-Коле”,
„Електропривреде Србије”, Бан-
ке Поштанска штедионица,

Нафтне индустрије Србије и
„Подравке Србија”, те технич-
ког партнера Игара – Савеза за
школски спорт Србије.

Величанствен почетак

Овогодишња сезона „Дунав оси-
гурање Спортских игара мла-
дих” отворена је у петак, 19.
јуна, у Прибоју, у присуству ве-

ликог броја гостију и угледних
званица из Србије и региона.

Отварање новог поглавља у
историји најлепше спортске

бајке у овом делу света про-
слављено је великим ватроме-
том и концертима „Дејан Пе-
тровић биг бенда” и „Лексинг-
тон бенда”, а уз велику рођен-
данску торту Игре су уједно
обележиле и седам година по-
стојања у Србији.

На прослави су, између оста-
лих, били и Лазар Рвовић, пред-
седник општине Прибој, Спли-
ћанин Здравко Марић, оснивач
и председник Организационог
одбора Спортских игара мла-
дих, Тихомир Гудић, извршни
директор регионалне организа-
ције „Спортских игара младих”,
Жељко Танасковић, председник
Савеза за школски спорт Срби-
је, Маја Марковић, директорка
центра за корпоративни марке-
тинг и бригу о клијентима „Дунав
осигурања”, Бојан Кекић, пред-
седник Извршног одбора Банке

Поштанска штедионица, Филип
Комарица, председник Спорт-
ског савеза Пробоја, Игор Ра-
кочевић, потпредседник КСС-а
за мушку кошарку, Ратко
Николић, директор рукометне
репрезентације Србије, пред-
ставници Општине Прибој, чла-
нови Организационог одбора
СИМ Србије – Прибој 2020. и
многи други.

Церемонија је одржана уз
поштовање свих мера Владе
Републике Србије у вези са епи-
демиолошком ситуацијом и уз
одржавање дистанце од једног
метра.

Уче од најбољих

Присутне је најпре поздравио
Филип Комарица, председник
Спортског савеза Прибој, тех-
ничког партнера „Дунав осигу-
рање Спортских игара младих”.

– Захвалио бих на сјајној са-
радњи представницима „Дунав
осигурање Спортских игара
младих”, који нису само наши
партнери на овом пројекту већ
су и наши велики пријатељи.
Драго ми је да имамо такве
пријатеље, јер је то прилика да
учимо од најбољих. Надам се
да смо на добром путу – пору-
чио је Комарица.

Он је подсетио на то да је,
први пут од оснивања Игара у
Србији, Прибој домаћин и три-
ју државних првенстава за по-
једине узрасте деце, и то у атле-
тици (трка на 60 метара), у ма-
лом фудбалу и у игри између
две ватре, која је постала и за-
штитни знак Игара. До сада су
државна првенства у свих де-
сет СИМ спортова одржавана

у Београду. Првенства су оди-
грана 19. јуна током дана, док
су надметања у осталим спор-
товима на програму била дан
касније.

Током церемоније у Прибо-
ју присутне су путем видео-по-
рука поздравили и амбасадо-
ри Игара: истакнути спортисти
Лука Модрић, Немања Матић,
Никола Карабатић и Пеђа Ми-
јатовић, као и Јоханес Хан, ко-
месар за европску политику и
преговоре о проширењу.

У име Савеза за школски
спорт Србије, који је од оснива-
ња Игара у Србији технички
партнер те организације, публи-
ци се обратио Жељко Танаско-
вић, прослављени одбојкашки
репрезентативац наше земље, а
данас председник Савеза.

– Спортске игре задовољава-
ју потребе младих не само за
спортом већ и за дружењем.
Честитам организаторима на
свему ономе што чине да деци

пруже прилику да се остваре у
овим сегментима друштвеног
живота. Вама, децо, желим да
вам спорт буде свакодневица,
јер ће вас он научити да многе
ствари у животу решавате на
лакши начин. Научиће вас да
као што победа није коначна,
тако ни пораз није фаталан –
нагласио је Танасковић.

Осмех као победа

Ивана Јовановић, председни-
ца „Дунав осигурање Спорт-
ских игара младих Србије”, по-
ручила је да је срце Игара ове
године у Прибоју.

– Желим да кажем хвала на-
шим пријатељима из општине
Прибој и Спортског савеза При-
боја на томе што су постали
део СИМ породице у 2019. го-
дини и што смо најлепшу
спортску причу наставили да
заједно креирамо и ове годи-
не. Хвала вам на подршци и
посебно хвала на томе што сте
заволели Игре и што сада за-
једно настављамо да, у истин-
ском спортском
духу, за славу Ига-
ра, Прибоја, Ср-
бије, региона,
спорта и прија-
тељства, радимо за
нашу децу теже-
ћи да постанемо
нова инспирација
за будуће генера-
ције. Игре посто-
је искључиво због
деце и сваки њи-
хов осмех данас је
наша велика по-
беда – истакла је
Ивана Јовановић.

Отварање Ига-
ра у Прибоју није
пропустио ни
Здравко Марић,
човек који је пре
24 године у Спли-
ту основао Игре.
Он је захвалио до-
маћинима на го-
стопримству и по-
ручио деци да су
Игре направљене
само за њих и за-
хвалио им на то-
ме што препозна-
ју вредност ове
манифестације и

сваке године јој се враћају у
све већем броју.

Као на олимпијади

Лазар Рвовић, председник оп-
штине Прибој, у име локалне
самоуправе и свих Прибојаца

захвалио је целој екипи „Спорт-
ских игара младих” на томе
што је овом граду, како је ре-
као, дата шанса да буде део
једне велике породице и изу-
зетно добре манифестације.

– Дружење деце из Србије,
Босне и Херцеговине и Хрват-
ске је нешто што морамо уна-
пређивати и ширити, јер је то
много значајније од самог спор-
та и такмичења. Прибој се на-
лази на месту где су се векови-
ма спајале културе, државе и
цивилизације и природно је да
буде центар и почетак једне
овакве манифестације – иста-
као је Рвовић.

Као што је познато, „Спорт-
ске игре младих” у региону
конципиране су по узору на
праве Олимпијске игре, па је
стога незаобилазан део цере-
моније отварања полагање за-
клетве пријатељства и паљење
бакље пријатељства. Након што
је та традиција испоштована, а
пламен пријатељства обасјао
град на Лиму, уследило је ве-
лико славље, а бројна публика
уживала је у одличним кон-
цертима, велелепном ватроме-
ту и несвакидашњој рођендан-
ској торти.

Драгана Кожан

ПАНЧЕВКА ПРВА ДАМА ИГАРА

За нас Панчевце Игре су по-

себно занимљиве и због тога

што је председница те орга-

низације наша суграђанка

Ивана Јовановић. Караван

радости и пријатељства „Ду-

нав осигурање Спортских

игара младих” ове године ће

проћи кроз 25 градова, а у

наш град долази 9. јула. Де-

ца се све до тада за учешће

могу пријавити путем сајта

igre mla dih.rs или то могу учи-

нити уживо, непосредно пре

почетка такмичења.

Панчево је претходних го-

дина имало своје представ-

нике у Сплиту, а деца отуда,

али и с градског и државног

такмичења, носе прелепе

утиске, неретко и пријатељ-

ства за цео живот.

Ето забаве какву би сваки

родитељ пожелео за своје

дете. Јер где још данас клин-

ци могу потпуно бесплатно

да се забављају, друже, так-

миче и притом уче оне најва-

жније, животне лекције – о

пријатељству, фер-плеју, то-

леранцији, упорности, зајед-

ништву и свим другим ва-

жним особинама и поступ-

цима који чине сваког

истински великог човека.

Онаквог какав бисте сигурно

волели да и ваш наследник

постане једног дана.

Основцима је на
располагању десет
спортских
дисциплина, а да би
се такмичили, не
морају бити активни
спортисти: довољно је
само да воле дружење
и здрав живот.

Кроз Игре је од
оснивања до данас
прошло преко 1,7
милиона учесника,
међу којима је било и
много деце из
Панчева.

Игре у наш град
долазе 9. јула, а деца
се све до тада за
учешће могу
пријавити путем сајта
igremladih.rs.
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На род на бан ка Ср би је да ла је бан ка ма
мо гућ ност да одо бре ни же уче шће при
узи ма њу кре ди та за ку по ви ну пр вог
ста на. Ис тра жи ли смо шта то тач но
зна чи за гра ђа не и да ли су бан ке заин -
те ре со ва не да по ну де ова кве кре дите.

Све гра ђа не Ср би је ко ји има ју у пла ну
да пр ви пут ку пе стан, а у бр жем оства -
ре њу тог сна их је спре ча ва ла чи ње -
ни ца да не ма ју до вољ -
но нов ца за уче шће, ве -
ро ват но је об ра до ва ла
вест да је На род на бан -
ка Ср би је (НБС) од лу -
чи ла да сма њи ви си ну
уче шћа по треб ног за
одо бра ва ње стам бе ног
кре ди та упра во за ку -
по ви ну пр вог ста на.

Ипак, то на жа лост не
зна чи да су бан ке са да у
оба ве зи да вам одо бре
кре дит уз ма ње уче шће.

„Без об зи ра на то што
бан ке и да ље, у скла ду
са соп стве ним про це -
на ма, мо гу при ли ком одо бра ва ња стам -
бе ног кре ди та зах те ва ти и ве ће уче -
шће, оче ки ва ње од но вог про пи са је -
сте сти му ли са ње кон ку рен ци је на тр -
жи шту стам бе них кре ди та и олак шан
при ступ гра ђа на кре ди ти ма за ку по -
ви ну пр вог ста на”, на во де у НБС-у.

Ску пља да ра не го ме ра

Ме ђу тим, чак и да бан ке одо бре уче -
шће од 10 од сто, пи та ње је да ли је
ово за гра ђа не за и ста по вољ ни ја ва -
ри јан та, с об зи ром на то да би ра та
кре ди та са мим тим би ла ви ша.

Ка ко би си ту а ци ја са стам бе ним
кре ди ти ма мо гла да из гле да убу ду ће,
нај лак ше је об ја сни ти кроз бро је ве.
Уко ли ко, при ме ра ра ди, ку пу је те стан
од 50.000 евра, за уче шће би вам са да,
по но вим пра ви ли ма, би ло по треб но
5.000 евра. Уз, на при мер, рок от пла -
те од 25 го ди на, ра та би из но си ла око
213 евра, са ре ци мо три од сто ка ма те.
У слу ча ју да је уче шће, као и до са да,
20 од сто, ра та би би ла за око 30 евра
ни жа. Раз ли ка од три де се так евра ме -
сеч но те шко да се не би осе ти ла у бу -
џе ту про сеч не по ро ди це у Ср би ји. Ка -
ко ства ри сто је, уко ли ко бан ке и увр -
сте у сво ју по ну ду ова кве кре ди те, на
сва ком по је дин цу је да ре ал но са гледа

сво је мо гућ но сти и да про це ни да ли
је у ста њу да под не се ту фи нан сиј ску
кон струк ци ју.

Бан ке ни су за ин те ре со ва не

Ипак, тре нут на си ту а ци ја на те ре ну
по ка зу је да бан ке ни су за ин те ре со ва -
не да при ме не ову но ви ну ко ју је по -
ну ди ла На род на бан ка Ср би је. Из Удру -
же ња ба на ка, на и ме, ка жу да не по -

сто ји ни ка ква ини ци ја ти ва за по ве ћа -
ње оба ве зног уче шћа ни на ни воу по -
је ди них ба на ка, а још ма ње на ни воу
бан кар ског сек то ра. Ка да је реч о одо -
бра ва њу стам бе них кре ди та, до да ју,

не ма про ме не у кре дит ној по ли ти ци
ко ја је ва жи ла прет ход них ме се ци.

„Усло ви за стам бе не кре ди те су ве -
о ма по вољ ни. Пре ма по да ци ма На -
род не бан ке, про сеч на ка мат на сто па

на ову вр сту зај мо ва у пр вом тро ме -
сеч ју из но си ла је 2,7%. Оно што гра -
ђа ни мо ра ју зна ти, то је да сва ка бан -
ка во ди сво ју по слов ну по ли ти ку и да
по сма тра сва ког кли јен та по је ди нач -
но. Ни је ну жно да иден тич не усло ве
мо же до би ти сва ки кли јент, јер се ње -
го ва кре дит на спо соб ност про це њу је
на осно ву ни за ре ле вант них фак то ра.
Ми за то увек по зи ва мо гра ђа не да пр -

во у сво јој бан ци за тра -
же ком плет ну и пре ци -
зну ин фор ма ци ју о мо -
гућ но сти ма ко је су им
на рас по ла га њу”, на во -
де из Удру же ња ба на ка
и до да ју да ви си на уче -
шћа сва ка ко је сте је дан
од фак то ра у де фи ни -
са њу пла на от плате.

„Кључ ни па ра ме три
за бан ке при ли ком одо -
бра ва ња стам бе них кре -
ди та су, пре све га, кре -
дит на спо соб ност кли -
јен та и ква ли тет хи по -
те ке. Ови па ра ме три

ди рект но ути чу и на ви си ну ка мат не
сто пе, па са мим тим и на из нос ра те
кре ди та. Тре ба ло би да сва ки кли -
јент с бан ком раз мо три оно што му
је по ну ђе но на осно ву ње го вог

појединач ног про фи ла, ка ко би за
се бе про на шао оп ти мум из ме ђу уче -
шћа, ду жи не тра ја ња кре ди та и из -
но са ме сеч них ра та”, са ве ту ју у Удру -
же њу ба на ка.

ПАН ДЕ МИ ЈА ДО НЕ ЛА „ЦР НЕ ЛИ СТЕ”

Нај ма ње 20.000 љу ди овог ме се -

ца је на „цр ној ли сти” ба на ка, ко је

су због по сле ди ца епи де ми је ко ро -

на ви ру са дра стич но по о штри ле

усло ве под ко ји ма одо бра ва ју кре -

ди те. Оче ку је се да ће бан ке ових

да на, бу ду ћи да је крај ме се ца, ра -

ди ти но ву ана ли зу, ко ја ће би ти

основ за кре дит ну по ли ти ку у ју лу.

Тре нут но кре ди те не мо гу до би -

ти рад ни ци се дам ри зич них сек то -

ра. На пр вом ме сту су хо те ли, а

сле де ту ри стич ке аген ци је, ау то-

ин ду стри ја и до ба вља чи, за тим

сек тор про да је ау то мо би ла и фир -

ме ко је се ба ве рен та ка ром, ме ђу -

на род ним пут нич ким са о бра ћа јем

и уво зом и из во зом.

Та ко ђе, ма ле шан се да им бу де

одо брен кре дит има ју они ко ји

ра де код пред у зет ни ка, у ми кро

или у ма лом пред у зе ћу, они ко ји

су за по сле ни кра ће од го ди ну да -

на и они ко ји у бан ци има ју отво -

рен ра чун кра ће од два на ест ме -

се ци. Кли јен ти ко ји „ис пу ња ва ју”

сва три кри те ри ју ма ау то мат ски

се од би ја ју, док оста ле бан ка, 

пре ко нач не од лу ке, до дат но

анализи ра.

У на шем мо дер ном све ту тех но ло ги -
је не сна ла зе се сви та ко до бро. На
ра чу на ру има три ко ва за ко је оби чан
свет и не зна. С дру ге стра не, ин те ли -
гент ни IT струч ња ци не кад зло у по -
тре бља ва ју ком пју тер ско зна ње. Ни је
не по зна то да ха ке ри во ле да упа да ју
у ту ђе ком пју те ре и слу же се сва чи -
јим по да ци ма.

На рав но, „ком пју тер ски кри ми нал -
ци” ове ства ри обич но ра де с ја сном
на ме ром и ни је уо би ча је но да они
пра те „обич не љу де”. На ши гра ђа ни
су без бед ни и те шко да без раз ло жно
мо гу да бу ду ме та ха ке ра. Али, у скла -
ду с тим про бле мом, струч ња ци пре -
по ру чу ју да се на ра чу нар ин ста ли ра
не ки ква ли те тан ан ти ви ру сни софт -
вер ко ји је спо со бан да пре по зна и
бло ки ра „на па де” на по дат ке пре не -
го што они учи не би ло ка кву ште ту.
При то ме, тај софт вер се ре дов но
ажу ри ра. А мно ги и по ред ове за шти -
те покри ва ју сво ју ка ме ру, за сва ки
слу чај...

ЈО ВАН ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ, про гра мер:
– Не ми слим да ме би ло ко шпи ју -

ни ра. Ко ри стим ка ме ру са мо кад ми
тре ба, ина че је ис кљу че на. Иа ко знам
да по сто ји мо гућ ност да нас не ко
„посма тра”, не оп те ре ћу јем се та квим
ства ри ма.

ЗО РАН ША МА РА, пен зи о нер:
– Ве ру јем да је све што ра ди мо на

ра чу на ру до ступ но не ким слу жба ма.
Али то ни је мо гу ће про ме ни ти. Жи -
вим нор ма лан жи вот. Евен ту ал но по -
ста вим по не ку сли ку на дру штве не
мре же. Во дим ра чу на да то не бу ду
мо ји уну ци или не ка „про во ка тив на”
сли ка. Је ди но што мо же да ми се за -
ме ри је сте то што раз ме њу јем меј ло -
ве ко ји ни су баш по ли тич ки по доб ни
за ово вре ме, за ову власт.

НЕ ВЕ НА КР ЊИЋ, пен зи о нер ка:
– Нај ве ро ват ни је по сто ји мо гућ ност

да нас не ко пра ти. Ка ко тех ни ка иде
на пред, све је ве ро ват но. Да ли су то
са мо на га ђа ња или ни су, не знам. У

сва ком слу ча ју, ни са ма мо гућ ност
ни је при јат на.

МА РИ НА НИ КО ЛИЋ ЈЕ РО ТИЋ, 
про да ва чи ца:

– Ни је ис кљу че но да нас гле да ју
пре ко ка ме ре, али не знам тач но о
ко ме би мо гло да бу де ре чи. То мо гу
да бу ду и НА СА, и на ши... По не кад
по кри вам објек тив, за сва ки слу чај.

ЛУ КА СТЕ ВА НО ВИЋ, уче ник:
– Сма трам да ни је тач но да нас би -

ло ко по сма тра. Ми као по је дин ци
ни смо ни ва жни. Пра те оне ко ји су
сум њи ви због не чег или слич но. А ка -
ме ру и не мам. Не ми слим ни да ми
ико чи та по ру ке ко је раз ме њу јем.

ЉИ ЉА НА БРА ШО ВАН, пен зи о нер ка:
– Ми слим да не ко мо три на нас. Не

отва рам оно што не знам од ко га је
сти гло. Во дим ра чу на шта чи там и гле -
дам на ин тер не ту. Не по се ћу јем стра -
ни це ко је ми ни су при ме ре не, а ка ме -
ру не по кри вам. Је ле на Ка та на

М. НИКОЛИЋ ЈЕРОТИЋН. КРЊИЋ Л. СТЕВАНОВИЋ Љ. БРАШОВАН

ДА ЛИ ПРЕ КРИ ВА ТЕ КА МЕ РУ НА РА ЧУ НА РУ?

Ни смо до вољ но за ни мљи ви да би нас по сма тра ли

З. ШАМАРАЈ. ТИМОТИЈЕВИЋ

НАША АНКЕТА

АКО ПР ВИ ПУТ КУ ПУ ЈЕ ТЕ СТАН И ТРЕ БА ВАМ КРЕ ДИТ

НИ ЖЕ УЧЕ ШЋЕ – ВИ ША РА ТА 
И ОБРАТ НО

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва, у пе так, 26.
ју на, без стру је ће, од 8 до 14 са ти,
оста ти це ло Ба нат ско Но во Се ло.

Истог да на без стру је ће у три на -
вра та оста ја ти гра ђа ни Пан че ва. Нај -
пре ће, од 8.30 до 10.30, без стру је
би ти Ули ца кра ља Ми ла на Обре но -
ви ћа 3–9, Ули ца кне за Ми ха и ла
Обре но ви ћа 63, 65 и 67, са мо у слу га
„Те сла” и бан ка. Од 11 до 12.30 стру -
је не ће има ти ста нов ни ци Ули це
Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа 5–11 и
Ули це Сто ја на Но ва ко ви ћа 8 и 10.
Од 13 до 14.30 без елек трич не енер -
ги је оста ће они ко ји жи ве у Сте ри -
ји ној ули ци, као и у Ули ци Сто ја на
Но ва ко ви ћа 2, 4 и 6 и Љу бо ми ра
Kовачевића 2, 4, 6 и 8.

За по не де љак, 29. јун, по но во су
пла ни ра на ис кљу че ња на не ко ли ко
ло ка ци ја у Пан че ву. Од 9 до 13.30
стру је не ће има ти део Ули це Ми ло -

ша Тре бињ ца од Пр во мај ске ка Ули -
ци Kраљевића Мар ка, Ули ца
Kраљевића Мар ка и Пр во мај ска од
Ули це Ми ло ша Тре бињ ца до Ули це
ца ра Ду ша на, Ули ца ца ра Ду ша на
од Kраљевића Мар ка до Пр во мај -
ске, те Kрајиш ка, Сем бе риј ска и део
Бо сан ске ули це. Од 10.30 до 12 са ти
на на па ја ње елек трич ном енер ги јом
не тре ба да ра чу на ју они ко ји жи ве
у Ма чван ској, Стра жи ло вач кој и де -
лу Бо сан ске ули це, а од 12.30 до 14
са ти они ко ји жи ве у Дал ма тин ској,
де лу Ја дран ске и де лу Ба чван ске
ули це од Ја дран ске до Ра шке.

У уто рак, 30. ју на, од 8.30 до 14.30,
стру је не ће има ти це ло Ива но во и
це ла Омо љи ца.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на.

Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -
дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”. Квар на елек тро ди -
стри бу тив ној мре жи мо же те при ја -
ви ти на те ле фон 319-220.

Без стру је Пан че во и још три се ла

Кон курс и да ље тра је

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Та ман кад по ми сли мо да смо про -
на шли кра ља или кра љи цу ба ха тог
пар ки ра ња, на ши су гра ђа ни пре -
вази ђу са ми се бе и успе шно нас
деман ту ју.

Фо то гра фи ја ко ју нам је по сла ла
на ша чи та тељ ка са Со да ре оста вља
без тек ста, али сам при зор већ го во -
ри ви ше од хи ља ду ре чи. Ова кве

сце не без од го во ра оста вља ју са мо
јед но пи та ње: за што? За што по је -
дин ци има ју по тре бу да ова ко не -
што ура де?

Ако и ви има те кан ди да те за злат -
ну ти ту лу у ка те го ри ји нај ба ха ти јег
пар ки ра ња, фо то гра фи је њи хо вих
„мај сто ри ја” по ша љи те нам на
pancevac@pancevac-online.rs.

„Пеј пал”, јед на од нај по пу лар ни јих
свет ских ком па ни ја за елек трон ски
тран сфер нов ца, не дав но је про ме нио
прак су и увео но ва, да ле ко не по вољ -
ни ја пра ви ла за ко ри сни ке у Ср би ји.
Мно ги су се ових да на не при јат но из -
не на ди ли ви си ном про ви зи је ко ју им
је ова ком па ни ја на пла ти ла при тран -
сфе ру нов ца. Ево о че му је реч.

До са да су, на и ме, сви они ко ји су
свој на лог по ве зи ва ли с де ви зним
ра чу ном у не кој од до ма ћих ба на ка,
пре ко ове плат фор ме мо гли да пре -
ба цу ју и по ди жу но вац у де ви за ма
уз пла ћа ње фик сне про ви зи је. Са да,
ме ђу тим, све де ви зне из но се „Пеј -
пал” ау то мат ски кон вер ту је у ди на -
ре, по вр ло не по вољ ном кур су. Ме -
ђу тим, то ни је је ди на кон вер зи ја.
Док не стиг не на ис пла ту, но вац че -
сто про ђе још јед ну или чак две кон -
вер зи је, при че му кли јент мо же да
из гу би и де сет од сто нов ца.

У На род ној бан ци Ср би је ка жу да
су упо зна ти с но вом прак сом „Пеј -
па ла”, ко ја под ра зу ме ва оба ве зну
кон вер зи ју из но са стра них ва лу та у
ди на ре при ли ком пре ба ци ва ња нов -
ца на ра чу не у Ср би ји, али да ни је -
дан ов да шњи про пис ни је усло вио
ову ком па ни ју да ме ња сво ју по слов -
ну по ли ти ку у на шој зе мљи.

„Ни ти На род на бан ка Ср би је има
пот пи сан би ло ка кав уго вор ко ји би
ути цао на ово ни ти по сто ји би ло ко -
је дру го пи та ње ко је се ти че пру жа -
ња услу га ове ком па ни је на шим гра -

ђа ни ма и при вре ди. Од по чет ка уво -
ђе ња оп ци је при је ма нов ча них сред -
ста ва НБС ни ка да ни је ви де ла смет -
ње у то ме да се но вац по вла чи у де -
ви за ма на ра чун код до ма ће бан ке,
без не по треб них и не по вољ них тро -
шко ва кон вер зи је у ди на ре”, ка жу у
НБС-у за „По ли ти ку”.

Ова бан ка, ка ко је об ја шње но, не -
ма ни ка ква над зор на овла шће ња над
по сло ва њем „Пеј па ла”, ко ји пред -
ста вља стра ну ин сти ту ци ју елек трон -
ског нов ца са се ди штем у Син га пу -
ру, ни ти за кон ски основ да пре ма
њи ма пред у зи ма ме ре про пи са не За -
ко ном о плат ним услу га ма.

„Пре ма За ко ну о де ви зном по сло -
ва њу, гра ђа ни ма и ком па ни ја ма је
омо гу ће но да оба вља ју тран сак ци је
пре ко стра них ин сти ту ци ја елек трон -
ског нов ца, али над ле жни ор га ни у
Ср би ји не мо гу кон тро ли са ти по сло -
ва ње ове ком па ни је јер се ње но ко -
мер ци јал но при су ство не на ла зи у
на шој зе мљи. Дру гим ре чи ма, НБС
не ма ме ха ни зме ко ји ма мо же ути -
ца ти на про ме ну по слов не по ли ти ке
’Пеј па ла’ пре ма срп ским ре зи ден ти -
ма, јер он и не ма ли цен цу НБС као
пру жа лац плат них услу га”, ка жу за
„По ли ти ку” из НБС-а и до да ју да су,
без об зи ра на све на ве де но, већ кон -
так ти ра ли с „Пеј па лом” и за тра жи -
ли об ја шње ње. Про ме на прак се, по -
твр ди ли су им, иза зва на је про ме на -
ма у „Пеј па лу” и на вод но не ма ни -
ка кве ве зе с про пи си ма у Ср би ји.

За што су про ви зи је „Пеј па ла”
дра стич но по ра сле?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ф
О

Т
О
: 

С
. 

П
А

В
Л

О
В

И
Ћ



Ки ша оме ла цве та ње
ли пе

Све очи по но во упр те
у сун цо крет

Пче лар ска се зо на је от при ли ке
на по ло ви ни. У не дав но окон -
ча ној, ве ро ват но и нај ва жни јој,
ба гре мо вој па ши, по је ди ни про -
из во ђа чи про шли су со лид но, а
дру ги ре ла тив но ло ше. То је и
вре ме ро је ња, ко је ове го ди не
ни је би ло та ко ин тен зив но.

Ових да на по чи ње и цве та -
ње ме до но сне ли пе, ко је је нај -
ин те зив ни је на Фру шкој го ри,
ку да озбиљ ни ји пче ла ри углав -
ном но се сво је ко шни це. Ме -
ђу тим, ве ћи на то не ће ура ди ти
што због тро шко ва се лид бе,
што због ки шног пе ри о да, па
су њи хо ве очи са да упр те у нај -
и зда шни ју биљ ку за ме до бер
по след њих го ди на – сун цо крет.

С дру ге стра не, по чео је да
ра ди ду го на ја вљи ва ни по гон
за при ку пља ње и пла сман ме -
да под на зи вом „Наш мед” у
Ра чи. То се до го ди ло у сре ду
17. ју на, а све ча ном отва ра њу,
по ред др жав них ве ли ко до стој -
ни ка, при су ство ва ли су и број -
ни пче ла ри. Они су на по зив
Са ве за пче лар ских ор га ни за -
ци ја Ср би је (СПОС) ис ко ри -
сти ли при ли ку да оби ђу по ме -
ну те фа бри ке.

О то ме шта о све му на ве де -
ном ми сле не ки од ов да шњих
пче ла ра, би ће ре чи у на ред -
ним ре до ви ма.

Без ја ког ро је вог на го на

Је дан од ис ку сни јих, Не над Ту -
ца ков, ко ји по се ду је се дам де -
се так ко шни ца, у ве зи с по ме -
ну тим по го ном ка же да су на -
да ња про из во ђа ча ме да да би
он мо гао да до не се бо ље це не
и усло ве от ку па, као и да олак -
ша пла сман и из воз.

Што се те ку ће се зо не ти че,
он ис ти че да је на по чет ку она
ве о ма обе ћа ва ла у по гле ду раз -
во ја пче ла.

– Мно ге ко ле ге су у мар ту
има ле из у зет но ја ка ле гла и
оче ки ва ло се да ће, уз аде кват -
не вре мен ске усло ве, би ти и
до бра ба гре мо ва па ша. Ме ђу -
тим, на и шао је ка сни мраз, ко -
ји је оште тио пу пољ ке те ме -
до но сне биљ ке, та ко да мно ги
цве то ви уоп ште ни су да ва ли
нек тар. При том је у удар ном
пе ри о ду би ло мно го ки шних
да на, па се про це њу је да су две
тре ћи не Ср би је оста ле ус кра -
ће не за ову па шу. Ја сам ухва -
тио ме сто у око ли ни Кра гу јев -
ца где је ба грем ме дио и имао
око се дам ки ло гра ма по ко -
шни ци, што ни је спек та ку лар -
но. Ро је ви на гон је ве ћи ном
уга шен, а ина че се ја вља ка да
има мно го ви ше за тво ре ног ле -
гла у од но су на отво ре но. Би ло
је то та ко до из ве сног мо мен -
та, али је он да на кон ба гре мо -
ве па ше на и шло вре ме ко је нам
ни је би ло на кло ње но, па су ма -
ти це об у ста ви ле за ле га ње. Ина -
че, о од ла ску у Пе шча ру ни сам
ни раз ми шљао, нај пре због ко -
ша ве, ко ја ису шу је цвет и оне -
мо гу ћа ва му да лу чи нек тар, а
до ла зи и до из мр за ва ња, па је
та мо у по след њих пет го ди на
би ло ве о ма ло ше, чак и ка та -
стро фал но – ка же Ту ца ков.

С њим се сла же и ко ле га Вој -
кан Ми лу ти но вић и до да је да
је по чет ком ма ја ба грем обе -
ћа ва ју ће кре нуо.

– Он да су по че ле ки ше и по -
мр си ле ли по ву па шу, па сам
од у стао од од ла ска у Бе о чин,
где сам ра ни јих го ди на но сио
ко шни це и, ре ци мо, ла не је та
биљ ка ме ди ла три де сет да на,
па су и при но си би ли им по -

зант ни. Та ко сам од лу чио да
од мах кре нем на сун цо крет, од
ко јег се са да, по све му су де ћи,
мо же оче ки ва ти сва шта или
ни шта. Јед но став но, ње му де -
фи ни тив но не иду у при лог то -
ли ко вла ге и тем пе ра ту ре од
18 сте пе ни. Ме ђу тим, ако оне
ско че и бу ду из ме ђу 22 и 28
сте пе ни, мо же се по но ви ти чак
1991. го ди на, ка да је би ло 50
ки ло гра ма по ко шни ци и два -
пут се „вр ца ло”. Ка да је раз ро -
ја ва ње у пи та њу, ја то ура дим у
пр вој не де љи ба гре мо ве па ше
и он да не ма про бле ма – ис ти -
че Ми лу ти но вић.

На де у по гон у Ра чи

И стар че вач ки ме дар Сте ван
Пе тро вић на свом пче ли ња ку
ни је имао ро је вих на го на, а
ни је ни чуо да га је би ло у
око ли ни.

– Али, као што ре че је дан
ко ле га, ка да га је би ло, би ло
је и ме да. А што се при но са
ти че, очи су нам упр те у сун -
цо крет, ко ји већ по чи ње да жу -
ти. Ипак, пи та ње је да ли ће
да за ме ди, а те шко је се ли ти
пче ле у ата ре по овој ки ши
због бла та. Што се ба гре ма ти -
че, био сам у Пе шча ри, где је
јед ним де лом про мр зао, али

је то ве ли ко про стран ство; ле -
по је цве тао че ти ри-пе т да на
сре ди ном ма ја, па сам имао
око осам ки ло гра ма у про се ку
и ти ме сам ре ла тив но за до во -
љан. При том, пче ле су у ко -
шни це на ву кле и по ле на, а ни -
је ло ше ни што се ле гла ти че.
Ка да је реч о по го ну, све је то
још увек у по во ју; по ме ни је
то до бра иде ја, али ви де ће мо
да ли ће љу ди ко ји то во де
успе ва ти да на ла зе куп це и ка -
ко ће би ти ис пла ћи ва но – на -
во ди Пе тро вић.

На сре ћу, оног што је по -
след њих го ди на, ми мо ути ца ја
при ро де, ве о ма му чи ло пче ла -
ре, а ти ца ло се по на ша ња по је -
ди них нео д го вор них љу ди, као
што су кра ђе и тро ва ња, за сад
на на шим про сто ри ма ове се -
зо не ни је би ло, за раз ли ку од,
ре ци мо, Хр ват ске.

Петак, 26. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Као дијабетичар, више пута сам проверавао шећер након
конзумирања меда и никад нисам имао проблема.

Ненад Туцаков, 
панчевачки пчелар

ЋУ ДЉИ ВА ПРИ РО ДА ДЕ СТА БИ ЛИ ЗУ ЈЕ ПЧЕ ЛАР СКУ СЕ ЗО НУ

БА ГРЕМ ИПАК (СЛА БО) МЕ ДИО

Оно за шта је по о дав но по сто -
ја ло не бро је но ар гу ме на та, у
ви ду не са гле ди вог кул тур ног и
исто риј ског на сле ђа, до го ди ло
се у че твр так, 18. ју на, ка да је
зва нич но отво рен сво је вр сни
стар че вач ки му зеј. Реч је зва -
нич но о Еду ка тив но-из ло жбе -
ној по став ци „Стар че во кроз
ве ко ве”, ко ја об у хва та пе ри о де
од на стан ка жи во та на овим
про сто ри ма од пре не ких осам
ми ле ни ју ма, па до дру ге по ло -
ви не 20. ве ка.

Том при ли ком на Тр гу нео -
ли та упри ли че на је и при год -
на све ча ност, а број не оку пље -
не нај пре је по здра вио Пе тар
Ан дре јић, порт па рол ло кал ног
Са ве та Ме сне за јед ни це, ко ји
је ис та као да је ово још јед на
коц ки ца у мо за и ку успе шног
раз во ја ме ста. Он је при том за -
хва лио сви ма ко ји су у то ме
по мо гли, по ред оста лог и Гра -
ду Пан че ву, у име ко јег је Не -
ма ња Ро тар, већ ник за кул ту -
ру, из ра зио уве ре ње да ће ово
уско ро би ти му зеј и у пра вом
сми слу, то јест да ће до би ти
све за то неoпходне до зво ле.

По том су он и Дар ко Је шић,
ди рек тор До ма кул ту ре, ко ји
ће упра вља ти том згра дом, от -
кри ли та бле с нат пи сом. Ти ме
је сим бо лич ки дат знак за по -
че так ра да ове је дин стве не уста -
но ве, на кон че га су вра та за све
за ин те ре со ва не би ла отво ре на.

Њих је кроз хро но ло шки на -
сла га ну по став ку во дио Мар ко
Иво ше вић, пред сед ник удру же -
ња „Па гус”, чи ји су је чла но ви

и осми сли ли, а на пра ви ли су и
ве ћи ну из ло же них ре пли ка.

– Овај ко ло кви јал но ре че но
му зеј об у хва та пе ри од од осам
хи ља да го ди на на се ља ва ња ме -
ста. Кре ће од стар че вач ке кул -
ту ре из до ба нео ли та, а пра ти
и мно ге дру ге и ни шта ма ње
зна чај не епо хе – од бе ле ги шке
до мо ри шке, чи ји су мно ги ар -
те фак ти про на ђе ни баш ов де
та ко да ле ко од из во ра, ве ро -

ват но због стра те шког по ло жа -
ја. По ред тра го ва на се ља из
сред њег ве ка, у дру гој про сто -
ри ји смо ве о ма де таљ но об ра -
ди ли вре ме Ба нат ске вој не гра -
ни це. По мо ћу кар то граф ских
и пре де о них до ку ме на та при -
ка за ли смо ка ко је овај про -
стор не кад из гле дао. Сва ка ко
ће до ћи и до до пу ња ва ња из -
ло жбе у скла ду са уве ћа њем
ин те ре со ва ња су гра ђа на, јер се
већ пр вог да на ја ви ло мно го
љу ди с пред ло гом да до не су
ин те ре сант не ста ре пред ме те.
Тре ћа про сто ри ја је за ми шље -
на за по вре ме не по став ке, а у
пла ну је и из ра да нео лит ске
ре пли ке у дво ри шту – на во ди
Иво ше вић.

Он је на кра ју ис та као да еду -
ка тив на по став ка тре ба да бу -
де за и ста уста но ва у ко јој би
не ки бу ду ћи ис тра жи ва чи или
школ ска де ца мо гли да уче о
овом ме сту, као и да због то га
не што слич но тре ба да има сва -
ко на се ље за то што чу ва кул ту -
ру без об зи ра на то да ли је
ста ра осам хи ља да или три ста
го ди на.

ВЕ ЛИ КИ ДО ГА ЂАЈ ЗА НАЈ СТА РИ ЈЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КО МЕ СТО

Стар че во до би ло сво је вр сни му зеј

Про шло све га тро је
опо зи ци о на ра

Ре дов ни из бо ри за са ве -
те ме сних за јед ни ца одр -
жа ни су у не де љу, 21. ју -
на, у шест на се ље них ме -
ста. У сви ма њи ма убе -
дљи во су по бе ди ле ли -
сте Срп ске на -
пред не стран ке
и осво ји ле ап со лут ну
ве ћи ну у но вим са зи -
ви ма, што је би ло оче -
ки ва но, с об зи ром на
то да про тив кан ди -
да те го то во да ни -
су ни има ле.

Све у куп но гле -
да но, ус пе ло је да
про ђе са мо тро је
пред став ни ка опо зи -
ци је – у Ка ча ре ву је
то дво је при пад ни -
ка Со ци ја ли стич ке
пар ти је Ср би је, а у Гло -
го њу – члан Гру пе гра ђа на
„Пан че вач ки фронт”.

Вре ди на ве сти и ко је у
сва ком ме сту за до био нај ве -
ће по ве ре ње су гра ђа на, па је
та ко у Бре стов цу нај ви ше љу -
ди (380) за о кру жи ло име Та -
тја не Цве та но вић; пр ви у Гло -
го њу био је Слав ко Јо ва нов -
ски са 680 гла со ва; у Но вом
Се лу – Ма ри ја на Ке сић (436),
у Ива но ву – Јо шка Ду дуј
(441), у Ка ча ре ву – Са ша До -
дев ски (510), а у Стар че ву –
Бран ки ца Дра го је рац (592).

На ред них да на оче ку ју се
кон сти ту тив не сед ни це но -
вих са зи ва са ве та, ка да ће
би ти иза бра на и њи хо ва
руковод ства.

Ба нат ски Бре сто вац: Струч -
на ко ми си ја Ме сне за јед ни це
отва ра ће по ну де за из бор из -
во ђа ча ра до ва на ас фал ти ра -
њу Ули це Жи ки це Јо ва но ви -
ћа у по не де љак, 29. ју на. По
на ло гу те ин сти ту ци је по ста -
вље ни су ре флек то ри на игра -
ли шти ма у школ ском дво ри -
шту и у цен тру. Чла но ви удру -
же ња по вр та ра „Бре сто вач ки
род” одр жа ће са ста нак с пред -
став ни ци ма Ин сти ту та „Та -
миш”. Рад ни ци ЈКП-а „Ком -
брест” по са ди ли су у цен тру
око 180 сад ни ца бе го ни ја, ко -
је је Ме сна за јед ни ца до би ла
од ЈКП-а „Зе ле ни ло”. Из ло -
жба умет нич ке фо то гра фи је
на те му „Изо ла ци ја”, у ор га -
ни за ци ји До ма кул ту ре, КФФА
По ња ви ца и КФС Ср би је, отво -
ре на је у уто рак, 23. ју на, у га -
ле ри ји Ва тро га сног до ма.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом кул -
ту ре на ме ра ва, по ред кре че ња
уну тра шњо сти згра де, и мон -
ти ра ње до дат них ка ме ра ка ко
би за по сле ни, ама те ри, по се -
ти о ци те уста но ве, као и про -
ла зни ци кроз цен тар има ли
си гу р ност у слу ча ју не зго да. У
пла ну је и за ме на бал кон ских
вра та из над са мог ула за у Дом,
као и ме ња ње де ла олу ка.

До ло во: По че ла је из град ња
Тр га Ми те Ву ко са вље ва, на
ко јем ће, по ред деч јег игра -
ли шта, би ти и те а тар на отво -
ре ном с по лу кру жним три би -
на ма и клу па ма, као и те рен
за ко шар ку пре сву чен тар тан
под ло гом. Во лон те ри Ме сне
за јед ни це су у су бо ту, 20. ју -
на, ме шта ни ма се ла де ли ли
еко-тор бе.

Гло гоњ: На ини ци ја ти ву ло -
кал них по љо при вред ни ка и
Ме сне за јед ни це, рад ни ци
ЈКП-а „Зе ле ни ло” оре за ли су
ве тро за штит ни по јас у зо ни
рас кр сни ца атар ских пу те ва
и ма ги страл ног пу та, чи ме је
по ве ћа на пре глед ност. На деч -
јем игра ли шту у пар ку мон -
ти ра ни су др ве на ку ћи ца и
во зић, а по ста вље не су и две
клу пе ис пред По ште.

Ива но во: За хва љу ју ћи за -
лагању Ме сне за јед ни це
поста вље не су три би не на

ста ди о ну Фуд бал ског клу ба
„Стре ла”.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца оба -
ве шта ва су гра ђа не да ће од
24. до 29. ју на би ти оба вље ни
ра до ви на са на ци ји ру па на
пу те ви ма у се лу и мо ли све
уче сни ке у са о бра ћа ју да за
то вре ме бу ду оба зри ви. Удру -
же ње же на „Злат на ја бу ка”
упри ли чи ће ху ма ни тар ну ак -
ци ју под на зи вом „Свра ти на
ка фи цу” у не де љу, 28. ју на,
од 16 са ти, на пла тоу ис пред
До ма кул ту ре, ра ди при ку -
пља ња сред ста ва за по моћ
чла ни ци обо ле лој од мул ти -
пле скле ро зе.

Ка ча ре во: Уз по моћ Гра да
Пан че ва, ре но ви ран је обје -
кат До ма пен зи о не ра, ко ји је
све ча но отво рен у су бо ту, 20.
ју на.

Омо љи ца: На ста вље на је са -
на ци ја кро ва До ма кул ту ре,
као и ра до ви на за вр шет ку
фа са де. Бе то ни ра не су ста зе
у пар ку код цр кве. При пре ме
фуд бал ског клу ба за сле де ћу
се зо ну по че ле су 22. ју на.

Стар че во: Еду ка тив но-из ло -
жбе на по став ка „Стар че во кроз
ве ко ве” све ча но је отво ре на у
че твр так, 18. ју на, на стар че -
вач ком Тр гу нео ли та, ка да су
на сту пи ли КУД-а „Нео лит”,
као и ле ген дар ни во кал чу ве -
не гру пе „Би је ло дуг ме” – Ален
Исла мо вић. Овај сво је вр сни
му зеј би ће отво рен и на ред -
них да на, па ће та ко у пе так,
26. ју на, ра ди ти од 12 до 16
са ти, а на ред ног да на од 14
до 18 са ти.

Месне актуелности

ОДР ЖА НИ ИЗ БО РИ У ШЕСТ МЕ СТА

СНС убедљив

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

СУН ЦО КРЕ ТОВ БО ЉИ ОД БА ГРЕ МО ВОГ?

Пре ма ре чи ма Не на да Ту ца -

ко ва, ба гре мов мед има ма -

ло по ле на и до бар је за оне

ко ји се пла ше алер ги је упра -

во на по лен за то што је ла ко

свар љив и ле пог ми ри са, а

те шко кри ста ли ше.

– На су прот то ме, мед од

уља не ре пи це и сун цо кре та

пре пун је по ле на и са мим

тим има мно го ами но ки се -

ли на, го то вих про те и на, ми -

не ра ла, про те и на... На пи та -

ње да ли су до бри за ди ја бе -

ти ча ре, ја сам, као је дан од

њих, то ви ше пу та про ве ра -

вао и на кон кон зу ми ра ња

ни кад ни сам имао ни ка кве

про ме не ни воа ше ће ра –

исти че овај пче лар.

КО ЛИ КИ ЈЕ ИЗ ВОЗ МЕ ДА?

Пре ма про шло го ди шњем

из ве шта ју СПОС-а, ла не је

све у куп но оти шло у из воз

две хи ља де и три ста то на

ме да, у из но су од бли зу де -

вет ми ли о на евра. Ка да је

реч о уво зу, у истом пе ри о ду

уве зе но је пе де се так то на, у

вред но сти од пре ко 264.000

евра, али је ту ма хом реч о

ег зо тич ним врста ма. По да -

ци СПОС-а о из во зу ме да у

по след њих пет на ест го ди на

ука зу ју на то да је он дра -

стич но уве ћан. При ме ра ра -

ди, 2004. го ди не срп ски

пче ла ри су пре ко гра ни це

про да ли 122 то не, док је

нај ви ше ме да из ве зе но

2013. го ди не – 3.371 то на.

Селити или не селити (кошнице) – питање је сад!

И деца веома заинтересована за прошлост свог места
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3, 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, и

оба вља ју се од 14 до 20 са ти, 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 тим струч -
ња ка с ВМА на апа ра ти ма нај са вре ме -
ни је генера 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 др Вла ди мир Дра га нић, на -
чел ник оде ље ња за пред њи сег мент
Kлинике за оч не бо ле сти Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је и ли цен ци ра ни ин -
струк тор за опе ра ци ју ка та рак те си сте -
ми ма „Alcon and Bausch & Lomb”.

Док тор Дра га нић има три де се то го ди -
шње ис ку ство у овој обла сти, а с 30.000
до са да ура ђе них опе ра ци ја у вр ху је ме -
ђу ле ка ри ма у це лој Ср би ји. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, 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 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,

• 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,

• па хи ме три ја,

• вид но по ље.

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

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

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

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

• IOL ма стер,

• пре глед про ме на на кап ку.

* Док тор Вла ди мир Дра га нић оба вља и опе -

ра ци је ка та рак те.

Др Владимир Дра га нић

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ и ПЕТ 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 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,

• 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
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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 

• ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ:
СЕДИМЕНТАЦИЈА + CRP Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4
Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН
+ ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + ALP
+ GGT Цена: 750 динара

АКЦИЈE ОД 11. ЈУНА ДО 8. ЈУЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

Стовариште ГОЛИЈА

• комплетан 
грађевински материјал

• шљунак, сејанац 
са превозом

063/776-56-58, 013/252-06-64

ОПЕЛ агила 1.0, 2002. годи-
ште, регистрован. 060/311-
29-64. (292484)

ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу,
самоградња, димензије 100 х
166, може се регистровати.
Цена 20.000 динара. 064/212-
99-38. (292588)

ДОБРО теретни, макси 1.4,
2007, атестиран плин, реги-
строван. 064/130-36-02. (292613)

ЈУГО 55, 1987. годиште, у до-
бром стању, регистрован.
064/587-50-24. (292613)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет,
2007, петора врата, фул опре-
ма, 6 брзина, власник.
064/130-36-02. (292613)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж 1,

или мењам за мањи ауто. Тел.

062/339-299. (292672) 

РАСПРОДАЈА кока носиља у

пуној носивости са фарме

„Дабић” у Панчеву по цени од

2.000 по комаду. Упис врши-

мо за 28. јуна 2020. године.

013/377-901. (292183)

ПРОДАЈЕМ комбиновани шпо-
рет. 061/288-11-55. (202667)

ПРОДАЈЕМ лежај двосед, ма-
ло коришћен, као нов.
063/761-04-05. (29532)

ПРОДАЈЕМ четворо собних
врата. 061/153-34-61, 319-754.
(292524)

РАСПРОДАЈА новог намешта-
ја. Столови од 4.500,  столице
од 1.600, лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (292640)

КОРИШЋЕНИ дрвени прозо-
ри већих димензија, балкон-
ска једнокрилна врата са ша-
лоном, повољно. 062/121-01-
48. (292634)

КАУЧ, фотеља мојца, угаона
гарнитура, судопера с висе-
ћим, сто, столице. 063/861-
82-66. (292562)

ПРОДАЈЕМ тросед, две фоте-
ље, дечји гардеробер, компју-
терски сто, пећ крека весо.
069/251-77-24. (292560)

АЛУ ФЕЛНЕ са гумама 14 цо-
ли и челичне фелне са гумама
15 цоли, и ауто-приколица.
063/822-04-11. (292559)

ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, одична локација 10,5
+ 6 квм. Тел. 063/819-37-33.
(292657)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замр-
зиваче, веш-машине, телеви-
зоре, долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (292391)

КУПУЈЕМ старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, шпо-
рете, поправљам исте.
060/521-93-40. (292490)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-
машине, фрижидере, замрзи-
ваче, телевизоре, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (292482)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, белу
технику, ТВ уређаје. 063/196-
54-56, 061/130-44-33. (292556)

КУПУЈЕМ тучани казан за то-
пљење свињске масти.,
063/755-29-05. (292545)

КУПУЈЕМО све метале, акуму-
латоре, гвожђе, телевизоре,
веш-машине, замрзиваче, шпо-
рете. 061/322-04-94. (292650)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, веш-машине, фрижи-
дере, замрзиваче, телевизоре,
све остало. 061/206-26-24.
(292650)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, ме-
синг, олово, веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре, шпоре-
те, долазим. 061/321-77-93.
(292650)

ПРОДАЈЕМ плац. 063/895-85-
79. (292440)

ХИТНО продајем салонит
плоче, половне, повољно. Тел.
062/886-91-50. (292602)

КЛИМА уређај за хла+ђење и
грејање, недемонтирана, мо-
же да се провери исправност.
Купљена 4. 1. 2018 и грејали-
ца радијатор са десет ребара
са два независна грејача, ку-
пљена 2. 10. 2019, на продају,
повољно. Контакт на телефо-
не 013/407-160, 063/872-47-
76. (292472)

ПРОДАЈЕМ брачни и дечји
кревет. Тел. 355-039. (292453)

ПРОДАЈЕМ веш-машину, за-
мрзивач вертикални, фрижи-
дер, комбиновани већи.
064/129-73-60. (292593)

ПОВОЉНО продајем машину
за производњу папирних џако-
ва. Тел. 064/424-95-10. (291830)

КОМБИНОВАНИ фрижидер
двомоторац, уградна рерна,
инвалидска колица, орманм,
телевизор. 063/861-82-66.
(292562)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, судопера
3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (292551)

ПРОДАЈЕМ шиваће машине,
поправљам, моће и замена.
063/828-16-52. (292552)

ЈАРИЋИ и дебела свиња на
продају. 061/277-87-99.
((292599)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (292549)

НА ПРОДАЈУ стару цигла, ве-
лики и мали формат, бибер
цреп и полет бечеј. 063/755-
29-05. (292545)

НА ПРОДАЈУ 10 ари плаца у
Пелистерској. 064/364-83-18
(СМС)

МЕЊАМ куцу 100 квм на Ми-
си за стан у граду. 061/600-
49-00 (СМС)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
пратећим објектима у Ивано-
ву. 062/415-359, 064/828-36-
26. (291342)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара, са
кућом за бизнис, Новосељан-
ски пут 131. 064/276-08-08.
(292211)

ПРОДАЈЕМ кућу – три стана,
8 ари плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (292334)

КУЋА на продају у Омољици.
013/618-625. (292080)

ПРОДАЈЕМ четири и по лан-
ца грађевинског земљишта,
северна зона, преко пута „Се-
киног салаша”. 062/102-89-
16. (291823)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 064/473-10-72.
(291335)

ПЛАЦ 17 ари (10 х 170), Ку-
дељарац уз „Техномаркет”,
инфраструктура. 063/729-72-
86. (292464)

ЊИВА, 72 ара, Јабучки пут код
споменика, друга дуж, 7.000.
060/353-99-10. (292496)

ПРОДАЈА спратне куће, 150
квм, 8.5 ари, Кудељарац.
060/040-96-51. (292499)

ОМОЉИЦА 11.5 плац, обје-
кат од 250 квм, незавр’шен.
064/260-05-34. (292506)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омљоци,
легализована, Ул. Максима
Горког бр. 83, Хусеин Ровча-
нин, Панчево, Цвијићева 17.
Тел. 320-038. (292550)

ПЛАЦ нова Миса, 21.000, Ку-
дељарац, 26 ари, вода, струја,
26.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (292548)

ПРОДАЈЕМ легализовану кућу
на Новосељанском путу. Тел.
062/386-532. (292543)

БАВАНИШТЕ, топ понуда.
Сеоско домаћинство, само
38.000 евра. АМК некретни-
не, Његошева 12. 061/262-08-
44. (292566)

ПРОДАЈЕМ пет ланаца са сала-
шом, иза Кожаре, удара на На-
дел. 062/806-02-58. (292542)

ЦЕНТАР, дворишни, кућа 78
квм, 1.5 ар, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (292584)

АМК некретнине. Продаја ку-
ћа, села, повољно. 061/262-
08-44. (292566)

БАВАНИШТЕ, 300 квм, све
сређено, две засебне једини-
це, 16 ари. „Гоца”, 063/899-
77-00. (292584)

ОМОЉИЦА, кућа 100 квм, 5
ари, новија градња, 27.000,
хитно. „Гоца”, 063/899-77-00.
(292584)

СТАРЧЕВО, 80 квм + 60 квм,
5 ари, старија кућа, 25.000,
договор. „Гоца”, 063/899-77-
00. (292584)

ПРОДАЈЕМ спратну легализо-
вану кућу на старој Миси.
Тел. 063/348-259. (292576)

НА ПРОДАЈУ викендица на
Девојачком бунару, близу
аква центра. 064/450-78-91.
(292582) 

ПЛАЦ, нова Миса, Златарска
26, 2,52 ара, 35.000 евра.
063/881-18-29. (292598)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа, 111
квм, укњижена, власник,
79.000 евра. 065/258-87-77.
(292599)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис или
инвеститоре, 619 квм, 9,59
ара, две парцеле, 170.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(292607)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа, при-
земље пословни простор, спрат
четворособан стан, 200 квм,
3,73 ара, 75.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (292607)

ГОРЊИ ГРАД, старија кућа, 88
квм, 1.9 ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (292607)

ПРОДАЈА плацева,, градско
грађевинско земљиште.
064/212-52-52. 

ГОРЊИ ГРАД, Карађорђева,
кућа за рушење, 5.3 ари пла-
ца, 53.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (292621)

БЛИЗУ центра кућа – две
стамбене јединцие, гас,
63.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (292630)

ПОЧЕТАК Тополе, лепа швап-
ска кућа, 7 ари, гаража,
56.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (292630)

ПРОДАЈА, плац Долово, 16

ари, Лоле Рибара. 061/654-

50-08. (292687)

ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,

19.500. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (292687)

КУЋА, Маргита, ПО, ПР, ПК,
2 ара, фул, 12.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(292687)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа + ло-
кал, 44.000; Црепаја, 16 ари,
220 м, 43.000. „Јанковић”, 348-
025, 063/804-12-72. (292628)

ККУЋА, Р. Чарнојевића, 80
квм, за реновирање, укњижена,
1.5 ар плаца, 17.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (292621)

КУЋА, Омољица, 85 квм, 7 ари,
укњижена, помоћни објекти.
064/961-00-70. (292636)

МИСА нова, ПР + ПК, 1222
квм, 6 ари, 40.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(292687)

КУЋА, касарна 5000, 59 квм,
17.59 ари, вода, 27.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(292687)

ПЛАЦ, Миса, 4.50 ара, темељ,
вода. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (292687)

НА ПРОДАЈУ кућа у Панчеву,
Маргита код новог СУП-а, 180
квм +плац, 3.5 ари. 065/266-
42-28, 013/664-228. (292671)

КУПУЈЕМ кућу у Новом Селу,
без посредника, до 20.000
евра. 064/558-42-90. (292507)

НА ПРОДАЈУ стан опремљен,
65 квм у Улици Лава Толстоја
20. Куткова зграда. 063/856-
31-61 (СМС)

ПРОДАЈЕМ стан, 52 квм, дру-
ги спрат, Котеж 1, код „Ли-
дла”, без посредника, 43.000
евра. Контакт: 065/339-97-23.
(292401)

СТАН на продају опремљен, 65
квм, Лава Толстоја 20, Куткова
зграда. 063/362-973. (СМС)

ОМОЉИЦА, строги центар, про-
дајем једноипособан стан, укњи-
жен, 1/1, 064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ стан у центру гра-
да, код Нове поште, Карађор-
ђева 2-е, комплетно ренови-
ран, 70 квм, цена по догово-
ру. 063/824-06-22 (292485)

АСТРА Г, 1.7, 2001, петора
врата, клима, у првој боји, очу-
вана. 064/587-50-24. (292613)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2002, петора
врата, клима,с ерво, регистров-
на. 064/587-50-24. (292613)

ПЕЖО 106, 1100/60 кс, 2001.
годиште, троје врата, металик
сребрна, власник. 0963/278-
117, 064/176-91-85. (292610)

ОПЕЛ корса 1.0, 2001. мета-
ли, плава, клима, серво, да-
љинско, власник. 064/142-55-
93. 8292617)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (291663)

КУПУЈЕМ кола, стање небит-
но, до 2.000 евра. 063/165-
83-75. (292679)

КУПУЈЕМ аутомобиле од 70
до 1.500 евра. 062/193-36-05.
л8292680)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
Тел. 063/849-54-32. (292574)
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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

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ

Ц категорије

за рад на стоваришту

„Голија”

063/776-56-58

„Silex” doo расписује

конкурс за радно место:

ШЕФ ПРОДАЈЕ. 

Услови ВС/ВСС. Пожељ-

но искуство у продаји

материјала за завршне

радове у грађевинарст-

ву или сличним посло-

вима. Пријаве слати у

року од 8 дана на 

email: office@silex.rs

(5/292629)

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(292586)

Потребни радници за рад у фабрици:

5 мушкараца и 5 жена
Контакт телефон: 062/365-414, Јагода

(ф)

Услед проширења обима посла

фирми DOO „Trijera” 

потребне жене за рад у производњи,

до 45 година старости

Рад на паковању готовог производа.

Производња се одвија у две смене.

Одлични услови уз могућност сталног запослења.

Свој CV можете послати на dejan.nikolic@trijera.rs

или позвати на број телефона 062/790-112, Дејан.

Звати сваког радног дана од 9 до 15 сати.

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.

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПРОДАЈЕМ дворишни стан до
улице, засебно двориште.
Жарка Зрењанина, власник.
061/382-88-88. (292304)

ПРОДАЈЕ се стан од 65 квм, у
центру Алибунара. За све ин-
формације позвати 069/540-
11-66. (292178)

АМК некретнине, куповина
станова, хитне продаје, брза
реализација. Његошева 12.
061/262-08-44. (292566)

ПРОДАЈЕМ стан, центар Пан-
чева, 36 квм, ТА грејање.
063/184-10-57. (292310)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 117 квм,
новија зграда у близини Авив
парка. 063/159-99-62. (292052)

ПРОДАЈЕМ стан у Ковачици.
062/172-53-25. (292083)

ТРОСОБАН стан, 72 квм, тре-
ћи спрат, две терасе, лифт,
ТА, могућност ЦГ, 70.000, до-
говор. Звати после 17 сати.
Тел. 064/119-60-06. (292516)

ЦЕНТАР, једнособан, сређен,
усељив, 21.000. (188), Una Dal -
li, 064/255-87-50. (292548)

КОТЕЖ, 58 квм, двособан,
хитно, 32.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (292584)

ТЕСЛА, 55 квм, двособан,
34.500; двоипособан, 45.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. (292584)

ЈЕДНОСОБАН, салонски,
строги центар, 24 квм, може и
канцеларија. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (292568)

ЦЕНТАР, зграда код СУП-а,
67 квм, III, 49.900 evra. AMK
некретнине. 061/262-08-44.
(292566)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, полу-
сутерен, ЦГ, повољно, сређен.
(470), „Дива”, 064/246-05-71.
(292568)

ЦЕНТАР, 58, трособан, хитно,
58.000, 55 квм, двособан,
47.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(292584)

ЦЕНТАР, 52 квм, двособан,
ТА, полусутерен, 28.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (292584)

НА ПРОДАЈУ трособан стан,

78 квм, центар, новија градња,

II спрат. 066/351-656. (292590)

МИСА, двособан, 63 квм,
27.000; сутерен, 32 квм, једно-
собан, 15.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (292607)

СТРОГИ центар, трособан,
70.000; Миса, трособан, ВП,
48.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (292630)

ГОРЊИ ГРАД, четворособан,
85 квм, I, ЦГ, гас, новија град-
ња, 67.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (29262)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, ЦГ, II,
32.000; Миса, 42 + 15, ренови-
рано, 26.500. „Јанковић”, 348-
025, 063/804-12-72. (292628)

НОВА МИСА, једнособан, 33
квм, ВП, ТА, тераса, усељив,
22.000. (336), „Олимп” 351-
061, 063/274-951. (292621)

СОДАРА, двоипособан, 74
квм, XI, ЦГ, усељив, 47.000,
договор. (336), „Олимп” 351-
061, 063/274-951. (292621)

КОТЕЖ 1, прелеп, 34 квм,
ЦГ, 24.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (292687)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II, 53
квм, ТА, 28.000. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30. (292663) 

ШИРИ ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, I, 46 kvm, TA, 35.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (292663)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, те-
раса, 88 квм, 60.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(292687)

КУПУЈЕМО станове за рено-
вирање, исплата одмах. (926),
„Купола некретнине”,
065/328-66-94. (292455)

КУПУЈЕМ стан ниже спратно-
сти, централно, исплата од-
мах. Могућ договор. 066/533-
10-20. (29255)

АГЕНЦИЈА „Дива некретнине”
купује стан у згради, исплата
одмах. 064/246-05-71. (292568)

КУПУЈЕМ станове за ренови-
рање, Агенција „Тесла некрет-
нине” (238), 064/668-89-15.
(292563)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” поребне
куће, станови, плацеви у Пан-
чеву. Брза реализација.
061/662-91-48. (292630)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. Брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (292663)

АГЕНЦИЈИ „Милка”, потреб-
ни станови, све локације, ку-
ће. (67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (292687)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на Стрелишту, I
спрат, ЦГ. 065/201-18-41.
(292615)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, Котеж 1, први спрат,
централно грејање. 061/697-
68-68. (292465)

ГАРСОЊЕРА, центар, 21 квм,
нова, изолована, ТА, каблов-
ска, потпуно опремљена.
064/129-76-04. (292513)

СТАН-КУЋА на дужи рок за
издавање у Новом селу. По-
требно за пензионерку.
064/558-42-90. (292507)

ИЗДАЈЕМ нов стан, први
спрат, код Авива, на дужи пе-
риод. 063/722-25-22. (292529)

ИЗДАЈЕМ тан, ненамештен,
48 квм, новоградња, Тесла.
064/327-55-50. (292520)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на Котежу 2, 150 евра +
депозит. 063/319-498. (292564)

ИЗДАЈЕМ стан са централним
грејањем на Маргити.
064/171-26-69. (292558)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан, Борска 3. 013/373-077.
(292554)

ИЗДАЈЕМ кухињу и собу Мар-
гита, Светозара Шемића 70-а.
Панчево. Тел. 013/354-703.
(292547)

ИЗДАЈЕМ стан 60 квм, Котеж
2, намештен, 200 ера.
063/101-10-13. (292544)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 34
квм. 064/134-06-08. (292569)

ИЗДАЈЕ се кућа за становање
у Старчеву, новосређена, са
великим двориштем и плацем,
у кући нема ствари. Тел.
061/154-23-44, 061/612-80-
56. (292575)

ИЗДАЈЕМ намештен трособан
станл у центру града, изнад
СДК, 200 евра. 0637775-81-
19. (292576)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан,
Котеж 1, први спрат, празан.
066/664-61-12. (292577)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрлеишту, 7. спрат, ненаме-
штен, 120 евра. 060/732-62-
61. 8292585)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан, искључиво брачном пару.
Тел. 063/188-40-09. (292587)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан
на Котежу 1. ЦГ. 064/270-15-
50, 062/436-65-25. (292642)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Котежу 2, унапред
две кирије. 065/689-85-12.
(292644)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
банс тан у центру, америчке
зграде. Тел. 066/807-03-04.
(292648)

КОТЕЖ 2, издајем двособан,
150 евра + депозит. 062/292-
393. 8292658)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Ко-
теж 1. Милан, 064/169-68-54.
(292659)

НАМЕШТЕН једнособан дво-
ришни, ТА, код Хотела „Та-
миш”, 90 евра. 064/122-48-
07. (292669)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, повољно, центар, wi/fi,
кабловска, одмах усељива.
060/691-88-23. (292665)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 063/809-59-66. (292670)

ИЗДАЈЕМ стан, 42 квм, потпу-
но намештен, у Ул. Иве Кур-
јачког. Тел. 064/149-99-73.
(292675)

ИЗДАЈЕМ локал 61 квм, Ул. Р.
Путника 14-а, Панчево. Тел.
063/540-209. (292312/р-4870)

ИЗДАЈЕМ два локала у цен-
тру, 18 и 12 квм, могућност
спајања. 066/866-49-00.
(292483)

ПОТРЕБАН магацин до 100
квм, обавезан камионски при-
лаз. 063/213-797. (292432)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај Јо-
вина 2. 065/853-93-29. (292527)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (291935)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, Вој-
воде Петра Бојовића бр. 19.
066/314-803. (292505)

ЦЕНТАР, продајем локал 1+1,
64 квм, код „Липе”кафане.
Тел. 063/751-07-79, од 18 до
20 сати. (292561)

ИЗДАЈЕМ локал 19 квм, Ко-
теж 2, код Симпа. Тел. +381
60/362-22- 25. (292583)

ЛОКАЛ издајем, Аутобуска
станица, пијаца, Ослобођења
3, све намене. Употребна до-
звола. 063/372-124. (292612)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм, угао
Светог Саве и Браће Јовано-
вић., 064/231-07-33. (292685)

ИЗДАЈЕМ локал, 45 квм, цен-
тар, излог. 063/101-69-37. (292459)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е кате-
горије са искуством за превоз
житарица. Пријава, сталан
посао. 063/884-22-71 (СМС)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц кате-
горијом за развоз по Србији.
062/889-01-20. (СМС)

ПОТРЕБАН нормалан мајстор
за молерско-гипсарске радо-
ве. 063/861-44-00. (292500)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобраћајна
школа, пет година искуства на
пословима возача или посе-
довање Ц категорије са било
којом средњом школом.  Кон-
такт: Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним дани-
ма од 8 до 16 сати. (292309)

ПОТРЕБАН радник у продав-
ници „Пловак-плус”. Потреб-
на возачка дозвола, познава-
ње риболова и делимично по-
знавање рачунара. Тел.
066/352-414, позвати од 9 до
12 сати. (292604)

ПОТРЕБНА РАДНИЦА, пица-
мајстор у пекари и пицерији.
069/130-75-68. (292486)

ПОТРЕНА девојка за рад у ка-
фићу, Зелена пијаца.
064/419-38-38. (292493)

ПОТРЕБНА девојка за рад у ка-
фићу. Звати на 013/331-241. (ф)

ДОМУ за стара лица потребна
медицинска сестра, неговате-
љица и спремачица. За све
остале информације позвати
065/523-05-95. (ф)

ПОТРЕБАН радник са иску-
ством за рад у аутоперионици
„Мака 17”. 061/551-95-31.
(292530)

АРИЉЕ, потребни радници за
брање малина. Обезбеђен стан
и храна. 069/389-93-34. (292526)

РЕСТОРАНУ потребна помоћ-
на радница у кухињи.
062/806-02-58. 8292542)

ПОТРЕБНО особље за при-
прему хране и рад на рошти-
љу.  „Идеал”. 063/855-65-56,
063/133-14-63. (292138)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
Маркету „Идеал”. 063/855-65-
56, 063/133-14-63. (292138)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
шиваћим машинама.
069/238-07-65. (292596)

ПОТРЕБАН возач Б категори-
је за доставу хране. 064/187-
98-10. (292652)

ГОЛУБ такси тражи диспече-
ра таксија. Предност радно
искуство у таксију и познава-
ње града Панчева. Контакт:
Александра, 064/863-13-76.
(292451)

ПОТРЕБНА чистачица Ресто-
рану „Звезда”, С. Шупљикца
88. 063/278-250. (292469)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни
возач, пица-мајстор, раднице
за палачинке и сендвиче.
062/339-279. (292067)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари, 80
квм, комфорно наметшен.
Хитно. 064/888-60-98. (292600)

ИЗДАЈЕМ лукс опремљен ду-
плекс, 54 квм, Иве Курјачког
8. 064/118-64-57. (292414)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан
на Котежу 2. Намештен, ка-
бловска, интернет, интерфон
централно и подно грејање са
топлом водом. Аутобуско ста-
јалиште 100 м од зграде. Ин-
формације на број: 062/408-
713 (i vi ber). (292601)

СОБЕ за раднички и самачки
смештај издајем. Центар.
063/502-211. (292611)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан
стан на Тесли. 064/142-68-65.
(292619)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, комплетно сре-
ђен. 063/801-90-47. (292452)

ИЗДАЈЕМ полунамештен ма-
њи двособан стан на Стрели-
шту, 45 квм, 6. спрат, ЦГ, 130
евра. 064/058-60-04. (292481)

ИЗДАЈЕМ намештен нов двосо-
бан стан, 46 квм, у ширем цен-
тру, Моше Пијаде 58. апарати
и намештај недавно купљени.
Грејање на норвешке радијато-
ре или инверторску климу.
062/886-85-83. (292473)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, 170 евра. 063/246-
509. (292470)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, Котеж 2. 064/339-
06-76. (292467)
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

92
09

1)

СЕЛИДБЕ
Транспорт „Петров”
са радницима и без.
61/324-37-50, Стева (2

9
2

5
0

9
)

Фирми „Faratel” doo
која се бави увођењем

система техничке зашти-

те, израдом рачунарских

и телекомуникационих

мрежа потребан је:

МОНТЕР ОПРЕМЕ 

за бежични интернет

Опис: • рад на висини је

саставни део посла 

• Монтажа опреме за

бежични интернет • Те-

ренски рад у општини

Панчево • Обезбеђено

службено возило за те-

ренски рад • Могућност

сталног запослења. 

Пријаве на тел.

013/317-317, Војводе

Радомира Путника 25

(8/292647)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ

ОДНОСА

• Једног НАСТАВНИКА (сва звања) за ужу 

научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– докторат из области медицинских наука – стома-

тологија, специјализација из области болести зу-

ба и ендодонције, као и остали услови предвиђе-

ни Законом о високом образовању („Сл. Гласник

Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 -

др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Стату-

том Стоматолошког Факултета.

Са изабраним кандидатом закључује се уговор о

раду на одређено време од 5 (пет) година.

• Више сарадника у настави ван радног одно-

са – клинички асистент, за школску

2020/2021. годину за уже научне области:

а) Клиничка медицина

б) Клиничка стоматологија

На конкурс се могу јавити кандидати који испуња-

вају следеће услове:

– завршен медицински или стоматолошки факул-

тет и специјализација из одговарајуће области,

– да је у радном односу у неком од наставних ба-

за Стоматолошког факултета у Панчеву.

Са изабраним лицима се закључује уговор о изво-

ђењу наставе за школску 2020/2021 годину.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-

сти услова из конкурса достављају се у року од 8

(осам) дана од дана објављивања конкурса на ад-

ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жар-

ка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на те-

лефон: 013/235-12-92.

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

Последњи поздрав

МИОДРАГУ МАКСИМОВИЋУ
играчу трофејне генерације

Играчи и управа Рагби клуба „Динамо”
(46/ф)

Последњи поздрав

САВИ ВУРДЕЉИ

од супруге СВЕТЛАНЕ, сина ДУШАНА

и ћерке ДРАГАНЕ са породицама
(60/292589)

Последњи поздрав вољеном деди

САВИ ВУРДЕЉА

од унука ЛАЗАРА и унуке ПЕТРЕ

(59/292589)

САВА ВУРДЕЉА
1956–2020.

По добром ћемо га памтити, с поносом помињати и од
заборава чувати.

Сестрић БОЈАН и СНЕЖАНА са породицом
(58/292589)

Последњи поздрав Бати

САВИ ВУРДЕЉА БАТИ

од породице АНЂЕЛОВИЋ

(61/292589)

Најбољној и највољенијој мајци, баки и супрузи

ВЕРИ ЈАКОВЉЕВИЋ

Воле те твоји најмилији

(85/292668)

ГРАЂЕВИНСКОЈ фирми „Pan
Bau Max” doo, хитно потреб-
ни тесари, зидари, армирачи
и помоћни радници. Позвати
064/864-44-89, 013/403-639.
(292557)

ПОТРЕБАН помоћни радник у
салону керамике. Обавезна
возачка дозвола Б категорије.
Тел. 013/403-639. (292557)

У РЕСТОРАНУ „Банатски ку-
так” Панчево: потребан коно-
бар-ца са или без искуства и
помоћна радница у кухињи.
060/512-59-99. (292660)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије за унутрашњи тран-
спорт. 064/140-70-87. (292664)

ПИЦЕРИЈИ „Калимеро” по-
требна радница. Звати од 12
до 23. 060/606-40-41. (292656)

ПОТРЕБАН конобар, кувар и

помоћни радник у кухињи.

065/831-80-69. (292682)

ПОТРЕБНИ радници за брање

малине у Ариљу, стан и храна

обезбеђени. 060/501-27-75,

061/200-15-32. (292567)

ПОТРЕБНЕ раднице за рпода-

ју и кухињу у локалу „Код То-

му Лесковчанина”. 065/900-

50-08. (292573)

РЕСТОРАНУ ROYAL у Авив

парку потребни радници у

продаји и припреми хране.

063/216-788. (292639)

ТРАФИКА у центру, тражи

радника. 064/213-10-49. (291675)

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

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ РА-
ДОВИ, брзо, педантно, повољ-
но. 065/523-02-73. (292653)

КАМИОНСКИ превоз до два
кубика: шљунак, песак, сеја-
нац, шут, 1.500 динара.
062/355-154. (291769)

ПОТРЕБНА радница за рад у
пекари, предност искукство у
раду у пекари. Тел. 063/886-
86-79. (292677)

ПОТРЕБАН помоћни радник у
штампарији,с а или без иску-
ства, обавезна Б категорија.
061/175-49-14. 8292673)

ПОВОЉНО превозим кипе-
ром: песак 590 динара, шљу-
нак 1.300 динара, сејанац
1.700 динара. Утовар и одвоз
шута. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (292215/р)

КОШЕЊЕ траве тримером,
воћњаци, плацеви, дворишта.
Зоран. 064/932-52-86. (292299)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде, 063/865-80-
49.  (292191)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (292095)

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђумем, попављам, гуртне.
064/181-25-00. (291993)

КЛИМЕ, сервис и монтажа.
065/305-73-92. (292684)

ПРЕВОЗ кипером до два ку-
бика, шљунак , песак, ризла,
шут... 064/505-62-44. (291950)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-23-
38. (292681)

ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање, уно-
шење. 064/357-82-08. Боса-
нац. (291483)

КОМБИ превоз робе, селидбе.
064/243-82-85. (291225)

ЕЛЕКТРИЧАР: инсталације,
разводне табле, индикаторе,
бојлере, белу технику.
060/521-93-40. (292490)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (292491)

КЛИМЕ: монтажа, демонта-
жа,с ервис, антибактеријско
чишћење, сервис беле техни-
ке. 060/521-93-40. (292490)

ДРВОСЕЧА исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
смета. 063/369-846. (292487)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализаци-
је, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76. (29248)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (29248)

РАДИМО зидање, бетонира-
ње, кровови, фасаде.
063/246-509. (292470)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ренови-
рање купатила, попроавке,
славине, одгушења канализа-
ције. 061/193-00-09. (292460)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(292603)

РУШЕЊЕ објеката, шупа, бе-
тона, бетонирања, кошење
траве, одношење ствари.
060/035-47-40. (292595)

КОШЕЊЕ траве, корова, оба-
рање стабала, рушења кућа,
ископи, бетонирања. 061/109-
33-53. (292595)

РАДИМО све послове физич-
ке, рушења кућа, шупа,б ето-
на, бетонирања, одношење
ствари. 064/122-69-78. (292595)

ПОПРАВКА компјутера, ин-
сталација нових компоненти,
чишћење, одржавање. Брзо,
повољно. 060/351-03-54. (292546)

ВРШИМ превоз, чистим по-
друме, таване, шупе, гаража.
Избацујем стари намештај и
стари отпад. Рушим старе
објекте. 061/130-44-33,
063/196-54-56. (292556)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
063/115-71-67. (292515)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством квалитетно,
педантно и повољно. 064/252-
51-75, 062/153-37-06. (292517)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адапта-
ције, нова купатила, поправ-
ке, одгушења, повољно, иску-
ство, квалитет. 013/377-930.
(292565)

КОСИМ траву, коров, двори-
шта, воћњаке. Повољно. Зо-
ран. 064/438-12-46, 061/683-
67-48. 8292572)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/172-
20-03. (292627)

ОДНОСИМО непотребне
ствари, чистимо таване и по-
друме. 061/31-97-69. (29259)

ВРШИМО услуге превоза те-
ретним комбијем макси.
060/141-43-07. (292643)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (292650)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње слудопере, купатила, адап-
тације, поправке, замена од-
мах. 013/331-657, 064/495-
77-59. (292623)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, керамика, по-
вољно. Проверите. 061/141-
38-02. (292626)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа
камионом за рад на висини.
060/366-65-57. (292463)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и кр-
пљење купаћих када, 33 годи-
не искуствa. Www.bal to -
kad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (292350)

ШЉУНАК, песак, сејаснац,
ризла, превоз већим камиони-
ма, ископ мањим и већим ба-
герима, рушење кућа.
063/218-894. (292463)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, метал-
не подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. (292468)

РАД виљушкаром и телехен-
дером по свим теренима на
утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (292463)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (292488)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона,
зидова са одвозом шута, на-
бијање терена вибро плочом.
064/648-24-47. (292463)

СЗР ПАН-СТУДИО;: уградња
3 Д панела, декоративног ка-
мења. Молерско-гипсарски
радови. 061/137-97-11. (292495)

ФИРМИ PRO MIST DOO  по-
требни помоћни оператер на
паковању; оператере на ма-
шини за паковање. Доћи лич-
но сваког радног дана од 8 до
16 сати, Улица Жарка Зрења-
нина 145. (2925093)=

ТЕПИХ сервис Путник, дубин-
ско прање тепиха и намешта-
ја. 302-820, 064/129-63-79.
(292683)

СЕЛИДБЕ, екипа радника, пре-
воз, одвозимо непотребне ства-
ри. 064/280-30-16, 063/731-77-
67. Владимир. (292508)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, руше-
ње објеката, рашчишчавање
терена са утоваром и одво-
зом. Најповољније у граду.
060/425-54-43. (292463)

ФИРМА „КОРАНА” ДОО: вр-
шимо уградњу водовода и ка-
нализације по приступаним
ценама. Вршимо реновирање
купатила, по систему кључ у
руке. Попуст на све врсте ра-
дова. 30 година искуства у
граду Панчево. За све ифнро-
амције,с авете и питања позо-
вите на број 061/289-50-95.
(292674)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправља-
мо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (292624)

КЛИМЕ свих типова и произ-
вођача, сервисирамо, попра-
вљамо и уграђујемо са гаран-
цијом. Овлашћени сервис.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (292624)

РОЈАЛ МГ:  уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, вене-
цијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-498.
(292592)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, потавка ламината.
062/976-18-42, 064/317-10-05.
(292678)

НЕМАЧКИ: часови свим узра-
стима, преводи, припрема за
полагање свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892. (292618)

ПЕНЗИОНЕР, 72, упознао би
озбиљну млађу даму брака
ради. 066/612-20-17. (2921633)

БРАЧНИ ПАР би чувао стари-
ју особу, доживотно, договор.
013/345-874. (292474)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочaнство 6. разрееда ОШ
„Ђура Јакшић” 2017/2018. на
име Никола Радаковић. (292447)

ОГЛАШАВАМ неважећом
школску књижицу ОШ „Јован
Јовановић Змај” на име Еми-
лија Јаћимовић, IV/2, бр. мат.
књи. 0810216. (292475)

НЕГА старих и болесних инва-
лидних лица. 063/868-04-51.
(292521)

СОКОБАЊА, апартмани и со-
бе. Близу центра. 061/636-08-
57, 063/768-32-68. www.so ko-
ba nja.or g.zo ri ca (291227)

СОКОБАЊА, центар, апарт-
ман комплетно опремљен, све
у кругу од 100 метара. Тел.
065/205-45-48. (292450)

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
стан, центар, паркинг, интер-
нет. Тел. 065/288-20-83, Ру-
шка. (292606)

УСЛУГЕ
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Са великом тугом обавештавамо да је 17.

јуна 2020. преминуо наш драги

РАДА СТАНИСАВЉЕВИЋ
1952–2020.

Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, 

син ДРАГАН, снаја ЈЕЛЕНА

и унуци УРОШ и РЕЉА

(8/292457)

РАДА СТАНИСАВЉЕВИЋ

Тата, оставио си трагове који се не бришу,

сећања која не бледе, доброту која се пам-

ти, бол и тугу који су вечни.

Твоја ДРАГАНА, ДАЛИБОР, 

ЛАЗАР и АНЂЕЛА

(9/292457)

Са великим поштовањем и тугом опра-

штамо се од нашег кума и пријатеља

ЖИВОТЕ МИРЧЕТИЋА

Почивај у миру.

ЗОРКА и КОКАН

(12/292471)

РАДА СТАНИСАВЉЕВИЋ

Последњи поздрав од пријатеља Маргићана.

ЈОГИ, ПЕПИ, ЖЕЉКО, МИЛЕ, БАТА, БОШКО,

МИТАР, БАТА МРЛАЈ, ФРЕНКИ и БАРНА

(20/292280)

Последњи поздрав нашем другу, почивај у миру

РАДА СТАНИСАВЉЕВИЋ

КИКЕРЕЦ

АЦА, СЛАВКО, ЂУРА, ДРАГАН, БЕЛИ, СЕКА,

СНЕЖА ПЕРИНА, ИВИЦА, ВАСА, БАНЕ РУС,

РУЖА МИЛАНОВА, ЈОЦА ЏИПСИ

(21/292280)

После кратке и тешке болести преминула је наша

МЕРИ СИТНИКОСКА КАЛЧОВ
1960–2020.

Наша вољена сахрањена је 19. јуна 2020. у Ива-

нову, али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ПЕТАР са синовима

и њиховим породицама
(35/292522)

Изненада нас је напустила наша драга пријате-

љица

МЕРИ СИТНИКОСКА КАЛЧОВ

Чуваће је од заборава њени тужни: ЗЕЛЕ, НАЦА,

НИНА, ДЕЈАНА и ИРИНА са породицама

(34/292522)

Последњи поздрав

РАДИ

СТАНИСАВЉЕВИЋУ
од породица СТАНИСА-
ВЉЕВ и ВУЧКОВИЋ

(48/292540)

Последњи поздрав

РАДИ

СТАНИСАВЉЕВИЋУ

од породица СЕКУЛИЋ

(49/292540) и ЂУКИЋ

Последњи поздрав

РАДИ

СТАНИСАВЉЕВИЋУ
од стрине ЛЕПЕ

(50/292540)
и брата БОШКА

ЦВЕТА КОЦКА
1940–2020.

Последњи поздрав нашој драгој тетки. 

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.

ВАЛЕНТИНА, МИЛАН и ЈЕЛЕНА са породицом

(51/292541)

15. јуна преминуо је наш вољени

ЛАЈОШ ШМИТ
1936–2020. 

Дубоко ожалошћени, опраштају се од њега: се-

стре ЕРЖЕБЕТ МАЂАРОВ, РОЖИКА ТОТКА и

брат АДАМ ШМИТ с породицама.

Хвала за све, почивај у миру са својом Маргит

(62/292597)

Наш друг, добричина

ЖИВОТА МИРЧЕТИЋ

Другови са Тамиша и преферанса: ДУБРАЈА, 

РАША, СЛАВКО и ЉУБО
(63/292605)

После кратке болести преминула је наша драга

РОЗАЛИЈА КОВАЧ
11. VI II 1935 – 23. VI 2020.

трговкиња у пензији

Била је предивна супруга и мајка, драга бака. Њено срце је престало да куца,

али њена доброта, ведра и весела нарав, оптимизам и позитивна енергија ко-

јом је зрачила, остаће заувек у нашим срцима и давати нам утеху и снагу.

Ожалошћени: супруг ДЕЖЕ, ћерке МАГДАЛЕНА, МАРТА и ГИЗЕЛА

са породицама.

Сахрана ће се обавити 25. јуна, у 13 сати у Скореновцу.

(71/191635)

Последњи поздрав

тетка

РОЗАЛИЈИ

ЈАСМИНА

ИЛИЈЕВИЋ

(72/292635)

ЦВЕТА

КОЦКА

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

ЗОРАН и БРАНКА,

унуци МАРКО

и МАРИНА

са породицом
(74/292641)

Омиљени васпитач, колега, друг, пријатељ наш

ЈОВАН ПАШАЈЛИЋ

преселио се у легенду.

Веселио је јутра деци и нама. Такав, узоран у

свему остаје нам у сећању.

Дом за децу без родитељског старања

„Споменак” Панчево
(79/292654)

Последњи поздрав

РАДИВОЈУ

МИЛОВАНОВИЋУ

од комшија

(22/292492)

ЦВЕТА КОЦКА
Остаћеш заувек у нашим срцима мама.

Син БОРИСЛАВ, снаја БРАНКА, унуци

СТЕФАНА и МЛАДЕН и праунука ФИЛИПА
(81/292661)

Последњи поздрав

МЕРИ

КАЛЧОВ

Комшинице, недоста-

јаћеш нам...

Комшиница КАТИЦА

са породицом

(86/292686)

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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РОЗАЛИЈА ЕРДЕЉАН

Време пролази, а туга и бол не престаје.

Недостајеш мајко.

СРЂАН и БОСИЉКА
(52/292553)

2. јула 2020. године одржаћемо четрдесетодневни по-
мен, у 11 сати, на Старом православном гробљу.

ПЕТАР ДАНГУБИЋ

Породица ДАНГУБИЋ
(27/292502)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР БЈЕЛЕТИЋ
2002–2020.

Осамнаест година већ, а чини се некад као трен.

Породица БЈЕЛЕТИЋ
(28/292504)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

ТМУШИЋ
28. VI 2015 – 28. VI 2020.

Хвала ти за све што

си чинила за нас.

Брат КРСТА

са породицом
(39/292528)

ПОМЕН

ЗОРИЦА ТМУШИЋ
2015–2020.

Пуно нам недостајеш. Волимо те.

Девер ДРАГАН, РАДИЦА, АЦА и ДАЦА ТМУШИЋ
(55/292574)

Гоцо, једина и најмилија моја

ГОРДАНА ЧОБАНИН РОДАНОВА
23. VI 1973 – 26. XII 2019.

Прошло је пола године од твог изненадног и прераног одла-

ска.

Свака твоја мисао, реч, поглед, покрет, жеља у мом су срцу и

мислима стално.

Утеха ми је да дани пролазе и бићемо опет заједно.

Много те воли твоја мама ЂУРЂИНА

(77/292649)

СЕЋАЊЕ

27. јуна 2005. опростили

смо се од нашег драгог

РАДОСАВА

МИЛОВАНОВИЋА
С љубављу се сећамо
једног доброг човека
великог срца.

Његови најмилији
(75/292645)

Прошло је пола године од смрти наше драге

ТАМАРЕ ПЕРИЋ
рођ. Поповић

Много нам недостаје.

Шестомесечни помен одржаћемо у суботу, 27. јуна, са почетком у

11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Тугују за њом: супруг НЕБОЈША, синови НЕНАД и ФИЛИП, унуке

МИЛИЦА и КАТАРИНА, унуци ВУК, МАТИЈА и ВЛАДИМИР, снаје

АЛЕКСАНДРА и КСЕНИЈА

(76/292646)

Вољена и никад не-

прежаљена, у суботу,

27. јуна 2020, изаћи

ћемо до твоје вечне

куће

РОКСАНДА

МИРКОВИЋ

ХОТИ
28. VI 2010 – 28. VI 2020.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима. 

Твоји најмилији

(84/292666)

Како време одмиче, све

више нам недостајеш

МИЛИЦА

НОВАКОВИЋ
баба Лина

9. X 1927 – 1. VI 2017.

Твоји: МИЛИНКО

и ЗОРАН
(19/292489)

СЕЋАЊЕ

ТЕРЕЗИЈА АБАЏИН
2015–2020.

Заувек си у мислима твојих најмилијих

(45/292537)

Последњи поздрав

брату

МИЛОШУ

МИЛОВАНОВИЋУ

МИШИ

од брата ЂУРЕ

са породицом
(69/292631)

Напустио нас је наш брат

МИЛОШ

МИЛОВАНОВИЋ

МИША

Последњи поздрав.

МИПИ, МИРА

и ГОЦА са породицама

(70/292632)

Последњи поздрав брату

МИЛОШУ МИЛОВАНОВИЋУ

МИШИ

Брат ЈОВАН, снаја РУЖИЦА и синовци

ПРЕДРАГ и НЕНАД са породицама

(80/292655)

Последњи поздрав

чика МИШИ

Братаница ЈАЦА, 

зет СЛАВИША

и унуке МИЛИЦА

и МИЉАНА

Недостајеш...

(78/292651)

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, свекру

и деки

МИЛОШУ МИЛОВАНОВИЋУ

МИШИ

Ожалошћена породица: супруга ВУКИЦА, син

САВА, снаја ЗОРИЦА, унуци МАТЕЈА и АНДРИЈА

и унука ТЕОДОРА

(82/292662)

Драги деко

заувек ћеш бити у

мом срцу

Твоја унука

ТЕОДОРА

(83/292662)

Последњи поздрав нашој драгој мами, баки и

прабаби

РУЖИЦИ ШОФРАНКО

Нека те анђели чувају.

Заувек твоји: РУЖЕНКА и БАТА

са породицама

(42/292534)

ЗОРИЦА

ГРУЈОСКИ
1967–2020.

Последњи поздрав од су-

пруга СВЕТОЗАРА, синова

МИЛОША и НИКОЛЕ,

снаје АЛЕКСАНДРЕ, унуке

ТАРЕ и свекрве РУЖИЦЕ.

Увек ћеш бити у нашим

срцима.
(67/292602)

Последњи поздрав

СМИЉИ

ЈОЦКОВ

Хвала ти за све.

Почивај у миру.

ЗОКА и РУДИ

(56/292580)

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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ЗО РИ ЦА ТМУ ШИЋ
2015–2020.

Кажу, време лечи све.

Лажу!

Временом само сузе

пресуше и јауци занеме,

Али бол остаје.

Волимо те и волећемо те заувек,

Твоји најмилији

(53/292579)
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На Ви дов дан, у недељу, 28. ју на 2020, у 12.00, на гро -

бљу Ко теж, да ва ће мо па ра стос на шем си ну и бра ту

МАР КУ ПЕ ТА КО ВИ ЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Ро ди те љи и се стра

(13/ф)
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� Велики избор погребне опреме и сређивање 
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Панчево, Милоша Требињца 34

     ДОСТУПНИ 24 сата 063/782-89-59

СЕЋАЊЕ

ФИЗЕШАН

ВЕРА ТОДОР
4. X 1953 – 28. VI 2007. 7. X 1943 – 2. VII 2013.

Син АЛЕКСАНДАР, снаја МАРИЈА

и унук ФИЛИП

(6/292454)

ГОРАН БИРЂАН

Ни сузе, ни бол не брише што иде даље. Боли све

више. 

Шестомесечни помен нашем најмилијем одржаће

се у суботу, 27. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу.

С љубављу и болом твоји најмилији

(16/292477)

ДУШАН

КАРАЊАЦ
28. VI 2016 – 26. VI 2020.

Увек ћемо се сећати.

Супруга МАРИЈА

и ћерке АНЂЕЛКА

и МИКИЦА

са породицама
(25/292497)

У суботу, 27. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу,

даваћемо годишњи парастос

БОГОЉУБУ СТОЈАНОВИЋУ

Заувек си са нама.

Твоји најмилији

(24/292498)

У суботу, 27. јуна 2020, у 11 сати, на гробљу Ко-

теж, даваћемо годишњи помен нашој вољеној

РОСИ МЕСАРОШ

Боли празнина, боле успомене, недостајеш

нам.

Твоји: САНА, НЕША, ВЛАДА и ДРАГАН

(29/292510)

Две најболније и најтужније године откад ниси са нама Анђеле наш

ДУШАН ТОШКОВИЋ
27. VI 1996 – 27. VI 2018.

Кажу проћи ће... мање болеће... Кажу! Али не пролази... пролазе дани,
пролази живот... али не пролази, бол, недостајање...
У нашим срцима све је остало исто, ништа се променило није... још си ту,
још недостајеш, још увек ране боле...
Не постоји време које боли склања, нити време може из снова уклонити
оно што ноћу срце сања... Најтежа је успомена...
Најтежа је када ти недостаје неко, а знаш да се вратити неће....

Заувек тужни: мајка ОЛИВЕРА, сестра МАРИНА и твоји ципелићи

(30/292511)

Две године је прошло откада ниси с нама

ДУШАН ТОШКОВИЋ
27. VI 1996 – 27. VI 2018.

Недостајеш... пуно

Заувек тужни: баба СТОЈАНКА и чика РАДИША
(31/292512)

29. јуна 2020. навршава се пет година откада није са
нама наш вољени

МИРОСЛАВ МОМЧИЛОВИЋ

С поштовањем његови најмилији

(33/292518)

У суботу, 27. јуна, у 11 сати, на Старом православном

гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

ИВАНКИ МАТИЈАШЕВИЋ
24. VI 1937 – 8. I 2020.

Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у на-

шим срцима.

Твоји најмилији: син ЈОВАН, снаја РАДМИЛА, унуке

БОЈАНА и СВЕТЛАНА, зетови ДЕЈАН и АНЂЕЛКО и

праунуке ТАРА и ИРИНА
(41/292533)

СТЕВАН ЖИВАНОВИЋ
17. XII 1953 – 28. VI 2019.

Ћерка НАТАША са породицом
(37/292525)

СТЕВАН ЖИВАНОВИЋ

Сваког дана недостајеш више него претходног.

Син НЕБОЈША са породицом
(38/292525)

СЕЋАЊЕ

СНЕЖАНА ЗАВИШИЋ
2013–2020.

25. јуна навршава се седам година откако ниси с нама,

али то не умањује тугу, бол и сећање на тебе.

У срцу је туга, на гробу тишина, а у дому велика пра-

знина. Вечно ћеш бити у нашим срцима и чуваћемо

успомену на тебе.

Ћерка ТАМАРА, отац СЛАВКО и мајка ПАВЛИНА
(36/292523)

ДУШАН

ТОШКОВИЋ
2018–2020.

Вољени никад не уми-
ру док живе они који
их воле, који их се се-
ћају.

Отац РАТОМИР
са породицом

(44/292536)

Сећање и захвалност поштованим родитељима

МАРКОВИЋ

МИОДРАГ КОСАНА
1938–2011. 1933–2016.

Увек сте у срцима и мислима синова МИЛАНА и МИ-
ЛОЈА и њихових породица (54/292570)

Тужно сећање на наше драге родитеље

ДРАГА МАРОШАН ЕМИЛ МАРОШАН
45 година 14 година

БОКА и БОЖА са породицама
(57/292581)

Сећање на нашу вољену мајку

ЉИЉАНУ ГЕЉО
рођ. Вујић

28. VI 2011 – 28. VI 2020.

Волимо те, заувек си у нашим срцима.

(64/292609)                                                                              Твоји најмилији

Сећање на драге родитеље

МЕДАН

МАКСА СТАНКА

воскар и лицидер рођ. Пејић

1913–1994. 1917–2004.

С поносом успомене на њих чувају њихове

ћерке МИРЈАНА и ЗОРА са породицама

(65/292614)

31. јуна 2020. године навршава се шест месе-

ци откако није са нама наш драги

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ
4. V 1961 – 31. XII 2019.

Брат са породицом

(68/292625)

ЉУБА

СУВАЧАР

Три године откако си

нас напустио.

Бол и туга су исти.

Волимо те драги наш

Љубиша.

Твоји најмилији
(73/292638)

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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У понедељак, 29. јуна 2020, у 10 сати, на Новом гробљу

у Панчеву, дајемо четрдесетодневни помен

ДРАГАНУ ЈОВИЋУ
1947–2020.

Хвала ти што смо били сретни и сигурни поред тебе.

Волимо те, заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: супруга СОФИЈА, ћерка ДРАГАНА

и син ПРЕДРАГ са породицама
(1/292198)

24. VI 2016 – 24. VI 2020.

ЗОРИЦЕ

живиш у нашим мислима, срцима и заувек

ћеш ту остати.

Твоји: ТИНА, ЗВОНКО и мама

(4/292446)

Никад незаборављени

ДУБИЋ

ДУШАНКА СРБА
фризер

3. IV 1945 – 26. VI II 2016. 9. XII 1941 – 2. VII 2019.

Од сестре и заове ЉИЉАНЕ са породицом

(5/292448)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ЈАКОВЉЕВИЋ
30. VI 1999 – 30. VI 2020.

Иако је прошло доста година, вољени не одлазе у забо-
рав. Почивај у миру.

Породица
(7/292456)

СЕЋАЊЕ

САВЕТА САВА

ТРПКОВ ТАЧКОВИЋ
рођ. Тачковић

1949–2006. 1947–2013.

ВЛАДА

(10/292458)

24. јуна навршава се годину дана откад није са

нама наша

МИРЈАНА РАШКОВ

Успомене остају, сећања не бледе.

Недостајеш нам Карићка.

Твоји: ДАНИЈЕЛА, ДАРКО, БИЉАНА и МИЛИЦА

( 15/292476)

27. јуна је тужних шест месеци откада нас је на-

пустио наш вољени

КОСТА ЂОРЂЕВ

Како време пролази, све више нам недостајеш...

Заувек неутешне: супруга МИРА, 

ћерке ЉИЉА, ИВАНА и БИЉА са породицама

(14/292476)

Године туге и бола без моје деце

АНКИЋ

СЛАВКО СЛОБОДАН
1996–2020. 2003–2020.

(17/292478)                                                    Неутешна мајка МИЛЕНА

Сећање на оца

СЛАВКА АНКИЋА
1996–2020.

Ћерке АНЂЕЛА и АДРИЈАНА
(18/292479)

Прошло је десет година
откако није с нама

НИКОЛА

ЋУРЧИН НИЦА

Његови: БРАНКА, КАТИ-
ЦА, МИША, ЦАЦА, МИ-
ЛЕ, ВЛАДА, БОДА, ДРА-
ГИЦА, СТЕВА, СРЛЕ и
БОЖА

(23/292494)

„Ви драга лица, како сте далеко...”

УРОШЕВИЋ

МИЛЕНКО ИЛИНКА
23. VI 2018. 4. XII 2002.

(26/292501)
                         С љубављу и поштовањем ваша деца

У недељу, 28. јуна 2020, у 11.30, на гробљу Котеж 1, дава-

ћемо годишњи помен нашем драгом

СРБИ ДУБИЋУ

Син са породицом

(32/292514)

ЈОВАН

НИКОЛОВСКИ

Време пролази, сећа-

ње на мог брата и ту-

га остаје заувек.

Сестра НАДА

и зет АЦА

(40/292531)

2. јула навршава се годину дана откада ниси

са нама

МИТАР ГАГИЋ
1951–2019.

али ћеш заувек живети у нашим срцима и ни-

када те нећемо заборавити.

Породица

(43/292535)

Већ четири дуге године, вољени наш

ЗЛАТКО

„Смрти нема. Има само сеоба”.

Твоји најмилији

(47/292539)

Заборав не постоји, туга и бол свих пет година

остају вечно и надаље за нашим
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Сте ван Хај ду ков, 

фуд ба лер

СЕ РИ ЈА: С об зи ром на то да
сам фуд ба лер, ни је ни чу до
да ми је јед на од оми ље них
се ри ја ко ју ра до гле дам „Же -
не фуд ба ле ра”, ко ја је еми то -
ва на од 2002. до 2006. го ди -
не. При ча је фо ку си ра на на
игра че из ми шље ног фуд бал -
ског клу ба „Ерлс парк”, као и
на њи хо ве же не и де вој ке. До -
па да ми се те жња јед ног ма -
лог клу ба ко ји же ли да по -
стиг не ве ли ке ре зул та те у ен -
гле ском фуд ба лу, али се па -
ра лел но де ша ва ју за пле ти у
љу бав ним од но си ма ко ји на
не ки на чин ути чу на це ло -
куп на де ша ва ња. Се ри ја је ба -
зи ра на на књи зи „Же не фуд -
ба ле ра при ча ју сво ју при чу”,
ко ју је на пи са ла бри тан ска
спи са те љи ца, во ди тељ ка и
спорт ска но ви нар ка Ше ли Веб,
же на фуд ба ле ра Ни ла Ве ба.
По че так се ри је обе ле жи ла је
рад ња око три раз ли чи та па -
ра, али се убр зо усме ри ла на
лик Та ње Тар нер (Zoe Luc-
ker). Она је у јед ном тре нут -
ку на пу сти ла ову се ри ју, а за -
тим се вра ти ла, али је у ме -
ђу вре ме ну реј тинг дра стич но
опао, па је се ри ја пре ста ла да
се еми ту је 2006. го ди не.
ФИЛМ: Ка да је у пи та њу
филм, мо рам да ка жем да сам
ве ли ки обо жа ва лац ко ме ди -
ја, а по себ но до ма ћих оства -

ре ња. За ме не је не пре ва зи -
ђе на се ри ја „Ка ми он џи је”, ко -
ја се при ка зи ва ла се дам де се -
тих го ди на. Ме ђу тим ја ко во -
лим филм „Ка ми он џи је по -
но во во зе”, ко ји је сни мљен
1984. Ре жи рао га је Ми ло Ђу -
ка но вић, а сце на рио је пи сао
Гор дан Ми хић. Филм је сни -
мљен због ве ли ке по пу лар но -
сти се ри је „Ка ми он џи је по -
но во во зе”. У фил му Па ја и
Ја ре од ла зе у пен зи ју. Је два
че ка ју дан ка да ће сва ко од
њих мо ћи да оства ри свој ду -
го го ди шњи сан. Па ја же ли да
жи ви у свом бро ди ћу на Са -
ви, а Ја ре да про во ди да не у
сво јој ба шти ци иза ку ће. Али,
као и увек, сно ви су јед но, а
ствар ност не што са свим дру -
го. Овај филм ме увек опу сти
и на сме је.
МУ ЗИ КА: Не мам од ре ђе ну вр -
сту му зи ке ко ју слу шам, или
не ки бенд ко ји по себ но во -
лим. Углав ном је то за бав на
до ма ћа и стра на му зи ка, али
ба ла де. Слу шам их и да бих
се опу стио пред утак ми це.

Ка ми он џи је по но во
во зе

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Чла на ри на
непромење на

Пр ви део ове го ди не у ве ли кој
ме ри обе ле жен је ван ред ним
окол но сти ма ко је су на ста ле
због ко ви да. Мно ге уста но ве
кул ту ре сто пи ра ле су рад, а не -
ке су ра ди ле у вр ло огра ни че -
ним и из ме ње ним усло ви ма.
За по сле ни у Град ској би бли о -
те ци ка жу да су се њи хо ви ко -
ри сни ци вр ло бр зо вра ти ли
књи га ма, јер су им не до ста ја -
ле но ве за чи та ње.

– Има мо стал не ко ри сни ке
ко ји не про пу шта ју да до ђу у
би бли о те ку. Мно ги ма је те шко
па ло то што за вре ме епи де -
ми је ни смо ра ди ли. На ви кли
су да по зајм љу ју књи ге, чи та -
ју... Ме ђу тим, и да ље не ма ју
при ступ књи га ма, јер улаз у
би бли о те ку ни је омо гу ћен, а
на ши чла но ви во ле да би ра ју
са ми. До кра ја не де ље ће се то
ре ши ти по ста вља њем плек си -
гла са. Мо ра мо да во ди мо ра -
чу на и о на шем здра вљу и о
здра вљу чи та ла ца. Књи га ко ја
слу жи као раз ме на пред ста -
вља по тен ци јал ни из вор за ра -
зе, и то не бе за зле ни. Због то -
га ко ри сни ци још не мо гу да
уђу и да са ми узи ма ју књи ге.
Оне ко је вра те, сто је у ку ти ја -
ма ми ни мум три да на. Тек на -
кон тог пе ри о да књи ге се вра -
ћа ју на по ли це и да ју да ље на
чи та ње – ка же шеф По зајм -
ног оде ље ња. 

За ни мљи во је да су се на кон
уки да ња ван ред не си ту а ци је
до ста тра жи ле Ка ми је ва „Ку -
га” и Пе ки ће во „Бе сни ло”.

Нај чи та ни је књи ге од ја ну а -
ра до ју на 2020. би ле су „Ње го -
ве бе ле ру ка ви це” Је ле не Ба -
чић Алим пић, „Чо век по име -
ну Уве” Фре де ри ка Бак ма на,
за тим „Уби ство је из лаз” Фе -
де ри ка Ак са та, „Пас и кон тра -
бас” Са ше Или ћа и „Ве ли ки
пад” Пе те ра Ханд кеа.

На ме сеч ном ни воу око пет -
сто љу ди по зај ми књи ге, и то
нај че шће две, три или ви ше.
По зајм но оде ље ње од 1980. до
са да има ло је два де сет шест
хи ља да чла но ва, од че га је тре -
нут но око пет на ест хи ља да ак -
тив но. Нај ви ше је ре дов них и
ко лек тив них, оста ли су кул тур -
ни рад ни ци, да ро дав ци и по -
ча сни чла но ви.

Чла на ри на се го ди на ма ни је
ме ња ла. Сту ден ти и пен зи о не -
ри пла ћа ју пет сто ди на ра, а
оста ли се дам сто. Бра ћа и се -
стре пла ћа ју по ро дич ну чла на -
ри ну, па то из но си три ста пе -
де сет ди на ра по де те ту. 

Ли те ра ту ра ко ју узи ма ју мла -
ђи, ста ро сна гру па у ко ју спа -
да ју и сту ден ти, углав ном је
оно што им је нео п ход но за

уче ње. Ти неј џе ри чи та ју и ау -
то ре као што је Зо ра нах, и књи -
ге по пут „Љу ба ви у до ба ко ка -
и на” Си мо ни де Ми лој ко вић. 

Ста ри ји чла но ви, ба ке и
деке, узи ма ју Перл Бак, То -
ма са Вул фа и Да ни је лу Стил.
Не ки од њих су љу би те љи
исто ри је, со ци о ло ги је и књи -
га о по ли ти ци.

Но ва књи га ко ја се са да че -
сто тра жи је сте „Сун че ва се -
стра” Лу син де Рај ли и она ће
уско ро би ти на ба вље на. Од но -
вих на сло ва, у би бли о те ци се
са да мо гу по зај ми ти „Мрач на
кћи” Еле не Фе ран те, „Алек сан -
дар од Ју го сла ви је” Ву ка Дра -
шко ви ћа, „Ни ку да не идем” Ру -
ме не Бу жа ров ске и „Ње го ве бе -
ле ру ка ви це” Је ле не Ба чић
Алим пић. Ме ђу нај тра же ни јим
пи сци ма је Ју Нес бе и тих књи -
га увек има ма ње не го што је
по треб но, а исти је слу чај и с
Лу син дом Рај ли. Из да ња ових
књи га су ло ша и вр ло бр зо мо -
ра ју да се рас хо ду ју. Ка ко ка -
жу на По зајм ном оде ље њу, књи -
ге Ве сне Де дић су че сто за у зе -
те, јер се чи та ју, као и Бак ман,
али ње га има са свим до вољ но. 

Де ца мо гу по су ди ти че ти ри
књи ге, или јед ну лек ти ру и три
књи ге. Лек ти ре мо ра ју би ти
вра ће не у ро ку од де сет да на, а
оста ле књи ге нај ка сни је за ме -
сец да на. Го ди шња чла на ри на
за пред школ це је три ста ди на -
ра, а за ђа ке од дру гог до осмог
раз ре да две ста ди на ра ви ше.

Дво је или ви ше де це из јед не
по ро ди це пла ћа по три ста пе -
де сет ди на ра.

Исто ри јат би бли о те ке 

Тра ди ци ја пан че вач ке би бли -
о те ке да ти ра из де вет на е стог
ве ка. Пан че вач ко гра ђан ство је
ства ра ло „чи та ли шта”, ме ста
где су се раз ме њи ва ле књи ге,
на ла зи ла пе ри о ди ка, а ујед но
су би ла и ме ста где су се они
оку пља ли.

Град ска би бли о те ка у Пан -
че ву се под овим на зи вом по -
ми ње 11. ок то бра 1923. го ди -
не, а ње но осни ва ње је ве за но
за име др Вла ди ми ра Мар га -
на, по зна тог јав ног и кул тур -
ног рад ни ка тог вре ме на.
Основ ни фонд и ове би бли о -
те ке чи ни ли су по кло ни гра -
ђа на. Ка сни је је би бли о те ка
пре се ље на у Ма ги страт и чи -
ни ла је с Му зе јом је дин стве ну
це ли ну. Уо чи Дру гог свет ског
ра та Град ска би бли о те ка (или
ма ги стар ска, ка ко су је још
зва ли) има ла је осам хи ља да
књи га. По ред по ме ну тих, 1941.
го ди не су у Пан че ву ра ди ле и
би бли о те ке Гим на зи је и дру -
гих шко ла. Град ска би бли о те -
ка је би ла за тво ре на за вре ме
Дру гог свет ског ра та, да би
1944. го ди не об но ви ла рад.
Јед на од пр вих на ред би Вој не
упра ве за Ба нат од но си се на
при ку пља ње и чу ва ње књи га.
Већ 15. но вем бра 1944. Би -
бли о те ка је озва ни че на као

уста но ва, а го ди ну да на ка сни -
је је отво ре на за јав ност. Ди -
рек тор је био пи сац и адво кат
Ми хо вил То мандл. У то вре ме
је бро ја ла 45.820 књи га, ко је
су сре ђи ва не по ин тер на ци о -
нал ном де ци мал ном си сте му,
и би ла је сме ште на у згра ди
бив ше Срп ске чи та о ни це. Има -
ла је че тр де сет осам чла но ва.
Део ње них фон до ва по ста ле су
и књи ге не ка да шње Гра ни чар -
ске би бли о те ке – Deutscher Ba-
nater Gränz Bibliothek de KUK
Militar kommunitates, Пуч ке
бан ке и ште ди о ни це а. д. у
Пан че ву и Би бли о те ке ру ске
ко ло ни је у Пан че ву. Фонд Гра -
ни чар ске би бли о те ке ни је об -
ра ђен ни до сту пан јав но сти,
ве ћи део фон да Пуч ке бан ке
је пе де се тих го ди на оту ђен, а
„ру ски фонд” об ра ђу је би бли -
о те кар Не си ба Па ли брк Су кић.
Би бли о те ка се ка сни је се ли у
згра ду Ма ги стра та, а 1975. го -
ди не до би ја име „Вељ ко Вла -
хо вић”.

Пр ва фа за но ве згра де би -
бли о те ке, фи нан си ра на са мо -
до при но сом гра ђа на, све ча но
је отво ре на 27. ју на 1980. Дру -
ги део овог про јек та, при бли -
жне ква дра ту ре, на жа лост до
да нас ни је из гра ђен, што ства -
ра ве ли ке про бле ме у ра ду, ли -
ми ти ра ак тив но сти и успо ра ва
да љи раз вој ове уста но ве.

Де ве де се тих го ди на би бли о -
те ка вра ћа ра ни ји на зив – Град -
ска би бли о те ка Пан че во.

НЕ ГО ВА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

ЗА ВИ РИ ТЕ У ПРО ШЛОСТ

ПРИ ЛИ КА ЗА УМЕТ НИ КЕ

Кон курс за са мо стал не,
ау тор ске и груп не изложбе
Га ле ри ја „Че до мир Кр стић” из
Пи ро та рас пи са ла је кон курс
за са мо стал не, ау тор ске и груп -
не из ло жбе, као и умет нич ке
про јек те за из ла гач ку се зо ну
2021. го ди не, ко ји ће би ти отво -
рен до 15. сеп тем бра.

На кон курс умет ни ци мо гу
при ја ви ти са мо стал ну, груп -
ну или ау тор ску из ло жбу, као
и јед но став не пре зен та ци је,
про јек ци је, про мо ци је, ди ску -
си је, па не ле или дру ге до га -
ђа је на по љу са вре ме не умет -
но сти, као и звуч не и му зич ке
до га ђа је.

Од по треб них до ку ме на та
нео п ход но је до ста ви ти лич не
по дат ке (кон такт-адре су, број
те ле фо на и имејл), де таљ ну
умет нич ку би о гра фи ју, кон -
цепт умет нич ког про јек та, тех -
нич ки опис про јек та (ди мен -
зи је ра до ва, ма те ри јал и подат -

ке о тех нич ким, ма те ри јал ним
и људ ским ре сур си ма) и ре -
про дук ци ју де сет ра до ва ко ји
се пред ла жу за из ло жбу с на -
зна че ним ди мен зи ја ма, тех ни -
ком и го ди ном на ста ја ња (ма -
те ри јал мо же би ти на фо то -
гра фи ја ма или на ди ску у JПG
фор ма ту).

До ста вље не при ја ве раз ма -
тра ће Умет нич ки са вет Га ле -
ри је „Че до мир Кр стић” а ре -
зул та ти ће би ти по зна ти до кра -
ја ок то бра 2020. го ди не. Га ле -
ри ја обез бе ђу је при го дан ка та -
лог, а пре воз са мо за из ло жбе
пре ма од лу ци Умет нич ког са -
ве та.

Пре ма По слов ни ку о ра ду
Га ле ри је, на кон ре а ли зо ва не
из ло жбе ау тор је у оба ве зи 
да га ле риј ском фон ду оста ви
јед но де ло по уго во ру о
поклону.

У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Из ло жба на гра ђе них
ра до ва

У га ле ри ји На род ног
му зе ја Пан че во у пе -
так, 26. ју на, у 20 са -
ти, би ће отво ре на из -
ло жба ра до ва че тво -
ри це ау то ра на гра ђе -
них на три де сет тре -
ћем Ок то бар ском ли -
ков ном са ло ну
Ковинa, ко ји је одр -
жан 2019. го ди не.

Пу бли ка ће мо ћи
да по гле да сли ке Ми -
ло ва на Па ни ћа, гра -
фи ке Ми ро сла ва Сав -
ко ва, скулп ту ре Мар -
ка Вул ше и ра до ве
Ми ла на Жив ко ви ћа
из ве де не ал тер на тив -
ним тех ни ка ма.

Из ло жба је ре а ли -
зо ва на у са рад њи с
Цен тром за кул ту ру
Ко вин.

Културни телекс
НОЋ КЊИ ГЕ У „ЛА ГУ НИ”

Три да на по пу ста
Ово го ди шња ма ни фе ста ци ја
„Ноћ књи ге” ко ју ор га ни зу је
из да вач ка ку ћа „Ла гу на” тра -
ја ће пр ви пут, ка ко би се из -
бе гле гу жве у књи жа ра ма, од
пет ка до не де ље, 26–28. ју на.

По пу сти на „Ла гу ни на” из -
да ња за ку по ви ну јед не књи -
ге би ће 25%, за две књи ге
30%, за три књи ге 35%, а за
че ти ри и ви ше књи га 40%,
док ће књи ге дру гих из да ва -
ча, стра на из да ња и гифт
асор ти ман би ти сни же ни
20%. По пу сти ће ва жи ти и
на сај то ви ма www.delfi.rs и
www.laguna.rs.

„Ноћ књи ге” би ће одр жа на
на чак ше зде сет ло ка ци ја у
књи жа ра ма „Дел фи” и „Ла -
гу ни ним” клу бо ви ма чи та ла -
ца у три де сет гра до ва у Ср -
би ји и ре ги о ну.

По кре ну та 2009. го ди не,
„Ноћ књи ге” је по ста ла нај -
по се ће ни ја ма ни фе ста ци ја
ко ја про мо ви ше књи гу и чи -
та ње по сле Бе о град ског сај -
ма књи га, ко ју за са мо се -
дам са ти по се ти ви ше од пе -
де сет хи ља да љу би те ља до -
бре књи ге.

По во дом одр жа ва ња ове
ма ни фе ста ци је би ће пу бли -
ко ван и „Ла гу нин” квар тал -
ни ка та лог, у ти ра жу од че -
тр де сет хи ља да при ме ра ка,
ко ји ће та ко ђе би ти „по де -
љен” на дру штве ним мре жа -
ма и по слат као за се бан елек -
трон ски бил тен чла но ви ма
„Ла гу ни ног” клу ба чи та ла ца
и ре ги стро ва ним по се ти о ци -
ма сај та www.delfi.rs, укуп но
на шестсто хи ља да елек трон -
ских адре са.
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ ША ХОМ

ШАХ-МАТ
Стр пље ње, ло гич ко раз ми шља ње, стра -
те ги ја, мир... Све ово мо гу да бу ду
асо ци ја ци је на јед ну од нај те жих, али
и нај леп ших ига ра ко је су ика да кре -
и ра не. Пред ви ђа ти про тив ни ко ве по -
те зе не ко ли ко ко ра ка уна пред и сми -
шља ти соп стве не од го во ре на њих, а
не на пра ви ти гре шку, вр ло је ком -
пли ко ва но. То мо гу са мо нај бо љи.

Уро ђе ни та ле нат

Ксе ни ја То мин (24) сту дент ки ња је
Учи тељ ског фа кул те та. Иза се бе има
пе ха ре и ме да ље с ка дет ских пр вен -
ста ва Вој во ди не, др жа ве и Евро пе, са
омла дин ских пр вен ста ва Вој во ди не и
др жа ве и са се ни ор ског пр вен ства по -
кра ји не. Уче ство ва ла је на шам пи о -
на ту др жа ве че ти ри пу та. По след њих
не ко ли ко го ди на тре нер је у Шах клу -
бу „Аље хин”, јед ном од нај у спе шни -
јих ка дет ских клу бо ва у др жа ви. Ујед -
но је и ша хов ски су ди ја.

– Мој пр ви су срет са ша хом био је
пре не го што сам кре ну ла у пр ви раз -
ред. Та та и брат су игра ли, а ја сам
са мо по сма тра ла са стра не; већ та да
ме је ша хов ска та бла при вла чи ла.
Брат је по чео и озбиљ ни је да тре ни ра
и да се так ми чи, а ја сам по не кад
тра жи ла до зво лу да пра тим ње го ве
тре нин ге, што су ми и до пу шта ли,
али на рав но под усло вом да не сме -
там. На јед ном од так ми че ња, на ко -
јем смо сви по ро дич но би ли прат ња
ста ри јем бра ту, је дан но во сад ски тре -
нер је и ме не убе дио да уче ству јем.
Так ми чи ла сам се с не што ста ри јим
де вој чи ца ма и осво ји ла пр во ме сто –
та да сам по ста ла пр ва ки ња Вој во ди -
не у гру пи де вој чи ца до де сет го ди на
и до би ла пе хар ко ји ми је и да нас је -
дан од нај дра жих – при ча Ксе ни ја. 

На кон пр вог успе ха на ста ви ла је да
тре ни ра и да се так ми чи, а пе ха ри и
ме да ље су се ре ђа ли. 

– Као ви ше стру ка др жав на пр ва ки -
ња уче ство ва ла сам на број ним европ -
ским и свет ским пр вен стви ма, што је
ве ро ват но нај леп ши део ба вље ња овим
спор том. За хва љу ју ћи ша ху об и шла
сам мно ге зе мље, а нај за ни мљи ви је
је би ло пу то ва ње на Свет ско пр вен -
ство у Ви јет на му. По се ти ла сам и Тур -
ску, Ита ли ју, Сло ве ни ју, Пољ ску... –
об ја шња ва она.  

Нај дра же на гра де су јој тре ће ме -
сто и пе хар са европ ског пр вен ства,
јер је то нај ве ћи успех у пан че вач ком
ша ху, а са два на ест го ди на је осво ји -
ла и пе хар на омла дин ском пр вен -
ству др жа ве так ми че ћи се с де вој ка -
ма до два де сет. Те го ди не је би ла и
пр ва на жен ском пр вен ству Вој во ди -
не и ти ме обез бе ди ла уче шће на шам -
пи о на ту др жа ве по два осно ва и би ла
нај мла ђа уче сни ца шам пи о на та још
од до ба Ју го сла ви је.

Јед на од ње них глав них ам би ци ја
као ша хов ског тре не ра је сте да у Пан -
че ву има што ви ше мла дих и успе -
шних ша хи ста, и на том по љу се тре -
нут но нај ви ше ан га жу је.

Пра ви по те зи

Мар ко Ми ла но вић (12) ви ше стру ки
је ка дет ски пр вак Ср би је, осва јач пре -
ко три ста пе ха ра и ме да ља, и нај мла -
ђи осва јач пр ве и дру ге се ни ор ске ша -
хов ске ка те го ри је у Ср би ји.

– Са ша хом сам се су срео пр ви пут
око свог пе тог ро ђен да на. Та та је ку -
пио но ву та блу и ле пе др ве не фи гу ре
на ко ји ма сам учио пра ви ла игре.
Осно ве ша ха се бр зо на у че, али ње го -
ва пра ва ле по та се ви ди тек ка сни је
кроз уче ње – при ча нам Мар ко. 

На пр во так ми че ње је оти шао с не -
пу них шест го ди на. Ни је по сто ја ла
ње го ва ста ро сна гру па, па је од по -
чет ка мо рао да се бо ри про тив ста ри -
јих, нај ма ње две-три го ди не, а че сто
и ви ше.

– Нај дра жи пе ха ри и ме да ље су ми
из 2018. го ди не, ка да сам по стао пе -
то стру ки пр вак Ср би је у свим ша хов -
ским ди сци пли на ма: у стан дард ном,
убр за ном и бр зо по те зном ша ху, као и
у ре ша ва њу ша хов ских про бле ма. Исте
го ди не сам то ме до дао и по след њу
пре о ста лу, ти ту лу школ ског пр ва ка
Ср би је. Ве о ма су ми дра ги и пе ха ри и
пла ке те ко је сам до би јао као нај бо љи
мла ди спор ти ста гра да Пан че ва ви -
ше го ди на уза стоп но. На рав но, по -
себ но ме сто за у зи ма ју и две пр ве ме -
да ље: злат на на пр вом тур ни ру у сто -
ном те ни су са пет и по  го ди на и
брон за на пар ме се ци ка сни је на отво -
ре ном пр вен ству Бе о гра да у ша ху, у
оба слу ча ја осво је не у над ме та њу с
не ко ли ко го ди на ста ри јим про тив ни -

ци ма – ка же он.
Тру ди се да због ша ха не за -

пу сти шко лу, а же ља му је и
да осво ји и ти ту лу ме ђу на род -
ног мај сто ра ша ха. 

– Ово је игра над му дри ва ња
и стра те ги је. Не ма ва ра ња, не -
ма гру бо сти, не ма су диј ских
ни ти би ло ка квих на ме шта ња,
ни че га што би ба ци ло сен ку
на не чи ји успех. Ис пред вас је
са мо про тив ник ко ји же ли исто
што и ви и по бе ди ће онај ко је
бо љи. У жи во ту обич но ни је
та ко, али у ша ху у нај ве ћој ме -
ри је сте – об ја шња ва. 

Нај о збиљ ни је про тив ни ке
сре тао је на свет ским и европ -
ским пр вен стви ма, на ко ји ма
је уче ство вао ви ше пу та. 

– Ка да је пар ти ја те шка, за у -
змем де фан зив ну по зи ци ју и

оче ку јем да про тив ник по гре ши, па
да пре ђем у на пад, а не ка да на мер но
по ву чем нео че ки ван и не ло ги чан по -
тез са иде јом да га збу ним. Оба при -
сту па при ме њу јем са успе хом и не ко -
ли ко ва жних пар ти ја сам та ко до био
– за кљу чу је он.

Кре а тив на про бле ма ти ка

Или ја Се ра фи мо вић (16) за вр шио је
пр ви раз ред Гим на зи је „Урош Пре -
дић” на IT сме ру. У ре ша ва њу ша хов -
ских про бле ма пет пу та уза стоп но је
био ка дет ски пр вак Ср би је. На ме ђу -
на род ном ре ша вач ком так ми че њу ко -
је се исто вре ме но одр жа ва у це лом
све ту осво јио је две брон зе 2015, два
сре бра 2017, као и зла то 2016. у ка те -
го ри ји за мла де до три на ест го ди на.
На истом так ми че њу про шле го ди не
је осво јио сре бро у нај ја чој ка те го ри -

ји, ме ђу ју ни о ри ма
до два де сет три го -
ди не, а ове го ди не
је био тре ћи. На по -
след њем се ни ор -
ском пр вен ству др -
жа ве био је тре ћи и
ис пу нио пр ву нор -
му за ФИ ДЕ мај сто -
ра ре ша ва ча ша хов -
ских про бле ма. На
Свет ском пр вен ству
у Ли тва ни ји с ре -
пре зен та ци јом је
осво јио пе то ме сто
и оства рио ре зул тат
ко ји му је до нео
дру гу ФИ ДЕ нор му.

У ком по зи ци ји ша хов ских про бле -
ма, до да нас има се дам де сет три об ја -
вље на ра да, од ко јих је ше зде сет пет
на гра ђе но. Че тво ро стру ки је по бед ник
свет ског так ми че ња у ша хов ској ком -
по зи ци ји за ју ни о ре до два де сет година.

Пр ви про блем је об ја вио с
не пу них де сет го ди на у ли сту
„По ли ти ка”. Ње го ве ком по зи -
ци је су об ја вљи ва не у ра зним
ча со пи си ма о про блем ском ша -
ху ши ром све та.

– Ша хов ске про бле ме сам по -
чео да ре ша вам с де вет го ди на
у ра зним ча со пи си ма. У то вре -
ме сам се већ две го ди не ба вио
ре дов ним ша хом, а ре ша ва ње
про бле ма сам ви део као но ви
иза зов где се, уме сто с про тив -
ни ком, прак тич но бо риш сам
са со бом – ка же Или ја.

Он се ба ви и ком по но ва њем
ша хов ских про бле ма, а из ра да
јед ног по не кад тра је не ко ли ко
ме се ци.

– То је по че ло упо ре до с ре -
ша ва њем. Ша хов ски про бле ми
се мо гу пра ви ти на за да те усло -
ве или сло бод не те ме. Да би про -
блем имао вред ност, мо ра би ти ори -
ги на лан, еко но ми чан, тј. да су упо тре -
бље не са мо фи гу ре ко је су нео п ход не
и да је до ре ше ња мо гу ће до ћи на је -
дин ствен на чин. По себ на драж ком -
по но ва ња је у ства ра њу не чег што ни -
ко пре вас ни је на пра вио – при ча он.

Игра без кра ја

Ра до је Ра доје вић (74) за ин те ре со вао
се за шах у че твр том раз ре ду основ не
шко ле по сма тра ју ћи сво је ком ши је у
Ба нат ском Бре стов цу ка ко игра ју та -
да за ње га но ву игру.

Ње гов уку пан ша хов ски стаж дуг је
шест де це ни ја. Играо је у основ ној
шко ли и гим на зи ји, а за вре ме сту ди ја
на пра вио је па у зу, да би се у вој сци
вра тио овом спор ту. Ка -
сни је, за вре ме про фе -
сор ског ра да у ЕТШ „Ни -
ко ла Те сла”, осно вао је
ша хов ску сек ци ју. Као
нај ве ћи успех пам ти сре -
бр ну ме да љу сво јих уче -
ни ка осво је ну на омла -
дин ском так ми че њу на
ни воу Ср би је.

По след њих не ко ли ко
го ди на во ди ша хов ску
сек ци ју у ОШ „Ми ро слав
Ми ка Ан тић”, с ко јом
по сти же сјај не ре зул та -
те. Ра до је је ди пло ми ра -
ни ша хов ски тре нер и
су ди ја и ве о ма је по све ћен ра ду с мла -
дим ша хов ским та лен ти ма. У клу бу
„Све то зар Гли го рић Гли га” во ди ју -
жно ба нат ску ли гу и ка пи тен је еки пе.

– Шах је јед на вр ло ин те ре -
сант на игра. Не ки ка жу нај -
ум ни ја. Ме ни се до па да јер је
мир на и што у њој по сто ји ми -
ли он ком би на ци ја. На рав но,
ту је и дру же ње – ка же он.

Ра до је је већ де сет го ди на са -
рад ник ли ста „Пан че вац”, у ко -
јем об ја вљу је ша хов ске про -
бле ме под на зи вом „Мат у два
по те за”. Ка же да у свом ком -
пју те ру има пре ко сто пе де сет
хи ља да ком би на ци ја. Ве ли ка
љу бав су му си мул тан ке, пар -
ти је у ко ји ма по је ди нац игра
на ви ше та бли, про тив ви ше
про тив ни ка. У овој обла сти је
по сти гао зна чај не ре зул та те.

Срећ не окол но сти

Ми ла дин Ми тро вић (84)
магистри рао је на Фа кул те ту
ор га ни за ци о них на у ка, пред -

сед ник је Шах клу ба „Све то зар Гли -
го рић Гли га” и ме ђу на род ни ша хов -
ски ор га ни за тор. По чео је да игра
шах ка да је био у ше стом раз ре ду
Гим на зи је (да нас то ме од го ва ра дру -
ги сред ње), а већ сле де ће го ди не је
био пр вак Ра че код Кра гу јев ца. За -
вр шио је шко лу и за по слио се као
на став ник ма те ма ти ке у Ба нат ском
Бре стов цу. Ка сни је је ра дио у Ме ди -
цин ској, по вре ме но у Хе миј ској, а
ма тич на шко ла му је би ла ОШ „Сте -
ви ца Јо ва но вић”. Та мо је 1964. го ди -
не осно вао ша хов ску сек ци ју, ода кле
су по те кли мно ги мај сто ри ша ха. По -
кре тао је школ ска пр вен ства, а слич -
ним по слом се ба вио и ка да је до шао
у шах клуб. Ор га ни зо вао је пре ко
два де сет ме ђу на род них тур ни ра, од
ко јих је не ко ли ко свет ски по зна то.

Ње го ву ша хов ску ка ри је ру обе ле -
жи ло је по знан ство са ша хов ским ге -
ни јем и ве ле мај сто ром Све то за ром
Гли го ри ћем, ког је срео у Пор то ро жу

1958. го ди не. Њи хо во при ја тељ ство
тра ја ло је све до Гли го ри ће ве смр ти
2012. го ди не. Ско ро све тур ни ре ор -
га ни зо ва ли су за јед но, а по след њи је
био Пр ви жен ски ме ђу на род ни тур -
нир у Пан че ву 2011. Уз по моћ свет -
ски по зна тог Гли ге, у Пан че во су до -
ла зи ла мно га зна чај на име на овог
спор та, а са да, ка же, ни је исто као ка -
да је он био ту.

– Ни ка да ни сам био оп те ре ћен сти -
ца њем ма те ри јал ног бо гат ства. Се ћа -
ју ћи се Гли го ри ћа, схва тио сам да сам
био срећ ни ји ка да сам се два-три са -
та дру жио с њим не го да сам др жао
час ма те ма ти ке. Оно што сам на у чио
од ње га не мо же да се пла ти нов цем.
Ми слим да је би ла чи ста сре ћа што

сам га упо знао. Он је на кра ју сву
сво ју им пре сив ну за о став шти ну оста -
вио ме ни, а ту спа да на сто ти не пред -
ме та – два на ест олим пиј ских и дру -
гих ме да ља, ко вер те са за бе ле шка ма
нај ве ћих ша хов ских ме че ва, фо то -
гра фи је, пла ке те, при зна ња, на гра -
да Ав но ја... Тај ле гат не про це њи ве
вред но сти на ла зи се у на шем клу бу
– при ча Ми ла дин.

Он као и мно ги на уч ни ци сма тра
да по сто ји не ка ве за из ме ђу ма те ма -
ти ке, ша ха и му зи ке.

– Не мо ра те да се ба ви те ша хом,
али ако га игра те, у јед ном пе ри о ду
жи во та раз ви ја се функ ци о нал но ло -
гич ко раз ми шља ње. Оно ства ра мо -
гућ ност да у мно гим обла сти ма жи -
во та има те ши ро ке ви ди ке. И не ка да
баш из тог раз ло га има те бо ља ре ше -
ња за прак тич не ства ри – при ча Ми -
ла дин.

Клуб ће ове го ди не про сла ви ти сто
го ди на по сто ја ња, а ако окол но сти бу -
ду ишле на ру ку, би ће ор га ни зо ван
тур нир у част Све то за ра Гли го ри ћа.

Мирјана Марић

Марко Милановић

Ксенија Томин

Илија Серафимовић

Миладин Митровић

Радоје Радојевић

ПРО МО ЦИ ЈА МЛА ДИХ 
ПЕ СНИ КА

Чи та ња из
бербер ни це

У ор га ни за ци ји бер бер ни це „Gen-
tleman Style”, у
че твр так 2. ју -
ла би ће при -
ре ђе но ве че
чи та ња по е -
зи је с ци љем
п р о  м о  ц и  ј е
мла дих пан -
че вач ких ау то -
ра и ау тор ки. До -
га ђај ће би ти одр жан у дво ри шту
ис пред ло ка ла, од 19 са ти.

Те ве че ри сво ју по е зи ју пред ста -
ви ће Јо ва на Ил кић, Је ле на Ву ка -
ши нов, Ан то не ла Мик, Алек сан -
дра Би ро, Ти ја на Са ва тић и Сте -
фан Ста но је ви ћа.

– Иде ја ових чи та ња на ста ла је
из же ље да се пру жи при ли ка и
ство ри про стор по др шке ста са лим
ства ра о ци ма из Пан че ва – ре као је
Ми лош Па вло вић, вла сник бер бер -
ни це.

Ми лош ће сва ког ме се ца на свом
„Феј сбук” про фи лу у окви ру се ри -
ја ла „Чи та ња из бер бер ни це” у ви -
део-фор ма ту пред ста вља ти по јед -
ног ау то ра или ау тор ку.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли шта
је за вас хра брост. Књи ге из „Ла гу -
не” до би ће ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Уме ти да ка жеш ’не’. То је по -
ка за тељ не са мо хра бро сти већ и
љу ба ви пре ма се би.” 064/2085...

„Хра брост је су о чи ти се с мо јом
та штом. Ја је већ 20 го ди на ску пљам
и још је ни сам ску пио (хра брост, не
та шту).” 065/2904... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 1. ју ла, у 12 са -
ти, СМС-ом на број 1201 по ша љу
нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Шта нај че шће ша пу ће те?”, на гра -
ди ће мо по јед ном књи гом. Од го во -
ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„Ноћ ни шап -
тач” је мра чан
и уз бу дљив три -
лер Алек са Нор -
та о оцу и си ну
ко ји се из не на -
да на ла зе усред
ис тра ге о се риј -
ском уби ци ко -
ји те ро ри ше ма -
ли ен гле ски
град.

По сле из не над не смр ти су пру ге
Том Ке не ди ве ру је да ће но ви по -
че так по мо ћи ње му и ње го вом ма -
лом си ну Џеј ку да то пре бо ле. Но -
ва ку ћа, но ви град. Фе дер банк. Град,
ме ђу тим, има мрач ну про шлост.
Пре два де сет го ди на се риј ски уби -
ца Френк Кар тер отео је и убио
пет де ча ка. По стао је по знат као
Шап тач за то што је жр тве ма мио
та ко што им је но ћу ша пу тао ис -
пред про зо ра.

Пре не го што ће се Том и Џејк
усе ли ти у но ву ку ћу, је дан де чак је
не стао. Ње го ва от ми ца под се ћа на
зло чи не Френ ка Кар те ра, а то бу ди
гла си не да је имао са у че сни ка. Са -
да де тек ти ви Аман да Бек и Пит Ви -
лис мо ра ју да на ђу де ча ка пре не го
што бу де пре ка сно, ма кар то зна -
чи ло да Пит опет мо ра да срет не
свог ста рог не при ја те ља: Шап та ча.
А он да Џејк по чи ње чуд но да се по -
на ша. Чу је ша пу та ње на про зо ру...

Алекс Норт мај стор ски пре пли -
ће нат при род ни аспект при че с
по ли циј ском ис тра гом. У сва ком
по гла вљу ме ња при по ве да ча, што
др жи чи та о ца у не из ве сно сти док
за јед но с ју на ци ма ју ри од Аман -
ди ног слу жбе ног ау то мо би ла до
Џеј ко ве со бе и за твор ске ће ли је
Шап та ча.

„Ноћ ни шап тач”
Алек са Нор та

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Већ два де се так го ди на, сва ког
тре ћег јун ског ви кен да, зна се
– овај град је пун као ни кад;
сви ти сил ни љу ди су рас по ло -
же ни као ни кад, а ру ке тр ља ју
уго сти те љи, тр гов ци и про дав -
ци ра зних фе ла, та ко ђе – као
ни кад.

Реч ју, тих да на Пан че во уто -
не у фан та зма го рич ну бај ку, а
ули ца ма за го спо да ре ве се ла ма -
ски ра на ли ца и сви ма је ја сно
да се од и гра ва кар не вал.

Но ове го ди не је по сто ја ла
(објек тив на) бо ја зан из сви ма
зна них (и не зна них) раз ло га да
ће мо оста ти без тог ван се риј -
ског спек та кла.

Ипак, коц ки це су се не ка ко
сло жи ле и Пан чев ци су по но -
во има ли мо гућ ност да раз га -
ле ду ше и на тре ну так за бо ра -
ве на све му ке и про бле ме.

Пан че вач ки кар не вал упри ли -
чен је про те клог ви кен да осам -
на е сти пут упр кос ко ро на ви -
ру су и дру гим оте жа ва ју ћим
окол но сти ма. То је, по ред оста -
лог, узро ко ва ло да ова ма ни -
фе ста ци ја до че ка пу но лет ство
у не што из ме ње ном ру ху.

Мо жда нај ве ћа раз ли ка огле -
да ла се у то ме што епи цен тар
до га ђа ња ни је био, као свих ра -
ни јих го ди на, у нај у жем град -
ском је згру, већ, сви де ло се то
не ком или не, у ве ро ват но нај -
по пу лар ни јем де лу Пан че ва –
тр жном цен тру „БИГ Пан че -
во”, ко ји је, уз „Ср би ја гас”, био
и глав ни по кро ви тељ до га ђа ја.

Кад „Га ли ја” раз га љу је...

Та мо је у пе так, 19. ју на, и зва -
нич но отво рен Ин тер на ци о нал -
ни кар не вал у Пан че ву, ка да
се при сут ни ма с глав не би не
ис пред ор га ни за то ра обра ти ла
Зо ра на Вла ду, пред сед ни ца
Удру же ња гра ђа на „При ја те љи
Пан че ва”. Кар не ва ли сте су по -
здра ви ли и Алек сан дар Ва со -
вић, члан Ин тер на ци о нал ног
бор да кар не вал ских гра до ва,

као и Иван Ђо ко вић, по кра јин -
ски се кре тар за ту ри зам.

Не што пре то га, не да ле ко ода -
тле, љу би те љи ру ко тво ри на и
до ма ће хра не и пи ћа мо гли су
да по се те „Ули цу тра ди ци је”,
где је у по ну ди би ло мно го то -
га: од руч но из ра ђе ног на кита,

пре ко ов чи јег си ра, ма ђар ског
спе ци ја ли те та – лан го ша, као
и ра зних ко ла ча, до ра ки је и
ви на из ра ђе них од ов да шњих
сор ти гро жђа и дру гог во ћа.

За то вре ме кре нуо је и деч -
ји кар не вал ски про грам, а
насту пи ли су и Там бу ра шки

ор ке стар „Ба нат ски ки цо ши”,
као и ка вер бенд „Smooth Con-
nection”. Пр во ве че је за тво ре -
но од лич ним на сту пом ле ген -
дар ног ни шког са ста ва „Га ли -
ја”, чи ји су фа но ви мо гли да
ужи ва ју у не про ла зним хи то -
ви ма „Још увек са њам”, „Дигни

ру ку”, „На тво јим усна ма”, „До -
дир ни ме”, „Ко тор”...

По вор ка све де на на 
тро то ар?!

Дру гог, удар ног да на, у су бо ту,
20. ју на, већ од ка сног по по -
дне ва број ни по се ти о ци мо гли

су да по се те по ме ну ти са јам
тра ди ци о нал не хра не и пи ћа,
као и да ис пра те на ста вак деч -
јег кар не вал ског про гра ма.

Не где у исто вре ме при пре -
ма ли су се уче сни ци тра ди ци о -
нал не кар не вал ске по вор ке, чи -
ја је ру та и овог пу та за по чињала

ГРАДСКА

ПАНЧЕВАЧКИ КАР НЕ ВАЛ, УПР КОС СВЕ МУ,

„Корона перформанс” Плесног клуба „Балерина”

Очаравајући „Mantock Dance International” из Новог Сада

„Cubalcanica”Панчевачке оријенталне плесачице из школе „Хана”

Маестро Борис предводи тротоарску поворку



25ФОТО-РЕПОРТАЖА
Петак, 26. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

ЗАДРЖАО ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ НИ ВО

од Ули це Ми ло ша Тре бињ ца.
Ме ђу тим, она је би ла знат но
кра ћа и кре та ла се тро то а ром
(?!) Ули це Ми ло ша Обре но ви -
ћа. Узрок за та кву од лу ку ор га -
ни за то ра (ка ко је на пи са но у
њи хо вом са оп ште њу) крио се у
то ме што ор га ни за то ри ни су
ус пе ли да од над ле жних град -
ских слу жби до би ју са гла сност
за за тва ра ње ули це за са о бра -
ћај. На по ме не ра ди, то се до -
го ди ло пр ви пут от кад по сто ји
ова ма ни фе ста ци ја.

Би ло ка ко би ло, ве се ла по -
вор ка, пред во ђе на не из бе жним
ма е стром Бо ри сом Ма ти је ви -
ћем, до че ка на је хим ном кар -
не ва ла и апла у зи ма број не пу -
бли ке ис пред глав не би не у тр -
жном цен тру „БИГ Пан че во”.

Не ду го за тим по че ло је пред -
ста вља ње два де сет јед не кар -
не вал ске гру пе. Иа ко су због
си ту а ци је у ве зи с ко ро на ви ру -
сом из о ста ли мно ги ино стра -
ни го сти, и те ка ко је има ло
шта да се ви ди. Пр ве су би ле
до ма ће уче сни це – „Ма жо рет -
ки ње Пан че ва”; де вој чи це раз -
ли чи тих уз ра ста – од оних што
су тек про хо да ле до ти неј џерки,

оде ве не у шљо ки ча сте сук њи -
це, из во ди ле су ин те ре сант не
ко ре о гра фи је и ве што вр те ле
ма жо рет шта по ве или па ху ља -
сте за ста ве. На кон њих на сту -
пи ли су та ко ђе ло кал на гру па

„Дар мар”, за тим бе ло цр кван -
ске ма жо рет ки ње, као и
панчевач ки Пле сни клуб „Ба -
ле ри на”, чи је су чла ни це при -
ре ди ле ори ги нал ни и ак ту ел -
ни „ко ро на пер фор манс”, а сви

ма ли ша ни би ли су оде ве ни у
док то ре и ме ди цин ске се стре
и би ли опре мље ни ма ска ма и
ру ка ви ца ма.

По том су се пред ста ви ле „ве -
шти чи це” из ја буч ке сцен ске
ра ди о ни це „Глу ми о ни ца”, а на -
кон ко вин ских ка у бо ја, тан цо -
ва ле су ма тр јо шке из Дру штва
срп ско-ру ског при ја тељ ства „Ро -
ма шка”, уз так то ве чу ве не „Ка -
ћу ше”. Уз не ке са свим дру га -
чи је ме ло ди је игра ли су чла -
но ви афро-денс клу ба „Су пер -
стар” из Вр шца, а ре дов ни уче -
сни ци кар не ва ла из вој ло вач -
ког „Ђе тва на” овог пу та су на -
пра ви ли бај кер ски шоу.

The show must go on

Сво је тре нут ке сла ве имао је и
Пле сни клуб NG, пан че вач ки
љу би те љи бра зил ске ка пу е ре
из во ди ли су вра то лом не акро -
ба ци је, док су чла ни це шко ле
зум бе „Би фит” пред ста ви ле
ко ре о гра фи ју но се ћи крил ца
по пут звон чи ца.

На сту пи ли су и го сти из ле -
ско вач ке кар не вал ске гру пе, за -
тим КУД „Абра ше вић” из Вр -
њач ке Ба ње, па „Ди зни је ве

прин це зе” из Шап ца и ра ко -
вич ки „Ри мља ни” из исто и ме -
не бе о град ске оп шти не.

По том је на сво је до шао му -
шки део пу бли ке уз пан че вач -
ке ори јен тал не пле са чи це из
шко ле „Ха на” и сам ба гру пу
„Mantock Dance International”
из Но вог Са да, а у рит му ег зо -
тич них пле со ва игра ли су и
чла но ви гру пе „Cubalcanica ”.

„Тур бо мен” је про тут њао на
шту ла ма и оду ше вио ма ли ша -
не. На кон му ске та ра из гру пе
пан че вач ког кар не ва ла, „При -
ја те љи Пан че ва” про де фи ло ва -
ли су с лут ка ма (из зе мун ског
по зо ри шта „Пи но кио”) зна ме -
ни тих ве ли ка на срп ске књи -
жев но сти – Ву ка Ка ра џи ћа, Змај
Јо ве, Ну ши ћа, Ду шка Ра до ви -
ћа и Де сан ке Мак си мо вић, ко -
ја је до не ла по ру ку бу ду ћим
ге не ра ци ја ма да бу ду здра ве,
да стек ну што ви ше зна ња, да
во ле цео свет, али по нај ви ше
сво ју до мо ви ну.

За сам крај ово го ди шњег кар -
не ва ла из по ме ну тог лут кар ског
по зо ри шта сти гао је и „Макс
Ме та лик”, ко ји је све за ди вио
пре све га сво јим ги гант ским

раз ме ра ма, а за упра вља ње овом
не ви ђе ном ска ла ме ри јом би ла
је за ду же на пе то чла на еки па
ко ри сте ћи се спе ци јал ним кра -
ном. Овај гран ди о зан пер фор -
манс је, уз луп ња ву огром них
гво зде них ци пе ла, све вре ме
пра тио ван вре ме ни хит гру пе
„Квин” – „The show must go on”.

А шоу је по том на ста вљен на
цен трал ној би ни, и то оним с
ва тром под на зи вом „Violet Fla-
mes”, у из во ђе њу тру пе „Кре а -
тив кра тер кер” из Ма ђар ске.
Усле дио је бра зил ски спек такл
тру пе „Mantock Dance Interna-
tional”, а за ве су на зва нич ни
про грам ово го ди шњег кар не -
ва ла спу стио је фе но ме нал ни
ку бан ски бенд „Cubalcanica”.

Ту за ба ви, ипак, ни је био крај,
јер су до ду бо ко у ноћ у мно -
гим град ским ло ка ли ма тра ја -
ле жур ке уз жи ве свир ке. Та ко
је увек кад је кар не вал...

Стране припремио
Јордан 

Филиповић

Великани српске књижевности у изведби „Пријатеља Панчева” Грандиозни „Макс Металик”

„Вештичице” из јабучке сценске радионице „Глумионица”

Организатори с покрајинским секретаром за културу

Панчевачке мажореткињеГрупа „Дармар”

Бајкери из војловачког „Ђетвана”
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Је ле на Ан ге лов ски (40) у на -
шем гра ду је за вр ши ла „Зма је -
ву шко лу” и Гим на зи ју „Урош
Пре дић”. То ком сту ди ја срп ске
и свет ске књи жев но сти на Фи -
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра -
ду пи са ла је за „Пан че вац”, на
Ра дио Пан че ву ра ди ла с при ја -
те љи ма еми си ју „Зви ждук”, пи -
са ла кри ти ке за књи жев не ча -
со пи се, об ја ви ла две ко а у тор -
ске књи ге у окви ру Цен тра за
ства ра ла штво мла дих. Де се так
го ди на уре ђи ва ла је збор ник
„Ру ко пи си”. Ма ги стри ра ла је
ба ве ћи се де лом Па вла Угри но -
ва, а док то ри ра ла на ка те дри за
срп ску књи жев ност те зом о про -
зном ства ра ла штву Алек сан дра
Ти шме. Ра ди ла је у пан че вач -
кој Град ској би бли о те ци, а као
на став ник у „Зма је вој шко ли”
про ве ла је три на ест го ди на. У
јед ном крат ком пе ри о ду вр ши -
ла је ду жност ди рек то ра пан че -
вач ког До ма омла ди не. Са ра -
ђи ва ла је са Из да вач ком ку ћом
„Еду ка” на из ра ди не ко ли ко уџ -
бе ни ка срп ског је зи ка за основ -
не и сред ње шко ле и гим на зи -
је. Де се так го ди на је ра ди ла као
на став ник и мен тор у Ре ги о -
нал ном цен тру за та лен те „Ми -
хај ло Пу пин”. По след ње две го -
ди не с му жем и тро је де це жи -
ви у јед ном се лу на до мак Ци -
ри ха, где ра ди као на став ник
срп ског је зи ка.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Пан чев ци ма си
по зна та као про фе сор ка срп -
ског је зи ка из „Зма је ве шко ле”,
а они ма ко ји су ак тив ни у ди -
ги тал ном све ту и као не ко ко
пи ше сјај не об ја ве о сва ко днев -
ном жи во ту. Све то од не дав но
се на ла зи и на бло гу. Да ли ће
се на ћи и у фор ми не ке књи ге?

ЈЕ ЛЕ НА АН ГЕ ЛОВ СКИ: Хва -
ла ти. За пи се сам по че ла да пи -
шем као не ку вр сту пи са ма сво -
јој по ро ди ци и при ја те љи ма, јер
су ути сци би ли број ни и ја ки,
па ми је пи са ње слу жи ло и као
на чин да их са бе рем. Про ле тос
ми је не ко ли ко љу ди с раз ли чи -
тих стра на пред ло жи ло да те
за пи се са бе рем на јед ном ме сту
на ин тер не ту, ус пут ми је и ка -
ран тин обез бе дио ви шак сло -
бод ног вре ме на, и та ко је на -
стао блог „Ште ло ва ње гла ве”
(stelovanjeglave.com). Ис по ста -
ви ло се да је ин те ре сан тан раз -
ли чи тим циљ ним гру па ма, али
за ме не је мо жда нај ва жни је то
што све до чи о ис ку ству од ла ска
у дру гу зе мљу, али не у мла дим,
већ у зре лим го ди на ма, ка да
има те већ ско ро ве ли ку де цу и
цео је дан жи вот оста вља те у Ср -
би ји, а по треб но је да из гра ди те
но ви, оста вља ју ћи сва ку су је ту,
страх и нео д луч ност, као да вам
је 20, а не 40. Што се књи ге ти -
че, ја те тек сто ве и да ље не ви -
дим као ма те ри јал за књи гу, ни -
ти се бе ви дим као пи сца. Фа ли
ту из ве сне спе ци фич не те жи не
ко ју бе ле шке пи са не у пре во зу,
у хо ду, у ре ду у са мо по слу зи још
увек не ма ју. Ме ђу тим, ра ду је ме
не из држ кад не што хо ћу да на -
пи шем, то је ја ко до бар осе ћај,
ко ји ће ме мо жда од ве сти не -
кад и ка не ком пра вом пи са њу.
За сад ми ово, ова кво ка кво је,
баш при ја.

l Ви сте се по ро дич но од се -
ли ли у Швај цар ску пре две го -
ди не, о че му пи шеш на ве о ма
за ба ван на чин. Ко ли ко је за -
пра во те шко би ло адап ти ра ти
се на њи хов на чин жи во та? Да
ли пи са ње на не ки на чин по -
ма же у схва та њу раз ли ка и на -
ви ка ва њу?

– Се лид ба у Швај цар ску из
Ср би је се по оби му раз ли ка мо -
же по ре ди ти от при ли ке са се -
лид бом на Марс. Сва ки члан
на ше по ро ди це про шао је кроз
те жу или лак шу адап та ци ју и
тај про цес ће тра ја ти до кле год
бу де мо ов де. Љу ди ће вам увек
у слич ним си ту а ци ја ма ре ћи:
де ца се лак ше при ла го де, њи -
ма је то при род но. То и је сте и
ни је исти на, има ла су и де ца
сво јих иза зо ва, ко ји су на ма

као ро ди те љи ма би ли, на рав -
но, бол ни ји од оних ко је смо
ми има ли. Али по ен та ко ју стал -
но у раз го во ри ма по на вља мо и
њи ма и се би је сте да је та адап -
та ци ја при ли ка за раст, а про -
ме на пер спек ти ве пред у слов за
здрав по глед на свет. Ми до ла -
зи мо из зе мље у ко јој љу ди, на -
жа лост, не ма ју че сто при ли ку
за ту из ме ну гле ди шта, и бо -
јим се да је у то ме узрок мно -
гих на ших не да ћа. 

Пи са ње је увек ди ја лог, са
са мим со бом, с не ким бли ским,
а не кад и с не ким не по зна тим.
Ме ни су ти за пи си по ма га ли
да раз ја сним се би мно ге ства -
ри, не ка да сам их ана ли зи ра ла
са сво јим му жем, па су бе ле -
шке не ка вр ста сте но гра ма на -
ших раз го во ра, док ми је не -
кад опет би ло ва жно да при ја -
те љи ко ји то чи та ју, а до ла зе
из Ср би је, али и из Швај цар -
ске, бу ду огле да ло у ко јем ћу
не ке ства ри ја сни је ви де ти.

l Ко ли ко се њи хов еду ка тив -
ни си стем раз ли ку је и ка ко то
ви де ва ша де ца?

– Наш обра зов ни си стем већ
не ко ли ко го ди на на ла зи се у
про це су пре о ри јен та ци је с јед -
ног мо де ла на ста ве на дру ги.
На ста ва усме ре на пре ма са др -
жа ји ма и фо ку си ра на на упи -
ја ње што ве ћег бро ја ин фор -
ма ци ја окре ће се пре ма на ста -
ви кон цен три са ној на тзв. ис -
хо де, да кле на раз вој ве шти на
за ре ша ва ње про бле ма. У Швај -
цар ској има мо при ли ку да ви -
ди мо ка ко тај про цес из гле да
на вр хун цу.

По сто ји ме ђу тим из ве сна за -
бри ну тост ко ју осе ћа мо сви ми
ко ји смо за вр ши ли „на шу” шко -
лу, а са да гле да мо про грам шко -
ле ко ју по ха ђа ју де ца у Швај -
цар ској. Пред ме ти ко ји се ра -
де де таљ но и ко ји ма се по кла -
ња ве ли ка па жња је су ма те ма -
ти ка и стра ни је зи ци. Ма ли
Швај цар ци до кра ја ше стог раз -
ре да про го во ре на три стра на
је зи ка. Ши ри на оп штег обра -
зо ва ња у при сту пу ори јен ти са -
ном на ис хо де жр тво ва на је за -
рад „ду бин ског” про у ча ва ња по -
је ди них са др жа ја. Мно ге ро ди -
те ље, ре кла бих, с пра вом, бри -
не да ли де те ко је не ма не ка -
кву оп шту, оквир ну сли ку свет -
ске исто ри је, ге о гра фи је, кул -
ту ре, мо же у све ту функ ци о -
ни са ти као би ће ко је ми сли,
или са мо као би ће ко је ра ди.

За мо ју де цу нај ин те ре сант -
ни ји аспект шко ло ва ња ве зан
је за ве ли ку са мо стал ност, сло -
бо ду и окре ну тост прак си. Ни -
је то ни шта нео бич но, ге не ра -
ци ја мо јих ро ди те ља ишла је у
та кву шко лу, али је но вим по -
ко ле њи ма, на жа лост, то ус кра -
ће но. Де ца од пет го ди на у вр -
ти ћу се ку пра вим пе ро ре зи ма,
од ла зе јед ном не дељ но у шу -
му, где са ми ло же ва тру, се ку
ко ба си це, у ста ри јим раз ре ди -
ма иду на пла ни на ре ње, спа -
ва ју у ша то ри ма и опет са ми
при пре ма ју обро ке, а за те екс -
кур зи је ро ди те љи не из два ја ју
ни ди нар јер су оне део оба ве -
зног ку ри ку лу ма.

l Оти шли сте та мо због по -
сла. Ре ци нам тач но у ка квој
шко ли ра диш и ко ли ки је то
иза зов био за те бе.

– Оти шли смо, пре све га, за -
то што нам је жи вот у Ср би ји
по стао ве о ма те жак. Он да смо
по че ли да тра жи мо на чин да
по сло ве ко је смо ра ди ли на -

ста ви мо да ра ди мо на дру гом
ме сту. На ше Ми ни стар ство про -
све те сва ке че ти ри го ди не гру -
пу учи те ља и на став ни ка срп -
ског је зи ка ко ји већ из ве сно
вре ме ра де у основ ним шко ла -
ма у Ср би ји ша ље у Не мач ку,
Фран цу ску, Ита ли ју, Грч ку,
Нор ве шку, Бел ги ју, Швај цар -
ску. У тим зе мља ма по сто ји до -
пун ска на ста ва ма тер њег је зи -
ка за де цу ко ја та мо жи ве. У
Швај цар ској је та на ста ва ин -
те гри са на у школ ски си стем,
што зна чи да пре да је мо у њи -
хо вим шко ла ма, у тер ми ни ма
по сле ре дов них ча со ва, по ха -
ђа мо струч на уса вр ша ва ња њи -
хо вог Пе да го шког фа кул те та,
а на ше оце не ула зе у ре дов на
школ ска све до чан ства.

Иза зо ви су број ни, али под -
сти цај ни. Нај пре, у овој шко ли
оде ље ња су ме шо ви та, не што
на лик се о ским шко ла ма. То
зна чи да исто вре ме но у учи о -
ни ци имам де цу од се дам до

че тр на ест го ди на. При то ме,
раз ли ка у уз ра сту не мо ра се
по кла па ти с раз ли ком у зна њу
је зи ка. То од на став ни ка зах -
те ва де таљ ну при пре му, али,
још ви ше, флек си бил ност и
спо соб ност за им про ви за ци ју.
Дру ги аспект је мо ти ва ци ја.
Тре ба има ти на уму да у Швај -
цар ској де ца про во де у шко ли
цео дан, до 4 по под не. Он да у
5 до ла зе код ме не на још три
ча са и мо же те за ми сли ти ка ко
су ор ни за рад. Е, ту је по треб -
но ма ло за бо ра ви ти на пла но -
ве, ис хо де и ци ље ве и се ти ти
се оног да де ца нај бо ље уче кад
им је ле по.

l Срп ски је зик као пред мет
де ци уме да бу де су во па ран.
Ка ко их за ин те ре со ва ти?

– Ако ме не пи та те, срп ски је
је дан од нај ма ње су во пар них
пред ме та. Да је мо гућ ност да се
при ча, из ми шља, глу ми, игра,
рас пра вља, пла че и сме је. Али
по ен та је – да се при ча. Мно го
сам во ле ла да слу шам при че
кад сам би ла ма ла, мо ја де ца
то исто во ле, а ни у шко ли ни -
кад ни сам сре ла де те ко је то
не во ли. Кроз при че се учи је -
зик, учи пра ви лан го вор, учи
раз ли ка из ме ђу до бра и зла,
учи да ни шта ни је не мо гу ће,
учи да се во ли. Ми слим да не -
ма мно го ва жни јих ства ри ко -
је де ца тре ба да на у че.

l Ка ко је ра ди ти с де цом ко -
ја су ро ђе на у Швај цар ској?

– Де ца с ко јом ја ра дим при -
па да ју углав ном тре ћој ге не ра -
ци ји до се ље ни ка. Вр ло се че сто
де ша ва да се у ку ћи го во ри на
швај цар ском ди ја лек ту, или на
не кој нео бич ној ме ша ви ни срп -
ског и не мач ког. По сто ји мно го
фак то ра ко је тре ба узе ти у об -
зир ка да го во ри мо о мо ти ва ци -
ји, ме ђу ко ји ма су, сва ка ко, и
оче ки ва ња ро ди те ља ко ји ту де -
цу ша љу у шко лу. Не ки ма је ва -
жно са мо да де ца са вла да ју је -
зик, дру ги ма да зна ју ћи ри ли -
цу, тре ћи ма је ва жна исто ри ја,
че твр ти се ра ду ју ка да де ца на -
у че пе сми це ко је су они пе ва ли
или чи та ју при че ко је су чи та -
ли. Мој по сао је да укр стим та
оче ки ва ња, на ви ке де це из швај -
цар ске шко ле, мо ја ис ку ства из
срп ске шко ле и да све то за јед -
но ста вим у слу жбу јед ног ци ља
– бу ђе ња и раз ви ја ња истин ске
љу ба ви и ра до сти у до ди ру с ма -
тер њим је зи ком и кул ту ром.

l За што си ти иза бра ла срп -
ски је зик? И да ли си од у век

же ле ла да се ба виш пе да го -
шким ра дом?

– Ме не је у основ ној шко ли
мно го ин те ре со вао је зик и ба -
ви ла сам се њи ме на до ста
штре бер ски и, из ове пер спек -
ти ве, до са дан на чин. Љу бав
пре ма књи жев но сти до шла је
тек с при бли жа ва њем сту ди ја -
ма, и у то ме су глав ну уло гу
од и гра ла два мо ја нај ве ћа учи -
те ља, струч ња ка ко ји ма се наш
град не по но си до вољ но. То су
Је ле на Жу рић и Ва са Пав ко -
вић. Све вре ме сту ди ра ња чу -
дом сам се чу ди ла ко ли ко је
до бро кад се ба виш не чим што
то ли ко во лиш – са мо сам чи -
та ла и чи та ла и тај фа кул тет
се не ка ко сам за вр ша вао, као
и ма ги стар ске и док тор ске сту -
ди је ка сни је. Ми ли на. Ни сам
на ме ра ва ла да се ба вим пе да -
го шким ра дом, бо јим се да ме
је од ње га од би ја ло то што сам
на фа кул те ту пре че сто сре та ла
ко ле ги ни це и ко ле ге ко ји су
ми сво јим школ ским, су вим
при сту пом та ко жи вој и див -
ној ма те ри ји као што је књи -
жев ност фор ми ра ле не ку за -
стра шу ју ћу ви зи ју тог по сла.

l Ко ли ко је ва жно не го ва ти
је зик и шта те у овој обла сти
нај ви ше за бри ња ва?

– Сва ки мој ко ле га су о чи се
бар по не кад са ђач ким пи та -
њем: шта ће на ма ово у жи во -
ту? Увек им ка жем исто – је зик
ра ди у два сме ра. Од уну тра ка
спо ља – он је ва ша лич на кар -
та, њи ме се све ту пред ста вља -
те. И од спо ља ка уну тра – свет
са зна је те по мо ћу је зи ка и ме ра
ва шег је зи ка ме ра је све та ко ји
сте у ста њу да упо зна те.

Шта ме за бри ња ва? Не до во -
љан број ча со ва ма тер њег је зи -
ка у шко ли, не и зу ча ва ње ма тер -
њег је зи ка на фа кул те ти ма, ха -
о тич на ре фор ма про гра ма на -
шег пред ме та у основ ној и сред -
њој шко ли, кри ми нал на тр жи -
шту уџ бе ни ка, сра ман од нос пре -
ма ста ту су про свет них рад ни ка
– мо гла бих ова ко да на бра јам
до су тра. Све су то, ме ђу тим, са -
мо де ло ви јед ног ве ли ког и на -
о па ког си сте ма, а без си стем -
ских про ме на ни шта се ни од
ових по је ди нач них, а озбиљ них
про бле ма, не да ре ши ти.

l Ка ква су тво ја ис ку ства с
мо ти ви са њем де це да чи та ју?
Ка ква их ли те ра ту ра за ни ма и
ко ли ко ра до се од лу чу ју на то?

– У Пан че ву сам при ла го ђа -
ва ла ча со ве то ме да сва ког да на
из дво ји мо 10–15 ми ну та за ин -
ди ви ду ал но, ти хо чи та ње јед не
књи ге по из бо ру. У Швај цар ској
сам от кри ла да се то спр о во ди
као ре дов на ак тив ност, та ко да
сва ко де те, чак и ако код ку ће
не чи та уоп ште, има от при ли ке
по ла са та чи та ња днев но у шко -
ли. У би бли о те ку се ор га ни зо -
ва но иде јед ном не дељ но. Да -
ље, осим ства ра ња на ви ке, за
мо ти ва ци ју за чи та ње ја ко је ва -
жно ослу шки ва ње ин ди ви ду ал -
них деч јих по тре ба, уку са и ин -
те ре со ва ња, еда би се мо гла
оства ри ти јед на од мо јих оми -
ље них пе да го шких мак си ма –
ући на њи хо ва вра та, ка ко би -
смо их из ве ли на сво ја.

l Шта је нај и за зов ни је у послу
про фе со ра, а шта нај леп ше?

– Нај и за зов ни је је са чу ва ти
се да не по лу диш, а нај леп ше
– то што сва ког да на по лу диш
по ма ло.

l На шта си ти нај ви ше по -
но сна до са да?

– За ме не ус пе си ни су не ки
раз лог за по нос – успех је увек
ком би на ци ја лич ног тру да и
бож је во ље. Али хра брост је сте
раз лог за по нос. За то, по но сна
сам на хра брост сво је по ро ди це
ко ја је оти шла, али сам исто та -
ко по но сна на хра брост сво је
по ро ди це и при ја те ља ко ји су
оста ли и би ју сво је бит ке из да -
на у дан да наш град, ње го ве
ули це и ње гов парк не по је де
мрак, већ да јед ног да на бу ду
ле по ме сто за жи вот.

Мир ја на Ма рић

Ули ца Ми ло ша Обре но ви ћа
при па да те ри то ри ји Ме сне за -
јед ни це Те сла. Под овим на зи -
вом по сто ји од 2004. го ди не, а
про сти ре се од Ми ло ша Тре -
бињ ца до угла ули ца Сте ва на
Шу пљик ца, Пр во мај ске и Бава -
ни штан ског пу та. Од 1969. до
2004. го ди не но си ла је име по
Па ји Мар га но ви ћу (1904–1929),
обу ћар ском рад ни ку ро ђе ном
у Де ли бла ту, ју го сло вен ском
ко му ни сти и јед ном од сед мо -
ри це се кре та ра СКОЈ-а.

Књаз Ми лош Обре но вић
ро ђен је 18. мар та 1780. у
Гор њој До бри њи код По же ге,
а умро 26. сеп тем бра 1860. у
Бе о гра ду.

Због хра бро сти по ка за не у
Пр вом срп ском устан ку, Ка -
ра ђор ђе му је по ве рио Ужич -
ку на хи ју на упра ву и од бра ну.
По сле про па сти устан ка Ми -
лош је био је ди ни од ис так ну -
ти јих вој во да ко ји је остао у
Ср би ји. До био је ам не сти ју од
Ту ра ка и по стао обор кнез.

Ми лош је 23. апри ла 1815.
го ди не у Та ко ву стао на че ло
Дру гог срп ског устан ка. Уче -
ство вао је у нај ва жни јим бит -
ка ма и лич но во дио пре го во -
ре с Тур ци ма. Ни је би рао на -
чи на да учвр сти свој по ло жај
и да из бо ри што ве ћу ау то но -
ми ју за Ср би ју. Тур ке је пот -
ку пљи вао, а по тен ци јал не кон -
ку рен те за власт ме ђу Ср би -
ма је укла њао. За то је на ре -
дио да се Ка ра ђор ђе уби је.

Упор ном ди пло ма ти јом и
уз мно го по ли тич ког так та,
Ми лош је 1830. за до био по -
се бан сул та нов акт о де ли -
мич ној уну тра шњој са мо у пра -
ви, та ко зва ни ха ти ше риф.

Кнез Ми лош је вла дао ау то -
крат ски, стал но од би ја ју ћи да
огра ни чи и де ли власт, због
че га је про тив ње го ве вла сти
би ло по ди за но не ко ли ко бу на.

То ком сво је вла да ви не кнез
Ми лош је по стао нај бо га ти ји
чо век у Ср би ји и је дан од нај -
бо га ти јих на Бал ка ну. На сле -
дио га је син Ми ха и ло.

Са хра њен је у Са бор ној цр -
кви у Бе о гра ду.

М и  л о ш
Обре но вић
ме ђу свим
вла да ри ма
европ ских
др жа ва у по -

след њих две ста го ди на имао
је нај ви ше де це – ше сна е сто -
ро. Осмо ро је ро ђе но у за ко -
ни том бра ку с Љу би цом, а оста -
лу су ро ди ле љу бав ни це – сва -
ка по јед но.

Кад је имао 24 го ди не, Ми -
лош се оже нио ше сна е сто го -
ди шњом Љу би цом Ву ко ма но -
вић. Кум им је био Ка ра ђор ђе,
и то им је био је ди ни брак.
Љу би ца је ро ди ла че ти ри си -
на и че ти ри ћер ке: Пе тра, Пе -
три ју, Је ли са ве ту (Сав ку), Ану,
Ми ла на, Ми ха и ла и Те о до ра.

Пр во ван брач но де те ро ди -
ла му је Пе три ја, уда та за бра -
та Ка ра ђор ђе вог вој во де Ха џи
Про да на. Кад је 1814. го ди не
Ха џи Про да но ва бу на про па -
ла, Тур ци су му це лу по ро ди -
цу по ве ли у роп ство, а Ми лош
је ус пео да за др жи ле пу Пе -
три ју. Од вео ју је у свој ко нак,
под из го во ром да по ма же Љу -
би ци... Пет го ди на ка сни је ро -
ди ла му је ћер ку Ве ли ку.

Пре ма за пи си ма хро ни ча -
ра, Пе три ја се по на ша ла оси о -
но, уве ре на у кња же ву на кло -
ност. Го вор ка ло се чак да ће
она Ми ло шу ро ди ти и на след -

ни ка, по што Љу би ца ви ше ни -
је мо гла да ра ђа... Љу би ца је,
ме ђу тим, по сле јед ног др ског
Пе три ји ног ис па да, ову уби ла
хи цем из пи што ља. Ми лош јој
је опро стио то уби ство, а Ве -
ли ка, о ко јој су се за јед но ста -
ра ли, умр ла је као де те.

Због по ку ша ја да му уби је и
Стан ку, дру гу љу бав ни цу ко ја
му је ро ди ла де те, Ми лош је
на ре дио да Љу би цу из ба ти на -
ју. Тре ће ван брач но де те – си -
на ко ји је умро у дру гој го ди -
ни жи во та – ро ди ла му је Је -
лен ка, Тур ки ња ко ја је прет -
ход но би ла у ха ре му Ми лен ка
Стој ко ви ћа. Љу би ца, већ ста -
ра, овој ве зи ко ја је тра ја ла де -
вет го ди на ни је мо гла да се
су прот ста ви. Ми лош је 1835.
Је лен ку удао уз до бар ми раз.

Че твр та мај ка Ми ло ше вог
ван брач ног де те та – си на ко -
ји је умро у че твр тој го ди ни –
би ла је Да ни ца, ко ју је Ми -
лош као ро би њу, ста ру три -
на ест го ди на, ку пио у Ца ри -
гра ду, и до вео у Ср би ју. Кад
му је по ста ла љу бав ни ца, има -
ла је 18, а он 59 го ди на. И њу
је удао уз до бар ми раз.

Књаз Ми лош Обре но вић из -
гнан је због са мо во ље из Ср -
би је 1839. го ди не. Да се ви ше
не би сво јим ин три га ма ме -
шао у по ли тич ке при ли ке у
Ср би ји, Тур ска, Ру си ја и Ау -
стри ја за но во ме сто бо рав ка
од ре ди ле су му Беч, где је ку -
пио ве ли ку ку ћу.

У на ред них пет го ди на две
де вој ке ко је су ра ди ле као по -
слу га у Ми ло ше вом беч ком
до му, Фран ци ска Хи тен берг и
Си до ни ја Рај хел, ро ди ле су му
по јед но де те, си на и ћер ку.
Исто ри ја ни је за бе ле жи ла суд -
би ну ове де це. Њи хо ве мај ке
је срп ски књаз бо га то ис пла -
тио, уо ста лом као и Ма ри ју
Граф из Бе ча, ко ја му је ро ди -
ла сед мо ван брач но де те. Књаз
је та да имао 68 го ди на.

Де вет го -
ди на ка сни -
је, као 77-го -
ди шњак, до -
би ће у ве зи с

Ма ри јом из Ру си је си на Ми -
ла на. Овај де чак по жи ве ће две
го ди не, али ће Ма ри ја оста ти
уз оста ре лог кња за и кад се
вра ти у Ср би ју.

Би ла је по ред ње го вог одра
кад је умро 1860. го ди не.

Ми ло ша Обре но ви ћа на пре -
сто лу је на сле дио син Ми ха и -
ло. Он ни је имао за ко ни тог
на след ни ка, али је за со бом
оста вио ван брач ног си на Ве -
ли ми ра. И Ми лан Обре но вић,
ко ји је на сле дио Ми ха и ла, оста -
вио је ван брач не по том ке.

По след њи Обре но вић, Алек -
сан дар, уби јен у Мај ском пре -
вра ту с Дра гом Ма шин, ни је
имао ни за ко ни те ни не за ко -
ни те по том ке.

За ни мљив је и слу чај Ми -
ли во ја Пе тро ви ћа Бла знав ца,
доц ни јег ге не ра ла, ми ни стра
вој ног, пред сед ни ка вла де и
на ме сни ка, ко ји је пот хра њи -
вао гла си не да је и он ван брач -
ни Ми ло шев син, иа ко је знао
да то ни је. Исти на, мај ка му је
би ла слу шки ња у Ми ло ше вом
ко на ку, па се при ча ло да је
већ би ла у дру гом ста њу кад
се уда ла за се о ског тр гов ца Пе -
тра из Бла зна ве. За хва љу ју ћи
овим гла си на ма, Ми ли во је се
ус пео до нај ви ших по ло жа ја у
др жа ви. И Бла зна вац има ули -
цу на Те сли, са мо три де сет ме -
та ра уда ље ну од Ми ло ше ве.

Улица Милоша Обреновића

НАШ ГОСТ: ЈЕ ЛЕ НА АН ГЕ ЛОВ СКИ, ПРО ФЕ СОР КА СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА

ПИ СА ЊЕ ЈЕ УВЕК ДИ ЈА ЛОГ
НА ЗИ ВИ УЛИ ЦА У ПАН ЧЕ ВУ

Ван брач на де ца
Мило ша Ве ли ког

Је ле на Ан ге лов ски



Уз по што ва ње свих пред ви ђе -
них ме ра у ве зи са епи де ми јом
ко ро на ви ру са ко је је на ло жи -
ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Џу -
до клуб „Ака де ми ја Јо чић” из
Стар че ва на ста вио је рад по -
чет ком ју на.

Љу бав ма ли ша на пре ма џу -
ду ре зул ти ра ла је ве ли ком енер -
ги јом, же љом и, јед но став но,
по тре бом за тре нин зи ма. По -
пу лар ни „ака дем ци” су на ста -
ви ли та мо где су ста ли пре пан -
де ми је, али, чи ни се, с још ви -
ше жа ра и ен ту зи ја зма.

– С об зи ром на чи ње ни цу да
су сви спор ти сти у ве ли ком
зао стат ку, у на шем клу бу
преовла да ва же ља да се ово ле -
то про ве де рад но. Тре ни ра ће -
мо у на шем спорт ском цен тру,

па с тим у ве зи пла ни ра мо да
спро ве де мо и пр ве пра ве 
џудо-при пре ме у на шем гра -
ду. Ка па ци те ти на шег спорт -
ског цен тра да ју нам ве ли ке
мо гућ но сти, а по зи ци ја и углед
ко је има мо у џу до-све ту Ср би -
је и ре ги о на оба ве зу ју нас да
мла дим џу ди сти ма иза ђе мо у
су срет и да их оку пи мо на при -
пре ма ма, ко је ће мо ор га ни зова -
ти од 13. до 18. ју ла – ис та као
је пред сед ник ЏК-а „Ака де ми -
ја Јо чић” Не над Но ва ко вић.

У овом спорт ском ко лек ти ву
ма ли ша ни тре нут но нај ви ше из -
у ча ва ју тех ни ку џу да, при пре -
ма ју се за пред сто је ће по ла га -
ње за уче нич ке по ја се ве, али
ра ди се и на фи зич кој при пре -
ми за пред сто је ће ак ци је клуба.

СПОРТ
Петак, 26. јун 2020.
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Над ме та ло се 129
так ми ча ра из це ле
Ср би је

Још јед на сјај на
органи за ци ја до маћег
клу ба

На ста вље на је ле па тра ди ци ја
у на шем гра ду. Је дан од нај у -
спе шни јих спорт ских ко лек ти -
ва из Пан че ва, Три а тлон клуб
Та миш, опет је био у жи жи ин -
те ре со ва ња. На оба ли Та ми ша
у су бо ту, 20. ју на, оку пио се
крем овог спор та, ко ји је до -
шао да уче ству је, али и да пра -
ти над ме та ња на два де сет сед -
мом Пан че вач ком три а тло ну.

По го то во иде ал ном вре ме -
ну за ову спорт ску ди сци пли ну
(ве тар је мо жда био ма ло ја чи)
тр ка спринт три а тло на у на -
шем гра ду одр жа на је на дис -
тан ца ма од 750 ме та ра пли ва -
ња, 20 ки ло ме та ра во жње би -
ци кла и пет ки ло ме та ра тр ча -
ња. Као и увек ка да је Три а -
тлон клуб Та миш у пи та њу, све

је би ло сјај но ор га ни зо ва но, а
уче сни ци и го сти овог над ме -
та ња из Пан че ва но се са мо нај -
леп ше ути ске.

По сле ви ше ме сеч не па у зе у
так ми че њи ма због епи де ми је
иза зва не ко ро на ви ру сом, би ла

је ово пр ва зва нич на тр ка ова -
квог фор ма та у Ср би ји, што је
до при не ло да се на њој по ја ви
ве ли ки број три а тло на ца и три -
а тлон ки. Уче ство ва ло је 129
так ми ча ра, ме ђу ко ји ма је би -
ло не ко ли ко вр хун ских асо ва
овог спор та.

Ап со лут ни по бед ни ци Пан -
че вач ког три а тло на су ше сна -
е сто го ди шња Ла на Га ври ло вић
из Срем ске Ми тро ви це, бу дућ -
ност на шег три а тло на, и Ог -
њен Сто ја но вић из Но вог Са -
да, из ван ре дан три а тло нац, ко -
ји се ква ли фи ко вао за Олим -
пиј ске игре у То ки ју. Сви ис -
кре ни при ја те љи спор та на да -
ју се да ће га та мо гле да ти
2021. го ди не, као пр вог три а -
тлон ца из Ср би је ко ји је ус пео
да оства ри ре зул тат за Олим -
пиј ске игре.

До ма ћин тр ке Три а тлон клуб
Та миш пред ста вио се са 32 сво -
ја так ми ча ра у свим ка те го ри -

ја ма. На ши су гра ђа ни су и овог
пу та осво ји ли мно штво ме да -
ља, али и бо до ва за клуп ски
пла сман на ли сти СТУ ку па.

Нај у спе шни ји су би ли мла -
ђи ка дет Сте фан Бир ка, ка дет
Бог дан Је ла ча, ју ни ор Лу ка Гли -
го рић и ве те ра ни Вла ди мир
Стој са вље вић и Мар јан Лу кић,
ко ји су осво ји ли нај сјај ни ја од -
лич ја у сво јим ка те го ри ја ма.

Вла ди сла ва Ми ли чић се у
гру пи так ми чар ки АГ2 пла си -
ра ла на дру го ме сто, док су ка -
дет ки ња Ива Бо жич ко вић, ју -
ни ор Ог њен Пе ри шић и мла ђа
се ни ор ка Да ри ја Ђор ђе вић осво -
ји ли брон за не ме да ље.

Се зо на се на ста вља већ иду -
ћег ви кен да. У не де љу, 28. ју -
на, на Сре бр ном је зе ру ће би ти
одр жа но Пр вен ство Ср би је на
дис тан ца ма олим пиј ског три -
а тло на – 1.500 ме та ра пли ва -
ња, 40 ки ло ме тра во жње би ци -
кла и 10 ки ло ме та ра тр ча ња.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ТРИ А ТЛОН, 27. ПУТ

ТА МИ ШУ ДЕ ВЕТ ВРЕД НИХ ОД ЛИЧ ЈА
ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ 

ЗА ДЕ ЦУ ДО 14 ГО ДИ НА

БРОН ЗЕ ЗА ЈО ВА НУ И ФИ ЛИ ПА

НО ВО СТИ ИЗ ЏУ ДО-СПОР ТА

„АКА ДЕМ ЦИ” РА ДЕ ПУ НОМ ПА РОМ

Фуд бал ски клуб Же ле зни чар
не дав но је био до ма ћин број -
ним пан че вач ким тре не ри ма,
ко ји су при су ство ва ли се ми на -
ру у ор га ни за ци ји Струч но-стру -
ков не ор га ни за ци ја фуд бал ских
тре не ра Пан че ва, ко јој пред се -
да ва Не бој ша Пе тро вић.

На те ре ну но вог пр во ли га ша,
на СЦ-у „Мла дост”, за све за -
ин те ре со ва не ко ле ге одр жа на је
еду ка ци ја под на зи вом „тре нинг
код де це од осам до два на ест
го ди на”, чи ји је циљ раз вој и
уса вр ша ва ње игра ча и игре.

Ко ор ди на то ри ра да би ли су
Алек сан дар Сте ва но вић и Ми -
ло љуб Осто јић, а ме ђу број ним
фуд бал ским струч ња ци ма ко -
ји су се ода зва ли по зи ву да при -
су ству ју овом се ми на ру би ли
су: Не над Стој чић, Не бој ша Пе -
тро вић, Зо ран Не шко вић, Звон -
ко Ла за ров, Да ни јел Ми лу ти -
но вић, Ми љан Бла зо вић и мно -
ги дру ги.

У по ка зном тре нин гу су уче -
ство ва ли де ча ци из Шко ле фуд -
ба ла Мун ди јал и пи о нир ске
еки пе Же ле зни ча ра.

СЕ МИ НАР У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ТРЕ НЕР СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПАН ЧЕ ВА

РАЗ ВОЈ И УСА ВР ША ВА ЊЕ

Ка ра те фе де ра ци ја Ср би је је
у су бо ту, 20. ју на, у Чач ку, ор -
га ни зо ва ла пр во так ми че ње
по сле ван ред них ме ра и пан -
де ми је ко ро на ви ру са. Пр вен -
ство др жа ве за ка ра тист ки ње
и ка ра ти сте ор га ни зо ва но је
уз све ме ре пре до стро жно сти
ко је је про пи са ла Вла да Ре пу -
бли ке Срби је.

На пр вен ству су на сту пи ли
ква ли фи ко ва ни так ми ча ри с
пр вен ста ва ре ги о на, а ме ђу нај -
бо љи ма су се на шли и пред -
став ни ци КК-а Мла дост из на -
шег гра да, ко ји су и овог пу та
оства ри ли за па же не ре зул та те.

Фи лип Ву ји но вић се над ме -
тао у гру пи де ча ка ро ђе них 2011.
го ди не, у ка та ма, по је ди нач но,
и осво јио брон за ну ме да љу.

Одлич је истог сја ја у ис тој ди -
сци пли ни при па ло је и Јо ва ни
Та та ров, али у над ме та њу де -
вој чи ца ро ђе них 2007. го ди не.

Због ма лог не до стат ка сре ће,
по сле ви ше по бе да у ре пер са -
жним ме че ви ма, без ме да ља су
оста ли: Но вак Ни ко лић, Ми ли -
ца Дра ги че вић, Ни ко ла Ар се -
ни је вић, Не ма ња Жив ков, Ђор -
ђе Шу шак и Дра га на Ма цу ра.
До бар на ступ су има ли и: Ми -
лош и Мар ко Ми лу ти но вић, Ни -
ко ла Бра ца но вић, Со фи ја Сте -
фа но вић и Ни ко ла Ја во рац.

– Био је ово до бар на ступ на -
ших мла дих так ми ча ра, ако
узме мо у об зир пре кид свих
так ми че ња због пан де ми је, као
и то да смо ви ше тре ни ра ли
на по љу не го у са ли, због про -
пи са них ме ра за шти те – ре као
је пр ви чо век КК-а Мла дост
Ти хо мир Ма ки тан.

Ка ра те над ме та ња се на ста -
вља ју већ на ред ног ви кен да. Ка -
де ти и ју ни о ри ће на сту пи ти
на Ку пу Вој во ди не, док је пред
се ни о ри ма нај зна чај ни је так -
ми че ње – Пр вен ство Ср би је.

На ка дет ском тур ни ру ко ји је
одр жан про шлог ви кен да у Ла -
за рев цу мла ди ша хи сти пан че -
вач ког „Аље хи на” осво ји ли су
чак се дам ме да ља.

У гру пи нај мла ђих так ми ча -
ра три јум фо вао је Аљо ша Ка -
нач ки, сре бром се оки тио Јо -
ван Ви тас, а брон зу је за ра дио
Ву ка шин Ко ва че вић. Ни на Јо -
чић је на свом пр вом тур ни ру
осво ји ла сре бро, док се Ан дреј
До бри чан оки тио брон за ним
од лич јем.

Вук Ка нач ки је у над ме та њу
ста ри јих де ча ка та ко ђе за ра -
дио брон за ну ме да љу, а у нај -
ста ри јој гру пи так ми ча ра Ми -
ха и ло Па сер је, са са мо јед ним
по ра зом, осво јио сре бро.

Овим ре зул та том Шах клуб
„Аље хин” још јед ном је до ка -
зао да је је дан од нај пер спек -
тив ни јих ка дет ских клу бо ва у
др жави.

УСПЕХ МЛА ДИХ ША ХИ СТА ШК-а „АЉЕ ХИН”

ИЗ ЛА ЗА РЕВ ЦА СЕ ДАМ МЕ ДА ЉА

По сле тро ме сеч не па у зе узро -
ко ва не епи де ми јом ко ро на ви -
ру са про шлог ви кен да су старто -
ва ла и ма че ва лач ка так ми чења.

Пр ви тур нир на кон ду ге, не -
пла ни ра не па у зе ор га ни зо вао
је МК Же ле зни чар из Бе о гра -
да. Над ме та ло се пе де сет ма -
че ва ла ца из се дам клу бо ва из
Ср би је, а ве о ма за па жен успех
оства ри ли су и чла но ви Кра -
љев ског ма че ва лач ког клу ба
„Ка ра ђор ђе” из Пан че ва.

Ла на Шка љак се так ми чи ла
у гру пи пи о нир ки, у ко јој је
три јум фо ва ла над свим сво јим

ри вал ка ма и та ко осво ји ла нај -
сјај ни је од лич је. Де јан Бо дро -
жа је за слу жио брон за ну ме да -
љу у кон ку рен ци ји ка де та.

Пре дан рад у овом пан че -
вач ком спорт ском ко лек ти ву
увек до не се вред не ре зул та те.
Так ми ча ре КМК-а „Ка ра ђор -
ђе” пред во дио је тре нер Ге ор ге
По ма на.

ТУР НИР У МА ЧЕ ВА ЊУ

НО ВИ УСПЕХ „КА РА ЂОР ЂА”

Нај бо љи ка та ши се ни ор ске, ју -
ни ор ске и ка дет ске ка те го ри је
у на шој зе мљи бо ра ви ли су про -
шле не де ље на Та ри, где су оба -
ви ли при пре ме као чла но ви
иза бра них ре пре зен та тив них
се лек ци ја Ср би је.

Из Ка ра те клу ба Ди на мо на
оку пља њу нај бо љих у др жа ви био
је ју ни ор Алек сан дар Здешић.

Пре ма но вом ка лен да ру так -
ми че ња Ка ра те фе де ра ци је Ср -
би је, за пред сто је ћи ви кенд је
пла ни ра но одр жа ва ње Пр вен -
ства Ср би је за се ни о ре у Чач ку
и Ку па Вој во ди не за ка де те, јуни -
о ре и се ни о ре у Но вом Бе чеју.

За др жав ни шам пи о нат Ди -
на мо има ше сто ро пла си ра них
так ми ча ра, док ће га на Ку пу

Вој во ди не пред ста вља ти де сет
чла но ва.

Сви у Ка ра те клу бу Ди на мо
на да ју се до брим ре зул та ти ма,
уко ли ко не до ђе до од ла га ња так -
ми че ња због по гор ша ња здрав -
стве не си ту а ци је услед по ве ћања
бро ја за ра же них ко ро на ви ру сом.

ВЕ СТИ ИЗ КА РА ТЕ КЛУ БА ДИ НА МО

ЗДЕ ШИЋ МЕ ЂУ ОДА БРА НИ МА

Страну припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ке4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК



Де вој ке на ше стом, а
момци на сед мом ме сту

Кон ку рен ци ја од осам
најбо љих

На атлет ском ста ди о ну у Срем ској Ми -
тро ви ци у су бо ту, 20. ју на, одр жа но је
екип но Пр вен ство Ср би је за мла ђе ју -
ни о ре. На так ми че њу су би ле при сут не
све нај бо ље еки пе у Ср би ји, ка ко у жен -
ској, та ко и у му шкој кон ку рен ци ји. Го -
то во све нај бо ље што срп ска атле ти ка
има оку пи ло се про шле су бо те у Срем -
ској Ми тро ви ци.

Так ми че ње је по ква ри ло са мо вре ме,
јер је го то во то ком це лог над ме та ња па -
да ла ки ша, би ло је при лич но хлад но и
ве тро ви то, па су вр хун ски ре зул та ти из -
о ста ли.

Атлет ски клуб Ди на мо за слу же но се
на шао на овом фи нал ном шам пи о на ту,
ме ђу осам нај бо љих клу бо ва у Ср би ји.

Ма ри ја Мр ке ла је три јум фо ва ла у

трци на 800 ме та ра. Због из у зет но ло -
шег вре ме на, до го вор је био да ис тр чи
ко ли ко је по треб но за по бе ду и она је то
ис пу ни ла. Алек са Жи ва нов је још јед -
ном по бе дом по ка зао да је тре нут но нај -
бо љи ба цач ко пља у Ср би ји у сво јој кон -
ку рен ци ји.

По ред ово дво је так ми ча ра, ис та кли
су се и Ан дре ја Бо жа нић, ко ји је у тр ци
на 1.500 ме та ра осво јио сре бр ну ме да -
љу, и Ана ста си ја Мр ке ла, ко ја је у тр ци
на 400 ме та ра тре ћа сти гла на циљ.
Лич ни ре корд у ба ца њу ко пља по сти гла
је Ла на Цвет ко ски, па је у кон ку рен ци -
ји ста ри јих де вој чи ца за у зе ла че твр то
ме сто.

Тре ба спо ме ну ти и Ла ну Ан ђе лов ски,
ко ја је од лич но ис тр ча ла тр ку на 100
ме та ра с пре по на ма, те Ни ну Кр сма но -
вић, ко ја се над ме та ла у ско ку удаљ и
увис, као и Ти ја ну Ни ко лић, ко ја је уче -
ство ва ла у тр ци на 1.500 ме та ра. У му -
шкој кон ку рен ци ји од ли чан на ступ има -
ли су Стра хи ња Стев шић у тр ка ма на
100 и 400 ме та ра, као и но ви члан АК-а

Ди на мо Лу ка Са мар џић, ко ји је на сту -
пио у три ди сци пли не (ско ку удаљ и
увис и у тр ци шта фе та). Ови мом ци су
да ли не мер љив до при нос успе шном на -
сту пу Ди на ма на овом так ми че њу.

Бо је клу ба из на шег гра да бра ни ли су
и: Ан ђе ла Бро шћанц, Ан дреа Ми ли ћев,
Ка та ри на Ња ри, На та ли ја Ко ста ди но -
вић и Ср на и Да мјан Мар ко вић.

Ди на мо је у укуп ном зби ру бо до ва
на кра ју так ми че ња за у зео ше сто ме -
сто у жен ској и сед мо ме сто у му шкој
кон ку рен ци ји.

– Ако са гле да мо у ка квим усло ви ма
тре ни ра ју оста ли клу бо ви у Ср би ји и да
смо ми би ли је ди ни клуб у кон ку рен -
ци ји без атлет ске ста зе, мо же мо би ти
по но сни на наш клуб и чла но ве – ре као
је тре нер Атлет ског клу ба Ди на мо Љуп -
чо Цвет ко ски.

Да ни пред на ма оби ло ва ће но вим так -
ми че њи ма, па тре ба оче ки ва ти још ле -
пих ве сти ка да је пан че вач ка атле ти ка
у пи та њу.

А. Живковић
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Нина
Костадиновић,
ученица:

     – Што више
времена провешћу
напољу, на ваздуху.
Наћи ћу се с друштвом.
У недељу ћу ићи код
бабе на ручак.

Лука Биро, 
ученик:

    – Идем у студио,
имам музичку пробу с
бендом. Код нашег
наставника гитаре
имамо одличан простор
за вежбање.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Лет
Важно је сетити се падања када летиш.

    Да би баш тада био на земљи.

    Јер, ако се занесеш претерано, као, нико ти ништа не може,

    све је под твојом контролом – треснућеш још јаче.

    А то боли...

    Зато, раширених крила држати курс: грлити добронамерне.

    Оним другима ставити до знања да их читаш.

    С природним осмехом на лицу.

Узлет
Неке ствари се котрљају саме од себе.

    На неким другим мораш да радиш.

    Рецимо, на дизању када паднеш; то уме да буде мука.

    Осећаш се поцепано, а трудиш се да околина то не види.

    Па се осмехујеш празно, неприродно.

    Мислиш да те проваљују: нисмо сви шоновипенови.

    Али, полако, узлетећеш, сети се само да си морао да будеш 

    високо да би уопште могао да паднеш.

Угао
Угао гледања на ствари долази после извесног времена.

    С патином.

    И патњом.

    Не пада с неба, нити ти то неко поклања.

    Перспективу мораш да зарадиш.

    А зна да много кошта.

    Ту се не штеди.

    Увек се исплати знати проматрати.

Дуња Радојчић,
ученица:

     – Идем код бабе и
деде на село. Дружићу
се мало с другарима.
Овај викенд ће проћи
слично као и сваки
други.

С НАД МЕ ТА ЊА СТРЕ ЛИ ЧА РА

ЈО ВАН ШПЕ ХАР НАЈ БО ЉИ МЛА ДИ ТАК МИ ЧАР
Бе о град ски стре ли чар ски
клуб не дав но је ор га ни зо вао
ме мо ри јал ни тур нир по све -
ћен Алек сан дру Кне же ви ћу
Са ши. Укуп но је уче ство ва ло
76 так ми ча ра у раз ли чи тим
ка те го ри ја ма, а СК Пан че во
се пред ста вио са осам сво јих
чла но ва.

По себ но се ис та као Јо ван
Шпе хар, ко ји је осво јио и
пе хар на ме њен нај бо љем так -
ми ча ру у мла ђим ка те го ри -

ја ма. У кон ку рен ци ји ста ри -
јих так ми ча ра до бро се
показао Дра ги ша Јев тић,
осво јив ши дру го ме сто по -
сле од лич них ели ми на ци о -
них рун ди у га ђа њу олим -
пиј ским лу ком.

На шим су гра ђа ни ма је
укуп но при па ло шест вред -
них тро фе ја.

Нај сјај ни ја од лич ја су за -
слу жи ли ка де ти Јо ван Шпе -
хар и Те о на Јо ва но вић.

Сребром су се оки ти ли ве те -
ран Иви ца Шпе хар, се ни ор
Дра ги ша Јев тић и се ни ор -
ски микс-тим ко ји су чи ни -
ли Ива на Ор лов Га јан и Дра -
ги ша Јев тић. Сви по ме ну ти
стре ли ча ри над ме та ли су се
у га ђа њу олим пиј ским лу -
ком, а брон за но од лич је је
осво јио Сте фан Жи кић, ко -
ји се так ми чио у гру пи се -
ни о ра ко ји су га ђа ли ком па -
унд сти лом. А. Ж.

µМ. Шупица?С. Трајковић

ЕКИП НО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ ЗА МЛА ЂЕ ЈУ НИ О РЕ

ТРИ ЈУМФ МА РИ ЈЕ И АЛЕК СЕ


