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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Братска
љубав
И, коначно, прође корона...
Ваљда... Било како било (иако
неки можда у то сумњају), ај да
кажемо да је најгоре прошло...
Што значи – дошло је време, летње време, када је време
да размишљамо о одмору. Боље рећи, о мору... То је просто
тако зато што многи без њега
не могу да замисле нормалан
живот.
Међутим – о темпора, о морес – да ли ћемо у овој свеопштој папазјанији успети да се
отиснемо пут златних плажа,
рајских увала и тиркизних вода?! Речју, пут братске нам
Грчке...
Пре тога, једна дигресија:
нажалост, то братски, по многоме судећи, изгледа више не
важи за разбраћену нам (и преобраћену) Црну Гору! Из овог
угла посматрања, само кад је
реч о (при)морским питањима... Аљкави, нељубазни, препотентни, а тек што су спооори!? Да л’ треба још?! Ах, да –
самодовољни! И то онолико...
И ког ћемо им онда врага ми
на сву ту њихову памет, чојство
и јунаштво. И ено им га (море),
па нек се кере по „Будву на пјену од мора”... А оно што се тиче „височије” политике и љутог
боја за светиње, и ту бих се
„умијешао, но нијесам компетентан за вјерска питања”.
Али кад је вјера (или вера) у
опуштен одмор, нема веће сигурице од (горе)поменуте земље Хелена. Истина, и њу су
турски „туристи” малко нагаравили, нагрдили и прилично
затурчили, јер они неумитно
оставе трага: кад негде дођу да
„летују” – не мрдају петсто и
кусур година.
Али, обрни-окрени, и даље за
нас боље опције нема, пре свега у погледу комбинације квалитета и цене. Јер шта год да су
избрљали, природа се постарала да им све то компензује. А и
није да нас не воле, брате!
Међутим, има само један
малецки проблем: како прећи
грану?! И коју?!
Трачак наде за фанатичне
љубитеље Егеја и Јона приказао се када је Влада Грчке донела одлуку да дозволи прелазак границе за држављане Србије између Бугарске и Грчке.
Дај шта даш!
И истог часа кренуо је прави
стампедо, па се већ сутрадан
на једном прелазу нашло педесетак возила са српском регистрацијом...
Ето шта ти је братска љубав...

Петак, 26. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКИХ И ПОКРАЈИНСКИХ ИЗБОРА

СВЕ УЗЕЛИ НАПРЕДЊАЦИ, ТЕК ЈОШ
НЕКОЛИКО ЛИСТА ИМА ЧИМЕ ДА СЕ ДИЧИ
У недељу, 21. јуна, одржани су избори за три нивоа власти: републичку,
покрајинску и локалну скупштину.
Излазност је, мање-више, била иста –
око 50 одсто. Коначан однос политичких компетената је јасан: на свим
нивоима је „развалио” СНС. Колико
је успео бојкот избора неких опозиционих странака, остаје питање. У
овом тексту бавимо се резултатима
избора за покрајински и републички
дом представника грађана.
Одмах на почетку текста молимо читаоце за разумевање: како је рок за саопштавање коначних резултата четвртак, 25. јун, у 20 сати, а онај за предају текстова у нашем листу истиче у
среду у подне, овде баратамо подацима који су се могли наћи на сајтовима
изборних комисија у том тренутку.
Наравно, пошто је и тад већ био
обрађен највећи део изборног материјала, није у међувремену могло доћи до неких већих померања у процентима, скор је идентичан, само је
могућа разлика у промилима.
Покрајински избори
Покрајинска изборна комисија саопштила је у уторак, 23. јуна увече, пре-

Палма” 10,40 одсто, што статистички
представља 10,83 одсто мандата;
3. Др Војислав Шешељ – Српска
радикална странка 3,09 одсто, што
статистички представља 3,33 одсто
мандата;
4. Савез војвођанских Мађара –
Иштван Пастор 9,18 од сто, што

освојених процената гласова изашлих бирача.

6. За Краљевину Србију – за Српско
Војводство (Покрет обнове Краљевине
Србије, Монархистички фронт) – Жика Гојковић 3,98 одсто, што статистички представља 4,17 одсто мандата, и
7. „Метла 2020” 4,09 одсто, што
статистички представља 4,17 одсто
мандата.

Републички избори
Према нама последњим доступним
подацима, на основу 64,8 одсто прегледаног бирачког материјала, одзив
бирача на републичким изборима у
Србији у недељу, 21. јуна, био је 50,33
одсто. То је саопштио члан Републичке изборне комисије и директор
Републичког завода за статистику
Миладин Ковачевић.
Он је рекао да су то подаци из извештаја од уторка ујутро, изведеног
на основу прегледа материјала са
77,13 одсто бирачких места.
На основу тих података, на посланичким изборима Српска напредна
странка освојила је 61,63 одсто гласова, односно 191 мандат. Следе коалиција Социјалистичке партије Србије
и „Јединствене Србије” са 10,32 одсто
подршке (32 мандата) и листа СПАС
Александра Шапића са 3,65 одсто поверења грађана (11 мандата).
У Народну скупштину Републике
Србије улазе и странке и листе националних мањина: Савез војвођанских
Мађара (10 мандата), листа Муамера
Зукорлића (два мандата), листа Сулејмана Угљанина (два мандата) и
коалиција албанских партија (два
мандата).
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лиминарне резултате покрајинских
избора, по којима ће седам политичких групација имати посланике у
Скупштини АП Војводине. На основу
до тада обрађених података, излазност бирача на територији покрајине износила је 51,09 одсто.
Заменик председника Покрајинске изборне комисије Рајко Маринковић рекао је да су, на основу 91,97
одсто обрађених бирачких места у
АП Војводини, проценти освојених
гла со ва по из бор ним ли ста ма
следећи:
1. Александар Вучић – „За нашу
децу” 58,36 одсто, што статистички
представља 63,33 одсто мандата;
2. Ивица Дачић – „Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић

статистички представља 9,17 одсто
мандата;
5. Војвођански фронт – уједињени
за демократску Србију (Лига соци-

Ових седам листа имаће представнике у војвођанском парламенту.
Фијаско су доживеле листе Чедомира Јовановића – „Коалиција за

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – БРОЈ ОСВОЈЕНИХ МАНДАТА
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јалдемократа Војводине, Заједно за
Војводину, Војвођанска партија, Демократски савез Хрвата у Војводини,
Црногорска партија, Демократски
блок) 4,85 одсто, што статистички
представља 5,00 одсто мандата;

мир (Бошњачка грађанска странка,
Странка Црногораца)” са 0,54 одсто
гла со ва и Му а ме ра Зу кор ли ћа –
„Само право – Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ)” са 0,35

КА КО СЕ ГЛА СА ЛО У ЗА ТВО РИ МА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Забава.
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

У 29 затвора у Србији на републичким изборима гласало је
82,96 одсто притвореника и осуђеника, а највише гласова добила
је листа „Александар Вучић – За
нашу децу” – 72,28 одсто. На другом месту по броју гласова људи у
притворима и затворима је Српска
радикална странка са 7,54 одсто,
следе СПС–ЈС са 4,11 и „Заветници” са три одсто.
Листа „За Краљевину Србију”

добила је 2,98 одсто гласова, листа СПАС-а 1,92, Покрет слободних грађана 1,46, а „Метла 2020”
1,23 одсто гласова. Остале листе
добиле су по мање од један одсто
гласова, рекли су за „Танјуг” у
Управи за извршење кривичних
санкција. Сва лица су приликом
гласања користила маске, рукавице и дезинфекциона средства у
складу с мерама заштите од коронавируса.
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Најближи цензусу, али опет испод
црте, били су Покрет обнове Краљевине Србије, покрет „Доста је било”, „Метла 2020” и Српска радикална странка.
Потпуно је подбацио Покрет слободних грађана, што је једино потенцијално изненађење. Противречна
кампања политички је коштала покрет „1 од пет милиона” и Чедомира
Јовановића, који су збрисани са сцене. Исто то важи и за Нову странку,
чији је председник Зоран Живковић
први јавно иступио с најавом да ће
преузети одговорност и напустити
врх те политичке партије. Он је оценио да је резултат његове изборне листе „Нек маске падну” поражавајући,
те да се више неће кандидовати за
било коју функцију у странци.
Шта ће радити лидери преосталих
политичких организација које су на
изборима лоше прошле, видећемо у
данима пред нама.
С. Трајковић
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АКТУЕЛНО

Петак, 26. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

„ПАНТРАНСПОРТ” ПРЕУЗЕО ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ПАНЧЕВУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

НОВИ ПРЕВОЗ БОЉИ, СТАРИ ПРОБЛЕМИ ОСТАЈУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Приватно предузеће „Пантранспорт” преузело је 15. јуна јавни превоз путника у Панчеву
од ЈКП-а Ау то тран спорт но
предузеће Панчево.
Пр вог да на на ули ца ма у
Панчеву и путевима у околини
града саобраћало је 18 нових
аутобуса које је „Пантранспорт”
купио, а градски и приградски
саобраћај се одвијао по недељном реду вожње. Само је на
линији ка Београду нешто већи број полазака.
Међу обавезама „Пантранспорта” из уговора потписаног с Градом између осталог
је и набавка 60 нових аутобуса и изградња нове аутобуске
станице.
Али нови превозник је брзо
увео новине које иду у корист
путника. Тако су његови аутобуси опет почели да примају
пут ни ке на ста ја ли шту код
Скупштине у Београду, на правцу ка Панчеву, а већ од 17. јуна уведени су поласци у 00.00
сати на следећим линијама:
Панчево – Банатски Брестовац,
Панчево–Опово, Панчево–Мраморак, Панчево – Банатско Ново Село и Панчево–Качарево.
Аутобус који полази у 00.00
за Банатско Ново Село саобраћаће преко Качарева, тако да
се пријем путника за Банатско
Ново Село врши на Аутобуској
станици Панчево и на успутним стајалиштима кроз град
према Качареву.
У најави је и увођење савременог система наплате карата,
односно плаћања телефоном и
набавке преко интернета.
Ово последње лепо звучи,
али грађане у овом тренутку
много више интересује шта да
раде с картама које су већ купили од АТП-а.
Њих „Пантранспорт” не признаје, што је можда и покривено некаквим правним решењем

у поменутом уговору, али нема везе с логиком.
Један од сувласника „Пантранспорта” упутио нас је на
службеницу за односе с јавношћу да се код ње детаљно распитамо, али она нам није одговорила на имејл. Он лично,
љубазно нам је објаснио, није
упознат с конкретним проблемом, али начелно мисли да нови превозник није преузео све
обавезе и дугове старог.
На ши чи та о ци, ме ђу тим,
сматрају да је неопходно да се
установи некакав прелазни период у којем би била могућа
вожња и с картама купљеним
у АТП-у, или њихова замена за
нове.
Будући да је реч о релативно малој новчаној вредности,
никоме се не исплати да иде
на суд, али је утисак да се „Пантранспорт”, упркос агресивној
маркетиншкој кампањи, лепо
офарбаним возилима и униформисаном особљу, на почетку представио у врло ружном
светлу.

Ни други у овој причи, међутим, нису заблистали, па је старт
новог превозника био обележен
и озбиљнијим трзавицама.
Око 110 некадашњих радника АТП-а потписало је споразумни раскид радног односа с
бившом фирмом и уговоре о
раду с „Пантранспортом”.
– Добили смо боље услове
него што смо имали у АТП-у.
Основне зараде су много више, а и други услови су бољи –
изјавио је локалним медијима
један од возача који је прешао
у „Пантранспорт”.
Али део радника АТП-а који
су се изјаснили за отпремнине
није имао разлога за радост,
јер не знају када ће добити обећани новац.
Прецизније, они никако не
успевају да с градским властима постигну споразум о начину исплате отпремнина и престанку радног односа, односно
о редоследу корака који би то
регулисали.
На са стан ку две ју стра на
одржаном 17. јуна синдикат

„Независност” дао је свој предлог споразума по коме би АТП
најкасније до 1. августа исплатио отпремнине и сва остала
новчана потраживања запослених. У међувремену би они и
даље били запослени у тој комуналној фирми и имали право на плату.
Локална власт је данас дала
контрапредлог да до Видовдана радници потпишу решења о
престанку радног односа, а до
тада би им била исплаћена сва
потраживања, укључујући и отпремнине.
Наизглед, све је јасно, али
ствар је у томе да новац за ову
намену треба да се обезбеди
ребалансом буџета. За то је задужена Скупштина града, али
она још није конституисана,
јер су у међувремену одржани
избори.
Синдикат „Независност” оцењује да је реалан рок да се нови парламент конституише друга половина јула, па је одлучено да се сачека до тада како би
се ова ситуација разрешила.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен,
и то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

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

НЕДОПУСТИВО

Цена: 2.500 дин.

Бахати начелник МУП-а бежао од полиције
Полицијски службеник Дарко Стојановић одбио је да уради алкотест када су га зауставиле колеге из саобраћајне полиције, а потом је службеним
возилом побегао с лица места и за њим је била расписана потрага – објавио је „Блиц”
22. јуна.
Како сазнаје овај лист, Стојановић, иначе начелник Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе
технологије у МУП-у, заустављен је у Првомајској улици
око 3.30 ујутро.

КОРОНА

Полиција је, према овим информацијама, прво зауставила Далибора Стојановића, брата начелника Сектора за аналитику, а убрзо је за њим на
лице места службеним аутомобилом марке „шкода” стигао и Дарко Стојановић.
Полицајци су Дарку Стојановићу тражили да га алкотестирају, међутим он се окренуо, сео у службени аутомобил којим је дошао и брзо
отишао с лица места. Полиција је кренула у потеру за
њим уз упаљену ротацију, али

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

ПОШТА

САОБРАЋАЈКА

Тестирање на
корону се заказује

Неиспоручене
пошиљке на аукцији

Грађани уплашени од другог
таласа коронавируса који су
почетком друге половине јуна желели да се тестирају, у
Заводу за јавно здравље Панчево то нису могли да ураде,
а неки медији су пренели да
тестова нема довољно.
Директорка Завода за јавно здравље Панчево Љиљана Лазић изјавила је, међутим, да је због великог интересовања и због ограничених капацитета лабораторије уведено правило да се тестирање ради на заказивање
и по приоритету.
– Због великог притиска
ми смо од 22. јуна увели заказивање телефоном. Број
телефона се налази на сајту
Завода и на „Фејсбук” страници Завода – рекла је она.
Број телефона на који се
тестирање заказује сваког
радног дана у периоду од 8
до 14.30 јесте 063/10-41-653.

Јавна продаја неиспоручених
пошиљака одржаће се у просторијама Поште 26101 у Панчеву (Светог Саве) у петак, 26.
јуна, у 11.30.
На списку неиспоручивих пошиљака у Панчеву налазе се
242 предмета, међу којима су
бижутерија, обућа, одећа, стари есцајг, техника, књиге...
На аукцијама могу да учествују правна и физичка лица, наводи се на сајту Поште Србије.
На панчевачкој аукцији могу
се лицитирати и сат (почетна
цена 100 РСД), фармерке (50),
телефон (20), пегла за косу (100),
машиница за шишање (300),
цуцла (20), мушка тренерка (50),
чизме за скијање (1.000), две
аутомобилске гуме (500), црна
хеклана сукња (50), торба (100),
кесе за усисивач (20)..., а на
списку су и појас за џудо, наочаре, шешир, блатобран, уметак за косу, дечја тренерка, бела торба, шарена кошуља.

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.

Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер
прегледе врата, руку, ногу
или абдоминалне аорте,
као и ултразвучне прегледе врата и меких ткива.
Ове прегледе искључиво
радним данима обавља др
Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе
радиолошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне

изгубила из вида када је скренуо с пута у насеље.
„Блиц” тврди да је до инцидента дошло када су се браћа
Стојановић у два аутомобила
враћала с рођендана. Далибор
је алкотестиран и потом спроведен на трежњење, а Дарко је
побегао с лица места.
Београдски лист тврди да
ово није први пут да је Стојановић направио инцидент. Пре
неколико месеци он је дисциплински кажњен јер је из полицијске станице хтео да пусти братанца који је приведен.

ШКОЛЕ

Утврђен календар
за школску 2020/21.
У понедељак, 22. јуна, донети
су правилници о школском календару за основне и средње
школе на територији АП Војводине за школску 2020/2021.
годину.
Покрајински школски календари усаглашени су с републичким што се тиче почетка и краја школске године, стога ће
школска година и у Војводини
почети у уторак 1. септембра
2020. године, а прво полугодиште трајаће до 23. децембра
2020. године. Након зимског
распуста ђаци ће се вратити у
своје школске клупе у понедељак 18. јануара 2021. године.
Завршетак наставне године и
овог пута зависи од наставног
плана за основне и средње школе. Ученици основних школа
неће имати ниједну наставну
суботу, док ће средњошколци
имати само једну, 5. септембра 2020. године, саопштено је
из Владе АПВ.

Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- прегледе обављаће др Готересовани могу да ураде ран Додевски, специјалии све врсте ултразвучних ста абдоминалне хирургије
прегледа срца, а ускоро из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуће се у Заводу „Панчевац” радити и преглед сон- ди чињеница да све већи
дом преко једњака (ТЕЕ). број Панчевки и ПанчеваИ за ове услуге ангажо- ца бира Завод „Панчевац”,
ван је један од водећих посебно онда када је неостручњака у тој области – пходно урадити прегледе
dr sc. med. Слободан То- и анализе на једном месту
мић, кар ди о лог, док тор и добити резултате што пре.
С тим у вези,
медицинских
треба подсетити
наука и магии на то да се у
стар кар ди Заводу, примеологије
са
ра ради, све врИ н с т и т у т а Телефон за
сте ле кар ских
„Дедиње”.
уверења издају
С у б о т о м информације:
за максимално
с п е ц и ј а л и - 013/21-90-900
два сата.
стич ке ОРЛ
И овог месепрегледе ради др Горан Митевски из ца су у Заводу за клијенте
панчевачке Опште болни- осмишљени и нови пакети
це, ен до кри но ло шке др услуга по изузетно повољГордана Вељовић, такође ним ценама, а више о тоиз Опште болнице. За пре- ме, као и о додатним погледе из области гинеко- годностима које остварују
логије задужена је др Ве- сви који поседују лојалти
сна Новичић Ђоновић из картице Ауто-центра „ЗоДома здравља Палилула. ки”, погледајте на рекламКао што је већ нагла- ним странама нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Када је он заћутао и није хтео више да ради, онда ћутање постаје речитије од речи. Укинуо је себе. Укинуо све
оно што је могао да буде. Беким није хтео нигде да га
стављају и сврставају. Он је припадао својој породици и
нашој породици. И веома и истински је доживљавао
оно што је почело да нам се дешава и оно што ми сада
живимо. Јер данас нам делује да се све урушило. Чему
тачно да верујемо? Толико се на глобалном плану створило неповерење. Време се ишчашило из зглоба и као
да се сви питамо да ли је дошло до неке тачке потпуног
безнађа, безидејности, без неке водиље. Неко је изјавио
да је утопија сада главна идеја. А Беким је већ то осећао. За њега је уметност била најузвишенија и када је
осетио да се свет урушава, а да не говорим о нашој ситуацији, када се појављују најгоре људске особине, он је
био разочаран. Није ни само разочарање, већ оно: „Свете, нећу те више таквог. Желим неки други свет. Лепши
и племенитији. Носи се”.
(In memoriam Беким Фехмију, јун 2010 – јун 2020;
глумица и његова супруга Бранка Петрић, „Недељник”,
15. јун)
* * *
Тачно је да сваки народ има власт какву заслужује, али
се надам да ми ипак не заслужујемо овакву опозицију.
Очигледно су и грађани разочарани интелектуалном
елитом. И не само њом него и странкама, политиком
као таквом. У томе видим једну дубоку кризу друштва у
којој грађани не само да више ни у шта не верују него не
верују ни у саме себе. То је тај вакуум... Ми се стално љуљамо, као што каже Латинка Перовић, између анархије
и аутократије, али се некако увек нагне на аутократију.
И то не само зато што то одговара аутократама него и
великом делу друштва. Без тога то не би било могуће.
(Историчарка Дубравка Стојановић, „Нови магазин”,
18. јун)
* * *

* * *
Сад ми делује као да је све прошло, нема никога на улицама ко носи маске, рукавице, играју се утакмице… живот, природа, пролеће, игра се баскет, дружи се, прави се
роштиљ, све је нормално. На телевизији не чујем никакво упозорење од политичара или кризног штаба, они би
мене сигурно упозорили да нешто није нормално. Али
пошто ме не упозоравају, пошто ме позивају на утакмицу, ја као грађанин схватам да је све нормално и да могу
да се опуштено понашам и да се љубим с људима.
(Те ле ви зиј ски во ди тељ Зо ран Ке сић, пор тал
„Нова.рс”, 18. јун)
* * *
Кризни штаб мора да се пробуди из хибернације. Сада
су избори прошли и очекујем да ће поново озбиљно да
размотре шта треба да се даље уради. Они морају да
живну и да одмах предузму мере. Опасно је што су се
правили луди због предизборне активности. Кризни
штаб увелико касни с мерама и сада је јасно да су масовна окупљања прерано дозвољена. Услуга која је направљена навијачима отварањем трибина имаће скупу
цену. Знамо да је критично кад се улази и излази са
стадиона. Ту се не може избећи да један другом дахћу
за врат колико год они на трибини можда поштовали
мере раздаљине... Сада нека им објасне да треба да се
примире.
(Епидемиолог Зоран Радовановић, „Данас”, 23. јун)
* * *
Биједа је нешто што није производ нашег времена, биједа је увијек постојала, она је питање прије свега државног устроја, извјесно је да неке онтолошке равни
као што су биједа, мржња или зло никада нећемо ријешити до краја, али нас ова премисао никако не би смијела амнестирати од сталног покушаја да се изборимо
са овим феноменима. Али оно што се мени чини, и на
шта бих ја волио да скренем пажњу, јесте да смо престали чинити било шта поводом биједе. И то је највећи
гријех датог нам контекста. Што немамо ни одговор ни
жељу за одговор на питање како да зауставимо патњу,
биједу, зло, лаж, пропадање.
(In memoriam редитељ Игор Вук Торбица, „Време”,
30. март 2017)
* * *
Мислим да је тај резултат избора више огледало Србије. У Европи не постоји парламент у којем највећа странка до те мере доминира. И то је јасан сигнал да се Србија удаљава од европских интеграција и вредности које
оне подразумевају – владавине права и демократије.
Избори су само начин кроз који се то може видети.
(Професор Универзитета у Грацу Флоријан Бибер,
„Глас Америке”, 22. јун)
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ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

СНС-у ВЕЛИКА ВЕЋИНА, ОДЛИЧАН
РЕЗУЛТАТ ЛИСТЕ „ЗА СВОЈ ГРАД”

Трећи СПС–ЈС,
радикали и СВМ
прешли цензус

Излазност 47 одсто
На из бо ри ма за од бор ни ке
Скупштине града Панчева одржаним 21. јуна убедљиву победу однела је листа „Александар Вучић – За нашу децу”, коју је предложио СНС с коалиционим партнерима – захваљујући броју од 31.624 гласа,
што је 61,68 одсто од броја изашлих на гласање, освојила је
47 мандата.
Веома добро је прошла и друго пла си ра на ли ста „За свој
град”, коју је поднела група
грађана „Панчевци 2020” – зарадила је 7.020 гласова (13,69
одсто), односно десет мандата. Све кандидоване листе прешле су цензус.

Неважећих листића
6,53 одсто
У записнику o раду деветнаесто чла не Из бор не ко ми си је
града Панчева нa утврђивању
резултата избора 2020. године, којој је председавао Милан Балчин, стоји да је трећепласирана листа „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма” – освојила поверење 5.973 бирача (11,65 одсто) и тако обезбедила девет
одборничких места.
Следи листа „Др Војислав
Шешељ – Српска радикална
странка” (СРС): 1.817 бирача
заокружило је број испред ње
(3,54 одсто), па ће радикали
имати два одборника у наредном сазиву локалног парламента.
За листу „Савез војвођанских
Мађара – Иштван Пастор” гласала је 1.441 особа, па ће ова
мањинска странка имати такође два представника.
Из бор на ко ми си ја гра да
Панчева утврдила је да није
било битних повреда Закона
о локалним изборима и није
поништила гласање ни на једном бирачком месту. На територији града била су отворена 74 бирачка места, а комисија је на основу изборног
материјала примљеног од бирачких одбора утврдила да је
своје активно бирачко право
искористило 51.267 грађанки
и гра ђа на, што пред ста вља
47,01 одсто од укупног броја
бирача. Број неважећих гласачких листића био је 3.343,
а то је 6,53 одсто.

Чланови Изборне комисије
нису имали примедбе на утврђене резултате избора.

Ко су представници грађана
Ако странке и група грађана буду дали одборничке мандате
својим члановима оним редом
којим су наведени на листама,
лако је и утврдити ко ће бити
представници грађана у следећем сазиву локалне скупштине.

нислав Кулик (свештено лице),
Ђура Топаловић (дипл. менаџер), Јован Лазаров (дипл. еконо ми ста), На да Ми ла но вић
(дипл. економиста), Драгослав
Глигоријев (економски техничар), Весна Фурунџић (дипл.
економиста), Владимир Ђурица (дипл. економиста), Бранка
Петровић (дипл. економиста),
Недељко Топић (судски изврши тељ), Ве сна Ар се но вић
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Првих 47 места на листи напредњака заузимају: др Слободан Овука (специјалиста гинекологије и акушерства), Саша
Левнајић (адвокат), Драгана
Ку пре ша нин (ди пло ми ра ни
правник), Марко Младеновић
(мастер инж. заштите животне
средине), Маја Витман (мастер
еко но ми ста), Са ша Па влов
(правник), Александар Стевановић (дипл. грађевински инжењер), Негица Рајаков (дипл.
инж. електротехнике), Слободан Битевић (дипл. професор
физичког васпитања), Ивана
Росић (дипл. економиста), Предраг Живковић (дипл. економи ста), Ми лен ко Чуч ко вић
(професор), Татјана Божић (магистар дефектолошких наука),
Катарина Бањаи (мастер инж.
заштите животне средине), Бра-

(дипл. еко но ми ста), Ми шо
Марковић (дипл. инж. организационих наука), Милица Божић (дипл. правник), Зора Чубрић (економски техничар),
Никола Филиповић (економски техничар), Бранислав Ракетић (струковни економиста),
Светлана Грујоски (економиста за робни промет), Жељко
Сушец (дипл. економиста), Павлинка Јелић (дипл. правник),
Дејан Симеуновић (дипл. економиста), Снежана Лазић (студент), Иван Тешић (дипл. економиста), Јошка Дудуј (бравар), Весна Радосављевић (економиста за порезе и царину),
Тигран Киш (дипл. правник),
Ма ри ја на Ке сић (стру ков ни
економиста), Драган Миричић
(пољопривредни техничар), Зоран Рајачић (прехрамбени тех-

ничар), Данијела Алексић (економско-трговински техничар),
Зоран Станић (дипл. економиста), Андријана Тадић (дипл.
васпитач), Александар Јошић
(машински техничар), Милош
Матић (геодетски техничар –
геометар) и Милорад Ђурица
(пензионер).
Међу првих десеторо људи
на листи „За свој град” су: Филип Пештерац (пољопривредни техничар), Бошко Рашковић (студент), Љиљана Ђукановић (фризер), Богдан Миловац (ма шин ски тех ни чар),
Александра Кокошков (струковни физиотерапеут), Теодора Станковић (студент), Никола Малешевић (студент), Миљана Деспић (студент), Горан
Јанков (економиста) и Стефан
Стаменковски (студент).
Девет одборника из коалиције СПС–ЈС биће: др Дарко
Јаћимовски (научни радник на
институту), др Станислав Милошевић (интерниста – кардиолог), Нада Кирбус (дипл. саобраћајни инж.), мр Милан Зарубица (дипл. инж. грађевине),
Мелита Поповић (економиста),
Јакша Балчаковић (мастер тех.
си сте ма), Ја дран ка Ја ху рић
(васпитач), Милорад Радосављевић (електротехничар аутоматике) и Никола Дангубић
(дипл. инж. пољопривреде).
Српску радикалну странку
представљаће Слободан Мрђен
(професор физичке културе) и
Јелица Петровић (инжењер хемије), а листу Савез војвођанских Мађара Иван Андрејевић
(помоћник градоначелника) и
Карољ Ранц (предузетник).
Да ли ће СНС сам направити
власт јер има натполовичну већину или ће некога позвати у
коалицију, биће познато ускоро.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ОБЈАВИЛО ОГЛАС

Добровољно служење војног рока
Пре неколико дана Министарство одбране објавило је јавни
оглас за пријаву кандидата за
добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за
слушаоце курса за резервне
официре Војске Србије, на који се могу пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2020. години навршавају
од 19 до 30 година живота.
Поред општих услова, потребно је да су кандидати здравствено способни за војну службу и да нису одслужили војни рок с оружјем. Кандидат за
слушаоца курса за резервне
официре мора да има завршене основне академске студије,
односно основне струкове студије од значаја за Војску Србије, и да има позитивну безбедносну проверу. Кандидат подноси пријаву центру Министар-

ства одбране за локалну самоуправу према месту пребивалишта, где и преузима образац
(панчевачки центар се налази

у Милоша Обреновића 1). Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри
Министарства одбране након

обављених лекарских и других
прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашће ним вој но здрав стве ним
установама.
Изабрани кандидати потписују уговор с Министарством
одбране којим се уређују међусобна права и обавезе и који
обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења
војног рока, услове живота и
рада, новчана примања... После потписивања уговора кандидат одлази у један од три
центра за обуку Војске Србије
– Сомбор, Ваљево или Лесковац. Све додатне информације
мо гу се до би ти на сај ту
www.mod.gov.rs.
Овај јавни оглас је стално
отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у
складу са упутним роковима.
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ПОСЛЕДИЦЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ СУ У МОДИ

Издавачке куће спроводе
агресивну кампању
Атак на породични буџет

Као и сваке године, куповина уџбеника за основце биће велики удар на
кућни буџет. Најтеже ће бити родитељима седмака будући да комплет
уџбеника кошта 17.000 динара, и то
без лектира, свезака, перница итд. –
дакле још око 5.000 динара приде на
наведену суму.
Ако је неко помислио да може да
уштеди и до 50 одсто набавком старих, грдно се вара, јер седмаци, као и
ученици трећег разреда, од ове школске године иду по новом наставном
програму. Родитељи трећака мораће
да издвоје око 10.000 динара за комплет књига. Мањи трошак имаће маме и тате ђака првака, јер комплет за
прваке кошта око 6.000 динара, што
је уједно и најнижа цена уџбеника,
док ће велики издатак имати и родитељи осмака јер пакет уџбеника за
њих стаје такође око 17.000 динара, и
то без уџбеника за математику и информатику, чије цене издавачи још
нису објавили.
Панчевачке школе свим ученицима остављају избор да уџбенике наруче преко образовне установе или да
их купе самостално. Највећи број ученика односно родитеља одлучује се
за куповину преко школе и цена је
иста као и у књижарама, али је процедура једноставнија, а постоји и могућност да се целокупан износ подели на три или више рата. Наравно,
др жа ва у до го во ру са шко лом

ЦЕ НЕ КОМ ПЛЕ ТА
Уџбеници за ниже разреде
основне школе, од првог до четвртог, коштају између 6.000 и
10.000 динара, у зависности од
издавача: за први разред 6.010–
6.390; други 8.570–9.890; трећи
(нови програм) 9.540–9.860, а
за четврти 7.860–8.620. У вишим разредима цене комплета
износе: за пети разред 3.380–
14.848; шести 14.608–14.980;
седми (нови програм) 16.390–
17.977, а за осми 16.060–17.657
динара.

набавља један број бесплатних уџбеника за ученике који примају социјалну помоћ, за трећег и четвртог ђака у породици, као и за оне који се
школују по ИОП (индивидуално-образовном) програму.
Међутим, има и родитеља који чекају септембарске попусте издавача
и зато нису ангажовали школу за ку-

бесплатни). У Србији је посебно актуелна платформа „Е-учионица”, помоћу које, уз новчану надокнаду, може
да се приступи великом броју одобрених уџбеника.
Они се углавном нуде на специјализованим платформама (не могу да
се преузму с нета) и неопходно је бити онлајн да би се користили.

јући овоме, уместо сталног куповања нових књига, онлајн уџбеници за
основну школу погодни су за више
генерација.
Али није све бајно како се чини на
први поглед... Има једна квака – на
платформи „Е-учионица” ви закупљујете уџбеник на 380 дана и након истека тог рока немате више право да
га користите... Наравно, све зависи
од издавача. Код неких добијате дигитални буквар у трајном власништву
и доплаћујете само за ажурирање.

Нужност технологије
Јасно је да данашња деца одрастају у
свету у коме технологија игра велику
улогу и многи малишани долазе у додир с паметним телефонима, таблетима и лаптопима пре него што и
проходају. Касније у животу ови уређаји су главна средства за усвајање
нових садржаја. У технолошкој ери
дигитални уџбеник има своју велику
улогу – једноставно, његов циљ је искористити све погодности које технологија нуди како би се креирали најбољи материјали за учење. На тај на-

Е-КЊИ ГА

повину књига. Тада у књижарама могу такође да набаве уџбенике на више
рата, па чак и с попустима. Уосталом, и ученици чији су родитељи набављали уџбенике преко школе претходних година, чекали су на њих и до
средине септембра.

Дигитализација знања
Пред родитељима је још један изазов, односно имају могућност да купе
дигиталне комплете. Наше издавачке куће, попут светских, покренуле
су агресивну кампању за продају дигиталних издања, тако да су родитељи последњих месеци избомбардовани мејловима у којима се нуде електронске збирке задатака, радне свеске, читанке итд.
Разлог овој кампањи је веома једноставан – током ванредног стања у
Србији се због пандемије коронавируса наставни процесе одвијао преко
друштвених мрежа и специјализованих платформи и тада је почела масовна употреба дигиталних образовних алата, а самим тим и дигиталних
уџбеника (који су тада углавном били

Дигитализација школства пружа
много. На пример, педијатри препоручују да тежина школске торбе
не треба да прелази 15 одсто тежине
детета, а идеално би било да буде и
мања. Међутим, у реалности тежина
торбе за основца превазилази поменуте препоруке и због тога све више
ученика има проблем с кривом кичмом и држањем. Један од главних
разлога за то је тежина штампаних
уџбеника. За разлику од њих, дигитални уџбеници стају у један таблет,
који је далеко лакши од просечне
штампане књиге. Самим тим ђачка
торба постаје лакша за ношење. А и
ђак не може да се правда родитељима да није учио географију код бабе
јер је заборавио књигу током првомајских празника. Довољно је да баба и деда имају мобилни телефон и
интернет. Поред тога, онлајн уџбеници коштају и 50–60 одсто мање
него штампане верзије. Такође, за
разлику од класичних уџбеника, који се мењају сваке године, дигитални уџбеник се једноставно апдејтује
и тако спорије застарева. Захваљу-

Онлајн уџбеник се назива и дигитални или електронски уџбеник.
Иако, строго гледано, то нису синонимни појмови, у сва три случаја реч је о уџбеницима у дигиталном облику. У зависности од
издавача и типа уџбеника, њима
се може приступати у потпуности
путем интернета или се на интернет могу повезивати само ради
апдејтовања, док су иначе доступни и тзв. офлајн.
чин деца примају едукативне садржаје у форми која им је блиска и коју
повезују са забавом. Зато предност
употребе дигиталних уџбеника омогућава да се искористи потенцијал
технологије у едукативне сврхе како
би деца научила да одговорно користе технологију с циљем сопственог
усавршавања.
И, наравно, увек остаје простор за
по лов ња ке. На по чет ку школ ске
године већина школа организује берзе где ђаци могу да купе уџбенике
упола цене, а овај принцип набавке
на ро чи то је по пу ла ран ме ђу
средњошколцима.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
2020. ГОДИНЕ

Велике
новине
Завршни испит
Мали матуранти полагали су прошле недеље малу матуру на необичан начин – будући средњошколци били су распоређени у групе по
девет у свакој учионици, а размак
између клупа био је два метра, како би се поштовала мера дистанце
због коронавируса. Ђаци су у учионицу могли да унесу само воду,
графитну оловку, плаву хемијску
оловку и гумицу, док су остале личне ствари (торбе, мобилне телефоне) морали да оставе на клупе испред учионице.
Школе су предузеле мере заштите, тако да су дезинфиковане
просторије и постављене дезобаријере, а сваки ученик је морао
да користи маску током полагања. Ученици који су оболели од
коронавируса или имају неке друге здравствене тегобе имаће прилику да завршни испит полажу у
августу.

Дигитално прегледање
Новина је да су ове године први
пут тестови прегледани дигитално. Након израде они су враћени
школским управама, а потом прослеђени Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања
на скенирање. Софтвер је прегледао задатке затвореног типа, док
су за оне отвореног типа (на које
ученици морају да одговоре или
да их допуне) били задужени наставници (прегледачи). Сваки задатак су прегледала два наставника, а уколико се њихово бодовање разликовало, трећи наставник-супервизор доносио је коначну одлуку.

Бодовање
На основу успеха из шестог, седмог и осмог разреда ђаци могу да
освоје највише 60 бодова, а с мале
матуре 40 поена, односно највише
по 13 бодова на тесту из српског/матерњег језика и математике и 14
бодова на комбинованом тесту.

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У СРБИЈИ

Да и после нас неко живи на Земљи
Пословање многих
компанија чини велику
штету човечанству

резултира додатном вредношћу за
саму компанију, јер утиче како на
репутацију и имиџ, тако и на пораст
тржишне вредности саме компаније, унапређење пословних процеса и
повећање поверења заинтересованих
стра на у ком па ни ју – ре као је
Деспотовић.

НИС пример добре праксе
На недавно одржаном стручном скупу који је организовала Привредна
комора Србије у сарадњи с Међународним центром „Улоф Палме” компанија НИС је представљена као пример добре праксе када је реч о извештавању о одрживом пословању. На
скупу је учествовало око 30 представника компанија и организација
које су у обавези да од наредне године достављају извештај о одрживом
пословању.
Том приликом су представљени подаци из извештаја „Да ли се заостаје?”, тј. „Зашто објављивање информација и података у вези животне
средине и климе према Директиви о
нефинансијском извештавању мора
да се побољша”. Према овом документу, у Србији је чак 78 одсто компанија немарно када је реч о извештавању о заштити животне средине.
Девет од десет од њих упознало је
јавност са својим главним ризицима
који се доводе у везу са животном
средином и климом, али свака пета
компанија представила је јавности
своје оперативне, стратешке или финансијске утицаје. С друге стране, свака трећа компанија није појаснила
како се утврђује значајност/материјалност информација у вези са животном средином и климом у својим
обједињеним извештајима.

Осигурајмо будућност

Тако се то ради
Душан Стокић из Привредне коморе
Србије оценио је да извештај о одрживом пословању није само законска
обавеза, већ је важно да процес буде
препознат од стране менаџмента и да
долази као испуњење захтева власника, партнера, инвеститора, свих заинтересованих страна.
Стефан Деспотовић, руководилац
Центра за односе с јавношћу и прессе кре тар ге не рал ног ди рек то ра
НИС-а, подсетио је да је НИС недавно обележио значајан јубилеј – десет
година руско-српски нафтни гигант
об ја вљу је Из ве штај о одр жи вом
развоју, што ову ком па ни ји чи ни

пиониром такве врсте извештавања у
нашој земљи.
Деспотовић је навео да у НИС-у на
креирању Извештаја о одрживом развоју ради тим од 30 до 50 запослених, као и да је реч о комплексном
шестомесечном процесу који обухвата пословање и друштвено одговорне
активности целе компаније, с више
од 11.000 запослених. Навео је и да
НИС у извештавању о одрживом пословању није само задржао континуитет у претходних десет година, већ
је и значајно унапредио стандарде у
тој области, а ту праксу жели да настави и у наредном периоду.
– Иако је процес израде извештаја
ком плек сан и зах те ван, на кра ју

Да подсетимо, Извештај о одрживом
развоју НИС-а за 2019. годину у складу је са стандардима водеће организације у свету у области одрживог пословања. У овом документу НИС је
препознао дванаест циљева одрживог
развоја Уједињених нација и уврстио
их у своју пословну агенду. Такође, у
овом документу НИС на транспарентан начин представља свим заинтересованим странама своје пословне
успехе, начин на који до њих долази,
као и напоре да се оснажи заједница
у којој компанија послује.
Основна идеја одрживог развоја јесте да се друштво развија расположивим ресурсима не угрожавајући природне системе и животну средину.
Тиме се осигурава дугорочно постојање људског друштва и његовог окружења. Концепт одрживог развоја представља нову стратегију и филозофију
друштвеног развоја. Одрживи развој
се најчешће доводи у везу са заштитом животне средине, односно настојањем да се забринутост за опстанак
живог света на планети Земљи повеже са очувањем природних ресурса и
бројним еколошким изазовима који
стоје пред сваким друштвом, државом и човечанством у целини.

Прва четири
Прошле године за упис у Електротехничку школу „Никола Тесла” на
смеру за електротехничара информационих технологија било је неопходно 87,82, а за администратора рачунарских мрежа 81,93 бода.
Када је реч о Медицинској школи
„Стевица Јовановић”, за смер медицинска сестра – техничар било
је неопходно имати 78,87, а за друштвено-језички смер у панчевачкој Гимназији кандидат је морао
да има 77,28 бодова.

Листа жеља
Објављивање коначних резултата
завршног испита је 28. јуна до 8
сати, након чега ученици подносе
листе жеља у матичним основним
школама, 29. и 30. јуна, од 8 до 15
сати. Листе жеља биће објављене
4. јула, када ученици могу да провере тачност листе жеља. Званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и образовним профилима односно по
сме ро ви ма гим на зи ја об ја вљу је
матична основна школа 7. јула до
24 сата.

Електронски упис
Будући средњошколци више не иду
у школу да би се уписали у први
разред – од ове године то се ради
електронски. Родитељи једним кликом на рачунару завршавају све
процедуре.
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Које ризике
доноси лето?
ђавање физичке активности
сопственим способностима и
избегавање боравка напољу од
10 до 14 сати.
Прекомеран боравак на сунцу може проузроковати последице на нашем највећем органу – кожи. Црвенило, печење, пликови, борање и мрље
на кожи нису једини разлози
за забринутост, јер кожа акумулира штетна дејства, а УВА
и УВБ зраци представљају најјаче карциногене факторе који узрокују карцином коже и
Пише:
меланом. Због тога би излагадр Мирослав Тепшић
ње сунцу требало да се ограничи, а примена заштитних
Говорећи о неким здравстве- крема да буде обавезна. Поним ризицима лета, ни изда- себну пажњу треба обратити
лека нисмо исцрпели ову те- на заштиту предела врата, ушиму, која ће бити све актуелни- ју, темена, груди, затколених
ја с порастом дневних темпе- јама и горњих делова стопала.
Без хране се не може, погоратура и све чешћим боравком на отвореном. Засад није тово када боравимо у природи
било потребе да наглашавамо или смо одлучили да се осамимо неколипре вен тив не
ко дана далеко
савете о довољод свакодневне
ној хидратацигужве и обавеји организма и
за. Свака моизбегавању
пре ко мер них Повећан унос течности, гућност замрзавања хране
напора у ситу- прилагођавање
или држања у
ацији када нас физичке активности
обичним и преје облачно и
носним фрикишовито вре- сопственим
жидерима је
ме углавном способностима и
драгоцена због
држало унутар избегавање боравка
мале вероватчетири зида.
ноће њеног кваРизик од то- напољу од 10 до 14
рења. Обавезно
плотних боле- сати чувају вас од
је одвајање мести готово подтоплотних
болести.
са, рибе и млечједнако деле
них производа
најмлађи и најстарији део популације. Једни од свежих намирница, воћа и
због тога што претерују у фи- поврћа. Често прање руку мозичкој активности не марећи ра да буде правило када кориза чињеницу да је способност стимо намирнице и припреорганизма у одавању и регула- мамо оброке, а посуђе треба
цији топлоте ограничена. Дру- да буде чисто и опрано. Веома
ги, старији део популације има је важно да месо буде добро
много мањи праг толеранције термички припремљено и да
на физички напор и топлоту се избегава сва храна која је
коју организам производи. За- променила мирис, укус и боју.
Када су активности у води и
то би требало увек обратити
пажњу ако нам је кожа топла, око воде у питању, основна
црвена и сува, пулс убрзан, и правила су да ће присуство
ако су присутне главобоља, вр- професионалних спасилаца,
тоглавица или конфузија. Зна- сигурносне опреме за непликови за узбуну су интензивно ваче и пливање у друштву умазнојење, губитак свести, хлад- њити нежељене догађаје. Деца
на, бледа и лепљива кожа, муч- не смеју никада бити остављенина и повраћање, грчеви у на у води и поред воде без памишићима. Имајте увек на уму жње старијих! О овим здравда је најбоља превенција ових ственим ризицима и неким
здравствених неприлика пове- другим детаљније у наредним
ћан унос течности, прилаго- текстовима.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Биљке које
смирују
Брз темпо живота, фрустрације, неизвесност и
стрепња који прате модерно доба одговорни су
за то што су анксиозност, панични поремећаји
и депресија на првом месту међу најчешћим
психичким проблемима.
Не каже наш народ узалуд да све иде из
главе. Стога, да психичке тегобе не би оставиле
још озбиљније последице на читав организам,
наш главни задатак је да сачувамо ментално здравље. Уместо да
посегнете за лековима за смирење, ослоните се на природне технике за ослобађање од стреса и на снагу лековитог биља. Нана, валеријана и лаванда су одличан избор.
Чај од нане припремите тако што ћете две-три кашичице свеже
биљке или сувих листова прелити врућом водом и оставити покривено 5–10 минута. Чај се пије између оброка, три-четири пута дневно.
Иако је корен валеријане познат као помоћ при проблемима с
несаницом, ова биљка може допринети и смањењу анксиозности.
Екстракт корена валеријане доступан је у капсулама, као тинктура
и као чај. Ипак, с валеријаном не треба претеривати: после две-три недеље узимања пола до једне кашичице дневно тинктуре или
екстракта корена ваља направити паузу од неколико недеља.
Уколико сте нервозни и због тога патите од несанице или сте изгубили апетит, лаванда је као створена за вас. Њена антиоксидативна и противупална својства благотворно ће деловати на читав организам, а уз све то ова нежна, а моћна мирисна биљка ослободиће
вам и тело и ум од напетости. Чај направите тако што ћете три кашике свежих или кашику и по сувих цветова лаванде прелити са два
децилитра вреле воде и оставити да одстоји четири-пет минута, а
затим попити. Можете додати мед и лимун, ако тако више волите.

Петак, 26. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ТЕГОБЕ КОЈЕ СЕ НЕ СМЕЈУ ЗАНЕМАРИТИ

ПРОШИРЕНЕ ВЕНЕ: ЧУВАЈТЕ СЕ ПОГОРШАЊА!
Проширене вене су једна од
најчешћих болести савременог
човека. Уколико лечење започнете благовремено и придржавате се мера превенције, оне
неће представљати велику опасност по здравље. Међутим, ако
проблем занемарите, развиће
се компликације које могу довести до инвалидитета или вам
чак могу угрозити живот.
Љубичасте или плаве, издужене и извијугане избочине на
телу, пре свега на ногама, јасно указују на један од најучесталијих проблема данашњице, с којим се сусреће 10–30%
човечанства: проширене (варикозне) вене или варикс. Проблем најчешће погађа особе у
најпродуктивнијем периоду живота – између 20. и 40. године.
Проширене вене се деле на
две групе: површинске, које су
смештене на кожи или одмах
испод ње, па су лако видљиве,
и дубинске, које се налазе између костију и мишића, те их
не можемо видети голим оком.
Варикси не представљају само
естетски недостатак, јер с временом болест може напредовати и довести до компликација у виду прскања капилара
и мањих вена, као и упала (флебитис), које могу бити праћене
тромбозом (тромбофлебитис).
Код старијих људи, углавном
након шездесете године, на месту проширења могу се појавити отворене ране.

Зашто настају
Стручњаци претпостављају да
проблеми с венама настају због
чињенице да крв кроз наше
ноге тече навише ка срцу, супротстављајући се тако сили
Земљине теже. У основи већине венских обољења налази се оштећење венских залистака или поремећај протока
крви због угрушака – венских
тромбоза.
Проблеми с венама се неретко генетски наслеђују, а болест се јавља шест пута чешће
код жена него код мушкараца.
Особе старије од педесет година, труднице и гојазни људи
такође имају веће шансе да
оболе. Проблеме с проширеним венама неретко имају особе запослене на радним местима која подразумевају дуготрајно стајање у месту, као и
оне које много времена проводе седећи у превозним средствима. Када су ноге непокретне дуже време, венски притисак у њима се повећава и до
десет пута, што доприноси појави варикса.

Боље спречити...
Настанак проширених вена не
може се увек избећи, али охрабрује чињеница да, све и да се
тегобе јаве, постоје начини да
их ублажимо и да спречимо
њихов даљи развој. Да се проширене вене не би јавиле, водите рачуна о телесној тежини, избегавајте дуго стајање или

те их на подлози тако да буду
одигнуте од кревета око 15 центиметара. Од користи је и хидромасажа ногу хладном водом од стопала навише. Обавезно носите еластичне завоје
и чарапе, као и обућу са ортопедским улошцима. Масирајте потколенице покретима од
ножних прстију ка срцу (у смеру

БА КИН РЕ ЦЕПТ
Овај сјајан рецепт наших бака донеће вам осећај олакшања од напетости и бола
због проширених вена.
Састојци: две велике
шаргарепе, два листа алоје
вере и пет кашика јабуковог
сирћета.
Припрема: Очистите шаргарепу и
уситните је у
блендеру. Из
листова
алоје вере
помоћу ножа издвојте
гел, па у блендер
у коме је шаргарепа додајте
седење, немојте седети прекршених ногу, нека вам обућа буде удобна, а високе потпетице
носите само у специјалним приликама. Будите физички активни: ходајте, пливајте, трчите... Ако имате предиспозиције за настанак варикса, избегавајте додатну топлоту.
Уколико су се проширене вене појавиле, јавите се специјалисти, како би вам одредио терапију и метод лечења. Што
чешће одмарајте ноге и држи-

и гел и јабуково сирће. Мешајте док не добијете глатку
крему.
Примена: најпре урадите
пилинг коже како бисте
уклонили мртве ћелије и побољшали способност апсорпције. Потом утрљајте крему на оболела подручја
масирајући ногу од прстију навише. Пустите
да се добро упије 30–
40 минута, па исперите
хладном водом. Понављајте поступак
свакодневно
или бар три пута недељно.
кретања крви кроз вене) и радите вежбе за побољшање циркулације.

Ток болести
Тегобе које изазивају проширене вене разликују се од човека до човека, а најчешће су
то осећај тежине и напетости у
ногама, замор, осећај жарења,
свраб коже и болни грчеви. У
почетним фазама болести већина симптома јавља се након
дуготрајног стајања, а нестаје

Лекови из кухиње
Да бисте ублажили тегобе које прате проширене вене, понекад није потребно да потрошите новац на скупе препарате из апотека.
Често састојке који вам могу помоћи имате у
својој кухињи. Испробајте их!
Ипак, запамтите да су то само помоћна
средства и да се од њих не могу очекивати
чудотворни резултати. Немојте их користити пре него што се консултујете са својим
лекаром.
Јабуково сирће
Јабуково сирће
садржи флавоноиде, који ублажавају отицање ногу и упале. Умочите
газу у непастеризовано и нефилтрирано
јабуково сирће и стегните око ноге на месту
проширене вене. Лезите
око пола сата с благо подигнутим ногама
ослоњеним на јастучиће, а потом скините
облогу и оперите ноге хладном водом.
Упоредо се препоручује и орална употреба
јабуковог сирћета. Попијте по две-три кашике разблажене у води, два пута дневно пре

оброка. Да бисте ублажили укус, можете додати мало меда.
Бели лук
Бели лук се од давнина препоручује као терапија за проширене вене, јер је богат сумпорним једињењима која
имају антиинфламаторни и
антикоагулантни ефекат.
Ујутру на празан стомак
узимајте чешањ сировог белог лука с мало
лимуновог сока или у топлој води. Припремите и пасту од белог лука с маслиновим уљем и нанесите смесу на захваћено подручје лаганом кружном масажом.
Понављајте третман сваког дана.
Чај од першуна
Диуретичка и антиинфламаторна својства першуна могу
бити одлични савезници у
лечењу
проширених
вена.
Попијте три-четири шоље чаја од першуна дневно. Можете нанети течност и директно на захваћена подручја и
масирати док се потпуно не упије.

када легнемо и одморимо се
или подигнемо ноге.
Међутим, када се обољење закомпликује, тегобе постају дуже и теже: ноге отичу, јавља се
дерматитис, односно упала коже праћена сврабом и перутањем с ризиком од инфекција.
Дерматитис најчешће најављује следећу, још тежу фазу: отварање рана на потколеници, које су изузетно упорне и тешко
се лече, а могу нестати тек када
се отклони главни проблем. Честа компликација проширених
вена је и упала праћена тромбозом. Посебно је ризично ако
се тромбофлебитис јави на дубоким венама, јер то стање може
узроковати плућну емболију.
У најтежим фазама болести
варикси су склони пуцању с
пропратним крварењима. Особе у тој фази болести имају
смањену радну способност, а
ако се не спроводе мере превенције и лечење, с временом
може доћи и до инвалидности.

Оперисати или не?
Проширене вене се могу лечити оперативним или неоперативним путем, а одлуку о одговарајућој методи донеће ваш
лекар.
Операција се по правилу не
ради код проширења на дубинским венама, а у случају да је
проблем настао на појединим
врстама површинских вена, хируршки захват је једино решење. Код овог обољења, нажалост, чести су рецидиви, али се
они ређе јављају код особа које
након хируршког захвата ажурно спроводе мере превенције,
тако што носе еластичне бандаже и избегавају дуго стајање.

Храните се здраво
Да бисте ублажили симптоме
који прате појаву проширених
вена, поведите рачуна о исхрани. Свакодневно узимајте воће, поврће, интегралне житарице и махунарке.
Да би нам крвни судови били здрави и снажни, посебно
се препоручују намирнице богате флавоноидима, као што су
црни лук, бобичасто воће, какао, леблебије и першун. Користите и зачине са антиинфламаторним дејством: бели
лук, ђумбир и чили. Да бисте
побољшали циркулацију, једите храну богату витамином Ц:
киви, шаргарепу, агруме, паприке, као и црвено, жуто и
наранџасто воће и поврће.
Припазите на калорије, јер
ће ваше вене осетити сваки сувишни килограм. Смањите потрошњу млечних производа, црвеног меса, брашна и шећера.
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VISSZATÉRTEK A HÍVEK A TEMPLOMBA
A pancsovai katolikus templomot Borromeo
Szent Károly tiszteletére Mária Terézia
császárnő támogatásával építették fel és
1757. május 11-én áldották meg. A plébániát minorita ferences szerzetesek vezették.
Ez a ferences közösség előbb a Magyar
Rendtartományhoz tartozott, majd a Trianoni békediktátum után a Horvát Tartományhoz csatolták. A múlt század kilencvenes 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 templomoktól. A Borromeo Szent Károly katolikus templom plébánosával, Mons. Gyuris
László atyával beszélgettünk e rendkívüli
helyzetről.
- Nekünk egy kicsit furcsa volt, mert
az a hivatásunk, hogy mindég az emberekhez szóljunk, és ez most, sajnos, nem
volt lehetséges ilyen formában, de hála a
mai elektronikus eszközöknek, rögtön áttértünk ezek alkalmazására és a facebook-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 félelem. Kellett az isteni szó, amit az evangélium, 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

EGY CIPÉSZMŰHELY
ÉS ANNAK TITKAI
VIII oldal
Potpis
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 megcsináltuk, 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 érvényes, ezért azt hiszem, hogy már majdnem tíz éve a kétnyelvű szentmisék mégis
csak egybe torkollódtak. Tíz órakor van a

szentmise és kétnyelvű. Nem éppen pontosan, hogy feléig magyarul s akkor áttérünk a horvátra, vagy fordítva, hanem az
egyes miserészeket egyik- vagy másik
nyelven mondjuk. Azt minden hónapban
váltjuk, úgy hogy a szentmise minden részét, 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 elővigyázatosnak 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, Pancsován 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 szórványközösségekben szolgál, mivel Pancsova városhoz 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 lehetőség. Tehát, Sztárcsován, Opovón, Debellácson... Mivel Hertelendyfalván minden
második vasánap van mise, ott egy vasárnappal 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, egyházmegyei zsinat, jövőre kerülnek megrendezésre.
Lőcsei Ilona
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BESZÉLGETÉS HORTI LÁSZLÓVAL

KÉNYSZERPIHENŐN A MŰVELŐDÉS
A kényszerpihenőre küldött művelődési élet Torontálvásárhelyen
is a reménységgel átszőtt tervezgetések 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 találkozás apropóját lényegében az
idei VIVE magyarnóta- és csárdásfesztivál körüli konkrétumok
publikálása jelentette. A rendezvényé, 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 helyezésük jelentette azt a bizonyos
ugródeszkát. Bárhová is vetette
őket később az Élet.
Reálisan nézve sajnos, a nótákat
éltető miliők – a néhai neves kávéházaink, híres báljaink és hagyományos lakodalmaink nélkül
maguk a nóták sem igazán tudnak
már miben megkapaszkodni idehaza. A (rég)múltról a megsárgult
fotográfiák ugyan mesélnek, viszont 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 évszázados jubileumra. Személyre
szóló oklevéllel, plakettel köszönve
meg a fáradozást. Mindenkinek,
aki bármilyen formában támogatója / éltetője volt a távoli 1996ban útnak indított fesztiválnak.
-Ismerve és átérezve a jelenlegi
járványhelyzetből adódó, mind-

nyájunkat érintő gondokat, nehézségeket és szigorításokat, több,
mint felelőtlenség lenne bárminemű illúziókban ringatni magunkat – hangsúlyozza Horti
igazgató úr. – Az elmondottak
egyelőre tervek, amiket – ha csak
egyetlen mód is lesz rá, meg szeretnénk valósítani. Lehetőleg
szeptember utolsó hétvégéjén.
Elvileg az annál későbbi dátumok
is megfelelnének, egyik esztendőben a fesztivált, minden igyekezetünk ellenére, csak decemberben tudtuk összehozni, viszont
fűtési gondjaink igencsak beszűkítik mozgásterünket. Az idei
terveink között szerepel(t) továbbá a telepes őseink emléke
előtt tisztelgő kulturális emléknap
is. Sorrendben az ötödik találkozó
megszervezése. Valamikor augusztus 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 legénykéinek zöme a 2018/2019es tanév végén, a tizenéves leányok
is hamarosan istenhozzádot intenek tánccsoportjuknak, a Perdülőnek. A debellácsi művelődési
otthon egyik legkiemelkedőbb,
díjakban és szakmai elismerésekben egy cseppet sem szűkölködő
fiatal szakcsoportjának.
-Azokkal, akik maradnak, mármint a fiatalabb korosztályhoz tartozó gyerekekkel, sajnos, nagyon
sok mindent újra kell kezdnünk.
A meglévő alapokra – lehetőségeink szerint, az eddiginél még
tartósabb pilléreket helyezve!
Martinek Imre

A hertelendyfalvi születésű Halász
Hargita 2019-ben került a magyar
állam Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának Petőfi Sándorösztöndíjasaként az erdélyi Kőhalmi
Református Egyházközség Szórványdiákotthonába. A jelenlegi globális járványhelyzetből adódóan,
az ifjú hölgy is jelenleg hazulról,
vagyis a kárpát-medencei reformátusság legdélebbi településéről folytatja áldásos oktató-nevelő tevékenységét.
Az elmúlt hónapok szakmai öszszefoglalóját bemutató alábbi jegyzet 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, elképzeléseivel.
Gyerekekhez fűződő
szakma és kedvtelés

Tehát, Kőhalom. Dél-Erdélyben,
szász-román terület és a Székelyföld
találkozási pontján fekszik. Vidékének magyarsága a kitelepedő
szászok nyomában honosodott
meg, és kezdett templomokat építeni, iskolát szervezni. Az 1989-es
változások után jött létre a magyar
óvoda és a helyi szakközépiskola
magyar tagozata. Így lett Kőhalomban teljes az iskolahálózat,
amely a város, a vidék és a szórványmagyarság diákságának elemi,
általános és szakközépiskolai tanulmányaira lehetőséget biztosít.
Az al-dunai reformátusok között
sarjadt delegátus korábban a szerémségi Maradék maroknyi magyar
közösségét erősítette a magyar
nyelv tanításával és az ehhez kapcsolódó, különböző programok
szervezésével. Elhivatottságának
vezérmottóját – eszmélése óta, Márai Sándortól kölcsönzi: „Csak egyfajta igazi hazafiság van: ha valaki
ott, ahol éppen van, teljes hűséggel
és feltétlen erőkifejtéssel helytáll a
munkájában.”
-1991-ben a délszláv háború kellős közepén születtem a szerb fővárostól mindössze 20 kilométerre,
Hertelendyfalván, egy al-dunai székelyek által lakott településen. Lelkészcsaládban felnőve már gyerek-

ként fontosnak tartottam a közösséget, és szívesen vettem részt kulturális és egyházi rendezvényeken.
Mielőtt iskolába indultam volna,
szüleim nagy harcot vívtak, hogy
elinduljon a magyar tagozat falunkban, 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 otthonomtól 200 kilométerre, Szabadkára
iratkoztam gimnáziumba. Tizenéves koromtól sokat segítettem keresztyén táborokban, és több napközis tábort is szerveztem, főleg
Fejértelepen, ahol sajnos ma már
nincs magyar iskola.
Hargita az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar pedagógia alapszakán 2015-ben végzett. Egyetemi
évei alatt az újvidéki Petőfi Sándor
Magyar Művelődési Központ szombati játszóházában először kisegítőként, majd foglalkozásvezetőként
vett részt. Szívéhez mindig is közel
állt a kárpát-medencei összmagyarság léte és sorsa, nagy örömére
2016-ban a kárpátaljai Beregszászba
is sikerült kiutaznia, ahol fél évig

önkéntes munkát vállalt a református egyháznál. Onnan visszaérkezve, 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 kihívás, de egyben érdekes és értékes
tapasztalat is volt számomra. Havonta Nyékincára jártam anyanyelvápoló órát tartani. Többnyire
népi játékokon keresztül tanítottam,
hiszen arrafelé már szinte idegen
nyelvként tanulják a magyart. Vajdasági reformátusként többször
felmerült bennem, hogy a magyarságom vagy keresztyénségem fontosabb. Vajon, ha választanom kellene miről mondanék le hamarabb?
-tettem fel néha magamban a kérdést. Elméletben válaszoltam is rá,
gyakorlatban meg még nem tett
próbára az Úr. Elsősorban vagyok
keresztyén, másodsorban református, de harmadsorban magyarságom is nagyon fontos szerepet
játszik az életemben. A Petőfi Sándor Ösztöndíjprogram lehetőséget

adott, hogy mind a hármat egybefűzve új helyre utazzak el, tapasztalatokat gyűjtsek más országból és közben Istent szolgáljam
legjobb tehetségem szerint.
Istennek hála, az erdélyi Kőhalmon is – ami kilométerekben igencsak távol esik Vojlovicától, nemcsak
barátként, de családtagként is tekintettek Hargitára. Mint mondja,
ezzel is nehezebb volt elköszönni
tőlük, az ottani közösségtől. Hogy
a március derekán életbe léptetett
kényszerállapot lezárta után véglegesen-e, nos, erre a dilemmára
korántsem egyszerű választ adni!
-A jövőt illetőleg, bár erősen
hívnak és visszavárnak közéjük,
immáron magánéletem került előtérbe. Házasodni készülök. Viszont
hiszem és vallom, eddigi munkatapasztalataimmal, jelen tudásommal továbbra is képes leszek felismerni a közösségeink megsegítését
előmozdító lehetőségeket és eszközöket. Szeretném továbbra is
úgy végezni a munkámat, hogy
az, a leendő közösségünk számára
- bárhová is kerüljünk párommal,
egyúttal a biztos építkezések folytatását is jelentse.
Martinek Imre

EGY NYOLCADIKOS DIÁKLÁNY IMPRESSZIÓI

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

AZ ÉRETTSÉGI KÜSZÖBÉN…

ÉGTEK AZ ŐRTÜZEK
Nyögvenyelősen bár, de lassacskán
ez a tanév is kipontozódik végre.
Impresszióit ezúttal Spiránác Klaudia, a torontálvásárhelyi Moša Pijade Általános Iskola magyar tannyelvű tagozatának nyolcadikos diákja vetette papírra.

Ez év június 4-én rendhagyó ün-

nep volt a magyarok részére világszerte. A Trianoni békeszerződés
aláírásának századik évfordulóján
az eseményre emlékezve Kárpátmedence szerte 16 óra 32 perckor
megszólaltak a templomok harangjai. Sokfelé jelképesen 100
másodpercig zúgtak, és a magyarlakta településeken őrtüzeket gyújtottak, bár a megemlékezők a koronavírus okozta világjárvány miatt
kisebb létszámban jöhettek össze.
Hertelendyfalván sem volt másként. A református templom harangja is megszólalt a megjelölt
időpontban és hírdette, hogy a
Kárpát-medence legdélebbi református közössége is együttérez
nemzettársaival. A Tamási Áron

Székely-Magyar Művelődési Egyesületben este nyolc órakor kezdődött a szerény ünnepség. A meggyújtott őrtűz lángja mellett énekelték el a Himnuszt, majd felolvasásra került a Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetség elnökének,
Sutus Áronnak a köszöntője és
Dudás Károly Magyar Örökség
díjas író, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség tiszteletbeli elnökének ünnepi gondolatai, intelmei és köszöntője. Végül a jelenlevők a Székely Himnusz eléneklésével zárták a rendezvényt.
Dél – Bánát más településein
is ünnepelt, emlékezett a magyar
közösség: Torontálvásárhelyen,
Versecen és Ürményházán.
Lőcsei Ilona

Hamarosan vége, pedig mintha
csak tegnap lett volna, amikor újdonsült felsősökként, beültünk azon
az őszön az iskolapadba.
Emlékszem, tanáraink legtöbbje,
már a rajton igyekezett belénk sulykolni, 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 keresgélhetünk utána a számunkra vonzónak
tűnő középiskolák kínálatából. Mondjam, 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 nyomassunk rá a generációs pólónkra. Az
meg, hogy fényképeink tablóra is
rákerülnek, amit heteken keresztül
ország s világ (vagyis a falu és a közösségi oldal apraja-nagyja) láthat,
megcsodálhat és megcsócsálhat, maga
volt a testet öltött izgalom.

„Majd holnap.” „Ráérünk még.”
„Nem kell mindent annyira túllihegni.” – nyugtatgattuk magunkat,
egymást és környezetünket. Mert
szégyen ide, vagy oda, idővel azért
bennünk is megmozdult a félsz.
Ez év március derekán aztán fejtetőre 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 visszaküldenünk az elvégzett munkáink bizonylatát. Mi több, az érettségi próbateszt próbáját is ily módon álltuk
ki. Utólag visszagondolva… Beleborzongok.

Hamarosan vége, pedig mintha
csak tegnap lett volna, amikor…
Nos, itt állunk az érettségi küszöbén. Reménykedve, hogy e tanévvégi rájátszás végül mindnyájunknak sikerülni fog. Csapjunk
hát bele bátran. Ja, és igen: csipiszfogás hozzá!
Martinek Imre

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven
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РЕФОРМАТ ИЗ
ВОЈВОДИНЕ КОД
РЕФОРМАТА У
ТРАНСИЛВАНИЈИ
страна IV

НЕОБИЧНА СИТУАЦИЈА У ЦРКВЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ВЕРНИЦИ СЕ ВРАТИЛИ У ЦРКВУ
ЈЕДНОСТАВНЕ, АЛИ
СЈАЈНЕ ВЕЖБЕ
страна V

Католичка црква у Панчеву саграђена је у част Светог Карла Боромејског, уз подршку царице Марије Терезије, и благословљена је 11. маја
1757. године. Жупу су водили фрањевци минорити. Ова фрањевачка заједница прво је припадала мађарској
провинцији, а након Тријанонског мировног споразума припојена је хрватској провинцији. Почетком деведесетих фрањевци који су били Хрвати
напустили су Панчево. Од тада епархијски свештеници врше пасторалне
дужности. Прошле године монс. Ласло Ђуриш постао је жупник цркве у
Панчеву, коме је ванредна ситуација
пружила потпуно ново искуство.
У последњих неколико месеци у Панчеву је такође настала посебна ситуација у животу верских заједница и
свештеника. Епидемија коронавируса је вернике држала далеко од цркава. Разговарали смо са жупником Католичке цркве Светог Карла Боромејског монс. Ласлом Ђуришем о овој
ванредној ситуацији.
– Било нам је помало чудно, јер
наш позив је да се стално обраћамо
људима, а сада, нажалост, то није било могуће у том облику, али захваљујући данашњим електронским уређајима, одмах смо на „Фејсбуку” почели да емитујемо свете мисе из жупне
капеле. Мој колега, отац Тамаш Маша, свакодневно је објашњавао псалам на два језика, на сваком током
петнаест минута. Ја сам такође два
пута недељно извештавао о верској
теми, догађајима и причама из Међугорја. На овај начин смо покушали
пронаћи барем неку могућност да верницима ипак пренесемо еванђеље.
Дати оно што је у ово време, нарочито током ова два месеца, људима било потребно, посебно у почетку, када
је још било толико неизвесности, толико страха. Била нам је потребна
реч божја, коју преноси еванђеље и
Свето писмо, покушали смо да то и
пружимо – рекао је отац Ђуриш.
Верници и пастори доживели су јединствено време заточења и забране
изласка, па нису могли бити заједно
у цркви, на мисама и другим верским
окупљањима. Стога су сви радосно
поздравили вест да се мере ублажавају и да се и у Цркви Светог Карла
Боромејског у Панчеву створила могућност да се верници врате на свете
мисе.

ЈЕДНА ОБУЋАРСКА
РАДИОНИЦА И
ЊЕНЕ ТАЈНЕ
страна VI
• Под којим околностима је било
могуће одржати прву мису након ванредне ситуације?
– Због тога што су прописи били
такви, требало је да дезинфикујемо
цркву, то смо и урадили и довршили
је онако како су католички бискупи
одредили. А пошто живимо у граду,
нажалост, није се могло довољно људи окупити на првој миси, јер вести
нису стигле до свих верника, али већ
од другог-трећег пута заједница верника која је долазила недељом полако се враћала.
• Мисе у Панчеву су двојезичне. Да
ли је одувек било тако?
– Не. Пре тога су биле две мисе недељом, а и мисе преко недеље биле су
подељене, тако да су у једној половини седмице мисе биле на мађарском,
а у другој половини на хрватском. С
друге стране, како се број мађарских
верника смањује, а то се, нажалост,
односи и на друго језичко подручје,
мислим да се двојезичне мисе већ готово десет година спајају. У десет сати је света миса и она је двојезична.

Не баш тачно да је подељена, да је пола на мађарском, а пола на хрватском
језику, или обрнуто, већ неки делови
се говоре на једном, а неки на другом
језику. Ми то мењамо сваког месеца,
тако да се сваки део мисе у једном
месецу разуме на једном, а другог месеца на другом језику.
• По вашем искуству, како су верници доживели повратак у цркву?
– Свима се огледала радост на лицима, једва су дочекали свету мису и
поновно дружење са заједницом. Наравно, неки су и даље сматрали да
морају бити опрезни, па се нису вратили у пуном саставу... Али мислим
да се 80 до 90 одсто њих већ вратило.
• Да ли су верници имали прилику
да посете цркву и током ванредне ситуације?
– Да, било је. Сваки дан је црква
била отворена од девет сати ујутро, па
све док није наступила забрана изласка, тако да су и користили ту прилику. Дакле, овде у Панчеву је црква била отворена сваког дана и постојала је
могућност да они уђу да се помоле.

Поред жупника монс. Ласла Ђуриша, у панчевачкој жупи живе и раде
и жупник Тамаш Веленцеи и жупник
Тамаш Маша, који служи у мањим
црквеним заједницама, пошто Панчеву припада доста таквих заједница.
• А шта је с насељима у којима још
служите?
– Хвала Богу, почели смо и тамо
чим се указала прилика. Дакле, у
Старчеву, Опову, Дебељачи... Будући
да је у Војловици миса сваке друге
недеље, тамо смо једну недељу касније, али је и тамо почело одржавање, тако да су верници свуда с радошћу долазили. Ова двомесечна пауза
је повећавала жељу да долазе у цркву, кад год је то могуће.
На крају је жупник монс. Ласло
Ђуриш рекао да се свечане мисе одржавају по уобичајеном редоследу,
али да ће велике црквене манифестације планиране за ову годину, попут кризмања, прве причести и бискупијске синоде, бити одржане следеће године.
Илона Лечеи
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СТИПЕНДИСТА ПРОГРАМА „ПЕТЕФИ ШАНДОР”

РЕФОРМАТ ИЗ ВОЈВОДИНЕ КОД
РЕФОРМАТА У ТРАНСИЛВАНИЈИ
РАЗГОВОР С ЛАСЛОМ ХОРТИЈЕМ

Култура на принудном одмору
Културни живот упућен на принудни одмор у Дебељачи такође доживљава раздобље планирања испреплетеног с надом.
Чекајући на поновни почетак,
што пре.
Првих дана маја разговарао сам
с Ласлом Хортијем, директором
локалног Дома културе „Јожеф
Атила”, такорећи у дворишном
окружењу и у потпуном складу
с важећим прописима. Састанак
је у основи био објављивање новина око овогодишњег фестивала мађарске песме и чардаша
ВИВЕ. У питању је манифестација која би окупила љубитеље
тог жанра двадесет пети пут, са
ове и с друге стране границе. Уз
божју помоћ, и овог пута би за
публику биле организоване две
значајне вечери песме. Представиће се и сви они некадашњи
аматери којима је неретко управо успех постигнут на овој манифестацији био одскочна даска, куд год да их је живот касније водио.
Реално гледано, нажалост,
миљеи који оживљавају песме:
некадашње познате кафане, балови и традиционална венчања
– без њих се песме немају зашта везивати овде у Србији. Додуше, пожутеле фотографије говоре о давној прошлости, али
што се тиче будућности овде и
сада, морамо заслужно деловати у веома реалној садашњости.
Током нашег разговора више пута је речено да се организатори овогодишњег фестивала ВИВЕ припремају с највећом могућом пажњом за јубилеј дуг скоро четврт века. У
знак захвалности за труд припремају се дипломе и плакете
за сваког ко је у било којој форми био потпора / витална снага фестивала, покренутог давне 1996. године.
– Када узмемо у обзир бриге, тешкоће и строге мере које

све нас погађају као резултат
тренутне епидемиолошке ситуације, било би више него неодговорно да се уљуљкавамо у
било какве илузије – наглашава директор Хорти. – Оно што
је речено засад јесу планови
које, ако постоји само и један
начин, желимо да остваримо,
по могућству последњег викенда у септембру. У принципу, и
каснији датуми од тог били би
погодни. Неких ранијих година, упркос свим нашим напорима, успели смо да организујемо фестивал тек у децембру,
али наши проблеми с грејањем
увелико сужавају организациони простор. Међу плановима
за ову годину био је и дан сећања када бисмо се с дужном
пажњом сећали наших предака досељеника. То би био пети
сусрет по реду, негде крајем
августа. Такође смо задовољни
тиме што ни овог пута нисмо
изостављени с велике оријентационе мапе „Салашког позоришта” за 2020. годину. А сада
смо ту, радећи у такозваном
home office-у. Чекајући шта ли
ће донети ново сутра...
Добро и зло – подједнако. У
то нема сумње. На пример, више знакова упућује на то да ће
након матуре, како је то урадила већина момчића из групе на
крају школске 2018/2019. године, девојке тинејџерке ускоро
махнути уз „Бог с вама” фолклорној групи. У питању је једна
од најистакнутијих младих група, секција у Дому културе Дебељаче, којој не мањкају ни награде ни професионална признања.
– Са онима који остану, мислим на децу из млађе старосне групе, нажалост, морамо
почети много тога изнова да
радимо. Поставити на постојеће темеље, према нашим могућностима, још трајније стубове од досадашњих!
Имре Мартинек

Рођена у Војловици, Харгита
Халас је 2019. године доспела у
Ученички дом у дијаспори при
реформатској жупи Кехалом у
Трансилванији, као стипендиста програма „Петефи Шандор”
мађарског Државног секретаријата за националну политику. Због тренутне глобалне епидемиолошке ситуације, млада
дама тренутно спроводи своје
благословљене активности учитеља од куће, односно из најјужнијег насеља Карпатског басена, где живе реформати.
Окосницу следеће белешке, која представља стручни резиме
последњих месеци – наравно, уз
дозволу аутора – преузео сам из
чланка објављеног у црквеном
листу „Реформатски живот” Реформатске хришћанске цркве у
Србији. Довршавам га Харгитином важном најавом, која се односи на њену блиску будућност
и личне планове и идеје.
Струка и страст везана
за децу
Дакле, Кехалом. Налази се у
јужној Трансилванији, на месту сусрета саксонско-румунске територије и Земље Секеља. Мађари у том региону насељени су након исељавања
Сакса и почели су да граде цркве и организују школе. Након
промена 1989. године основан
је мађарски вртић и мађарско
одељење у локалној стручној
школи. Тако је школска мрежа
у Кехалому постала потпуна,
што пружа прилику за основношколско и стручно образовање средњошколаца ученика
из градова и села где су Мађари у мањини. Стипендиста Харгита Халас, која је одрасла међу реформатама крај доњег тока Дунава, претходно је оснаживала малу мађарску заједницу у Марадику, подучавањем мађарског језика и организовањем различитих сродних програма. Мото свога звања, откад зна за себе, позајмила је од Шандора Мараија: „Постоји само једна врста истинског патриотизма: ако се неко
ту где управо јесте уз потпуну
оданост и безусловни напор залаже за свој рад”.

ДАН НАЦИОНАЛНОГ ЈЕДИНСТВА

Да ли је важније да будеш
Мађар или хришћанин?
– Уз наставни план и програм,
децу сам готово морала да учим
изнова њихов изворни језик,
што за мене није био само велики изазов, већ и занимљиво
и драгоцено искуство. Сваког
месеца сам ишла у Никинце на
часове неговања матерњег језика, углавном путем народних
игара, јер тамо уче мађарски
готово као страни језик. Као реформату у Војводини, неколико пута ми је пало на памет да
ли је моје мађарство или хришћанство важније. Уколико бих
морала да бирам, чега бих се
пре одрекла, постављала сам
понекад себи питање. Одговорила сам теоријски, у пракси
ме Господ још није ставио на
про бу. Прво битно, ја сам
хришћанин, у другом реду реформат, али као треће, и моје

мађарство има веома важну улогу у мом животу. Програм стипендије „Петефи Шандор” пружио ми је прилику да, објединивши те три ствари, отпутујем
на ново место, прикупим искуства из друге земље и у међувремену служим Богу према својим најбољим способностима.
Хвала Богу, и у Кехалму у
Трансилванији, која је километрима веома удаљена од Војловице, Харгиту су сматрали
не само пријатељем већ и чланом породице. Како каже, то
је отежало опроштај од њих,
од тамошње заједнице. Да ли
је након завршетка ванредног
стања, које је ступило на снагу
средином марта, опроштај коначан, на ту дилему никако
није једноставно дати одговор!
– А што се тиче будућности,
иако ме често зову и очекују ме
назад, мој приватни живот је
сада дошао до изражаја. Спремам се за удају. Међутим, верујем и признајем да ћу са својим досадашњим радним искуством, својим досадашњим знањем, и даље моћи да препознајем могућности и средства што
помажу нашим заједницама.
Желим да радим свој посао на
начин који за нашу будућу заједницу – куд год да одем са
својим партнером – уједно значи и наставак сигурне градње.
Имре Мартинек

На прагу матуре…
Иако уз доста потешкоћа, полако се и ова школска година
завршава. Импресије је овом
приликом бацила на папир Клау ди ја Шпи ра нац,
ученица осмог разреда мађарског одељења Основне школе „Моша Пијаде” у
Дебељачи.

нија у Мађарском културно-уметничком друштву „Тамаши
Арон” почела је у осам сати
увече. Крај пламена упаљене
логорске ватре отпевана је
мађарска химна, а затим су
прочитани поздравно писмо
председника Културног савеза
војвођанских Мађара Арона
Шутуша и свечане мисли, опомене и поздрав награђеног писца Кароља Дудаша, почасног
председника Културног савеза
војвођанских Мађара. На крају су присутни завршили догађај певањем секељанске химне.
Мађарска заједница је славила и присећала се и у другим насељима јужног Баната:
у Дебељачи, Вршцу и Јерменовцима.
Илона Лечеи

„Петефи Шандор” у Новом Саду, прво као помоћник, а затим
као водитељ активности. Постојање и судбина свих Мађара
у Карпатском базену одувек су
јој били блиски, а на њену велику радост успела је 2016. године да отпутује у Берегово у
Украјини, где је пола године
волонтирала у реформатској цркви. Вративши се одатле, две
године је била учитељица деци
нижих разреда у Марадику.

ИМПРЕСИЈЕ УЧЕНИЦЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Гореле су логорске ватре

За Мађаре широм света 4. јун
ове године био је необичан празник. На стогодишњицу потписивања Тријанонског споразума, као присећање на тај догађај, широм Карпатског басена
у 16 часова и 32 минута огласила су се црквена звона. Симболично су звонила 100 минута, док су у насељима где живи
мађарски живаљ палили логорске ватре и, због пандемије коронавируса, организовани су
мањи скупови тим поводом.
Није било другачије ни у Војловици. Звоно реформатске цркве такође је зазвонило у одређено време, обавештавајући да
је и најјужнија реформатска
заједница у Карпатском басену саосећала са својим сународницима. Скромна церемо-

– Рођена сам 1991. године
усред јужнословенског рата, само двадесет километара од српске престонице, у Војловици,
насељу насељеном Секељима
на доњем току Дунава. Одрастајући у свештеничкој породици, као дете сам сматрала
заједницу важном и уживала у
посети културним и црквеним
догађајима. Пре него што сам
кренула у школу, моји родитељи су водили велику борбу да
покрену наставу на мађарском
језику у нашем селу, што је
имало великог утицаја на мене, и покушала сам да ценим
то што сам могла да научим
да читам и пишем на мађарском. Чак и након завршетка
основне школе дала сам велику жртву да бих могла да наставим студије на мађарском
језику, јер сам уписала гимназију у Суботици, 200 километара од своје куће. Од својих
тинејџерских година сам пуно
помагала у хришћанским камповима, а организовала сам и
неколико дневних кампова, посебно у Шушари, где данас, нажалост, нема мађарске школе.
Харгита је дипломирала на
основним студијама педагогије Филозофског факултета у Новом Саду 2015. године. Током
универзитетских година учествовала је у суботњој играоници Мађарског културног центра

Ускоро је крај, а као
да је тек јуче било,
када смо као новопечени ученици виших разреда сели у
школ ску клу пу те
јесени.
Сећам се, већина
наставника се трудила већ на самом
почетку да нас убеди да ипак не схватамо ствари олако.
Јер, како су говорили, у осмом разреду, поготово у другом по лу го ди шту,
неће бити речи само о убрзаном темпу, већ и о матури. И неће бити ни издалека свеједно с колико освојених бодова ћемо након тога трагати за понудама
средњих школа које се нама
чине привлачним. Да кажем

или ћете и без тога да погодите? Опомене су биле као бацање зрна грашка на зид. На једно уво уђе, на друго изађе. А

генерације. А поготово што ће
наше фотографије бити на таблоима које ће недељама цео
свет (односно село, и велики и

поготово као младим пубертетлијама – осмацима. За нас је
много више било „горуће” питање од напред наведеног, на
пример, какав ћемо привлачан
текст штам па ти на ма ји це

мали припадница друштвених
страница) моћи да гледа, да се
диви, то је било отелотворено
узбуђење.
„Сутра ћу”, „Имамо још времена”, „Не треба толико пре-

теривати с тим”, умиривали
смо себе, једни друге и своју
околину. Јер, стидели се тога
или не, временом се и у нама
појавио страх. А онда се средином марта ове го ди не цео
свет окренуо наглавачке. Све оно што
смо до сада добијали уживо, преселило се на светске мреже. Наставници су
нам слали одатле задатке и упутства која следе уз њих, а
наравно и ми смо
тамо морали да шаљемо потврду о завршеним пословима. Штавише, и пробу пробног теста матуре смо на овај начин обавили. Када
се сетим после свега... Задрхтим.
Ускоро је крај, међутим као да је јуче
било када смо... Па,
ево нас на прагу матуре. С надом да ће овај продужетак на крају школске године
напокон свима нама успети. Дакле, кренимо храбро. А да, још
и да држимо палчеве уз то!
Имре Мартинек
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Петак, 26. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНВЕСТИЦИЈЕ У МАЛОМ НАСЕЉУ

ИВАНОВО, МЕСТО КУДА ЈЕ ДОБРО ОТИЋИ
Иваново је мултиетничко насеље у јужном Банату које припада граду Панчеву и удаљено
је само осамнаест километара
од града, дуж доњег тока Дунава. Изглед села у последњим
годинама доста се променио и
сада је то пажљиво уређено насеље. Због његовог географског
положаја, све више људи из урбаних средина ту тражи уточиште – као туристи или привремени становници.
Упркос ванредној ситуацији, у
центру села Иваново је током
последњих неколико месеци
урађено много посла под вођством чланова Савета и председника Месне заједнице Иваново. Сам центар представља
зелени појас са игралиштем и
реновираним јавним зградама.
Добра сарадња локалних институција и организација уродила је плодом.
Током наше посете разговарали смо с председником Савета Месне заједнице Иваново
Јошком Дудујем, који је са задовољством дао изјаву о недавно завршеним радовима.

– Радили смо и у време ванредног стања, од првог дана.
Потписали смо уговор 11. марта и 16. марта смо увели извођаче у посао. Урадили смо два
пројекта, и то: пројекат паркин-

га и тротоара испред Дома културе и пројекат паркинга и тротоара испред вртића. То је конструисана зграда старог ватрогасног дома. Остали су неки
спољни зидови, остало је све
ново и комплетна реконструкција те зграде је урађена – информисао нас је председник.
Прва фаза уређења зграде
обданишта завршена је 2017.
године, а друга фаза 2019. године. Ове инвестиције су остварене средствима Покрајинског
фонда и Града Панчева.
Не смањује се број школске
деце
Цен трал на згра да ло кал не
Основне школе „Моша Пијаде” лепа је и уредна, а њена
опрема је модерна, упркос чињеници да је зграда веома стара. Један од главних циљева
развојног плана школе је очување свега што Иваново чини
посебним и препознатљивим,
не само у ужем окружењу већ
и шире. Када је настала ванредна ситуација, наставничко
веће је брзо организовало учење на даљину, а у року од не-

колико дана наставници су били у контакту са ученицима.
– Настава све време функционише на задовољавајућем
нивоу, сада деца редовно раде,
а циљ нам је био од самог по-

четка, да мотивација како ученика, тако наставника и родитеља до краја школске године
остане на високом нивоу – рекла је Сања Симић Мијатовић,
ди рек тор ка Основ не шко ле
„Моша Пијаде” у Иванову. Додала је да се очекује да ће наредне године у школским клупама и у припремном одељењу вртића бити неколико деце
више него ове године.
Планирано је да од наредне
школске године, 1. септембра,
крене да ради и једна група вртића, целодневни боравак за
децу узраста од три и по до пет
и по година. Зграда коју локално Добровољно ватрогасно
друштво већ давно не користи
налази се на школској парцели и уз помоћ Покрајинског
секретаријата за образовање извршена је њена реконструкција. Према свим изгледима, очекује се да ће од септембра ту
боравити најмлађи Ивановчани, који први пут крећу у вртић и стичу своја прва знања у
заједници, и уједно се друже.
Дом културе „Жарко Зрењанин” који постоји у селу дома-

ћин је бројних догађаја током
целе године. У ванредној ситуацији узрокованој епидемијом
коронавируса неколико догађаја је одложено или отказано,
тако да је овај период коришћен за уређење зграде. Простор испред зграде је обновљен,
али је и зграда у потпуности
променила свој изглед. Марко
Гуран, директор Дома културе
„Жарко Зрењанин”, информисао нас је о раду:
– Заменили смо главна улазна врата и прозоре, завршено
је фарбање спољне фасаде. Такође се планира сређивање просторије библиотеке. Почетком
фебруара, пре ванредног стања, у Дому културе је урађена
нова громобранска инсталација, тако да је зграда сада безбедна.
Прошле године, као први
пројекат подржан од стране
Министарства спољних послова Републике Бугарске, реновирана је велика биоскопска
сала, а на јесен је већ одржано
свечано отварање. Све ово даје
предуслове за организацију културних догађаја у Иванову, ка-

ко би публика могла да ужива
у квалитетним програмима.
Важан је опстанак удружења
Мађарско културно-уметничко
друштво „Боназ Шандор” из Иванова, чији је циљ да негује и
преноси традиције и обичаје буковинских Секеља који ту живе, прошле године је уз помоћ
Државног секретаријата за националну политику Мађарске
преко Фондације „Бетлен Габор” купило кућу у центру села,
где, осим редовних окупљања,
треба да буде уређена етно-соба. Прошло је двадесет година
од оснивања удружења, тако да
су прослава ове значајне годишњице и званично отварање куће такође укључени у овогодишњи план рада. Финансијска
подршка за активности удружења може се обезбедити путем
домаћих и мађарских донација.
– На почетку године смо поднели конкурсе за планиране манифестације, од којих смо више одложили за другу половину године. Веома бисмо волели
да реализујемо освештење нашег седишта, Смотру мађар-

ских културно-уметничких друштава јужног Баната и, на крају године, „Јужнобанатски сусрет божићних обичаја и витлејемских игара”. За ове програме очекујемо донације – рекао
нам је Андраш Немет, председник МКУД-а „Боназ Шандор”.
С доласком лепог времена
има пуно посла око нове куће,
али чланови друштва се радо
прихватају уређења, јер имају
једно место где могу редовно
да се виђају, друже и припремају за прославе. У већим радовима и Месна заједница им
пружа помоћ.
У Иванову су се пре буковинских Секеља, 1868. године,
настанили банатски Бугари –
Палћени, који од тада чувају
свој језик, традиционалне игре,
обичаје и веру. Удружење банатских Бугара „Иваново–Банат”, које делује и данас, наследник је удружења која су
радила претходних година. Аугустин Калапиш, председник
удружења, рекао је да ће, поред покретања традиционалне
фолклорне групе, бити организоване и језичке радионице
за неговање палћенског бугарског језика.
– У Дому културе имамо канцеларију, то је канцеларија Националног савета, коју је лично председник Прванов – бивши председник Бугарске – отворио пре пуно година. Она се
користи за наше потребе, ту је
сав канцеларијски материјал,
ту одржавамо састанке Управног одбора. За наша окупљања
подједнако можемо користити
просторије Дома културе и школе – изјавио је председник удружења Аугустин Калапиш.
Добра сарадња међу ивановачким институцијама и организацијама уродила је плодом,
па ће убудуће сви заједно моћи да уживају у просторијама
које су набављене, односно обновљене од донација.
Илона Лечеи

И ПОСЛЕ СЕДАМДЕСЕТЕ ГОДИНЕ ЖИВОТА

Једноставне, али сјајне вежбе
Брачни пар Месарош из Војловице радосно је прихватио
посету. Према њиховим речима, већ их је посетило неколико заинтересованих новинара
након што су сазнали за Маћашев гимнастички таленат.
Упркос годинама живота, он
ужива добро физичко и психичко здравље. Маћаш је рођен 1948. године и од својих
младих дана изводи гимнастичке вежбе, које с невероватном лакоћом и дан-данас
представља на разним ручно
из ра ђе ним гим на стич ким
реквизитима.
Маћаш и Естер Месарош живе
у складном, срећном браку већ
педесет једну годину. Маћаш,
који има 72 године, већ петнаест година ужива у заслуженим пензионерским данима,
док Естер, поред послова домаћице, већину свог слободног времена проводи у неговању своје цветне баштице. И док
смо се неко време дивили Естерином цвећу у дворишту, Маћаш је већ био спреман да представи вежбе. Оно што је вредно дивљења, јесте то што он
изводи својеврсне, несвакодневне вежбе неколико пута дневно, како би одржао своје физичко и ментално здравље.
Скромни дом породице Месарош има посебно место за
опрему потребну за гимнастичке вежбе: карике, вратила, клупе, љуљашке, који се користе у
свакодневној употреби, без обзира на временске прилике.
Пошто је и овог пута падала
киша, могли смо да се дивимо

њима, играмо се.
На питање да ли образује
младе, одговорио нам је:
– Да, младе обавезно, а ја
идем на фудбал два пута недељно, како кад... Сад кад није
могло због епидемије нисмо
ишли, али углавном волим да
играм фудбал.
Као својеврсни изазов користи сваку прилику да објави:
волео би да упозна некога ко
би могао да савлада и покаже
вежбе које он презентује.

првим вежбама на карикама и
вратилу постављеним у ходнику. Он је толико искусан гимнастичар да је у стању да све
време прича о ономе шта управо ради а да се по гласу уопште не примећује коликом оптерећењу је изложено његово
тело.
Након тога били смо очевици разним спектакуларним вежбама на гимнастичким справама, које је повремено прекидала пролазна киша.
Редовна фискултура два
пута дневно
Маћаш Месарош је представио детаље свог свакодневног
тренинга с невероватном лакоћом, чему је додао и објашњења:
– Овде вам није потребна само снага, само снагом не можете ништа! Колики год да су
мишићи руку и тела велики,
све је узалуд. Ја немам наро-

чито развијене мишиће, али не
пијем ништа за њихово повећање. Све је једноставно, нормално. У овим вежбама ум и
мишићи делују уједно!
На питање шта он ради за
своје здравље и одржавање свог
физичког стања, одговорио је
кратко:
– Гимнастика је пола здравља. Ако то радите сваки дан,
то је попут лека. Ко може издржати док није болестан. Дакле, ко год то може да поднесе, требало би да вежба.
Питали смо га да ли то ради
од младих дана, од детињства.
– Од малих ногу, јер сам јако волео гимнастику у школи
и војсци, а после војске почео
сам да радим гимнастику сам,
код куће. Имам клупу, карике,
љуљашке, разне ствари које су
ми потребне, тако да не морам
никуд да идем. Ја радим код
куће, сам. Доста младих људи
долази, па тада и ја вежбам с

Породица је, поред здравља,
њихово богатство
Брачни пар Месарош с поносом спомиње чланове породице: три ћерке и њихове породице. Живот их је наградио са
седморо унучади и праунуком.
Иако неколико чланова њихових најмилијих живе у иностранству далеко од куће, на
лицима њихових родитеља се
одражава радост када их помињу. Верују да они који се не
могу овде снаћи морају отићи,
али овде увек постоји породично гнездо, где се очекује и повратак оних који су далеко од
куће.
Неизоставно је питање да ли
чланови породице следе Маћаша у спорту.
– Сви унуци ме следе, јер су
вежбали са мном од малих ногу. Они имају справе, баш као
и ја, само у мањим величинама. Дечаци и девојчице подједнако су научили неке вежбе
– гласио је одговор.
Његова порука за младе је
првенствено да вреди вежбати, али само ко може, ко није

болестан, барем једном дневно. За себе каже да након буђења ујутро прво одради гимнастику, а свој дан завршава
исто тако гимнастиком пре одласка у кревет. Према његовим речима, захваљујући томе, здравље га добро служи,
не пати од високог крвног притиска или других болести. Наравно, исхрана је такође важна
за здравље.
– Да бисте очували здравље,
доручак је најважнија ствар која постоји. Многи људи греше
што не доручкују. „Доручковаћу касније”, кажу неки. Кад дође подне, ту је и ручак, они
споје доручак и ручак. То није
добро! Доручак је најважнија
ствар, као и да се увек доручкује у исто време – гласи мудар савет.

ште за цео Банат. И овде се
посао комбиновао с хобијима,
јер су му мо то ци кли би ли
страст још од малих ногу. Касније, чак и након пензионисања, зарађивао је додатни приход за своју породицу поправком мотора. Сада нема потребе за његовим радом, јер су савремене машине замениле старе мотоцикле.
У међувремену је стигла и
једна од његових унука, која се
радо придружила деди у показивању вежби. Након што је
киша по трећи пут престала,
њихов последњи заједнички
трик био је љуљање на аутомобилској гуми причвршћеној на
ланце. Био је то срдачан призор док су деда и унука, као
деца, уживали у лету својеврсне љуљашке. Оно што би мно-

Маћаш Месарош је своју пензију зарадио у Пошти: десет
година је достављао телеграме
и писма, а потом поправљао
мотоцикле у власништву По-

гима био изазов, за чланове породице Месарош је свакодневна забава, једноставна, али сјајна фискултура.
Илона Лечеи
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СТАРИ ЗАНАТИ У ДАНАШЊЕМ СВЕТУ

ЈЕДНА ОБУЋАРСКА РАДИОНИЦА И ЊЕНЕ ТАЈНЕ
Обућарску радионицу Чордић
у Дебељачи основао је чика Радисав из Идвора још пре много година. С обзиром на здравствене мере предострожности,
нажалост нисам могао лично
да сретнем обућара који је у
осамдесетим годинама, али независно од тога, још увек активан. Уместо тога, његов син Горан се обавезао да ће оживети
далеку прошлост. Причу, која
има охрабрујућу садашњост, а
има и будућност. Наравно, ово
откриће више не изненађује,
будући да је и Марко, потомак
који припада трећој генерацији, већ неко време темељно
укључен у професију оца и деда.
Они су моји суседи из улице, с
којима сам и раније често имао
прилику да се сретнем и пријатно разговарам. Чика Раде, веран свом добром обичају, рано
ујутро се бициклом вози до своје обућарске радње, која се налази у великој улици, у некадашњи низ мајсторских радионица, одакле су с временом заувек
нестали одани извођачи сјајних
професија. С појавом ванредне
ситуације гвоздене жалузине се
нису покренуле ни на његовој
малој радњи већ дуго времена.

Све док испред радионице мајсторов син и снаја нису почели
да продају на овај начин разне
комаде обуће упаковане у кутије, с неуништивим оптимизмом,
иако се и у њиховим главама
појавила мисао: ко би уопште
пожелео у оваквим тренуцима
да купи ципеле, сандале или
чак папуче за плажу? Поготово
када их, према тренутно важећим прописима, можете користити само код куће између четири зида или у башти.
– Тачно је да се крај света
предвиђа већ неколико хиљада
година, али ми се ипак не обесхрабрујемо – одговара Горан на
заједничко питање свих нас и
позива ме даље у скромну мајсторску радионицу свог оца. Сели смо на по једну столичицу,
дискретно се осврћем око себе.
Тик до нас, поред шалтера, налази се шиваћа машина марке
„пфаф 138-6 У”. На једној полици су алати, а на другој је низ
обуће преузете у периоду пре
тренутног принудног одмора,
која је затим поправљена. Зид
насупрот улаза краси мноштво
фотографија извађених из породичног фото-албума.
Професију је требало украсти
– Мој отац долази из Идвора,
из породице с ниским примањима, с троје деце. Њега су родитељи већ као дванаестогодишњака дали да буде шегрт код
локалног обућара – почео је Горан да размотава клупко приче.
– Иако су родитељи плаћали
мај сто ру шко ла ри ну, то ком

који је тренутно у пуноћа свог
живота и снаге, увек је био својеврсна сентиментална фигура. И остао је особа која није
само савладала напоран радни
ритам, већ такође може да ужива у створеним добрима, међу
породицом и пријатељима. Весело и одушевљено, а не може
пропустити ни свирање гитаре. У суштини, и нас је музика
повезала пре једанаест година.

прве године шегртовања мој
отац је углавном био замена
руку и ногу мајстора и мајсторице, а неретко би му поверили на чување и несташно дете
породице. Требало му је још
годину дана да започне делатности везане за струку – наравно, прво и у томе почевши
од најгорих помоћних послова. Штавише, на тај начин да
је вештине професије у најпотпунијем смислу те речи морао
да учи кроз пажљиво посматрање, скоро да краде од мајстора. Свет је тада био потпуно другачији него данас. Мој
отац на крају не само да је истрајао у служби већ је, када је
неколико година касније положио мајсторски испит, могао да се истакне као прави
мајстор чак и у „најлуђем” окружењу. Пресељење овамо је та-

кође један важан корак његовог осамостаљења. Дебељача је
била надалеко позната по својим вашарима и индустрији.
Овде је радио у фабрици обуће
„Мода” двадесет седам година,
након чега је отворио ову малу
радионицу у којој сада седимо
– прича Горан.
Биле су му потребне само
три године за промену, пре него што се с посла одржавања
машина у поменутој фабрици
ципела пребацио и сам на ову
струку. Дипломирао је као инжењер електротехнике, специјализован за високонапонске
жице, кога би свака велика компанија у то време с вољом запослила на пуно радно време,
без размишљања. На срећу или
пре на несрећу? – након деценија ово питање једва да вреди
више потезати – мој комшија,

Трећа генерација учи струку
– Предузетништво ће, највероватније, наш син преузети и
радити даље – наставио је Горан своју причу. – Марко је
кренуо стазом обућара од самог почетка, без непотребних
заобилазница. Његови учитељи у почетку не само да нису
разумели његову одлуку већ су
покушали да га усмере на друге, такорећи беспрекорне струке, видевши његове одличне
резултате у учењу. Бескорисно.
Сада већ комбинује све што је
од малих ногу научио од мене
и свог деде с техничким и технолошким знањем које је стекао у школи. А ако ће заиста
истрајати поред обућарског заната, и ако остане код куће,
њему ће већ бити лакше него
што је нама било. У смислу
пребивалишта и радне опреме,
свакако. А остало ће касније
да се формира.
Иако су Чордићеви велики
мајстори у било којем сегменту производње и услуга, у новије време, укључујући период
пре ванредног стања које је по-

чело средином марта 2020, настала је једна унутрашња хијерархија поделе рада. У погледу
својих тржишта, више су гравитирали „главном граду” централног Баната и селима која
му припадају. Тамо где и данас
квалитетна обућа има прођу.
За разлику од робе слабијег квалитета с Далеког истока...
– За нас су жеље и потребе
купца, корисника, увек на првом месту. Имамо и такве муштерије којима правимо обућу намењену лично њима. Они
то траже, али су такође спремни да плате за производ. Мом
оцу је некада давно, на пример, било довољно да само погледа, рецимо, сандалу и њеног носиоца и да у размаку од
неколико сати ту обућу већ направи на основу пуког памћења. Питате се да ли постоји деформација типична за вршиоце ове професије? Па да, постоји! На пример, загледамо
изблиза ноге те особе...
– Наравно, само до висине
глежња! – додаје млади газда
уз намигивање. Весели осмех је
одговор на то од стране његове
жене Розалије. За време нашег
јутарњег разговора, она ради у
продавници. Опраштам се. Док
одлазим, једна дама се занима
за летње папуче са шарама. Нешто се покренуло. Изнад нас,
изнад кутија са упакованим ципелама, пружали су се млади
округласти листови липе, надајући се извесности предстојећег месеца, званог Обећање.
Имре Мартинек

КАКО СУ ПРОТЕКЛИ ДАНИ СУПРУЖНИКА – ПЕНЗИОНЕРА

Бити у карантину
... Е, ово принудно стање је
свим генерацијама поштено задало лекцију. Овога пута сам
код панчевачког брачног пара
затражио (и добио) дигиталну
„аудијенцију”. Са свега једним,
али ипак суштинским питањем: како им протичу дани?
Писмо са одговором, датирано
15. априла, написала је тетка
Јулиана. Јулиана Балаша, наставница у пензији. Поштована

наставница, чија је разграната
плодоносна делатност током дугих деценија (идејни стваралац,
репортер, одговорни уредник ТВ
емисије „Мађарски минути”;
оснивач и председник невладине организације Центра за методику „Берчек Ержебет”; значајна личност у историјској Демократској заједници војвођанских Мађара од њеног оснивања; дугогодишњи члан председништва Мађарског КУД-а

IN ME MO RI AM

Карољ Лајко
(1943–2020)
У 77. години живота, после тешке болести, преминуо је Карољ Лајко, спортиста, професор, културни радник.
Рођен је 11. октобра 1943. године
у Бечеју, где је завршио основну и
средњу школу. Боксом је почео да се
бави 1959. године у свом родном
граду. Као врсни спортиста стигао је
у Београд, где је од 1962. године тренирао у „Црвеној звезди”. Већ 1963.
године је са екипом црвено-белих
боксера освојио Куп Југославије. У
Панчево је стигао 1965. године, у шампионски „Динамо”,
где је остао до краја своје такмичарске каријере, до 1973. године.
Карољ Лајко је током своје блиставе спортске каријере
био вишеструки сениорски и јуниорски шампион државе,
репрезентативац који је освојио две бронзане медаље на
балканским шампионатима, био је учесник Европског шампионата у боксу у Букурешту, олимпијски кандидат за Олимпијске игре у Мексику и Москви, један од најуспешнијих
боксера панчевачког „Динама” свих времена.
Поред изузетних спортских резултата, завршио је Факултет за физичко васпитање у Београду, па је по завршетку каријере радио као професор фискултуре и педагог у средњим
школама у Панчеву, све до пензионисања, које га је затекло
у Средњој машинско-техничкој школи.
Бавио се и друштвеним активностима у омладинским и
градским организацијама, помагао у раду Боксерског клуба
као тренер и функционер. Био је дугогодишњи члан, а у једном периоду и председник МКУД-а „Петефи Шандор”.
Поред успеха у спорту, његов највећи животни успех је
породица, супруга Марија, синови Карољ и Атила, унуци
Кристина и Петар, који су га подржавали у свим борбама, па
тако и у борби с болешћу.
На вечни починак је испраћен 10. јуна у Панчеву.
Нека ти је вечна слава, драги професоре Карољ!

„Петефи Шандор”); награђена
је Наградом за мањине, медаљом „Арач”, Витешким крстом
Мађара за заслугу за заједницу
и наградом „Животно стабло”
за животно дело.
Како нам протичу дани у
карантину?
Укратко, у спокојном помирењу са судбином. Опчињено, са
нама познатим, драгим – а сада
нажалост толико актуелним стиховима наших великана. Као и
код песника познатог код нас,
Раднотија, у срцу нам се ствара
понизност краткога даха према
непромењености, али за разлику од песникових тмурних мисли, ми се ипак надамо да ће
наш анђео чувар и даље стајати
иза наших леђа. И бескрајна носталгија. Неминовно се подсећамо и давно прошлих времена
певушећи оне наше старе песме.

„Старе песме, старе слике,
закрпе на капутићу, лутке од крпа
...
зов нашег детињства,
где си, сине – а ти где си, мама?”
Где су сада те девојке и ти
стасали момци који би сад застали испод наших тераса, испред наших врата, који би сада могли нахранити и напојити наше дуги низ година титране птичице, који би сада
спасавали наше баштице од бујног корова? Да, сада су они посвуда по беломе свету, растерани недаћама ратова, па касније од немаштине и безнађа.
Сада они у својој новој домовини, а ми овде на родној груди меркамо безбедно међусобно растојање и бројимо тренутке да бисмо стигли кући до забране за излаз.

Али, док гледамо слике нанизаних људских трагедија у
виду непрегледних редова ковчега у огромним халама, све се
минимализује. Све недаће што
су раније деловале громогласно, несносно, неподношљиво,
сада постају све мање битне и
неминовно преовладавају туга,
стрепња, језа... И, попут оне баке из стихова, скупљамо грање
охрабрења, али не у јесењој шуми, већ на начин који омогућавају и закључана врата за нама...
И, ето, улазимо из „шетње” у
цик зоре, пунимо „складишта”
неопходним намирницама и
витаминима за недељу дана,
затим следи скупљање нове снаге путем издашног сна, да бисмо после опет могли поново
прећи и у четири зида на ону
сунчанију страну света... Не само тражећи, већ и проналазе-
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ћи у њему све оне лепоте којима нас је живот подарио током
ових пролетелих осам деценија... И, по песнику, и ми као
птице, с гране на грану, обилазимо сва драга стара места и
скупљамо слатке успомене попут пчела с цвећа.
Има времена за евоцирање
успомена
И на том путу евоцирамо драге
успомене на плодоносне друштвене делатности, у чему нам
помажу и млађи привржени
пријатељи с понеком старијом
сликом на којој смо још „препознатљиви”. Успомене и филмови, књиге и концерти. Захваљујући нашим свештеницима
који су преносили црквене обреде, што нам је уливало наду.
И песме, и стихови, и поново
познати стихови. Класици, што

из књига, што из „малог прста”,
проналажење и најновијих бисера на сајтовима. Трагови већ
скоро заборављених делатности
из „домаће архиве”. Породична писма из протеклих сто двадесет година, живљи контакти
с млађом генерацијом породице Нађ са око 33 унука и са
осталом родбином.
То је уједно и време сазнања
о несебичној наклоности и помоћи наших пријатеља. Људска доброта нам поново задире до дна душе, то искрено настојање да нам помогну у заборављању оне тренутне неспособности створене принудом
околности, а и да ублаже психозу коју ствара перманентно
пребацивање због наше старости. Но, Богу хвала, терет тих
познијих година још и не осећамо превише. Засад. Па није
ни чудо ако неке примедбе понекад изражавамо и којим „профа ни јим об ли ком мо ли тве”
претежно са замерком на проток ин фор ма ци ја, да пра ву
истину – ако тако нешто постоји – треба да ишчепркамо
из мноштва често контрадикторних изјава и коментара.
Питаш како нам протичу дани у затворености? Укратко: у
принудном мировању тешећи
се уздигнутим формулацијама
наших великана: мирећи се са
недаћама горким, немоћним
осмехом... (Постоји ли и друго
решење?) Толико је још недовршених послова! (Можда ће
још бити прилике за штошта.)
И, помало шаљиво, у стилу оперете: „Удвоје, живот је пресладак сан, удвоје”.
Богу хвала, ово је за нас двоје и остварено!
Имре Мартинек

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
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BERUHÁZÁSOK A KIS TELEPÜLÉSEN

SÁNDOREGYHÁZA, AHOVÁ JÓ ELLÁTOGATNI
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 település. Földrajzi fekvésének köszönhetően, egyre többen keresnek itt
menedéket a városi környezetekből
mint turisták, vagy ideiglenes lakosok.
A rendkívüli helyzet ellenére a falu
központjában nagyon sok munkálat
folyt az elmúlt néhány hónapban
a sándoregyházi Helyi Közösség
tanácstagjainak és elnökének vezetésével. Maga a központ egy zöld
– övezetet képez, játszótérrel és
tatarozott középületekkel. A helyi
intézmények és szervezetek közötti
jó együttműködés meghozta gyümölcsét.
Látogatásunk alkalmával a Sándoregyházi Helyi Közösség Tanácsának elnökével, Duduj Jóskával
beszélgettünk, aki elégedetten nyilatkozott 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 valósítottunk meg, a művelődési otthon- és a napközi előtti parkolóhelyek és gyalogjárdák kiépítését.
A napközi a régi tűzoltóotthon átalakított épülete. Tehát megmaradtak a külső falak, minden más
új rajta – tájékoztatott az elnök.
A napközi – épület rendezésének 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 Iskola központi épülete szép és rendezett, felszerelése pedig korszerű,
annak ellenére, hogy az építmény
nagyon régi. Az iskola fejlesztési
tervében az egyik kiemelt cél, hogy

megőrizzék mindazt, amiről Sándoregyháza különleges és felismerhető, nemcsak a szűk térségben, 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 igazgatónője. Hozzátette, hogy előreláthatóan a következő tanévben néhány
gyerekkel több lesz az iskolapadokban és az óvoda előkészítő osztályban, mint idén.
A tervek szerint a következő
tanévtől, szeptember 1-jétől az óvodások egy csoportja is megkezdi
munkáját, egésznapos tartózkodással a három és fél évestől öt és
fél éves gyermekek számára. A felújított épület, amelyet a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület már nagyon régen nem használ, az iskola

telkén áll és átalakítása a Tartományi Oktatási Titkárság segítségével történt meg. Minden jel
szerint szeptembertől már itt várják a legifjabb sándoregyháziakat,
akik először indulnak óvodába,
és itt szerzik meg első tudásukat
a közösségben, miközben barátkozhatnak.
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 időszakot az épület rendezésére használták ki. Felújult az épület előtti
tér, de az épület is teljesen megváltoztatta arculatát. A munkálatokról Marko Guran, a Žarko Zrenjanin Művelődési Otthon igazgatója tájékoztatott.
- Kicseréltük a főbejárati ajtót
és az ablakokat, befejeződött a külső
homlokzat festése. Tervben van
még a könyvtár helyiségének rendezése. Február elején, a vészhelyzet
előtt, sikerült új villámhárítót szerelni a művelődési házban, így most
már biztonságos az épület.
Az előző évben a Bolgár Köztársaság Külügyminisztériuma által

támogatott első projektumként felújításra került a nagy moziterem,
az ősz folyamán már megtörtént
az ünnepélyes megnyitó. Mindezek
által a sándoregyházi művelődési
események megszervezéséhez adottak az előfeltételek, hogy a közönség
minőséges körülmények között élvezhesse 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 Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által egy házat vásárolt
a falu központjában, ahol a rendszeres összejöveteleken kívül egy
tájszoba kialakítását tervezik. Az
egyesület megalakulása óta 20 év
telt el, így e jeles évforduló megünneplése és a ház hivatalos megnyitása is az idei munkatervben
szerepel. Az egyesület tevékenységének anyagi hátterét hazai és
anyaországi támogatásokból tudják
biztosítani.
- Az év elején beadtuk pályázatunkat a tervezett rendezvényeinkre, amelyekből többet elhalasztottunk az év második felére. Nagyon szeretnénk megvalósítani a
székházunk felszentelését, a Délbánáti Magyar Művelődési Egyesületek 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 tennivaló a székház körül, de az egyesületi tagok szívesen vállalják munkát annak örömére, hogy van egy
hely, ahol rendszeresen találkozhatnak, barátkozhatnak és készülhetnek 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, hagyományos 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 működtetése mellett nyelvápoló műhelyeket szerveznek a paltyén –
bolgár nyelv ápolása céljából.
- Irodánk van a Műveldősi Házban, ez a Nemzeti Tanács irodája,
amelyet személyesen az elnök Bulgária volt elnöke, Georgi Prvanov sok évvel ezelőtt nyitott meg.
Az irodát egyesületünk szükségleteire is felhasználjuk, tehát van
minden irodai anyag, ott tartjuk a
Végrehajtó Bizottság üléseit is. Az
összejöveteleinkre egyaránt használhatjuk a művelődési otthon és
az iskola helyiségeit is – nyilatkozta
az egyesület elnöke, Kalapis Augusztin.
A jó együttműködés a sándoregyházi intézmények és szervezetek
között meghozta gyümölcsét, így
mindannyian együtt élvezhetik a
továbbiakban a támogatásokból
megszerzett, illetve felújított helyiségeket.

tornáztak velem együtt, kicsike koruktól. Nekik megvannak a szerek,
akárcsak nekem, csak kicsiben.
Fiúk – lányok, egyaránt megtanultak egyes gyakorlatokat – hangzott 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. Szerinte ennek köszönhetően szolgálja
jól az egészsége, nem gyötri sem a
magas vérnyomás, sem más betegség.
Természetesen, az étkezés is lényeges
az egészség szempontjából.

éven át sürgönyöket és leveleket
kézbesített, a továbbiakban pedig
a bánáti postahivatal tulajdonában
levő motorkerékpárokat javította.
Itt is egyesült a munka a kedvteléssel, mert a motorozás volt a
szenvedélye ifjú kora óta. Később,
nyugdíjazása után is a motorjavítással kereste meg a mellékjövedelmet családja számára. Most már
nincs igény a munkájára, mert modern gépek váltották fel a régi motorkerékpárokat.
Időközben megérkezett egyik
leány-unoka, aki készségesen társul
nagyapjához a gyarkorlatok bemutatásában. Miután már harmad-

- 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

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 hinta repülését. Az, ami sokak számára
kihívás lenne, Mészároséknak mindennapos kedvtelés, egyszerű, de
nagyszerű testgyakorlat.
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TESTMOZGÁS HETVEN ÉV FÖLÖTT IS

EGYSZERŰEN, DE NAGYSZERŰEN
A hertelendyfalvi Mészáros házaspár
örömmel fogadta a látogatást. Elmondásuk szerint már több érdeklődő újságíró látogatta meg őket,
miután tudomást szereztek Mátyás
gimnasztikai tehetségéről, aki életkora ellenére jó testi és szellemi
egészségnek örvend. Mátyás 1948ban 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 tevékenykedése mellett virágoskertjének ápolásával tölti szabad ideje
nagy részét. És amíg az udvaron
egy kis ideig Eszter virágait csodáljuk, 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 otthonában külön helyet kapnak a tor-

nagyakorlatokhoz szükséges karikák,
nyújtók, padok, hinta, amelyek mindennapos használatban vannak,
függetlenül az időjárási viszonyoktól.
Mivel ez alkalommal is eleredt az
eső, az első gyakorlatokat az előszobában felszerelt karikákon és
nyujtón csodálhatjuk meg. Annyira
kiedzett tornázó, hogy képes folyamatosan mesélni azt, amit éppen
csinál, miközben a hangján nem
észlelhető, hogy testét mekkora erőfeszítésnek teszi ki.
Ezt követően látványos gyakorlatoknak lehettünk szemtanúi, amelyeket időnként megszakított egyegy futózápor.
Rendszeres torna naponta
kétszer

Mészáros Mátyás elképesztő könynyedséggel mutatta be mindennapos edzésének részleteit, amelyekhez magyarázatokat is fűzött:
- Ide nem csak erő kell, az erővel
nem bír semmit! Nekem nincs különösen kifejlett izomzatom, de én
nem iszok semmit az izmok növelésére. Ezekben a gyakorlatokban
az ész dolgozik és az izom egyben!

Kérdésünkre, hogy mit tesz az
egészségéért és azért, hogy fenntartsa 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, gyermekkorától csinálja?
- Fiatal koromtól, mert én erőst
szerettem a tornát az iskolában
is, a katonaságban is, és a katonaság óta én egyedül tornázok,
itthon. Van padom, vannak karikák, hinta, mindenféle, ami kellene 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 leánygyermeküket és azok családját. Az élet
hét unokával és egy dédunokával
ajándékozta meg őket. Annak ellenére hogy az otthontól távol, külföldön 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 fészek, ahol hazavárják azokat is, akik
távol vannak az otthontól.
Elmaradhatatlan a kérdés, hogy
a családtagok mennyire követik
Mátyást a sportban?
- Az unokák mindannyian követnek, azért mert az unokák is
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RÉGI MESTERSÉGEK A MAI VILÁGBAN

EGY CIPÉSZMŰHELY ÉS ANNAK TITKAI
A torontálvásárhelyi Čordić lábbelikészítő műhelyt a torontáludvari (Idvor) származású Radisav bácsi alapította meg sok-sok esztendővel ezelőtt.Tekintettel az egészségügyi óvintézkedésekre, a nyolcvanas éveiben
járó, ám ettől függetlenül továbbra
is aktív cipészmesterrel személyesen
sajnos nem találkozhattam. Helyette
fia, Goran vállalta a (rég)múlt felelevenítését. A történetet, melynek
biztatóan nem csak jelene, de egyre
határozottabban körvonalazódó jövője 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 adódóan, korábban is gyakran volt alkalmam összefutni, jóízűeket beszélgetni. Rade bácsi, jó szokásához
híven, már kora reggel elbiciklizik
a nagyutcán lévő cipészműhelyéig.
A hajdani mestersorra, ahonnan –
az idők múlásával, egyre-másra tünedeztek el örökre a patinás szakmák hű művelői. A rendkívüli helyzet 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 fűszerezve, noha az ő fejükben is megfordult, ki a bánat kívánhat ilyenkor
cipőt, szandált vagy netán strandpapucsot venni? Pláne most, amikor- 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 kérdésére Goran, miközben beljebb
invitál édesapja szerény mesterműhelyébe. 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 kényszerpihenő előtti időszakban felvett,
majd megreparált rendelések sora.
A bejárattal szembeni falat megannyi, 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 gombolyítani 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 gyerekének pesztrálását is rábízták. Az
iparághoz inkább kapcsolódó tevékenységek elkezdéséhez – persze,
ott is először a legalja segédmunkáktól 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. Édesapám végül nemcsak kitartott a
szolgálatban, de mire néhány év
elmúltával letette az mestervizsgát,
akár a„legvadabb” környezetben is

képes volt igazi mesterként helytállni. Önállósodásának egyik fontos
lépése lett az ideköltözés is. A vásárairól és iparáról egyaránt messze
földön nevezetes Debelyacsára. Huszonhét évet az itteni Moda cipőgyárban 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 vezetékekre szakosodott villamosmérnök, 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 szentimentális alkat volt. S maradt.
Egy olyan ember, aki nemcsak a
kemény munkatempót sajátította
el, de a megteremtett javakat élvezni 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, mégpedig felesleges kitérők nélkül. Tanárai eleinte nemcsak hogy nem
értették döntését, de a korábbi kitűnő
tanulmányi eredményei láttán eleinte
igyekeztek más, úgymond menőbb
szakmák felé igazítani útját. Hasztalan. Mindazt, amit tőlem és az
öregapjától kicsi kora óta megtanult,
az iskolában kapott technikai és
technológiai ismeretekkel ötvözi immár. S ha valóban kitart a cipészet
mellett, meg itthon marad… neki
eleve könnyebb lesz, mint nekünk
volt. Lakhely és munkaeszközök tekintetében mindenképp. A többi
meg majd alakul.
Noha Čordićék a termelés és
szervizelés bármely szegmensében

mesterek, az utóbbi időkben – beleértve a kettőezer-húsz március
közepétől beálló szükségállapot
előtti időintervallumot is, kialakult
egy belső, ún. munkamegosztási
hierarchia. Felvevőpiacaikat tekintve inkább Közép-Bánát „fővárosa”
és a hozzája tartozó falvak felé gravitáltak. Arrafelé, ahol azért még
ma is van keletje a minőséges lábbelinek. A Távol-Keletről érkező,
gyengébb minőségű portékával
szemben…
-Számunkra mindig a vevő, a
kuncsaft óhajai és igényei az elsők.
Vannak olyan mustériáink is, akiknek egyenesen személyre szabott
lábbelit kell készítenünk. Ezt kérik,
de hajlandóak is fizetni a termékért. Édesapámnak hajdanán például, elegendő volt csupán egy
pillantást vetnie mondjuk egy
szandálra és annak viselőjére, néhány óra leforgása alatt máris
puszta emlékezetből elkészítette
azt a lábbelit. Kérded, létezik-e e
szakma művelőire jellemző deformáció? Nos, igen, létezik! Például, alaposabban megnézzük az
illető lábát…
„Persze, csak bokamagasságig!”
– teszi hozzá kacsintással a fiatal
gazda. Derűs somolygás erre a válasz felesége, Rozália részéről. Délelőtti diskurzusunk idején ő viszi
a boltot. Elköszönök. Távozásom
pillanataiban egy hölgy mintás,
nyári papucsok iránt érdeklődik.
Valami megmozdult. Felettünk, a
dobozokba csomagolt topánok felett fiatal, gömbölyded hárslevelek
nyújtózkodtak. A küszöbön álló
Ígéret havának bizonyosságában
reménykedve.
Martinek Imre

MIKÉNT TELTEK A NYUGDÍJAS HÁZASPÁR NAPJAI?

Karanténban lenni... nos, e kényszerállapot minden korosztálynak
alaposan feladta a leckét. Ezúttal
a pancsovai Balassa házaspárnál
kértem (s kaptam) digitális audienciát. Csupán egyetlen, mégis lényegre törő kérdéssel: miként telnek
napjaik?
A házaspár április 15-ei keltezésű
válaszlevelét Juci néni fogalmazta

meg. Balassa Julianna nyugalmazott
pedagógus. A Tanárnő, kinek kemény évtizedeken keresztül folytatott
szerteágazó és gyümölcsöző munkásságát (a Magyar Percek tévéműsor
„eszmei anyja”, riportere és felelősszerkesztője; a szép emlékű Börcsök
Erzsébet Vajdasági Módszertani
Központ elnökasszonya, a történelmi
VMDK egyik oszlopos tagja, a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Mű-

KARANTÉNBAN. LENNI.

- Csakhogy nem kijöttem, hanem bejöttem. Bejöttünk, már hajnal előtt megtöltöttük a raktárt az
egy hétre szóló létfenntartó, immunerősítő profán dolgokkal. Hogy
erőnket összeszedje egy kiadós alvás, 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 megajándékozott.

IN ME MO RI AM

Lajkó Károly
(1943–2020)
77 éves korában, hosszú, súlyos betegség
után elhunyt Lajkó Károly, sportember,
professzor, közéleti-mővelődési dolgozó.
Lajkó Károly 1943-ban született Óbecsén. Általános- és középiskolai tanulmányait szülővárosában fejezte be. Ökölvívói tevékenysége szintén Óbecsén kezdődött 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 boxbajnokságát. Pancsovára 1965-ben érkezett a Dinamó bajnokcsapatához,
amelynél versenyzői karrierje végéig, 1973-ig kitartott.
Lajkó Károly a fényes sportkarrierje folyamán ifjúsági- és felnőtt-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 ökölvívójaként tiszteli.
A kiemelkedő sporteredményei mellett oklevelet szerzett a
Belgrádi Egyetem Testnevelési Karán, majd sporttevékenysége befejeztével tornatanárként dolgozott Pancsova középiskoláiban. Megérdemelt 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 betegséggel való küzdelmében is támogatták őt.
Lajkó Károlyt június 10-én kísérték végső nyughelyére Pancsován.
Nyugodj békében, kedves Károly tanár úr!

hatalmat!... Lombos hajamba /
száraz ág hull. A száraz ágak hullnak. / s kijöttem, hogy erőm összeszedje, / mint a néni a gallyat, a
bánat.”

velődési Egyesület elnökségi tagja… - a szerző megjegyzése) Kisebbségekért Díjjal, Aracs-éremmel, a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével és Magyar Életfa díjjal köszönte
meg a közösség.
- Hogy hogyan telnek a napjaink
a vesztegzárban? Röviden: belenyugovással. Mint Sütő Adventjében, mindössze ellenkező előjellel.
Szívünknek oly kedves verssorok
igézetében. Könnyűléptű szívünkben ,,megterem az érett és tünődő
kevésszavú alázat”. De Radnótival,
a költővel ellentétben, remélni merjük 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 dédelgetett kedves madarainkat, és
mentenék a gaztól kertjeinket? A
világ minden táján szanaszét –
kergetve a háborúk viharától, majd
pedig a nélkülözéstől, a kilátástalanságtól. Jelenünkben ők ott(hon),
mi pedig itt(hon) méricskéljük az
egymás közötti távolságot, meg az
egyre fogyó (másod)perceket.
…És a végeláthatatlan csarnokokban némán és szorosan egymás
mellé „felsorakoztatott” emberi
tragédiák képkockái láttán eltörpül
minden. Minden korábbi, egetrengető(nek vélt) baj, sérelem és
óhatatlanul eluralkodik a bánat,
és a Bánat:
„A föld csöndje / fekszik, nehéz.
Ágak, karok nyúlnak: / Minden

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Александар Живковић • Уредници додатка: Синиша Трајковић и
Илона Лечеи • Преводиоци: Илона Лечеи и Јулиана Балаша
• Техничка припрема: Предраг Кнежевић • Фотографије: Имре
Мартинек, Шандор Идеи, Харгита Халас и „Фото Бата” • Лектори
и коректори: Јулијана Јовић (српски), Јулиана Балаша (мађарски)

feledtetni igyekeznek velünk e
kényszerűség szülte pillanatnyi ellehetetlenítésünket. No, meg életkorunk állandó orrunk alá dörgölését, mely állapotnak még, hál’
Istennek, nemigen érezzük igazi
súlyát. Még. S az sem meglepő, ha
mindezt olykor-olykor némi kocsis-imádsággal is fűszerezzük.
Leginkább abból adódóan, amiért
sorok- és nyilatkozatok tömkelegéből kell kihámoznunk a vegytiszta valót. Már ha egyáltalán létezik ilyesmi.

“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 emléken is elidőzve, amelyeket kedves,
fiatal barátaink is segítenek felidézni
egy-egy emlékkel. Régi fényképekkel, amelyeken még felismerhetőknek tetszünk. Emlékek és filmek,
könyvek és hangversenyek. Lelkészeinknek köszönve pedig lélekemelő szertartások. És versek, versek és ismét versek. Klasszikusok.
Könyvből és kisujjból. Újabb ötcsillagos felfedezések a megosztásokból, 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

-Kérded, miképpen telnek napjaink a vesztegzárban? Röviden:
vesztegelve! Költői hangulatban.
„Keserű, tehetetlen nevetéssel / Békülve meg akármi rendeléssel” miért, talán van más kiút is?! és
„Mennyi munka maradt végezetlen!”
– azért valamire talán még futja?!,
illetve operett-stílusban: „Kettecskén, az élet édes álom kettecskén.”
- Hál´ Istennek, nekünk kettőnknek, ez utóbbi is megadatott!
Martinek Imre

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
A projektum társfinanszírozója
Pancsova város

ТЕМА БРОЈА

Петак, 26. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Игре постоје искључиво због деце и сваки
њихов осмех данас је наша велика победа.
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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 чиме да својим основцима испуните време и како да им пажњу са екрана компјутера, телефона или телевизора преусмерите на нешто корисно и
довољно занимљиво, ево потенцијалног решења: „Дунав осигурање Спортске игре младих”!
Нова сезона је отворена овог
викенда у Прибоју, а „Панчевац” је био на лицу места.
Након неизвесног почетка године епидемиолошка ситуација се, на срећу, бар привремено 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 манифестација траје, имају само речи
хвале за овај концепт.
Основцима је на располагању десет спортских дисциплина, а да би се такмичили, не морају бити активни спортисти:
довољно је само да воле здрав
живот и да радо проводе време

с пријатељима. У понуди су:
улична кошарка, одбојка, одбојка 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 победе, медаља и признања далеко важнији дружење и добра забава, чега на овој манифестацији никада не мањка.

Све је бесплатно
Победници у сваком од градова надмећу се потом на државном финалу у Београду. До сада су сваке године најбољи у
држави путовали на суперфинале и мини-летовање у Сплит,
али је сада, због ситуације с короном, неизвесно да ли ће тако
бити и овог лета. Кроз Игре је,
иначе, од оснивања до данас
прошло преко 1,7 милиона учесника, 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.

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.
Многи су сада у мислима већ
поставили логично питање: колико ово све кошта? Најбоље
од свега је то што – не кошта
ништа. За децу је све бесплатно, захваљујући подршци председника Републике, Владе Србије, Министарства просвете,

науке и технолошког развоја,
генералног спонзора – компаније „Дунав осигурање”, као и
гиганата попут „Кока-Коле”,
„Електропривреде Србије”, Банке Поштанска штедионица,

бајке у овом делу света прослављено је великим ватрометом и концертима „Дејан Петровић биг бенда” и „Лексингтон бенда”, а уз велику рођенданску торту Игре су уједно
обележиле и седам година постојања у Србији.
На прослави су, између осталих, били и Лазар Рвовић, председник општине Прибој, Сплићанин Здравко Марић, оснивач
и председник Организационог
одбора Спортских игара младих, Тихомир Гудић, извршни
директор регионалне организације „Спортских игара младих”,
Жељко Танасковић, председник
Савеза за школски спорт Србије, Маја Марковић, директорка
центра за корпоративни маркетинг и бригу о клијентима „Дунав
осигурања”, Бојан Кекић, председник Извршног одбора Банке

Присутне је најпре поздравио
Филип Комарица, председник
Спортског савеза Прибој, техничког партнера „Дунав осигурање Спортских игара младих”.
– Захвалио бих на сјајној сарадњи 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 – поручио је Комарица.

– Дружење деце из Србије,
Босне и Херцеговине и Хрватске је нешто што морамо унапређивати и ширити, јер је то
много значајније од самог спорта и такмичења. Прибој се налази на месту где су се вековима спајале културе, државе и
цивилизације и природно је да
буде центар и почетак једне
овакве манифестације – истакао је Рвовић.
Као што је познато, „Спортске игре младих” у региону
конципиране су по узору на
праве Олимпијске игре, па је
стога незаобилазан део церемоније отварања полагање заклетве пријатељства и паљење
бакље пријатељства. Након што
је та традиција испоштована, а
пламен пријатељства обасјао
град на Лиму, уследило је велико славље, а бројна публика
уживала је у одличним концертима, велелепном ватромету и несвакидашњој рођенданској торти.
Драгана Кожан

Осмех као победа

Овогодишња сезона „Дунав осигурање Спортских игара младих” отворена је у петак, 19.
јуна, у Прибоју, у присуству ве-

Поштанска штедионица, Филип
Комарица, председник Спортског савеза Пробоја, Игор Ракочевић, потпредседник КСС-а
за мушку кошарку, Ратко
Николић, директор рукометне
репрезентације Србије, представници Општине Прибој, чланови Организационог одбора
СИМ Србије – Прибој 2020. и
многи други.

Он је подсетио на то да је,
први пут од оснивања Игара у
Србији, Прибој домаћин и трију државних првенстава за поједине узрасте деце, и то у атлетици (трка на 60 метара), у малом фудбалу и у игри између
две ватре, која је постала и заштитни знак Игара. До сада су
државна првенства у свих десет СИМ спортова одржавана

ПАНЧЕВКА ПРВА ДАМА ИГАРА
За нас Панчевце Игре су посебно занимљиве и због тога
што је председница те организације наша суграђанка
Ивана Јовановић. Караван
радости и пријатељства „Дунав осигурање Спортских
игара младих” ове године ће
проћи кроз 25 градова, а у
наш град долази 9. јула. Деца се све до тада за учешће
могу пријавити путем сајта
igremladih.rs или то могу учинити уживо, непосредно пре
почетка такмичења.
Панчево је претходних година имало своје представнике у Сплиту, а деца отуда,
али и с градског и државног
такмичења, носе прелепе
утиске, неретко и пријатељства за цео живот.

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.

Ето забаве какву би сваки
родитељ пожелео за своје
дете. Јер где још данас клинци могу потпуно бесплатно
да се забављају, друже, такмиче и притом уче оне најважније, животне лекције – о
пријатељству, фер-плеју, то-

Као на олимпијади
Лазар Рвовић, председник општине Прибој, у име локалне
самоуправе и свих Прибојаца

Игре у наш град
долазе 9. јула, а деца
се све до тада за
учешће могу
пријавити путем сајта
igremladih.rs.
захвалио је целој екипи „Спортских игара младих” на томе
што је овом граду, како је рекао, дата шанса да буде део
једне велике породице и изузетно добре манифестације.

Уче од најбољих

Величанствен почетак

ликог броја гостију и угледних
званица из Србије и региона.
Отварање новог поглавља у
историји најлепше спортске

сваке године јој се враћају у
све већем броју.

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

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

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

у Београду. Првенства су одиграна 19. јуна током дана, док
су надметања у осталим спортовима на програму била дан
касније.
Током церемоније у Прибоју присутне су путем видео-порука поздравили и амбасадори Игара: истакнути спортисти
Лука Модрић, Немања Матић,
Никола Карабатић и Пеђа Мијатовић, као и Јоханес Хан, комесар за европску политику и
преговоре о проширењу.
У име Савеза за школски
спорт Србије, који је од оснивања Игара у Србији технички
партнер те организације, публици се обратио Жељко Танасковић, прослављени одбојкашки
репрезентативац наше земље, а
данас председник Савеза.
– Спортске игре задовољавају потребе младих не само за
спортом већ и за дружењем.
Честитам организаторима на
свему ономе што чине да деци

леранцији, упорности, заједништву и свим другим важним особинама и поступцима који чине сваког
истински великог човека.
Онаквог какав бисте сигурно
волели да и ваш наследник
постане једног дана.

Ивана Јовановић, председница „Дунав осигурање Спортских игара младих Србије”, поручила је да је срце Игара ове
године у Прибоју.
– Желим да кажем хвала нашим пријатељима из општине
Прибој и Спортског савеза Прибоја на томе што су постали
део СИМ породице у 2019. години и што смо најлепшу
спортску причу наставили да
заједно креирамо и ове године. Хвала вам на подршци и
посебно хвала на томе што сте
заволели Игре и што сада заједно настављамо да, у истинском спортском
духу, за славу Игара, Прибоја, Србије,
региона,
спорта и пријатељства, радимо за
нашу децу тежећи да постанемо
нова инспирација
за будуће генерације. Игре постоје искључиво због
деце и сваки њихов осмех данас је
наша велика победа – истакла је
Ивана Јовановић.
Отварање Игара у Прибоју није
пропустио
ни
Здравко Марић,
човек који је пре
24 године у Сплиту основао Игре.
Он је захвалио домаћинима на гостопримству и поручио деци да су
Игре направљене
само за њих и захвалио им на томе што препознају вредност ове
манифестације и
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АКО ПРВИ ПУТ КУПУЈЕТЕ СТАН И ТРЕБА ВАМ КРЕДИТ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Зашто су провизије „Пејпала”
драстично порасле?
„Пејпал”, једна од најпопуларнијих
светских компанија за електронски
трансфер новца, недавно је променио
праксу и увео нова, далеко неповољнија правила за кориснике у Србији.
Многи су се ових дана непријатно изненадили висином провизије коју им
је ова компанија наплатила при трансферу новца. Ево о чему је реч.
До сада су, наиме, сви они који су
свој налог повезивали с девизним
рачуном у некој од домаћих банака,
преко ове платформе могли да пребацују и подижу новац у девизама
уз плаћање фиксне провизије. Сада,
међутим, све девизне износе „Пејпал” аутоматски конвертује у динаре, по врло неповољном курсу. Међутим, то није једина конверзија.
Док не стигне на исплату, новац често прође још једну или чак две конверзије, при чему клијент може да
изгуби и десет одсто новца.
У Народној банци Србије кажу да
су упознати с новом праксом „Пејпала”, која подразумева обавезну
конверзију износа страних валута у
динаре приликом пребацивања новца на рачуне у Србији, али да ниједан овдашњи пропис није условио
ову компанију да мења своју пословну политику у нашој земљи.
„Нити Народна банка Србије има
потписан било какав уговор који би
утицао на ово нити постоји било које друго питање које се тиче пружања услуга ове компаније нашим гра-

ђанима и привреди. Од почетка увођења опције пријема новчаних средстава НБС никада није видела сметње у томе да се новац повлачи у девизама на рачун код домаће банке,
без непотребних и неповољних трошкова конверзије у динаре”, кажу у
НБС-у за „Политику”.
Ова банка, како је објашњено, нема никаква надзорна овлашћења над
пословањем „Пејпала”, који представља страну институцију електронског новца са седиштем у Сингапуру, нити законски основ да према
њима предузима мере прописане Законом о платним услугама.
„Према Закону о девизном пословању, грађанима и компанијама је
омогућено да обављају трансакције
преко страних институција електронског новца, али надлежни органи у
Србији не могу контролисати пословање ове компаније јер се њено комерцијално присуство не налази у
нашој земљи. Другим речима, НБС
нема механизме којима може утицати на промену пословне политике
’Пејпала’ према српским резидентима, јер он и нема лиценцу НБС као
пружалац платних услуга”, кажу за
„Политику” из НБС-а и додају да су,
без обзира на све наведено, већ контактирали с „Пејпалом” и затражили објашњење. Промена праксе, потврдили су им, изазвана је променама у „Пејпалу” и наводно нема никакве везе с прописима у Србији.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

ФОТО: С. ПАВЛОВИЋ

Конкурс и даље траје

Таман кад помислимо да смо пронашли краља или краљицу бахатог
паркирања, наши суграђани превазиђу сами себе и успешно нас
демантују.
Фотографија коју нам је послала
наша читатељка са Содаре оставља
без текста, али сам призор већ говори више од хиљаду речи. Овакве

Петак, 26. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

сцене без одговора остављају само
једно питање: зашто? Зашто појединци имају потребу да овако нешто ураде?
Ако и ви имате кандидате за златну титулу у категорији најбахатијег
паркирања, фотографије њихових
„мај сто ри ја” по ша љи те нам на
pancevac@pancevac-online.rs.

НИЖЕ УЧЕШЋЕ – ВИША РАТА
И ОБРАТНО
Народна банка Србије дала је банкама
могућност да одобре ниже учешће при
узимању кредита за куповину првог
стана. Истражили смо шта то тачно
значи за грађане и да ли су банке заинтересоване да понуде овакве кредите.
Све грађане Србије који имају у плану
да први пут купе стан, а у бржем остварењу тог сна их је спречавала чињеница да немају довољно новца за учешће, вероватно је обрадовала
вест да је Народна банка Србије (НБС) одлучила да смањи висину
учешћа потребног за
одобравање стамбеног
кредита управо за куповину првог стана.
Ипак, то нажалост не
значи да су банке сада у
обавези да вам одобре
кредит уз мање учешће.
„Без обзира на то што
банке и даље, у складу
са сопственим проценама, могу приликом одобравања стамбеног кредита захтевати и веће учешће, очекивање од новог прописа јесте стимулисање конкуренције на тржишту стамбених кредита и олакшан
приступ грађана кредитима за куповину првог стана”, наводе у НБС-у.

Скупља дара него мера
Међутим, чак и да банке одобре учешће од 10 одсто, питање је да ли је
ово за грађане заиста повољнија варијанта, с обзиром на то да би рата
кредита самим тим била виша.
Како би ситуација са стамбеним
кредитима могла да изгледа убудуће,
најлакше је објаснити кроз бројеве.
Уколико, примера ради, купујете стан
од 50.000 евра, за учешће би вам сада,
по новим правилима, било потребно
5.000 евра. Уз, на пример, рок отплате од 25 година, рата би износила око
213 евра, са рецимо три одсто камате.
У случају да је учешће, као и до сада,
20 одсто, рата би била за око 30 евра
нижа. Разлика од тридесетак евра месечно тешко да се не би осетила у буџету просечне породице у Србији. Како ствари стоје, уколико банке и уврсте у своју понуду овакве кредите, на
сваком појединцу је да реално сагледа

своје могућности и да процени да ли
је у стању да поднесе ту финансијску
конструкцију.

Банке нису заинтересоване
Ипак, тренутна ситуација на терену
показује да банке нису заинтересоване да примене ову новину коју је понудила Народна банка Србије. Из Удружења банака, наиме, кажу да не по-

стоји никаква иницијатива за повећање обавезног учешћа ни на нивоу појединих банака, а још мање на нивоу
банкарског сектора. Када је реч о одобравању стамбених кредита, додају,

на ову врсту зајмова у првом тромесечју износила је 2,7%. Оно што грађани морају знати, то је да свака банка води своју пословну политику и да
посматра сваког клијента појединачно. Није нужно да идентичне услове
може добити сваки клијент, јер се његова кредитна способност процењује
на основу низа релевантних фактора.
Ми зато увек позивамо грађане да прво у својој банци затраже комплетну и прецизну информацију о могућностима које су им
на располагању”, наводе из Удружења банака
и додају да висина учешћа свакако јесте један
од фактора у дефинисању плана отплате.
„Кључни параметри
за банке приликом одобравања стамбених кредита су, пре свега, кредитна способност клијента и квалитет хипоте ке. Ови па ра ме три
директно утичу и на висину каматне
стопе, па самим тим и на износ рате
кредита. Требало би да сваки клијент с банком размотри оно што му
је по ну ђе но на осно ву ње го вог

ПАН ДЕ МИ ЈА ДО НЕ ЛА „ЦР НЕ ЛИ СТЕ”
Најмање 20.000 људи овог месеца је на „црној листи” банака, које
су због последица епидемије коронавируса драстично пооштриле
услове под којима одобравају кредите. Очекује се да ће банке ових
дана, будући да је крај месеца, радити нову анализу, која ће бити
основ за кредитну политику у јулу.
Тренутно кредите не могу добити радници седам ризичних сектора. На првом месту су хотели, а
следе туристичке агенције, аутоиндустрија и добављачи, затим
сектор продаје аутомобила и фирнема промене у кредитној политици
која је важила претходних месеци.
„Услови за стамбене кредите су веома повољни. Према подацима Народне банке, просечна каматна стопа

ме које се баве рентакаром, међународним путничким саобраћајем
и увозом и извозом.
Такође, мале шансе да им буде
одобрен кредит имају они који
раде код предузетника, у микро
или у малом предузећу, они који
су запослени краће од годину дана и они који у банци имају отворен рачун краће од дванаест месеци. Клијенти који „испуњавају”
сва три критеријума аутоматски
се одбијају, док остале банка,
пре ко нач не од лу ке, до дат но
анализира.
појединачног профила, како би за
себе пронашао оптимум између учешћа, дужине трајања кредита и износа месечних рата”, саветују у Удружењу банака.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ПРЕКРИВАТЕ КАМЕРУ НА РАЧУНАРУ?

Нисмо довољно занимљиви да би нас посматрали

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје Панчево и још три села
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова, у петак, 26.
јуна, без струје ће, од 8 до 14 сати,
остати цело Банатско Ново Село.
Истог дана без струје ће у три наврата остајати грађани Панчева. Најпре ће, од 8.30 до 10.30, без струје
бити Улица краља Милана Обренови ћа 3–9, Ули ца кне за Ми ха и ла
Обреновића 63, 65 и 67, самоуслуга
„Тесла” и банка. Од 11 до 12.30 струје неће имати становници Улице
Стефана Стратимировића 5–11 и
Улице Стојана Новаковића 8 и 10.
Од 13 до 14.30 без електричне енергије остаће они који живе у Стеријиној улици, као и у Улици Стојана
Новаковића 2, 4 и 6 и Љубомира
Kовачевића 2, 4, 6 и 8.
За понедељак, 29. јун, поново су
планирана искључења на неколико
локација у Панчеву. Од 9 до 13.30
струје неће имати део Улице Мило-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ша Требињца од Првомајске ка Улици Kраљевића Мар ка, Ули ца
Kраљевића Марка и Првомајска од
Улице Милоша Требињца до Улице
цара Душана, Улица цара Душана
од Kраљевића Марка до Првомајске, те Kрајишка, Семберијска и део
Босанске улице. Од 10.30 до 12 сати
на напајање електричном енергијом
не треба да рачунају они који живе
у Мачванској, Стражиловачкој и делу Босанске улице, а од 12.30 до 14
сати они који живе у Далматинској,
делу Јадранске и делу Бачванске
улице од Јадранске до Рашке.
У уторак, 30. јуна, од 8.30 до 14.30,
струје неће имати цело Иваново и
цела Омољица.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Ј. ТИМОТИЈЕВИЋ

З. ШАМАРА

У нашем модерном свету технологије не сналазе се сви тако добро. На
рачунару има трикова за које обичан
свет и не зна. С друге стране, интелигентни IT стручњаци некад злоупотребљавају компјутерско знање. Није
непознато да хакери воле да упадају
у туђе компјутере и служе се свачијим подацима.
Наравно, „компјутерски криминалци” ове ствари обично раде с јасном
намером и није уобичајено да они
прате „обичне људе”. Наши грађани
су безбедни и тешко да безразложно
могу да буду мета хакера. Али, у складу с тим проблемом, стручњаци препоручују да се на рачунар инсталира
неки квалитетан антивирусни софтвер који је способан да препозна и
блокира „нападе” на податке пре него што они учине било какву штету.
При томе, тај софтвер се редовно
ажурира. А многи и поред ове заштите покривају своју камеру, за сваки
случај...

Н. КРЊИЋ

М. НИКОЛИЋ ЈЕРОТИЋ

ЈОВАН ТИМОТИЈЕВИЋ, програмер:
– Не мислим да ме било ко шпијунира. Користим камеру само кад ми
треба, иначе је искључена. Иако знам
да постоји могућност да нас неко
„посматра”, не оптерећујем се таквим
стварима.
ЗОРАН ШАМАРА, пензионер:
– Верујем да је све што радимо на
рачунару доступно неким службама.
Али то није могуће променити. Живим нормалан живот. Евентуално поставим понеку слику на друштвене
мреже. Водим рачуна да то не буду
моји унуци или нека „провокативна”
слика. Једино што може да ми се замери јесте то што размењујем мејлове који нису баш политички подобни
за ово време, за ову власт.
НЕВЕНА КРЊИЋ, пензионерка:
– Највероватније постоји могућност
да нас неко прати. Како техника иде
напред, све је вероватно. Да ли су то
само нагађања или нису, не знам. У

Л. СТЕВАНОВИЋ

Љ. БРАШОВАН

сваком случају, ни сама могућност
није пријатна.
МАРИНА НИКОЛИЋ ЈЕРОТИЋ,
продавачица:
– Није искључено да нас гледају
преко камере, али не знам тачно о
коме би могло да буде речи. То могу
да буду и НАСА, и наши... Понекад
покривам објектив, за сваки случај.
ЛУКА СТЕВАНОВИЋ, ученик:
– Сматрам да није тачно да нас било ко посматра. Ми као појединци
нисмо ни важни. Прате оне који су
сумњиви због нечег или слично. А камеру и немам. Не мислим ни да ми
ико чита поруке које размењујем.
ЉИЉАНА БРАШОВАН, пензионерка:
– Мислим да неко мотри на нас. Не
отварам оно што не знам од кога је
стигло. Водим рачуна шта читам и гледам на интернету. Не посећујем странице које ми нису примерене, а камеру не покривам.
Јелена Катана

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.

СЕЛО

Ненад Туцаков,
панчевачки пчелар

ЋУДЉИВА ПРИРОДА ДЕСТАБИЛИЗУЈЕ ПЧЕЛАРСКУ СЕЗОНУ

БАГРЕМ ИПАК (СЛАБО) МЕДИО
Киша омела цветање
липе
Све очи поново упрте
у сунцокрет
Пчеларска сезона је отприлике
на половини. У недавно окончаној, вероватно и најважнијој,
багремовој паши, поједини произвођачи прошли су солидно, а
други релативно лоше. То је и
време ројења, које ове године
није било тако интензивно.
Ових дана почиње и цветање медоносне липе, које је најинтезивније на Фрушкој гори,
куда озбиљнији пчелари углавном носе своје кошнице. Међутим, већина то неће урадити
што због трошкова селидбе,
што због кишног периода, па
су њихове очи сада упрте у најиздашнију биљку за медобер
последњих година – сунцокрет.
С друге стране, почео је да
ради дуго најављивани погон
за прикупљање и пласман меда под називом „Наш мед” у
Рачи. То се догодило у среду
17. јуна, а свечаном отварању,
поред државних великодостојника, присуствовали су и бројни пчелари. Они су на позив
Савеза пчеларских организација Србије (СПОС) искористили прилику да обиђу поменуте фабрике.
О томе шта о свему наведеном мисле неки од овдашњих
пчелара, биће речи у наредним редовима.

Без јаког ројевог нагона
Један од искуснијих, Ненад Туцаков, који поседује седамдесетак кошница, у вези с поменутим погоном каже да су надања произвођача меда да би
он могао да донесе боље цене
и услове откупа, као и да олакша пласман и извоз.
Што се текуће сезоне тиче,
он истиче да је на почетку она
веома обећавала у погледу развоја пчела.

Селити или не селити (кошнице) – питање је сад!
– Многе колеге су у марту
имале изузетно јака легла и
очекивало се да ће, уз адекватне временске услове, бити и
добра багремова паша. Међутим, наишао је касни мраз, који је оштетио пупољке те медоносне биљке, тако да многи
цветови уопште нису давали
нектар. Притом је у ударном
периоду било много кишних
дана, па се процењује да су две
трећине Србије остале ускраћене за ову пашу. Ја сам ухватио место у околини Крагујевца где је багрем медио и имао
око седам килограма по кошници, што није спектакуларно. Ројеви нагон је већином
угашен, а иначе се јавља када
има много више затвореног легла у односу на отворено. Било
је то тако до извесног момента, али је онда након багремове паше наишло време које нам
није било наклоњено, па су матице обуставиле залегање. Иначе, о одласку у Пешчару нисам
ни размишљао, најпре због кошаве, која исушује цвет и онемогућава му да лучи нектар, а
долази и до измрзавања, па је
тамо у последњих пет година
било веома лоше, чак и катастрофално – каже Туцаков.

СУН ЦО КРЕ ТОВ БО ЉИ ОД БА ГРЕ МО ВОГ?
Према речима Ненада Туцакова, багремов мед има мало полена и добар је за оне
који се плаше алергије управо на полен зато што је лако
сварљив и лепог мириса, а
тешко кристалише.
– Насупрот томе, мед од
уљане репице и сунцокрета
препун је полена и самим

тим има много аминокиселина, готових протеина, минерала, протеина... На питање да ли су добри за дијабетичаре, ја сам, као један од
њих, то више пута проверавао и након конзумирања
никад нисам имао никакве
промене нивоа шећера –
истиче овај пчелар.

С њим се слаже и колега Војкан Милутиновић и додаје да
је почетком маја багрем обећавајуће кренуо.
– Онда су почеле кише и помрсиле липову пашу, па сам
одустао од одласка у Беочин,
где сам ранијих година носио
кошнице и, рецимо, лане је та
биљка медила тридесет дана,
па су и приноси били импо-

– Али, као што рече један
колега, када га је било, било
је и меда. А што се приноса
тиче, очи су нам упрте у сунцокрет, који већ почиње да жути. Ипак, питање је да ли ће
да замеди, а тешко је селити
пчеле у атаре по овој киши
због блата. Што се багрема тиче, био сам у Пешчари, где је
једним делом промрзао, али

КО ЛИ КИ ЈЕ ИЗ ВОЗ МЕ ДА?
Према
прошлогодишњем
извештају СПОС-а, лане је
свеукупно отишло у извоз
две хиљаде и триста тона
меда, у износу од близу девет милиона евра. Када је
реч о увозу, у истом периоду
увезено је педесетак тона, у
вредности од преко 264.000
евра, али је ту махом реч о
зантни. Тако сам одлучио да
одмах кренем на сунцокрет, од
којег се сада, по свему судећи,
може очекивати свашта или
ништа. Једноставно, њему дефинитивно не иду у прилог толико влаге и температуре од
18 степени. Међутим, ако оне
скоче и буду између 22 и 28
степени, може се поновити чак
1991. година, када је било 50
килограма по кошници и двапут се „врцало”. Када је разројавање у питању, ја то урадим у
првој недељи багремове паше
и онда нема проблема – истиче Милутиновић.

Наде у погон у Рачи
И старчевачки медар Стеван
Петровић на свом пчелињаку
није имао ројевих нагона, а
није ни чуо да га је било у
околини.

егзотичним врстама. Подаци СПОС-а о извозу меда у
последњих петнаест година
указују на то да је он драстично увећан. Примера ради, 2004. године српски
пчелари су преко границе
продали 122 тоне, док је
највише меда извезено
2013. године – 3.371 тона.
је то велико пространство; лепо је цветао четири-пет дана
средином маја, па сам имао
око осам килограма у просеку
и тиме сам релативно задовољан. Притом, пчеле су у кошнице навукле и полена, а није лоше ни што се легла тиче.
Када је реч о погону, све је то
још увек у повоју; по мени је
то добра идеја, али видећемо
да ли ће људи који то воде
успевати да налазе купце и како ће бити исплаћивано – наводи Петровић.
На срећу, оног што је последњих година, мимо утицаја
природе, веома мучило пчеларе, а тицало се понашања појединих неодговорних људи, као
што су крађе и тровања, засад
на нашим просторима ове сезоне није било, за разлику од,
рецимо, Хрватске.

ВЕЛИКИ ДОГАЂАЈ ЗА НАЈСТАРИЈЕ ПАНЧЕВАЧКО МЕСТО

Старчево добило својеврсни музеј
Оно за шта је поодавно постојало небројено аргумената, у
виду несагледивог културног и
историјског наслеђа, догодило
се у четвртак, 18. јуна, када је
званично отворен својеврсни
старчевачки музеј. Реч је званично о Едукативно-изложбеној поставци „Старчево кроз
векове”, која обухвата периоде
од настанка живота на овим
просторима од пре неких осам
миленијума, па до друге половине 20. века.
Том приликом на Тргу неолита уприличена је и пригодна свечаност, а бројне окупљене најпре је поздравио Петар
Андрејић, портпарол локалног
Савета Месне заједнице, који
је истакао да је ово још једна
коцкица у мозаику успешног
развоја места. Он је притом захвалио свима који су у томе
помогли, поред осталог и Граду Панчеву, у име којег је Немања Ротар, већник за културу, изразио уверење да ће ово
ускоро бити музеј и у правом
смислу, то јест да ће добити
све за то неoпходне дозволе.

И деца веома заинтересована за прошлост свог места
Потом су он и Дарко Јешић,
директор Дома културе, који
ће управљати том зградом, открили табле с натписом. Тиме
је симболички дат знак за почетак рада ове јединствене установе, након чега су врата за све
заинтересоване била отворена.
Њих је кроз хронолошки наслагану поставку водио Марко
Ивошевић, председник удружења „Пагус”, чији су је чланови

и осмислили, а направили су и
већину изложених реплика.
– Овај колоквијално речено
музеј обухвата период од осам
хиљада година насељавања места. Креће од старчевачке културе из доба неолита, а прати
и многе друге и ништа мање
значајне епохе – од белегишке
до моришке, чији су многи артефакти пронађени баш овде
тако далеко од извора, веро-

ватно због стратешког положаја. Поред трагова насеља из
средњег века, у другој просторији смо веома детаљно обрадили време Банатске војне границе. Помоћу картографских
и предеоних докумената приказали смо како је овај простор некад изгледао. Свакако
ће доћи и до допуњавања изложбе у складу са увећањем
интересовања суграђана, јер се
већ првог дана јавило много
људи с предлогом да донесу
интересантне старе предмете.
Трећа просторија је замишљена за повремене поставке, а у
плану је и израда неолитске
реплике у дворишту – наводи
Ивошевић.
Он је на крају истакао да едукативна поставка треба да буде заиста установа у којој би
неки будући истраживачи или
школска деца могли да уче о
овом месту, као и да због тога
нешто слично треба да има свако насеље зато што чува културу без обзира на то да ли је
стара осам хиљада или триста
година.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Стручна комисија Месне заједнице
отвараће понуде за избор извођача радова на асфалтирању Улице Жикице Јовановића у понедељак, 29. јуна. По
налогу те институције постављени су рефлектори на игралиштима у школском дворишту и у центру. Чланови удружења повртара „Брестовачки
род” одржаће састанак с представницима Института „Тамиш”. Радници ЈКП-а „Комбрест” посадили су у центру
око 180 садница бегонија, које је Месна заједница добила
од ЈКП-а „Зеленило”. Изложба уметничке фотографије
на тему „Изолација”, у организацији Дома културе, КФФА
Поњавица и КФС Србије, отворена је у уторак, 23. јуна, у галерији Ватрогасног дома.
Банатско Ново Село: Дом културе намерава, поред кречења
унутрашњости зграде, и монтирање додатних камера како
би запослени, аматери, посетиоци те установе, као и пролазници кроз центар имали
сигурност у случају незгода. У
плану је и замена балконских
врата изнад самог улаза у Дом,
као и мењање дела олука.
Долово: Почела је изградња
Трга Мите Вукосављева, на
којем ће, поред дечјег игралишта, бити и театар на отвореном с полукружним трибинама и клупама, као и терен
за кошарку пресвучен тартан
подлогом. Волонтери Месне
заједнице су у суботу, 20. јуна, мештанима села делили
еко-торбе.
Глогоњ: На иницијативу локалних пољопривредника и
Ме сне за јед ни це, рад ни ци
ЈКП-а „Зеленило” орезали су
ветрозаштитни појас у зони
раскрсница атарских путева
и магистралног пута, чиме је
повећана прегледност. На дечјем игралишту у парку монтирани су дрвена кућица и
возић, а постављене су и две
клупе испред Поште.

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

стадиону Фудбалског клуба
„Стрела”.
Јабука: Месна заједница обавештава суграђане да ће од
24. до 29. јуна бити обављени
радови на санацији рупа на
путевима у селу и моли све
учеснике у саобраћају да за
то време буду обазриви. Удружење жена „Златна јабука”
уприличиће хуманитарну акцију под називом „Сврати на
кафицу” у недељу, 28. јуна,
од 16 сати, на платоу испред
Дома културе, ради прикупљања средстава за помоћ
чланици оболелој од мултипле склерозе.
Качарево: Уз помоћ Града
Панчева, реновиран је објекат Дома пензионера, који је
свечано отворен у суботу, 20.
јуна.
Омољица: Настављена је санација крова Дома културе,
као и радови на завршетку
фасаде. Бетониране су стазе
у парку код цркве. Припреме
фудбалског клуба за следећу
сезону почеле су 22. јуна.
Старчево: Едукативно-изложбена поставка „Старчево кроз
векове” свечано је отворена у
четвртак, 18. јуна, на старчевачком Тргу неолита, када су
наступили КУД-а „Неолит”,
као и легендарни вокал чувене групе „Бијело дугме” – Ален
Исламовић. Овај својеврсни
музеј биће отворен и наредних дана, па ће тако у петак,
26. јуна, радити од 12 до 16
сати, а наредног дана од 14
до 18 сати.

ОДРЖАНИ ИЗБОРИ У ШЕСТ МЕСТА

СНС убедљив
Прошло свега троје
опозиционара
Редовни избори за савете месних заједница одржани су у недељу, 21. јуна, у шест насељених места. У свима њима убедљиво су победиле листе Српске напредне странке
и освојиле апсолутну
већину у новим сазивима, што је било очекивано, с обзиром на
то да противкандидате готово да нису ни имале.
Свеукупно гледано, успело је да
про ђе са мо тро је
представника опозиције – у Качареву је
то двоје припадника Со ци ја ли стич ке
партије Србије, а у Глогоњу – члан Групе грађана
„Панчевачки фронт”.
Вреди навести и ко је у
сваком месту задобио највеће поверење суграђана, па је
тако у Брестовцу највише људи (380) заокружило име Татјане Цветановић; први у Глогоњу био је Славко Јовановски са 680 гласова; у Новом
Селу – Маријана Кесић (436),
у Ива но ву – Јо шка Ду дуј
(441), у Качареву – Саша Додевски (510), а у Старчеву –
Бранкица Драгојерац (592).

Наредних дана очекују се
конститутивне седнице нових сазива савета, када ће
би ти иза бра на и њи хо ва
руководства.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3, телефон 064/100-79-26

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА
И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26, и
обављају се од 14 до 20 сати, с тим што сваки од лекара ради само одређеним данима.
Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др Петар Алексић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Др Биљана Рашчанин Драганић
Ради СРЕДОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација),
• преглед + ОЦТ,
• ОЦТ – оптичка кохерентна томографија,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,

• пахиметрија,
• видно поље.

Др Владимир Драганић
Ради ЧЕТВРТКОМ и обавља следеће прегледе:
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• IOL мастер,
• преглед промена на капку.
* Доктор Владимир Драганић обавља и операције катаракте.

Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са
жељом да трајно поправе свој вид, а
самим тим и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им
уградња интраокуларних сочива, која је
могућа и у Специјалној болници „Свети
Василије Острошки”. То значи да старачка катаракта није једина болест која
се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу
интраокуларних сочива одлучују онда
када због врсте диоптрије коју имају не
могу више да задовоље своје животне
активности носећи наочаре или контактна сочива. Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
Ин тра о ку лар на
сочива препоручују се и људима
средњих година
којима је вид на
даљину и/или близину ослабио. Уколико спадате у ову
групу и непрактично вам је да баратате с више пари
наочара или не можете да се навикнете
на мултифокалне наочаре, можда је време да размислите о уградњи сочива. Ова
интервенција се препоручује и особама
које имају високе вредности плус или
минус диоптрије чијом корекцијом, помоћу наочара или контактних сочива,
нису задовољне.
Ипак, о томе да ли је уградња сочива
право решење за вас, одлуку доноси
офталмолог, након што сагледа све чињенице и детаљно прегледа медицинску документацију. Он ће тада одлучити и коју врсту сочива би требало уградити, а могућа је једна од ове три опције: асферична монофокална сочива, асферична моноблок сочива са жутим
филтером или пак мултифокална сочива. Цена операције ће зависити управо

од врсте сочива која вам је неопходна.
Сферичним или асферичним монофокалним сочивима исправља се рефрактивна грешка, која се односи на класичну минус или плус диоптрију. Треба напоменути да се њима не исправља
астигматизам (погрешна закривљеност
рожњаче), нити презбиопија (потреба
за ношењем наочара за рад на близу).
Асферична сочива имају примат у
клиникама широм западне Европе, будући да имају новији дизајн и да су начином њихове изградње побољшани
одређени недостаци сферичних сочива.
Она су се стога показала бољим у кориговању сферних аберација и контрастне
сензитивности – карактеристика видне
оштрине које утичу на квалитет вида.
Асферична моноблок сочива са жутим
филтером имају
исте карактеристике као класична
асферична сочива,
с тим што је површина сочива дизајнирана тако да
спречава преламање одређеног спектра сунчеве светлости, које код
појединих пацијената може неповољно деловати на важан центар за вид
на очном дну, познат као жута мрља.
Уградњом мултифокалних сочива
успешно се постиже корекција вида како на близину, тако и на даљину. Ова
специјално дизајнирана сочива у својој
структури садрже неколико концентричних прстенова, који имају различиту
моћ преламања светлости, омогућавајући пацијенту фокусирање на шири спектар удаљености. Погодна су за људе који су радно активни, који имају диоптрију за даљину и имају потребу да носе наочаре за рад на близину и на рачунару.
С друге стране, треба имати на уму,
мултифокална сочива се не препоручују
професионалним возачима, односно
људима који због природе посла често
возе у ноћним условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ и ПЕТКОМ по подне и
СУБОТОМ пре подне и обавља следеће
прегледе:
• диоптријски преглед (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед на рефрактометру и прописивање одговарајуће
диоптрије);
• офталмолошки преглед деце и одраслих
(одређивање видне оштрине са корекцијом,
преглед на рефрактометру, мерење очног
притиска, преглед предњег сегмента ока и
задњег сегмента ока са ширењем зеница);
• страболошки преглед код деце (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед
предњег сегмента ока, преглед на рефрактометру без и у циклоплегији, страболошки
преглед и преглед задњег сегмента ока на
широку зеницу);

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

• преглед предњег сегмента ока;
• преглед промена на капку;
• систематски преглед деце до 13 година
(одређивање видне оштрине без корекције,
страболошки преглед, колорни вид – препознавање боја);
• тестови за суво око (одређивање количине лучења суза);
• мерење очног притиска.

Отварање Специјалне болнице „Свети
Василије Острошки” значи и то да ће
између хиљаду и две хиљаде пацијената годишње који се налазе на листама
чекања за операцију катаракте бити
преусмерено у ову установу, где ће их, о
трошку РФЗО-а, оперисати тим стручњака с ВМА на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно
здравствено осигурање, предвидели
смо и одређени број гратис операција
катаракте како бисмо им помогли да
реше тај, до сада непремостив здрав-

ствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће др Владимир Драганић, начелник одељења за предњи сегмент
Kлинике за очне болести Војномедицинске академије и лиценцирани инструктор за операцију катаракте системима „Alcon and Bausch & Lomb”.
Доктор Драганић има тридесетогодишње искуство у овој области, а с 30.000
до сада урађених операција у врху је међу лекарима у целој Србији. Према његовим речима, сви материјали и машине
који ће се користити приликом оперативних захвата у „Светом Василију
Острошком” представљају оно најбоље
што тренутно постоји на тржишту.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Војномедицинска
академија

др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

др Миодраг
Шипчић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Војномедицинска
академија

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

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

АКЦИЈE ОД 11. ЈУНА ДО 8. ЈУЛА
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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

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

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

•

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

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•
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ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

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

Петак, 26. јун 2020.

ОГЛАСИ

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

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОПЕЛ агила 1.0, 2002. годиште, регистрован. 060/31129-64. (292484)

МЕЊАМ куцу 100 квм на Миси за стан у граду. 061/60049-00 (СМС)

ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу,
самоградња, димензије 100 х
166, може се регистровати.
Цена 20.000 динара. 064/21299-38. (292588)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
пратећим објектима у Иванову. 062/415-359, 064/828-3626. (291342)
ПРОДАЈЕМ плац 33 ара, са
кућом за бизнис, Новосељански пут 131. 064/276-08-08.
(292211)

ДОБРО теретни, макси 1.4,
2007, атестиран плин, регистрован. 064/130-36-02. (292613)
ЈУГО 55, 1987. годиште, у добром стању, регистрован.
064/587-50-24. (292613)
ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет,
2007, петора врата, фул опрема, 6 брзина, власник.
064/130-36-02. (292613)

ПОВОЉНО продајем машину
за производњу папирних џакова. 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, медаље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (292549)

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

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

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

КЛИМА уређај за хла+ђење и
грејање, недемонтирана, може да се провери исправност.
Купљена 4. 1. 2018 и грејалица радијатор са десет ребара
са два независна грејача, купљена 2. 10. 2019, на продају,
повољно. Контакт на телефоне 013/407-160, 063/872-4776. (292472)

ПЕЖО 106, 1100/60 кс, 2001.
годиште, троје врата, металик
сребрна, власник. 0963/278117, 064/176-91-85. (292610)
ОПЕЛ корса 1.0, 2001. метали, плава, клима, серво, даљинско, власник. 064/142-5593. 8292617)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (291663)
КУПУЈЕМ кола, стање небитно, до 2.000 евра. 063/16583-75. (292679)
КУПУЈЕМ аутомобиле од 70
до 1.500 евра. 062/193-36-05.
л8292680)

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

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
ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж 1,
или мењам за мањи ауто. Тел.
062/339-299. (292672)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

РАСПРОДАЈА кока носиља у
пуној носивости са фарме
„Дабић” у Панчеву по цени од
2.000 по комаду. Упис вршимо за 28. јуна 2020. године.
013/377-901. (292183)
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ПРОДАЈЕМ брачни и дечји
кревет. Тел. 355-039. (292453)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, замрзивач вертикални, фрижидер, комбиновани већи.
064/129-73-60. (292593)

Стовариште ГОЛИЈА
• комплетан
грађевински материјал
• шљунак, сејанац
са превозом

063/776-56-58, 013/252-06-64
ПРОДАЈЕМ комбиновани шпорет. 061/288-11-55. (202667)
ПРОДАЈЕМ лежај двосед, мало коришћен, као нов.
063/761-04-05. (29532)
ПРОДАЈЕМ четворо собних
врата. 061/153-34-61, 319-754.
(292524)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столови од 4.500, столице
од 1.600, лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (292640)
КОРИШЋЕНИ дрвени прозори већих димензија, балконска једнокрилна врата са шалоном, повољно. 062/121-0148. (292634)
КАУЧ, фотеља мојца, угаона
гарнитура, судопера с висећим, сто, столице. 063/86182-66. (292562)
ПРОДАЈЕМ тросед, две фотеље, дечји гардеробер, компјутерски сто, пећ крека весо.
069/251-77-24. (292560)
АЛУ ФЕЛНЕ са гумама 14 цоли и челичне фелне са гумама
15 цоли, и ауто-приколица.
063/822-04-11. (292559)

НА ПРОДАЈУ стару цигла, велики и мали формат, бибер
цреп и полет бечеј. 063/75529-05. (292545)

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 ланца грађевинског земљишта,
северна зона, преко пута „Секиног салаша”. 062/102-8916. (291823)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 064/473-10-72.
(291335)
ПЛАЦ 17 ари (10 х 170), Кудељарац уз „Техномаркет”,
инфраструктура. 063/729-7286. (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, објекат од 250 квм, незавр’шен.
064/260-05-34. (292506)

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

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-1147. (292391)
КУПУЈЕМ старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, шпорете, поправљам исте.
060/521-93-40. (292490)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (292482)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, белу
технику, ТВ уређаје. 063/19654-56, 061/130-44-33. (292556)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омљоци,
легализована, Ул. Максима
Горког бр. 83, Хусеин Ровчанин, Панчево, Цвијићева 17.
Тел. 320-038. (292550)
ПЛАЦ нова Миса, 21.000, Кудељарац, 26 ари, вода, струја,
26.000. (188), „UnaDalli”,
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 некретнине, Његошева 12. 061/262-0844. (292566)
ПРОДАЈЕМ пет ланаца са салашом, иза Кожаре, удара на Надел. 062/806-02-58. (292542)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа, приземље 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 плаца, 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 швапска кућа, 7 ари, гаража,
56.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (292630)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

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

• Буква, багрем, храст – најповољније

КУПУЈЕМО све метале, акумулаторе, гвожђе, телевизоре,
веш-машине, замрзиваче, шпорете. 061/322-04-94. (292650)

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре,
све остало. 061/206-26-24.
(292650)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, шпорете, долазим. 061/321-77-93.
(292650)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац. 063/895-8579. (292440)

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
062/873-19-80; 064/503-30-11
ЦЕНТАР, дворишни, кућа 78
квм, 1.5 ар, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (292584)
АМК некретнине. Продаја кућа, села, повољно. 061/26208-44. (292566)
БАВАНИШТЕ, 300 квм, све
сређено, две засебне јединице, 16 ари. „Гоца”, 063/89977-00. (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”, 063/899-7700. (292584)
ПРОДАЈЕМ спратну легализовану 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)

ПРОДАЈА, плац Долово, 16
ари, Лоле Рибара. 061/65450-08. (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 + локал, 44.000; Црепаја, 16 ари,
220 м, 43.000. „Јанковић”, 348025, 063/804-12-72. (292628)

СТАНОВИ
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ стан опремљен,
65 квм у Улици Лава Толстоја
20. Куткова зграда. 063/85631-61 (СМС)

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. 065/26642-28, 013/664-228. (292671)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

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

ПРОДАЈЕМ стан, 52 квм, други спрат, Котеж 1, код „Лидла”, 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, продајем једноипособан стан, укњижен, 1/1, 064/021-19-31. (и)
ПРОДАЈЕМ стан у центру града, код Нове поште, Карађорђева 2-е, комплетно реновиран, 70 квм, цена по договору. 063/824-06-22 (292485)
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ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Котеж 1, први спрат,
централно грејање. 061/69768-68. (292465)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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

ГАРСОЊЕРА, центар, 21 квм,
нова, изолована, ТА, кабловска, потпуно опремљена.
064/129-76-04. (292513)

ПРОДАЈЕ се стан од 65 квм, у
центру Алибунара. За све информације позвати 069/54011-66. (292178)

СТАН-КУЋА на дужи рок за
издавање у Новом селу. Потребно за пензионерку.
064/558-42-90. (292507)
ИЗДАЈЕМ нов стан, први
спрат, код Авива, на дужи период. 063/722-25-22. (292529)

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

ИЗДАЈЕМ тан, ненамештен,
48 квм, новоградња, Тесла.
064/327-55-50. (292520)

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

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на Котежу 2, 150 евра +
депозит. 063/319-498. (292564)

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

ИЗДАЈЕМ стан са централним
грејањем на Маргити.
064/171-26-69. (292558)

ПРОДАЈЕМ стан у Ковачици.
062/172-53-25. (292083)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан, Борска 3. 013/373-077.
(292554)

ТРОСОБАН стан, 72 квм, трећи спрат, две терасе, лифт,
ТА, могућност ЦГ, 70.000, договор. Звати после 17 сати.
Тел. 064/119-60-06. (292516)

ИЗДАЈЕМ кухињу и собу Маргита, Светозара Шемића 70-а.
Панчево. Тел. 013/354-703.
(292547)

ЦЕНТАР, једнособан, сређен,
усељив, 21.000. (188), UnaDalli, 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)

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.

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
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, полусутерен, 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. „Гоца”, 063/899-77-00. (292584)

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 градња, 67.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (29262)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, ЦГ, II,
32.000; Миса, 42 + 15, реновирано, 26.500. „Јанковић”, 348025, 063/804-12-72. (292628)
НОВА МИСА, једнособан, 33
квм, ВП, ТА, тераса, усељив,
22.000. (336), „Олимп” 351061, 063/274-951. (292621)
СОДАРА, двоипособан, 74
квм, XI, ЦГ, усељив, 47.000,
договор. (336), „Олимп” 351061, 063/274-951. (292621)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” поребне
куће, станови, плацеви у Панчеву. Брза реализација.
061/662-91-48. (292630)

ШИРИ ЦЕНТАР, једноипособан, I, 46 kvm, TA, 35.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (292663)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. Брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (292663)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, тераса, 88 квм, 60.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(292687)

АГЕНЦИЈИ „Милка”, потребни станови, све локације, куће. (67), „Милка М”, 063/74428-66. (292687)

СТАНОВИ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ИЗДАВАЊЕ

КУПУЈЕМО станове за реновирање, исплата одмах. (926),
„Купола некретнине”,
065/328-66-94. (292455)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Стрелишту, I
спрат, ЦГ. 065/201-18-41.
(292615)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

КОТЕЖ 1, прелеп, 34 квм,
ЦГ, 24.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (292687)

КУПУЈЕМ стан ниже спратности, централно, исплата одмах. Могућ договор. 066/53310-20. (29255)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II, 53
квм, ТА, 28.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (292663)

АГЕНЦИЈА „Дива некретнине”
купује стан у згради, исплата
одмах. 064/246-05-71. (292568)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

НА ПРОДАЈУ трособан стан,
78 квм, центар, новија градња,
II спрат. 066/351-656. (292590)

МИСА, двособан, 63 квм,
27.000; сутерен, 32 квм, једнособан, 15.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (292607)

КУПУЈЕМ станове за реновирање, Агенција „Тесла некретнине” (238), 064/668-89-15.
(292563)
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ИЗДАЈЕМ стан на Содари, 80
квм, комфорно наметшен.
Хитно. 064/888-60-98. (292600)
ИЗДАЈЕМ лукс опремљен дуплекс, 54 квм, Иве Курјачког
8. 064/118-64-57. (292414)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан
на Котежу 2. Намештен, кабловска, интернет, интерфон
централно и подно грејање са
топлом водом. Аутобуско стајалиште 100 м од зграде. Информације на број: 062/408713 (i viber). (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 сређен. 063/801-90-47. (292452)
ИЗДАЈЕМ полунамештен мањи двособан стан на Стрелишту, 45 квм, 6. спрат, ЦГ, 130
евра. 064/058-60-04. (292481)
ИЗДАЈЕМ намештен нов двособан стан, 46 квм, у ширем центру, Моше Пијаде 58. апарати
и намештај недавно купљени.
Грејање на норвешке радијаторе или инверторску климу.
062/886-85-83. (292473)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, 170 евра. 063/246509. (292470)

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2. 064/33906-76. (292467)

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, 061/612-8056. (292575)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија 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
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (291935)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, Војводе 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, Котеж 2, код Симпа. Тел. +381
60/362-22- 25. (292583)
ЛОКАЛ издајем, Аутобуска
станица, пијаца, Ослобођења
3, све намене. Употребна дозвола. 063/372-124. (292612)
ИЗДАЈЕМ локал 18 квм, угао
Светог Саве и Браће Јовановић., 064/231-07-33. (292685)
ИЗДАЈЕМ локал, 45 квм, центар, излог. 063/101-69-37. (292459)

Потребни радници за рад у фабрици:

5 мушкараца и 5 жена
Контакт телефон: 062/365-414, Јагода
ИЗДАЈЕМ намештен трособан
станл у центру града, изнад
СДК, 200 евра. 0637775-8119. (292576)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан,
Котеж 1, први спрат, празан.
066/664-61-12. (292577)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрлеишту, 7. спрат, ненамештен, 120 евра. 060/732-6261. 8292585)

(ф)

ПОНУДА

ПОТРЕБАН возац Ц и Е категорије са искуством за превоз
житарица. Пријава, сталан
посао. 063/884-22-71 (СМС)
ПОТРЕБНИ возачи са Ц категоријом за развоз по Србији.
062/889-01-20. (СМС)
ПОТРЕБАН нормалан мајстор
за молерско-гипсарске радове. 063/861-44-00. (292500)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан
на Котежу 1. ЦГ. 064/270-1550, 062/436-65-25. (292642)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобраћајна
школа, пет година искуства на
пословима возача или поседовање Ц категорије са било
којом средњом школом. Контакт: Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним данима од 8 до 16 сати. (292309)

ИЗДАЈЕМ намештен двособанс тан у центру, америчке
зграде. Тел. 066/807-03-04.
(292648)
КОТЕЖ 2, издајем двособан,
150 евра + депозит. 062/292393. 8292658)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, Котеж 1. Милан, 064/169-68-54.
(292659)
НАМЕШТЕН једнособан дворишни, ТА, код Хотела „Тамиш”, 90 евра. 064/122-4807. (292669)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, 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, потпуно намештен, у Ул. Иве Курјачког. Тел. 064/149-99-73.
(292675)

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
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04
(292586)

ПОТРЕБНО особље за припрему хране и рад на роштиљу. „Идеал”. 063/855-65-56,
063/133-14-63. (292138)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
Маркету „Идеал”. 063/855-6556, 063/133-14-63. (292138)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
шиваћим машинама.
069/238-07-65. (292596)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране. 064/18798-10. (292652)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан, искључиво брачном пару.
Тел. 063/188-40-09. (292587)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 2, унапред
две кирије. 065/689-85-12.
(292644)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни
возач, пица-мајстор, раднице
за палачинке и сендвиче.
062/339-279. (292067)

„Silex” doo расписује
конкурс за радно место:
ШЕФ ПРОДАЈЕ.
Услови ВС/ВСС. Пожељно искуство у продаји
материјала за завршне
радове у грађевинарству или сличним пословима. Пријаве слати у
року од 8 дана на
email: office@silex.rs
(5/292629)

ПОТРЕБАН радник у продавници „Пловак-плус”. Потребна возачка дозвола, познавање риболова и делимично познавање рачунара. Тел.
066/352-414, позвати од 9 до
12 сати. (292604)

ГОЛУБ такси тражи диспечера таксија. Предност радно
искуство у таксију и познавање града Панчева. Контакт:
Александра, 064/863-13-76.
(292451)
ПОТРЕБНА чистачица Ресторану „Звезда”, С. Шупљикца
88. 063/278-250. (292469)

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ
Ц категорије
за рад на стоваришту
„Голија”
063/776-56-58
ПОТРЕБНА РАДНИЦА, пицамајстор у пекари и пицерији.
069/130-75-68. (292486)
ПОТРЕНА девојка за рад у кафићу, Зелена пијаца.
064/419-38-38. (292493)
ПОТРЕБНА девојка за рад у кафићу. Звати на 013/331-241. (ф)
ДОМУ за стара лица потребна
медицинска сестра, неговатељица и спремачица. За све
остале информације позвати
065/523-05-95. (ф)
ПОТРЕБАН радник са искуством 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 помоћна радница у кухињи.
062/806-02-58. 8292542)

ЛОКАЛИ

Услед проширења обима посла
фирми DOO „Trijera”

ИЗДАЈЕМ локал 61 квм, Ул. Р.
Путника 14-а, Панчево. Тел.
063/540-209. (292312/р-4870)

потребне жене за рад у производњи,
до 45 година старости

ИЗДАЈЕМ два локала у центру, 18 и 12 квм, могућност
спајања. 066/866-49-00.
(292483)

Рад на паковању готовог производа.
Производња се одвија у две смене.

ПОТРЕБАН магацин до 100
квм, обавезан камионски прилаз. 063/213-797. (292432)

Свој CV можете послати на dejan.nikolic@trijera.rs
или позвати на број телефона 062/790-112, Дејан.

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај Јовина 2. 065/853-93-29. (292527)

Звати сваког радног дана од 9 до 15 сати.

Одлични услови уз могућност сталног запослења.

Петак, 26. јун 2020.

ОГЛАСИ

ПОСАО
ПОНУДА

ГРАЂЕВИНСКОЈ фирми „Pan
Bau Max” doo, хитно потребни 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)
ПОТРЕБАН помоћни радник у
штампарији,с а или без искуства, обавезна Б категорија.
061/175-49-14. 8292673)

ПОВОЉНО превозим кипером: песак 590 динара, шљунак 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, реновирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде, 063/865-8049. (292191)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (292095)

ПИЦЕРИЈИ „Калимеро” потребна радница. Звати од 12
до 23. 060/606-40-41. (292656)

ПОТРЕБНА радница за рад у
пекари, предност искукство у
раду у пекари. Тел. 063/88686-79. (292677)

КЛИМЕ, сервис и монтажа.
065/305-73-92. (292684)

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 рподају и кухињу у локалу „Код Тому Лесковчанина”. 065/90050-08. (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)

УСЛУГЕ
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ РАДОВИ, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73. (292653)
КАМИОНСКИ превоз до два
кубика: шљунак, песак, сејанац, шут, 1.500 динара.
062/355-154. (291769)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНК УРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ
ОДНОСА
• Једног НАСТАВНИКА (сва звања) за ужу
научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
– докторат из области медицинских наука – стоматологија, специјализација из области болести зуба и ендодонције, као и остали услови предвиђени 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 Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о
раду на одређено време од 5 (пет) година.

• Више сарадника у настави ван радног односа – клинички асистент, за школску
2020/2021. годину за уже научне области:
а) Клиничка медицина
б) Клиничка стоматологија
На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:
– завршен медицински или стоматолошки факултет и специјализација из одговарајуће области,
– да је у радном односу у неком од наставних база Стоматолошког факултета у Панчеву.
Са изабраним лицима се закључује уговор о извођењу наставе за школску 2020/2021 годину.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

ПРЕВОЗ кипером до два кубика, шљунак , песак, ризла,
шут... 064/505-62-44. (291950)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-2338. (292681)
ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање, уношење. 064/357-82-08. Босанац. (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, монтажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (292491)
КЛИМЕ: монтажа, демонтажа,с ервис, антибактеријско
чишћење, сервис беле технике. 060/521-93-40. (292490)
ДРВОСЕЧА исећи ће моторном тестером свако дрво које
смета. 063/369-846. (292487)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76. (29248)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (29248)
РАДИМО зидање, бетонирање, кровови, фасаде.
063/246-509. (292470)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, попроавке,
славине, одгушења канализације. 061/193-00-09. (292460)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(292603)
РУШЕЊЕ објеката, шупа, бетона, бетонирања, кошење
траве, одношење ствари.
060/035-47-40. (292595)
КОШЕЊЕ траве, корова, обарање стабала, рушења кућа,
ископи, бетонирања. 061/10933-53. (292595)
РАДИМО све послове физичке, рушења кућа, шупа,б етона, бетонирања, одношење
ствари. 064/122-69-78. (292595)
ПОПРАВКА компјутера, инсталација нових компоненти,
чишћење, одржавање. Брзо,
повољно. 060/351-03-54. (292546)

БОРИС
Тел. 064/444—66-74
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа
камионом за рад на висини.
060/366-65-57. (292463)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.

(8/292091)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије за унутрашњи транспорт. 064/140-70-87. (292664)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђумем, попављам, гуртне.
064/181-25-00. (291993)

ВРШИМ превоз, чистим подруме, таване, шупе, гаража.
Избацујем стари намештај и
стари отпад. Рушим старе
објекте. 061/130-44-33,
063/196-54-56. (292556)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
063/115-71-67. (292515)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством квалитетно,
педантно и повољно. 064/25251-75, 062/153-37-06. (292517)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације, нова купатила, поправке, одгушења, повољно, искуство, квалитет. 013/377-930.
(292565)
КОСИМ траву, коров, дворишта, воћњаке. Повољно. Зоран. 064/438-12-46, 061/68367-48. 8292572)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/17220-03. (292627)
ОДНОСИМО непотребне
ствари, чистимо таване и подруме. 061/31-97-69. (29259)
ВРШИМО услуге превоза теретним комбијем макси.
060/141-43-07. (292643)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (292650)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење слудопере, купатила, адаптације, поправке, замена одмах. 013/331-657, 064/49577-59. (292623)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, керамика, повољно. Проверите. 061/14138-02. (292626)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење купаћих када, 33 године искуствa. Www.baltokad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

СЕЛИДБЕ
Транспорт „Петров”
са радницима и без.
61/324-37-50, Стева

(292509)

У РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” Панчево: потребан конобар-ца са или без искуства и
помоћна радница у кухињи.
060/512-59-99. (292660)
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СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (292350)
ШЉУНАК, песак, сејаснац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим багерима, рушење кућа.
063/218-894. (292463)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. (292468)

Фирми „Faratel” doo
која се бави увођењем
система техничке заштите, 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 • Теренски рад у општини
Панчево • Обезбеђено
службено возило за теренски рад • Могућност
сталног запослења.
Пријаве на тел.
013/317-317, Војводе
Радомира Путника 25
(8/292647)

РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на
утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (292463)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, 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, набијање терена вибро плочом.
064/648-24-47. (292463)
СЗР ПАН-СТУДИО;: уградња
3 Д панела, декоративног камења. Молерско-гипсарски
радови. 061/137-97-11. (292495)
ФИРМИ PROMIST DOO потребни помоћни оператер на
паковању; оператере на машини за паковање. Доћи лично сваког радног дана од 8 до
16 сати, Улица Жарка Зрењанина 145. (2925093)=

Најбољној и највољенијој мајци, баки и супрузи

ВЕРИ ЈАКОВЉЕВИЋ
Воле те твоји најмилији
(85/292668)

ТЕПИХ сервис Путник, дубинско прање тепиха и намештаја. 302-820, 064/129-63-79.
(292683)
СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз, одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16, 063/731-7767. Владимир. (292508)
ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, рушење објеката, рашчишчавање
терена са утоваром и одвозом. Најповољније у граду.
060/425-54-43. (292463)
ФИРМА „КОРАНА” ДОО: вршимо уградњу водовода и канализације по приступаним
ценама. Вршимо реновирање
купатила, по систему кључ у
руке. Попуст на све врсте радова. 30 година искуства у
граду Панчево. За све ифнроамције,с авете и питања позовите на број 061/289-50-95.
(292674)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (292624)
КЛИМЕ свих типова и произвођача, сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом. Овлашћени сервис.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (292624)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-498.
(292592)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, потавка ламината.
062/976-18-42, 064/317-10-05.
(292678)

РАЗНО
НЕМАЧКИ: часови свим узрастима, 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 старију 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 Емилија Јаћимовић, IV/2, бр. мат.
књи. 0810216. (292475)
НЕГА старих и болесних инвалидних лица. 063/868-04-51.
(292521)

ТУРИЗАМ

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)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ МАКСИМОВИЋУ
играчу трофејне генерације
Играчи и управа Рагби клуба „Динамо”

СОКОБАЊА, апартмани и собе. Близу центра. 061/636-0857, 063/768-32-68. www.sokobanja.org.zorica (291227)
СОКОБАЊА, центар, апартман комплетно опремљен, све
у кругу од 100 метара. Тел.
065/205-45-48. (292450)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
стан, центар, паркинг, интернет. Тел. 065/288-20-83, Рушка. (292606)

(46/ф)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Са великом тугом обавештавамо да је 17.
јуна 2020. преминуо наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

После кратке болести преминула је наша драга

Са великим поштовањем и тугом опраштамо се од нашег кума и пријатеља

РОЗАЛИЈА КОВАЧ
11. VIII 1935 – 23. VI 2020.
трговкиња у пензији

РАДА СТАНИСАВЉЕВИЋ
1952–2020.
Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА,
син ДРАГАН, снаја ЈЕЛЕНА
и унуци УРОШ и РЕЉА

ЖИВОТЕ МИРЧЕТИЋА

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 којом је зрачила, остаће заувек у нашим срцима и давати нам утеху и снагу.

Почивај у миру.

Ожалошћени: супруг ДЕЖЕ, ћерке МАГДАЛЕНА, МАРТА и ГИЗЕЛА
са породицама.

ЗОРКА и КОКАН

Сахрана ће се обавити 25. јуна, у 13 сати у Скореновцу.

(8/292457)

(71/191635)

Последњи поздрав

(12/292471)

Наш друг, добричина

15. јуна преминуо је наш вољени

ЖИВОТА МИРЧЕТИЋ

РАДА СТАНИСАВЉЕВИЋ
Тата, оставио си трагове који се не бришу,
сећања која не бледе, доброту која се памти, бол и тугу који су вечни.

ЈАСМИНА
ИЛИЈЕВИЋ

Другови са Тамиша и преферанса: ДУБРАЈА,
РАША, СЛАВКО и ЉУБО

ЛАЈОШ ШМИТ

тетка
РОЗАЛИЈИ

1936–2020.

(63/292605)

Дубоко ожалошћени, опраштају се од њега: сестре ЕРЖЕБЕТ МАЂАРОВ, РОЖИКА ТОТКА и
брат АДАМ ШМИТ с породицама.

После кратке и тешке болести преминула је наша

Хвала за све, почивај у миру са својом Маргит
(72/292635)

(62/292597)

Последњи поздрав нашем другу, почивај у миру

Последњи поздрав

Твоја ДРАГАНА, ДАЛИБОР,
ЛАЗАР и АНЂЕЛА

МЕРИ СИТНИКОСКА КАЛЧОВ

(9/292457)

1960–2020.
Наша вољена сахрањена је 19. јуна 2020. у Иванову, али ће заувек живети у нашим срцима.

МЕРИ
КАЛЧОВ

РАДА СТАНИСАВЉЕВИЋ
КИКЕРЕЦ

РАДА СТАНИСАВЉЕВИЋ

АЦА, СЛАВКО, ЂУРА, ДРАГАН, БЕЛИ, СЕКА,
СНЕЖА ПЕРИНА, ИВИЦА, ВАСА, БАНЕ РУС,
РУЖА МИЛАНОВА, ЈОЦА ЏИПСИ

Комшинице, недостајаћеш нам...
Комшиница КАТИЦА
са породицом

Ожалошћени: супруг ПЕТАР са синовима
и њиховим породицама
(35/292522)

Изненада нас је напустила наша драга пријатељица

(86/292686)

(21/292280)

Последњи поздрав од пријатеља Маргићана.
ЈОГИ, ПЕПИ, ЖЕЉКО, МИЛЕ, БАТА, БОШКО,
МИТАР, БАТА МРЛАЈ, ФРЕНКИ и БАРНА
(20/292280)

Последњи поздрав

МЕРИ СИТНИКОСКА КАЛЧОВ

Последњи поздрав

ЦВЕТА
КОЦКА

ЦВЕТА КОЦКА
1940–2020.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

РАДИ
СТАНИСАВЉЕВИЋУ

РАДИ
СТАНИСАВЉЕВИЋУ

од породица СТАНИСАВЉЕВ и ВУЧКОВИЋ

од породица СЕКУЛИЋ
и ЂУКИЋ
(49/292540)

(48/292540)

Последњи поздрав

РАДИ
СТАНИСАВЉЕВИЋУ
(50/292540)

од стрине ЛЕПЕ
и брата БОШКА

ЗОРАН и БРАНКА,
унуци МАРКО
и МАРИНА
са породицом

(34/292522)

Последњи поздрав нашој драгој тетки.
Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Омиљени васпитач, колега, друг, пријатељ наш

ВАЛЕНТИНА, МИЛАН и ЈЕЛЕНА са породицом
(51/292541)

(74/292641)

ПОПУСТ

Последњи поздрав

РАДИВОЈУ
МИЛОВАНОВИЋУ

Чуваће је од заборава њени тужни: ЗЕЛЕ, НАЦА,
НИНА, ДЕЈАНА и ИРИНА са породицама

ЦВЕТА КОЦКА

од комшија

Остаћеш заувек у нашим срцима мама.
Син БОРИСЛАВ, снаја БРАНКА, унуци
СТЕФАНА и МЛАДЕН и праунука ФИЛИПА

(22/292492)

(81/292661)

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

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)

Петак, 26. јун 2020.

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав нашој драгој мами, баки и
прабаби

Гоцо, једина и најмилија моја

РУЖИЦИ ШОФРАНКО
Нека те анђели чувају.
Заувек твоји: РУЖЕНКА и БАТА
са породицама

(82/292662)

ГОРДАНА ЧОБАНИН РОДАНОВА
23. VI 1973 – 26. XII 2019.

(42/292534)

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату
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Прошло је пола године од твог изненадног и прераног одласка.
Свака твоја мисао, реч, поглед, покрет, жеља у мом су срцу и
мислима стално.
Утеха ми је да дани пролазе и бићемо опет заједно.

МИЛОШУ МИЛОВАНОВИЋУ
МИШИ
Брат ЈОВАН, снаја РУЖИЦА и синовци
ПРЕДРАГ и НЕНАД са породицама
(80/292655)

Последњи поздрав
брату

Напустио нас је наш брат

ЗОРИЦА
ГРУЈОСКИ

СМИЉИ
ЈОЦКОВ

Много те воли твоја мама ЂУРЂИНА

1967–2020.
Последњи поздрав од супруга СВЕТОЗАРА, синова
МИЛОША и НИКОЛЕ,
снаје АЛЕКСАНДРЕ, унуке
ТАРЕ и свекрве РУЖИЦЕ.

Хвала ти за све.
Почивај у миру.
ЗОКА и РУДИ
(56/292580)

(77/292649)

Прошло је пола године од смрти наше драге

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
(67/292602)

СЕЋАЊЕ

ТАМАРЕ ПЕРИЋ
рођ. Поповић

МИЛОШУ
МИЛОВАНОВИЋУ
МИШИ

МИЛОШ
МИЛОВАНОВИЋ
МИША

Много нам недостаје.

ТЕРЕЗИЈА АБАЏИН

Шестомесечни помен одржаћемо у суботу, 27. јуна, са почетком у
11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

2015–2020.

Последњи поздрав.

од брата ЂУРЕ
са породицом

МИПИ, МИРА
и ГОЦА са породицама

Заувек си у мислима твојих најмилијих

(69/292631)

(70/292632)

(45/292537)

Драги деко

Вољена и никад непрежаљена, у суботу,
27. јуна 2020, изаћи
ћемо до твоје вечне
куће

Тугују за њом: супруг НЕБОЈША, синови НЕНАД и ФИЛИП, унуке
МИЛИЦА и КАТАРИНА, унуци ВУК, МАТИЈА и ВЛАДИМИР, снаје
АЛЕКСАНДРА и КСЕНИЈА
(76/292646)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР БЈЕЛЕТИЋ
2002–2020.
Осамнаест година већ, а чини се некад као трен.

РОЗАЛИЈА ЕРДЕЉАН

Породица БЈЕЛЕТИЋ

(28/292504)

заувек ћеш бити у
мом срцу
Твоја унука
ТЕОДОРА
(83/292662)

РОКСАНДА
МИРКОВИЋ
ХОТИ

2. јула 2020. године одржаћемо четрдесетодневни помен, у 11 сати, на Старом православном гробљу.

Време пролази, а туга и бол не престаје.
Недостајеш мајко.
СРЂАН и БОСИЉКА
(52/292553)

28. VI 2010 – 28. VI 2020.
Последњи поздрав

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР ДАНГУБИЋ

чика МИШИ
Братаница ЈАЦА,
зет СЛАВИША
и унуке МИЛИЦА
и МИЉАНА
Недостајеш...
(78/292651)

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

Како време одмиче, све
више нам недостајеш

Породица ДАНГУБИЋ

(84/292666)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

СЕЋАЊЕ
27. јуна 2005. опростили
смо се од нашег драгог

(27/292502)

ПОМЕН

ЗОРИЦА
ТМУШИЋ
28. VI 2015 – 28. VI 2020.
2015–2020.
Пуно нам недостајеш. Волимо те.
Девер ДРАГАН, РАДИЦА, АЦА и ДАЦА ТМУШИЋ

Хвала ти за све што
си чинила за нас.
Брат КРСТА
са породицом

(55/292574)

(39/292528)

ЗОРИЦА ТМУШИЋ

РАДОСАВА
МИЛОВАНОВИЋА
С љубављу се сећамо
једног доброг човека
великог срца.
Његови најмилији
(75/292645)

МИЛИЦА
НОВАКОВИЋ
баба Лина
9. X 1927 – 1. VI 2017.
Твоји: МИЛИНКО
и ЗОРАН
(19/292489)
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ЗОРИЦА ТМУШИЋ
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)

Петак, 26. јун 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

19

На Видовдан, у недељу, 28. јуна 2020, у 12.00, на гробљу Котеж, даваћемо парастос нашем сину и брату

МАРКУ ПЕТАКОВИЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Родитељи и сестра

(13/ф)
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Две најболније и најтужније године откад ниси са нама Анђеле наш

Сећање на драге родитеље

МЕДАН

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трошкова од ПИО фонда ОДМАХ!
 Велики избор погребне опреме и сређивање
комплетне документације
 Бесплатан долазак у стан сервисног референта
 Превоз покојника уземљи и иностранству


www.pogrebnoandjelovic.com

ДУШАН ТОШКОВИЋ

У суботу, 27. јуна, у 11 сати, на Старом православном
гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

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....

ИВАНКИ МАТИЈАШЕВИЋ

МАКСА

СТАНКА

воскар и лицидер
1913–1994.

рођ. Пејић
1917–2004.

С поносом успомене на њих чувају њихове
ћерке МИРЈАНА и ЗОРА са породицама

Заувек тужни: мајка ОЛИВЕРА, сестра МАРИНА и твоји ципелићи
(30/292511)

(65/292614)

24. VI 1937 – 8. I 2020.
Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у нашим срцима.

Две године је прошло откада ниси с нама

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији: син ЈОВАН, снаја РАДМИЛА, унуке
БОЈАНА и СВЕТЛАНА, зетови ДЕЈАН и АНЂЕЛКО и
праунуке ТАРА и ИРИНА
(41/292533)

ДУШАН ТОШКОВИЋ
27. VI 1996 – 27. VI 2018.
Недостајеш... пуно
Заувек тужни: баба СТОЈАНКА и чика РАДИША

(31/292512)

СТЕВАН ЖИВАНОВИЋ
17. XII 1953 – 28. VI 2019.
Ћерка НАТАША са породицом
(37/292525)

ДУШАН
ТОШКОВИЋ

СНЕЖАНА ЗАВИШИЋ

2018–2020.

2013–2020.

Вољени никад не умиру док живе они који
их воле, који их се сећају.
Отац РАТОМИР
са породицом

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 празнина. Вечно ћеш бити у нашим срцима и чуваћемо
успомену на тебе.
Ћерка ТАМАРА, отац СЛАВКО и мајка ПАВЛИНА
(36/292523)

(44/292536)

У суботу, 27. јуна 2020, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо годишњи помен нашој вољеној

ГОРАН БИРЂАН

СТЕВАН ЖИВАНОВИЋ
Сваког дана недостајеш више него претходног.
Син НЕБОЈША са породицом

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)

(38/292525)

ДУШАН
КАРАЊАЦ
28. VI 2016 – 26. VI 2020.

РОСИ МЕСАРОШ

Увек ћемо се сећати.
Сећање на нашу вољену мајку

У суботу, 27. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо годишњи парастос

ЉИЉАНУ ГЕЉО

Супруга МАРИЈА
и ћерке АНЂЕЛКА
и МИКИЦА
са породицама

Боли празнина, боле успомене, недостајеш
нам.
Твоји: САНА, НЕША, ВЛАДА и ДРАГАН

(25/292497)

(29/292510)

31. јуна 2020. године навршава се шест месеци откако није са нама наш драги

рођ. Вујић
28. VI 2011 – 28. VI 2020.
Волимо те, заувек си у нашим срцима.
Твоји најмилији
(64/292609)

БОГОЉУБУ СТОЈАНОВИЋУ
29. јуна 2020. навршава се пет година откада није са
нама наш вољени

ЉУБА
СУВАЧАР

Заувек си са нама.
Твоји најмилији
(24/292498)

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ
4. V 1961 – 31. XII 2019.

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ МОМЧИЛОВИЋ

ФИЗЕШАН

С поштовањем његови најмилији

Брат са породицом
(68/292625)

(33/292518)

Сећање и захвалност поштованим родитељима

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МАРКОВИЋ

МИОДРАГ

КОСАНА

1938–2011.
1933–2016.
Увек сте у срцима и мислима синова МИЛАНА и МИЛОЈА и њихових породица
(54/292570)

Три године откако си
нас напустио.
Бол и туга су исти.
Волимо те драги наш
Љубиша.
Твоји најмилији

ВЕРА

ТОДОР

4. X 1953 – 28. VI 2007.

7. X 1943 – 2. VII 2013.

Син АЛЕКСАНДАР, снаја МАРИЈА
и унук ФИЛИП
(6/292454)

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

(73/292638)

Тужно сећање на наше драге родитеље

ДРАГА МАРОШАН
45 година

ЕМИЛ МАРОШАН

14 година
БОКА и БОЖА са породицама
(57/292581)

Петак, 26. јун 2020.
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Већ четири дуге године, вољени наш
У недељу, 28. јуна 2020, у 11.30, на гробљу Котеж 1, даваћемо годишњи помен нашем драгом

У понедељак, 29. јуна 2020, у 10 сати, на Новом гробљу
у Панчеву, дајемо четрдесетодневни помен

ЗЛАТКО

СРБИ ДУБИЋУ
„Смрти нема. Има само сеоба”.
Твоји најмилији

Син са породицом

(47/292539)

(32/292514)

ДРАГАНУ ЈОВИЋУ
1947–2020.

Никад незаборављени

СЕЋАЊЕ

Хвала ти што смо били сретни и сигурни поред тебе.
Волимо те, заувек ћеш остати у нашим срцима.

ДУБИЋ

Твоји: супруга СОФИЈА, ћерка ДРАГАНА
и син ПРЕДРАГ са породицама
(1/292198)

24. VI 2016 – 24. VI 2020.

МИЛЕВА СТАН ЛЕЛА
2018–2020.
Породица

ДУШАНКА

СРБА

3. IV 1945 – 26. VIII 2016.

фризер
9. XII 1941 – 2. VII 2019.

Од сестре и заове ЉИЉАНЕ са породицом

(11/292462)

Прошло је десет година
откако није с нама

24. јуна навршава се годину дана откад није са
нама наша

ЗОРИЦЕ

(5/292448)

27. јуна је тужних шест месеци откада нас је напустио наш вољени

живиш у нашим мислима, срцима и заувек
ћеш ту остати.
Твоји: ТИНА, ЗВОНКО и мама
(4/292446)

Заборав не постоји, туга и бол свих пет година
остају вечно и надаље за нашим

НИКОЛА
ЋУРЧИН НИЦА
Његови: БРАНКА, КАТИЦА, МИША, ЦАЦА, МИЛЕ, ВЛАДА, БОДА, ДРАГИЦА, СТЕВА, СРЛЕ и
БОЖА

МИРЈАНА РАШКОВ

КОСТА ЂОРЂЕВ

Успомене остају, сећања не бледе.
Недостајеш нам Карићка.

Како време пролази, све више нам недостајеш...

Твоји: ДАНИЈЕЛА, ДАРКО, БИЉАНА и МИЛИЦА

Заувек неутешне: супруга МИРА,
ћерке ЉИЉА, ИВАНА и БИЉА са породицама

( 15/292476)

(14/292476)

(23/292494)

ДУШАНОМ МИЈИЋЕМ
геометар
22. XI 1939 – 1. VII 2015.

СЕЋАЊЕ

2. јула навршава се годину дана откада ниси
са нама

С поштовањем: супруга ЈЕЛА, синови ЗОРАН и
ТОМИСЛАВ са породицама и сестре НАДА и
РУЖИЦА са породицама
(66/292616)

ЈОВАН
НИКОЛОВСКИ
МИТАР ГАГИЋ
али ћеш заувек живети у нашим срцима и никада те нећемо заборавити.
Породица

Време пролази, сећање на мог брата и туга остаје заувек.

(43/292535)

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

30. VI 1999 – 30. VI 2020.
Иако је прошло доста година, вољени не одлазе у заборав. Почивај у миру.
Породица
(7/292456)

1951–2019.

ПОПУСТ

Сећање на оца

ДУШАН ЈАКОВЉЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

СЛАВКА АНКИЋА
1996–2020.

Сестра НАДА
и зет АЦА

Ћерке АНЂЕЛА и АДРИЈАНА
(18/292479)

(40/292531)

Године туге и бола без моје деце

„Ви драга лица, како сте далеко...”

АНКИЋ
САВЕТА
ТРПКОВ
УРОШЕВИЋ
МИЛЕНКО
ИЛИНКА
23. VI 2018.
(26/292501)

4. XII 2002.

С љубављу и поштовањем ваша деца

рођ. Тачковић
1949–2006.

САВА
ТАЧКОВИЋ
1947–2013.
ВЛАДА
(10/292458)

СЛАВКО

СЛОБОДАН

1996–2020.

2003–2020.
Неутешна мајка МИЛЕНА

(17/292478)
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КУЛТУРА
НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ

Културни телекс

ЗАВИРИТЕ У ПРОШЛОСТ

НОЋ КЊИГЕ У „ЛАГУНИ”

Три дана попуста
Овогодишња манифестација
„Ноћ књиге” коју организује
издавачка кућа „Лагуна” трајаће први пут, како би се избегле гужве у књижарама, од
петка до недеље, 26–28. јуна.
Попусти на „Лагунина” издања за куповину једне књиге биће 25%, за две књиге
30%, за три књиге 35%, а за
четири и више књига 40%,
док ће књиге других издавача, стра на из да ња и гифт
асор ти ман би ти сни же ни
20%. Попусти ће важити и
на сајтовима www.delfi.rs и
www.laguna.rs.
„Ноћ књиге” биће одржана
на чак шездесет локација у
књижарама „Делфи” и „Лагуниним” клубовима читалаца у тридесет градова у Србији и региону.

МОЈ

Покренута 2009. године,
„Ноћ књиге” је постала најпо се ће ни ја ма ни фе ста ци ја
која промовише књигу и читање после Београдског сајма књига, коју за само седам сати посети више од педесет хиљада љубитеља добре књиге.
По во дом одр жа ва ња ове
манифестације биће публикован и „Лагунин” квартални каталог, у тиражу од четрдесет хиљада примерака,
који ће такође бити „подељен” на друштвеним мрежама и послат као засебан електронски билтен члановима
„Лагуниног” клуба читалаца
и регистрованим посетиоцима сајта www.delfi.rs, укупно
на шестсто хиљада електронских адреса.

избор

МОЈ

Камионџије поново
возе
Стеван Хајдуков,
фудбалер
СЕРИЈА: С обзиром на то да
сам фудбалер, није ни чудо
да ми је једна од омиљених
серија коју радо гледам „Жене фудбалера”, која је емитована од 2002. до 2006. године. Прича је фокусирана на
играче измишљеног фудбалског клуба „Ерлс парк”, као и
на њихове жене и девојке. Допада ми се тежња једног малог клуба који жели да постигне велике резултате у енглеском фудбалу, али се паралелно дешавају заплети у
љубавним односима који на
неки начин утичу на целокупна дешавања. Серија је базирана на књизи „Жене фудбалера причају своју причу”,
коју је написала британска
спи са те љи ца, во ди тељ ка и
спортска новинарка Шели Веб,
жена фудбалера Нила Веба.
Почетак серије обележила је
радња око три различита пара, али се убрзо усмерила на
лик Тање Тарнер (Zoe Lucker). Она је у једном тренутку напустила ову серију, а затим се вратила, али је у међувремену рејтинг драстично
опао, па је серија престала да
се емитује 2006. године.
ФИЛМ: Ка да је у пи та њу
филм, морам да кажем да сам
велики обожавалац комедија, а посебно домаћих оства-

Страну припремила

Мирјана
Марић

рења. За мене је непревазиђена серија „Камионџије”, која се приказивала седамдесетих година. Међутим јако волим филм „Камионџије поново возе”, који је снимљен
1984. Режирао га је Мило Ђукановић, а сценарио је писао
Гордан Михић. Филм је снимљен због велике популарности серије „Камионџије поново возе”. У филму Паја и
Јаре одлазе у пензију. Једва
чекају дан када ће свако од
њих моћи да оствари свој дугогодишњи сан. Паја жели да
живи у свом бродићу на Сави, а Јаре да проводи дане у
својој баштици иза куће. Али,
као и увек, снови су једно, а
стварност нешто сасвим друго. Овај филм ме увек опусти
и насмеје.
МУЗИКА: Немам одређену врсту музике коју слушам, или
неки бенд који посебно волим. Углавном је то забавна
домаћа и страна музика, али
баладе. Слушам их и да бих
се опустио пред утакмице.

Петак, 26. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Чланарина
непромењена
Први део ове године у великој
мери обележен је ванредним
околностима које су настале
због ковида. Многе установе
културе стопирале су рад, а неке су радиле у врло ограниченим и измењеним условима.
Запослени у Градској библиотеци кажу да су се њихови кори сни ци вр ло бр зо вра ти ли
књигама, јер су им недостајале нове за читање.
– Имамо сталне кориснике
који не пропуштају да дођу у
библиотеку. Многима је тешко
пало то што за време епидемије нисмо радили. Навикли
су да позајмљују књиге, читају... Међутим, и даље немају
приступ књигама, јер улаз у
библиотеку није омогућен, а
наши чланови воле да бирају
сами. До краја недеље ће се то
решити постављањем плексигласа. Морамо да водимо рачуна и о нашем здрављу и о
здрављу читалаца. Књига која
служи као размена представља потенцијални извор заразе, и то не безазлени. Због тога корисници још не могу да
уђу и да сами узимају књиге.
Оне које врате, стоје у кутијама минимум три дана. Тек након тог периода књиге се враћају на полице и дају даље на
читање – каже шеф Позајмног одељења.
Занимљиво је да су се након
укидања ванредне ситуације
доста тражиле Камијева „Куга” и Пекићево „Беснило”.
Најчитаније књиге од јануара до јуна 2020. биле су „Његове беле рукавице” Јелене Бачић Алимпић, „Човек по имену Уве” Фредерика Бакмана,
затим „Убиство је излаз” Федерика Аксата, „Пас и контрабас” Саше Илића и „Велики
пад” Петера Хандкеа.
На месечном нивоу око петсто људи позајми књиге, и то
најчешће две, три или више.
Позајмно одељење од 1980. до
сада имало је двадесет шест
хиљада чланова, од чега је тренутно око петнаест хиљада активно. Највише је редовних и
колективних, остали су културни радници, дародавци и почасни чланови.
Чланарина се годинама није
мењала. Студенти и пензионери плаћају петсто динара, а
остали седамсто. Браћа и сестре плаћају породичну чланарину, па то износи триста педесет динара по детету.
Литература коју узимају млађи, старосна група у коју спадају и студенти, углавном је
оно што им је неопходно за

учење. Тинејџери читају и ауторе као што је Зоранах, и књиге попут „Љубави у доба кокаина” Симониде Милојковић.
Ста ри ји чла но ви, ба ке и
деке, узимају Перл Бак, Томаса Вулфа и Данијелу Стил.
Не ки од њих су љу би те љи
историје, социологије и књига о политици.
Нова књига која се сада често тражи јесте „Сунчева сестра” Лусинде Рајли и она ће
ускоро бити набављена. Од нових наслова, у библиотеци се
сада могу позајмити „Мрачна
кћи” Елене Феранте, „Александар од Југославије” Вука Драшковића, „Никуда не идем” Румене Бужаровске и „Његове беле ру ка ви це” Је ле не Ба чић
Алимпић. Међу најтраженијим
писцима је Ју Несбе и тих књига увек има мање него што је
потребно, а исти је случај и с
Лусиндом Рајли. Издања ових
књига су лоша и врло брзо морају да се расходују. Како кажу на Позајмном одељењу, књиге Весне Дедић су често заузете, јер се читају, као и Бакман,
али њега има сасвим довољно.
Деца могу посудити четири
књиге, или једну лектиру и три
књиге. Лектире морају бити
враћене у року од десет дана, а
остале књиге најкасније за месец дана. Годишња чланарина
за предшколце је триста динара, а за ђаке од другог до осмог
разреда двеста динара више.

Двоје или више деце из једне
породице плаћа по триста педесет динара.

Историјат библиотеке
Традиција панчевачке библиотеке датира из деветнаестог
века. Панчевачко грађанство је
стварало „читалишта”, места
где су се размењивале књиге,
налазила периодика, а уједно
су била и места где су се они
окупљали.
Градска библиотека у Панчеву се под овим називом помиње 11. октобра 1923. године, а њено оснивање је везано
за име др Владимира Маргана, познатог јавног и културног рад ни ка тог вре ме на.
Основни фонд и ове библиотеке чинили су поклони грађана. Касније је библиотека
пресељена у Магистрат и чинила је с Музејом јединствену
целину. Уочи Другог светског
рата Градска библиотека (или
магистарска, како су је још
звали) имала је осам хиљада
књига. Поред поменутих, 1941.
године су у Панчеву радиле и
библиотеке Гимназије и других школа. Градска библиотека је била затворена за време
Другог светског рата, да би
1944. го ди не об но ви ла рад.
Једна од првих наредби Војне
управе за Банат односи се на
прикупљање и чување књига.
Већ 15. новембра 1944. Библи о те ка је озва ни че на као

установа, а годину дана касније је отворена за јавност. Директор је био писац и адвокат
Миховил Томандл. У то време
је бројала 45.820 књига, које
су сређиване по интернационалном децималном систему,
и била је смештена у згради
бивше Српске читаонице. Имала је четрдесет осам чланова.
Део њених фондова постале су
и књиге некадашње Граничарске библиотеке – Deutscher Banater Gränz Bibliothek de KUK
Militar kommunitates, Пучке
банке и штедионице а. д. у
Панчеву и Библиотеке руске
колоније у Панчеву. Фонд Граничарске библиотеке није обрађен ни доступан јавности,
већи део фонда Пучке банке
је педесетих година отуђен, а
„руски фонд” обрађује библиотекар Несиба Палибрк Сукић.
Библиотека се касније сели у
зграду Магистрата, а 1975. године добија име „Вељко Влаховић”.
Прва фаза нове зграде библиотеке, финансирана самодоприносом грађана, свечано
је отворена 27. јуна 1980. Други део овог пројекта, приближне квадратуре, нажалост до
данас није изграђен, што ствара велике проблеме у раду, лимитира активности и успорава
даљи развој ове установе.
Деведесетих година библиотека враћа ранији назив – Градска библиотека Панчево.

ПРИЛИКА ЗА УМЕТНИКЕ

У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Конкурс за самосталне,
ауторске и групне изложбе

Изложба награђених
радова

Галерија „Чедомир Крстић” из
Пирота расписала је конкурс
за самосталне, ауторске и групне изложбе, као и уметничке
пројекте за излагачку сезону
2021. године, који ће бити отворен до 15. септембра.
На конкурс уметници могу
пријавити самосталну, групну или ауторску изложбу, као
и једноставне презентације,
пројекције, промоције, дискусије, панеле или друге догађаје на пољу савремене уметности, као и звучне и музичке
догађаје.
Од потребних докумената
неопходно је доставити личне
податке (контакт-адресу, број
телефона и имејл), детаљну
уметничку биографију, концепт уметничког пројекта, технички опис пројекта (димензије радова, материјал и подат-

ке о техничким, материјалним
и људским ресурсима) и репродукцију десет радова који
се предлажу за изложбу с назначеним димензијама, техником и годином настајања (материјал може бити на фотографијама или на диску у JПG
формату).
Достављене пријаве разматраће Уметнички савет Галерије „Чедомир Крстић” а резултати ће бити познати до краја октобра 2020. године. Галерија обезбеђује пригодан каталог, а превоз само за изложбе
према одлуци Уметничког савета.
Према Пословнику о раду
Галерије, након реализоване
из ло жбе ау тор је у оба ве зи
да галеријском фонду остави
јед но де ло по уго во ру о
поклону.

У галерији Народног
музеја Панчево у петак, 26. јуна, у 20 сати, биће отворена изложба радова четворице аутора награђених на тридесет трећем Октобарском ликов ном
са ло ну
Ковинa, који је одржан 2019. године.
Публика ће моћи
да погледа слике Милована Панића, графике Мирослава Савкова, скулптуре Марка Вул ше и ра до ве
Милана Живковића
изведене алтернативним техникама.
Изложба је реализована у сарадњи с
Центром за културу
Ковин.

Петак, 26. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ШАХОМ

Стрпљење, логичко размишљање, стратегија, мир... Све ово могу да буду
асоцијације на једну од најтежих, али
и најлепших игара које су икада креиране. Предвиђати противникове потезе неколико корака унапред и смишљати сопствене одговоре на њих, а
не направити грешку, врло је компликовано. То могу само најбољи.

Урођени таленат
Ксенија Томин (24) студенткиња је
Учитељског факултета. Иза себе има
пехаре и медаље с кадетских првенстава Војводине, државе и Европе, са
омладинских првенстава Војводине и
државе и са сениорског првенства покрајине. Учествовала је на шампионату државе четири пута. Последњих
неколико година тренер је у Шах клубу „Аљехин”, једном од најуспешнијих кадетских клубова у држави. Уједно је и шаховски судија.
– Мој први сусрет са шахом био је
пре него што сам кренула у први разред. Тата и брат су играли, а ја сам
само посматрала са стране; већ тада
ме је шаховска табла привлачила.
Брат је почео и озбиљније да тренира
и да се такмичи, а ја сам понекад
тражила дозволу да пратим његове
тренинге, што су ми и допуштали,
али наравно под условом да не сметам. На једном од такмичења, на којем смо сви породично били пратња
старијем брату, један новосадски тренер је и мене убедио да учествујем.
Такмичила сам се с нешто старијим
девојчицама и освојила прво место –
тада сам постала првакиња Војводине у групи девојчица до десет година
и добила пехар који ми је и данас један од најдражих – прича Ксенија.

Ксенија
Након првог успеха наставила је да
тренира и да се такмичи, а пехари и
медаље су се ређали.
– Као вишеструка државна првакиња учествовала сам на бројним европским и светским првенствима, што је
вероватно најлепши део бављења овим
спортом. Захваљујући шаху обишла
сам многе земље, а најзанимљивије
је било путовање на Светско првенство у Вијетнаму. Посетила сам и Турску, Италију, Словенију, Пољску... –
објашњава она.
Најдраже награде су јој треће место и пехар са европског првенства,
јер је то највећи успех у панчевачком
шаху, а са дванаест година је освојила и пехар на омладинском првенству државе такмичећи се с девојкама до двадесет. Те године је била и
прва на женском првенству Војводине и тиме обезбедила учешће на шампионату државе по два основа и била
најмлађа учесница шампионата још
од доба Југославије.
Једна од њених главних амбиција
као шаховског тренера јесте да у Панчеву има што више младих и успешних шахиста, и на том пољу се тренутно највише ангажује.

Прави потези
Марко Милановић (12) вишеструки
је кадетски првак Србије, освајач преко триста пехара и медаља, и најмлађи освајач прве и друге сениорске шаховске категорије у Србији.
– Са шахом сам се сусрео први пут
око свог петог рођендана. Тата је купио нову таблу и лепе дрвене фигуре
на којима сам учио правила игре.
Основе шаха се брзо науче, али његова права лепота се види тек касније
кроз учење – прича нам Марко.

ШАХ-МАТ

ји, међу јуниорима
до двадесет три године, а ове године
је био трећи. На послед њем сениорском првенству државе био је трећи и
испунио прву норму за ФИДЕ мајстора решавача шаховских проблема. На
Светском првенству
у Литванији с репрезента цијом је
освојио пето место
и остварио резултат
Марко Милановић који му је донео
другу ФИДЕ норму.
На прво такмичење је отишао с неУ композицији шаховских проблепуних шест година. Није постојала ма, до данас има седамдесет три објањегова старосна група, па је од по- вљена рада, од којих је шездесет пет
четка морао да се бори против стари- награђено. Четвороструки је победник
јих, најмање две-три године, а често светског такмичења у шаховској коми више.
позицији за јуниоре до двадесет година.
– Најдражи пехари и медаље су ми
Први проблем је објавио с
из 2018. године, када сам постао пе- непуних десет година у листу
тоструки првак Србије у свим шахов- „Политика”. Његове композиским дисциплинама: у стандардном, ције су објављиване у разним
убрзаном и брзопотезном шаху, као и часописима о проблемском шау решавању шаховских проблема. Исте ху широм света.
године сам томе додао и последњу
– Шаховске проблеме сам попреосталу, титулу школског првака чео да решавам с девет година
Србије. Веома су ми драги и пехари и у разним часописима. У то вреплакете које сам добијао као најбољи ме сам се већ две године бавио
млади спортиста града Панчева ви- редовним шахом, а решавање
ше година узастопно. Наравно, по- проблема сам видео као нови
себно место заузимају и две прве ме- изазов где се, уместо с противдаље: златна на првом турниру у сто- ником, практично бориш сам
ном тенису са пет и по година и са собом – каже Илија.
бронзана пар месеци касније на отвоОн се бави и компоновањем
реном првенству Београда у шаху, у шаховских проблема, а израда
оба случаја освојене у надметању с једног понекад траје неколико
неколико година старијим противни- месеци.
цима – каже он.
– То је почело упоредо с реТруди се да због шаха не за- шавањем. Шаховски проблеми
пусти школу, а жеља му је и се могу правити на задате услода освоји и титулу међународ- ве или слободне теме. Да би проног мајстора шаха.
блем имао вредност, мора бити ори– Ово је игра надмудривања гиналан, економичан, тј. да су употреи стратегије. Нема варања, не- бљене само фигуре које су неопходне
ма грубости, нема судијских и да је до решења могуће доћи на јенити било каквих намештања, динствен начин. Посебна драж комничега што би бацило сенку поновања је у стварању нечег што нина нечији успех. Испред вас је ко пре вас није направио – прича он.
само противник који жели исто
што и ви и победиће онај ко је Игра без краја
бољи. У животу обично није Радоје Радојевић (74) заинтересовао
тако, али у шаху у највећој ме- се за шах у четвртом разреду основне
ри јесте – објашњава.
школе посматрајући своје комшије у
Нај о збиљ ни је про тив ни ке Банатском Брестовцу како играју тасретао је на светским и европ- да за њега нову игру.
ским првенствима, на којима
Његов укупан шаховски стаж дуг је
је учествовао више пута.
шест деценија. Играо је у основној
Томин – Када је партија тешка, зау- школи и гимназији, а за време студија
змем дефанзивну позицију и направио је паузу, да би се у војсци
очекујем да противник погреши, па вратио овом спорту. Када пређем у напад, а некада намерно сније, за време профеповучем неочекиван и нелогичан по- сорског рада у ЕТШ „Нитез са идејом да га збуним. Оба при- кола Тесла”, основао је
ступа примењујем са успехом и неко- шаховску секцију. Као
лико важних партија сам тако добио највећи успех памти сре– закључује он.
брну медаљу својих ученика освојену на омлаКреативна проблематика
динском такмичењу на
Илија Серафимовић (16) завршио је нивоу Србије.
први разред Гимназије „Урош ПреПоследњих неколико
дић” на IT смеру. У решавању шахов- година води шаховску
ских проблема пет пута узастопно је секцију у ОШ „Мирослав
био кадетски првак Србије. На међу- Мика Антић”, с којом
народном решавачком такмичењу ко- постиже сјајне резултаје се истовремено одржава у целом те. Радоје је дипломирасвету освојио је две бронзе 2015, два ни шаховски тренер и
сребра 2017, као и злато 2016. у кате- судија и веома је посвећен раду с млагорији за младе до тринаест година. дим шаховским талентима. У клубу
На истом такмичењу прошле године „Светозар Глигорић Глига” води јује освојио сребро у најјачој категори- жнобанатску лигу и капитен је екипе.
– Шах је једна врло интересантна игра. Неки кажу најумнија. Мени се допада јер је
мирна и што у њој постоји милион комбинација. Наравно,
ту је и дружење – каже он.
Радоје је већ десет година сарадник листа „Панчевац”, у којем објављује шаховске проблеме под називом „Мат у два
потеза”. Каже да у свом компјутеру има преко сто педесет
хиљада комбинација. Велика
љубав су му симултанке, партије у којима појединац игра
на више табли, против више
противника. У овој области је
постигао значајне резултате.

Срећне околности
Ми ла дин Ми тро вић (84)
магистрирао је на Факултету
Илија Серафимовић организационих наука, пред-

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

седник је Шах клуба „Светозар Глигорић Глига” и међународни шаховски организатор. Почео је да игра
шах када је био у шестом разреду
Гимназије (данас томе одговара други средње), а већ следеће године је
био првак Раче код Крагујевца. Завршио је школу и запослио се као
наставник математике у Банатском
Брестовцу. Касније је радио у Медицинској, повремено у Хемијској, а
матична школа му је била ОШ „Стевица Јовановић”. Тамо је 1964. године основао шаховску секцију, одакле
су потекли многи мајстори шаха. Покретао је школска првенства, а сличним послом се бавио и када је дошао
у шах клуб. Организовао је преко
двадесет међународних турнира, од
којих је неколико светски познато.
Његову шаховску каријеру обележило је познанство са шаховским генијем и велемајстором Светозаром
Глигорићем, ког је срео у Порторожу

Миладин Митровић
1958. године. Њихово пријатељство
трајало је све до Глигорићеве смрти
2012. године. Скоро све турнире организовали су заједно, а последњи је
био Први женски међународни турнир у Панчеву 2011. Уз помоћ светски познатог Глиге, у Панчево су долазила многа значајна имена овог
спорта, а сада, каже, није исто као када је он био ту.
– Никада нисам био оптерећен стицањем материјалног богатства. Сећајући се Глигорића, схватио сам да сам
био срећнији када сам се два-три сата дружио с њим него да сам држао
час математике. Оно што сам научио
од њега не може да се плати новцем.
Мислим да је била чиста срећа што

„Ноћни шаптач”
Алекса Норта
„Ноћ ни шап тач” је мрачан
и узбудљив трилер Алекса Норта о оцу и сину
који се изненада налазе усред
истраге о серијском убици који терорише мали ен гле ски
град.
После изненадне смрти супруге
Том Кенеди верује да ће нови почетак помоћи њему и његовом малом сину Џејку да то преболе. Нова кућа, нови град. Федербанк. Град,
међутим, има мрачну прошлост.
Пре двадесет година серијски убица Френк Картер отео је и убио
пет дечака. Постао је познат као
Шаптач зато што је жртве мамио
тако што им је ноћу шапутао испред прозора.
Пре него што ће се Том и Џејк
уселити у нову кућу, један дечак је
нестао. Његова отмица подсећа на
злочине Френка Картера, а то буди
гласине да је имао саучесника. Сада детективи Аманда Бек и Пит Вилис морају да нађу дечака пре него
што буде прекасно, макар то значило да Пит опет мора да сретне
свог старог непријатеља: Шаптача.
А онда Џејк почиње чудно да се понаша. Чује шапутање на прозору...
Алекс Норт мајсторски преплиће натприродни аспект приче с
полицијском истрагом. У сваком
поглављу мења приповедача, што
држи читаоца у неизвесности док
заједно с јунацима јури од Амандиног службеног аутомобила до
Џејкове собе и затворске ћелије
Шаптача.
Два читаоца који до 1. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Шта најчешће шапућете?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали шта
је за вас храброст. Књиге из „Лагуне” добиће аутори следећих порука:
„Умети да кажеш ’не’. То је показатељ не само храбрости већ и
љубави према себи.” 064/2085...
„Храброст је суочити се с мојом
таштом. Ја је већ 20 година скупљам
и још је нисам скупио (храброст, не
ташту).” 065/2904...
Д. К.

ПРОМОЦИЈА МЛАДИХ
ПЕСНИКА

Читања из
бербернице
Радоје Радојевић
сам га упознао. Он је на крају сву
своју импресивну заоставштину оставио мени, а ту спада на стотине предмета – дванаест олимпијских и других медаља, коверте са забелешкама
највећих шаховских мечева, фотографије, плакете, признања, награда Авноја... Тај легат непроцењиве
вредности налази се у нашем клубу
– прича Миладин.
Он као и многи научници сматра
да постоји нека веза између математике, шаха и музике.
– Не морате да се бавите шахом,
али ако га играте, у једном периоду
живота развија се функционално логичко размишљање. Оно ствара могућност да у многим областима живота имате широке видике. И некада
баш из тог разлога имате боља решења за практичне ствари – прича Миладин.
Клуб ће ове године прославити сто
година постојања, а ако околности буду ишле наруку, биће организован
турнир у част Светозара Глигорића.
Мирјана Марић

У организацији бербернице „Gentleman Style”, у
четвртак 2. јула биће приређено вече
читања поезије с циљем
промоције
мла дих пан чевачких аутора и ауторки. Догађај ће бити одржан у дворишту
испред локала, од 19 сати.
Те вечери своју поезију представиће Јована Илкић, Јелена Вукашинов, Антонела Мик, Александра Биро, Тијана Саватић и Стефан Станојевића.
– Идеја ових читања настала је
из жеље да се пружи прилика и
створи простор подршке стасалим
ствараоцима из Панчева – рекао је
Милош Павловић, власник бербернице.
Милош ће сваког месеца на свом
„Фејсбук” профилу у оквиру серијала „Читања из бербернице” у видео-формату представљати по једног аутора или ауторку.
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ГРАДСКА

ПАНЧЕВАЧКИ КАРНЕВАЛ, УПРКОС СВЕМУ,
Већ двадесетак година, сваког
трећег јунског викенда, зна се
– овај град је пун као никад;
сви ти силни људи су расположени као никад, а руке трљају
угоститељи, трговци и продавци разних фела, такође – као
никад.
Речју, тих дана Панчево утоне у фантазмагоричну бајку, а
улицама загосподаре весела маскирана лица и свима је јасно
да се одиграва карневал.
Но ове године је постојала
(објективна) бојазан из свима
знаних (и незнаних) разлога да
ћемо остати без тог вансеријског спектакла.
Ипак, коцкице су се некако
сложиле и Панчевци су поново имали могућност да разгале душе и на тренутак забораве на све муке и проблеме.
Панчевачки карневал уприличен је протеклог викенда осамнаести пут упркос коронавирусу и другим отежавајућим
околностима. То је, поред осталог, узроковало да ова манифестација дочека пунолетство
у нешто измењеном руху.
Можда највећа разлика огледала се у томе што епицентар
догађања није био, као свих ранијих година, у најужем градском језгру, већ, свидело се то
неком или не, у вероватно најпопуларнијем делу Панчева –
тржном центру „БИГ Панчево”, који је, уз „Србијагас”, био
и главни покровитељ догађаја.

Кад „Галија” разгаљује...
Тамо је у петак, 19. јуна, и званично отворен Интернационални карневал у Панчеву, када
се присутнима с главне бине
испред организатора обратила
Зо ра на Вла ду, пред сед ни ца
Удружења грађана „Пријатељи
Панчева”. Карневалисте су поздравили и Александар Васовић, члан Интернационалног
борда карневалских градова,

„Корона перформанс” Плесног клуба „Балерина”
као и Иван Ђоковић, покрајински секретар за туризам.
Нешто пре тога, недалеко одатле, љубитељи рукотворина и
домаће хране и пића могли су
да посете „Улицу традиције”,
где је у понуди било много тога: од ручно израђеног накита,

преко овчијег сира, мађарског
специјалитета – лангоша, као
и разних колача, до ракије и
вина израђених од овдашњих
сорти грожђа и другог воћа.
За то време кренуо је и дечји кар не вал ски про грам, а
наступили су и Тамбурашки

оркестар „Банатски кицоши”,
као и кавер бенд „Smooth Connection”. Прво вече је затворено одличним наступом легендарног нишког састава „Галија”, чији су фанови могли да
уживају у непролазним хитовима „Још увек сањам”, „Дигни

Маестро Борис предводи тротоарску поворку

Панчевачке оријенталне плесачице из школе „Хана”

руку”, „На твојим уснама”, „Додирни ме”, „Котор”...

Поворка сведена на
тротоар?!
Другог, ударног дана, у суботу,
20. јуна, већ од касног поподнева бројни посетиоци могли

су да посете поменути сајам
традиционалне хране и пића,
као и да испрате наставак дечјег карневалског програма.
Негде у исто време припремали су се учесници традиционалне карневалске поворке, чија је рута и овог пута започињала

Очаравајући „Mantock Dance International” из Новог Сада

„Cubalcanica”
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МАНИФЕСТАЦИЈА

ЗАДРЖАО ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ НИВО

Грандиозни „Макс Металик”

Великани српске књижевности у изведби „Пријатеља Панчева”

Бајкери из војловачког „Ђетвана”

Организатори с покрајинским секретаром за културу
од Улице Милоша Требињца.
Међутим, она је била знатно
краћа и кретала се тротоаром
(?!) Улице Милоша Обреновића. Узрок за такву одлуку организатора (како је написано у
њиховом саопштењу) крио се у
томе што организатори нису
успели да од надлежних градских служби добију сагласност
за затварање улице за саобраћај. Напомене ради, то се догодило први пут откад постоји
ова манифестација.
Било како било, весела поворка, предвођена неизбежним
маестром Борисом Матијевићем, дочекана је химном карневала и аплаузима бројне публике испред главне бине у тржном центру „БИГ Панчево”.
Недуго затим почело је представљање двадесет једне карневалске групе. Иако су због
ситуације у вези с коронавирусом изостали многи инострани гости, и те како је имало
шта да се види. Прве су биле
домаће учеснице – „Мажореткиње Панчева”; девојчице различитих узраста – од оних што
су тек проходале до тинејџерки,

Панчевачке мажореткиње

Група „Дармар”
одевене у шљокичасте сукњице, изводиле су интересантне
кореографије и вешто вртеле
мажорет штапове или пахуљасте заставе. Након њих наступили су такође локална група

„Дармар”, затим белоцркванске ма жо рет ки ње, као и
панчевачки Плесни клуб „Балерина”, чије су чланице приредиле оригинални и актуелни „корона перформанс”, а сви

малишани били су одевени у
докторе и медицинске сестре
и били опремљени маскама и
рукавицама.
Потом су се представиле „вештичице” из јабучке сценске
радионице „Глумионица”, а након ковинских каубоја, танцовале су матрјошке из Друштва
српско-руског пријатељства „Ромашка”, уз тактове чувене „Каћуше”. Уз неке сасвим другачије мелодије играли су чланови афро-денс клуба „Суперстар” из Вршца, а редовни учесници карневала из војловачког „Ђетвана” овог пута су направили бајкерски шоу.

The show must go on

„Вештичице” из јабучке сценске радионице „Глумионица”

Своје тренутке славе имао је и
Плесни клуб NG, панчевачки
љубитељи бразилске капуере
изводили су вратоломне акробације, док су чланице школе
зумбе „Би фит” представиле
кореографију носећи крилца
попут звончица.
Наступили су и гости из лесковачке карневалске групе, затим КУД „Абрашевић” из Врњач ке Ба ње, па „Ди зни је ве

принцезе” из Шапца и раковички „Римљани” из истоимене београдске општине.
Потом је на своје дошао мушки део публике уз панчевачке оријенталне плесачице из
школе „Хана” и самба групу
„Mantock Dance International”
из Новог Сада, а у ритму егзотичних плесова играли су и
чланови групе „Cubalcanica ”.
„Турбомен” је протутњао на
штулама и одушевио малишане. Након мускетара из групе
панчевачког карневала, „Пријатељи Панчева” продефиловали су с луткама (из земунског
позоришта „Пинокио”) знаменитих великана српске књижевности – Вука Караџића, Змај
Јове, Нушића, Душка Радовића и Десанке Максимовић, која је донела поруку будућим
генерацијама да буду здраве,
да стекну што више знања, да
воле цео свет, али понајвише
своју домовину.
За сам крај овогодишњег карневала из поменутог луткарског
позоришта стигао је и „Макс
Металик”, који је све задивио
пре свега својим гигантским

размерама, а за управљање овом
невиђеном скаламеријом била
је задужена петочлана екипа
користећи се специјалним краном. Овај грандиозан перформанс је, уз лупњаву огромних
гвоздених ципела, све време
пратио ванвремени хит групе
„Квин” – „The show must go on”.
А шоу је потом настављен на
централној бини, и то оним с
ватром под називом „Violet Flames”, у извођењу трупе „Креатив кратер кер” из Мађарске.
Уследио је бразилски спектакл
трупе „Mantock Dance International”, а завесу на званични
програм овогодишњег карневала спустио је феноменални
кубански бенд „Cubalcanica”.
Ту забави, ипак, није био крај,
јер су до дубоко у ноћ у многим градским локалима трајале журке уз живе свирке. Тако
је увек кад је карневал...

Стране припремио

Јордан
Филиповић
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НАШ ГОСТ: ЈЕЛЕНА АНГЕЛОВСКИ, ПРОФЕСОРКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

НАЗИВИ УЛИЦА У ПАНЧЕВУ

ПИСАЊЕ ЈЕ УВЕК ДИЈАЛОГ

Ванбрачна деца
Милоша Великог

Јелена Ангеловски (40) у нашем граду је завршила „Змајеву школу” и Гимназију „Урош
Предић”. Током студија српске
и светске књижевности на Филолошком факултету у Београду писала је за „Панчевац”, на
Радио Панчеву радила с пријатељима емисију „Звиждук”, писала критике за књижевне часописе, објавила две коауторске књиге у оквиру Центра за
стваралаштво младих. Десетак
година уређивала је зборник
„Рукописи”. Магистрирала је
бавећи се делом Павла Угринова, а докторирала на катедри за
српску књижевност тезом о прозном стваралаштву Александра
Тишме. Радила је у панчевачкој Градској библиотеци, а као
наставник у „Змајевој школи”
провела је тринаест година. У
једном кратком периоду вршила је дужност директора панчевачког Дома омладине. Сарађивала је са Издавачком кућом
„Едука” на изради неколико уџбеника српског језика за основне и средње школе и гимназије. Десетак година је радила као
наставник и ментор у Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин”. Последње две године с мужем и троје деце живи у једном селу надомак Цириха, где ради као наставник
српског језика.
ПАНЧЕВАЦ: Панчевцима си
позната као професорка српског језика из „Змајеве школе”,
а онима који су активни у дигиталном свету и као неко ко
пише сјајне објаве о свакодневном животу. Све то однедавно
се налази и на блогу. Да ли ће
се наћи и у форми неке књиге?
ЈЕЛЕНА АНГЕЛОВСКИ: Хвала ти. Записе сам почела да пишем као неку врсту писама својој породици и пријатељима, јер
су утисци били бројни и јаки,
па ми је писање служило и као
начин да их саберем. Пролетос
ми је неколико људи с различитих страна предложило да те
записе саберем на једном месту
на интернету, успут ми је и карантин обезбедио вишак слободног времена, и тако је настао блог „Штеловање главе”
(stelovanjeglave.com). Испоставило се да је интересантан различитим циљним групама, али
за мене је можда најважније то
што сведочи о искуству одласка
у другу земљу, али не у младим,
већ у зрелим годинама, када
имате већ скоро велику децу и
цео један живот остављате у Србији, а потребно је да изградите
нови, остављајући сваку сујету,
страх и неодлучност, као да вам
је 20, а не 40. Што се књиге тиче, ја те текстове и даље не видим као материјал за књигу, нити себе видим као писца. Фали
ту извесне специфичне тежине
коју белешке писане у превозу,
у ходу, у реду у самопослузи још
увек немају. Међутим, радује ме
неиздрж кад нешто хоћу да напишем, то је јако добар осећај,
који ће ме можда одвести некад и ка неком правом писању.
Засад ми ово, овакво какво је,
баш прија.
l Ви сте се породично одселили у Швајцарску пре две године, о чему пишеш на веома
забаван начин. Колико је заправо тешко било адаптирати
се на њихов начин живота? Да
ли писање на неки начин помаже у схватању разлика и навикавању?
– Селидба у Швајцарску из
Србије се по обиму разлика може поредити отприлике са селидбом на Марс. Сваки члан
наше породице прошао је кроз
тежу или лакшу адаптацију и
тај процес ће трајати докле год
будемо овде. Људи ће вам увек
у сличним ситуацијама рећи:
деца се лакше прилагоде, њима је то природно. То и јесте и
није истина, имала су и деца
својих изазова, који су нама

као родитељима били, наравно, болнији од оних које смо
ми имали. Али поента коју стално у разговорима понављамо и
њима и себи јесте да је та адаптација прилика за раст, а промена перспективе предуслов за
здрав поглед на свет. Ми долазимо из земље у којој људи, нажалост, немају често прилику
за ту измену гледишта, и бојим се да је у томе узрок многих наших недаћа.
Писање је увек дијалог, са
самим собом, с неким блиским,
а некад и с неким непознатим.
Мени су ти записи помагали
да разјасним себи многе ствари, некада сам их анализирала
са својим мужем, па су белешке нека врста стенограма наших разговора, док ми је некад опет било важно да пријатељи који то читају, а долазе
из Србије, али и из Швајцарске, буду огледало у којем ћу
неке ствари јасније видети.

ставимо да радимо на другом
месту. Наше Министарство просвете сваке четири године групу учитеља и наставника српског језика који већ извесно
време раде у основним школама у Србији шаље у Немачку,
Фран цу ску, Ита ли ју, Грч ку,
Норвешку, Белгију, Швајцарску. У тим земљама постоји допунска настава матерњег језика за децу која тамо живе. У
Швајцарској је та настава интегрисана у школски систем,
што значи да предајемо у њиховим школама, у терминима
после редовних часова, похађамо стручна усавршавања њиховог Педагошког факултета,
а наше оцене улазе у редовна
школска сведочанства.
Изазови су бројни, али подстицајни. Најпре, у овој школи
одељења су мешовита, нешто
налик сеоским школама. То
значи да истовремено у учионици имам децу од седам до

Јелена Ангеловски
l Колико се њихов едукативни систем разликује и како то
виде ваша деца?
– Наш образовни систем већ
неколико година налази се у
процесу преоријентације с једног модела наставе на други.
Настава усмерена према садржајима и фокусирана на упијање што већег броја информација окреће се према настави концентрисаној на тзв. исходе, дакле на развој вештина
за решавање проблема. У Швајцарској имамо прилику да видимо како тај процес изгледа
на врхунцу.
Постоји међутим извесна забринутост коју осећамо сви ми
који смо завршили „нашу” школу, а сада гледамо програм школе коју похађају деца у Швајцарској. Предмети који се раде детаљно и којима се поклања велика пажња јесу математика и страни језици. Мали
Швајцарци до краја шестог разреда проговоре на три страна
језика. Ширина општег образовања у приступу оријентисаном на исходе жртвована је зарад „дубинског” проучавања појединих садржаја. Многе родитеље, рекла бих, с правом, брине да ли дете које нема некакву општу, оквирну слику светске историје, географије, културе, може у свету функционисати као биће које мисли,
или само као биће које ради.
За моју децу најинтересантнији аспект школовања везан
је за велику самосталност, слободу и окренутост пракси. Није то ништа необично, генерација мојих родитеља ишла је у
такву школу, али је новим поколењима, нажалост, то ускраћено. Деца од пет година у вртићу секу правим перорезима,
одлазе једном недељно у шуму, где сами ложе ватру, секу
кобасице, у старијим разредима иду на планинарење, спавају у шаторима и опет сами
припремају оброке, а за те екскурзије родитељи не издвајају
ни динар јер су оне део обавезног курикулума.
l Отишли сте тамо због посла. Реци нам тачно у каквој
школи радиш и колики је то
изазов био за тебе.
– Отишли смо, пре свега, зато што нам је живот у Србији
постао веома тежак. Онда смо
почели да тражимо начин да
послове које смо радили на-

четрнаест година. При томе,
разлика у узрасту не мора се
поклапати с разликом у знању
језика. То од наставника захтева детаљну припрему, али,
још више, флексибилност и
способност за импровизацију.
Други аспект је мотивација.
Треба имати на уму да у Швајцарској деца проводе у школи
цео дан, до 4 по подне. Онда у
5 долазе код мене на још три
часа и можете замислити како
су орни за рад. Е, ту је потребно мало заборавити на планове, исходе и циљеве и сетити
се оног да деца најбоље уче кад
им је лепо.
l Српски језик као предмет
деци уме да буде сувопаран.
Како их заинтересовати?
– Ако мене питате, српски је
један од најмање сувопарних
предмета. Даје могућност да се
прича, измишља, глуми, игра,
расправља, плаче и смеје. Али
поента је – да се прича. Много
сам волела да слушам приче
кад сам била мала, моја деца
то исто воле, а ни у школи никад нисам срела дете које то
не воли. Кроз приче се учи језик, учи правилан говор, учи
разлика између добра и зла,
учи да ништа није немогуће,
учи да се воли. Мислим да нема много важнијих ствари које деца треба да науче.
l Како је радити с децом која су рођена у Швајцарској?
– Деца с којом ја радим припадају углавном трећој генерацији досељеника. Врло се често
дешава да се у кући говори на
швајцарском дијалекту, или на
некој необичној мешавини српског и немачког. Постоји много
фактора које треба узети у обзир када говоримо о мотивацији, међу којима су, свакако, и
очекивања родитеља који ту децу шаљу у школу. Некима је важно само да деца савладају језик, другима да знају ћирилицу, трећима је важна историја,
четврти се радују када деца науче песмице које су они певали
или читају приче које су читали. Мој посао је да укрстим та
очекивања, навике деце из швајцарске школе, моја искуства из
српске школе и да све то заједно ставим у службу једног циља
– буђења и развијања истинске
љубави и радости у додиру с матерњим језиком и културом.
l Зашто си ти изабрала српски језик? И да ли си одувек

желела да се бавиш педагошким радом?
– Мене је у основној школи
много интересовао језик и бави ла сам се њи ме на до ста
штреберски и, из ове перспективе, досадан начин. Љубав
према књижевности дошла је
тек с приближавањем студијама, и у томе су главну улогу
одиграла два моја највећа учитеља, стручњака којима се наш
град не поноси довољно. То су
Јелена Журић и Васа Павковић. Све време студирања чудом сам се чудила колико је
добро кад се бавиш нечим што
толико волиш – само сам читала и читала и тај факултет
се некако сам завршавао, као
и магистарске и докторске студије касније. Милина. Нисам
намеравала да се бавим педагошким радом, бојим се да ме
је од њега одбијало то што сам
на факултету пречесто сретала
колегинице и колеге који су
ми својим школским, сувим
приступом тако живој и дивној материји као што је књижевност формирале неку застрашујућу визију тог посла.
l Колико је важно неговати
језик и шта те у овој области
највише забрињава?
– Сваки мој колега суочи се
бар понекад са ђачким питањем: шта ће нама ово у животу? Увек им кажем исто – језик
ради у два смера. Од унутра ка
споља – он је ваша лична карта, њиме се свету представљате. И од споља ка унутра – свет
сазнајете помоћу језика и мера
вашег језика мера је света који
сте у стању да упознате.
Шта ме забрињава? Недовољан број часова матерњег језика у школи, неизучавање матерњег језика на факултетима, хаотична реформа програма нашег предмета у основној и средњој школи, криминал на тржишту уџбеника, сраман однос према статусу просветних радника
– могла бих овако да набрајам
до сутра. Све су то, међутим, само делови једног великог и наопаког система, а без системских промена ништа се ни од
ових појединачних, а озбиљних
проблема, не да решити.
l Каква су твоја искуства с
мотивисањем деце да читају?
Каква их литература занима и
колико радо се одлучују на то?
– У Панчеву сам прилагођавала часове томе да сваког дана
издвојимо 10–15 минута за индивидуално, тихо читање једне
књиге по избору. У Швајцарској
сам открила да се то спроводи
као редовна активност, тако да
свако дете, чак и ако код куће
не чита уопште, има отприлике
пола сата читања дневно у школи. У библиотеку се организовано иде једном недељно. Даље, осим стварања навике, за
мотивацију за читање јако је важно ослушкивање индивидуалних дечјих потреба, укуса и интересовања, еда би се могла
остварити једна од мојих омиљених педагошких максима –
ући на њихова врата, како бисмо их извели на своја.
l Шта је најизазовније у послу
професора, а шта најлепше?
– Најизазовније је сачувати
се да не полудиш, а најлепше
– то што сваког дана полудиш
помало.
l На шта си ти највише поносна до сада?
– За мене успеси нису неки
разлог за понос – успех је увек
комбинација личног труда и
божје воље. Али храброст јесте
разлог за понос. Зато, поносна
сам на храброст своје породице
која је отишла, али сам исто тако поносна на храброст своје
породице и пријатеља који су
остали и бију своје битке из дана у дан да наш град, његове
улице и његов парк не поједе
мрак, већ да једног дана буду
лепо место за живот.
Мирјана Марић

Улица Милоша Обреновића
припада територији Месне заједнице Тесла. Под овим називом постоји од 2004. године, а
простире се од Милоша Требињца до угла улица Стевана
Шупљикца, Првомајске и Баваништанског пута. Од 1969. до
2004. године носила је име по
Паји Маргановићу (1904–1929),
обућарском раднику рођеном
у Делиблату, југословенском
комунисти и једном од седморице секретара СКОЈ-а.
Књаз Милош Обреновић
рођен је 18. марта 1780. у
Горњој Добрињи код Пожеге,
а умро 26. септембра 1860. у
Београду.
Због храбрости показане у
Првом српском устанку, Карађорђе му је поверио Ужичку нахију на управу и одбрану.
После пропасти устанка Милош је био једини од истакнутијих војвода који је остао у
Србији. Добио је амнестију од
Турака и постао оборкнез.
Милош је 23. априла 1815.
године у Такову стао на чело
Другог српског устанка. Учествовао је у најважнијим биткама и лично водио преговоре с Турцима. Није бирао начина да учврсти свој положај
и да избори што већу аутономију за Србију. Турке је поткупљивао, а потенцијалне конкуренте за власт међу Србима је уклањао. Зато је наредио да се Карађорђе убије.
Упорном дипломатијом и
уз много политичког такта,
Милош је 1830. задобио посебан султанов акт о делимичној унутрашњој самоуправи, такозвани хатишериф.
Кнез Милош је владао аутократски, стално одбијајући да
ограничи и дели власт, због
чега је против његове власти
било подизано неколико буна.
Током своје владавине кнез
Милош је постао најбогатији
човек у Србији и један од најбогатијих на Балкану. Наследио га је син Михаило.
Сахрањен је у Саборној цркви у Београду.

ника, пошто Љубица више није могла да рађа... Љубица је,
међутим, после једног дрског
Петријиног испада, ову убила
хицем из пиштоља. Милош јој
је опростио то убиство, а Велика, о којој су се заједно старали, умрла је као дете.
Због покушаја да му убије и
Станку, другу љубавницу која
му је родила дете, Милош је
наредио да Љубицу избатинају. Треће ванбрачно дете – сина који је умро у другој години живота – родила му је Јеленка, Туркиња која је претходно била у харему Миленка
Стојковића. Љубица, већ стара, овој вези која је трајала девет година није могла да се
супротстави. Милош је 1835.
Јеленку удао уз добар мираз.
Четврта мајка Милошевог
ванбрачног детета – сина који је умро у четвртој години –
била је Даница, коју је Милош као робињу, стару тринаест година, купио у Цариграду, и довео у Србију. Кад
му је постала љубавница, имала је 18, а он 59 година. И њу
је удао уз добар мираз.
Књаз Милош Обреновић изгнан је због самовоље из Србије 1839. године. Да се више
не би својим интригама мешао у политичке прилике у
Србији, Турска, Русија и Аустрија за ново место боравка
одредиле су му Беч, где је купио велику кућу.
У наредних пет година две
девојке које су радиле као послуга у Милошевом бечком
дому, Франциска Хитенберг и
Сидонија Рајхел, родиле су му
по једно дете, сина и ћерку.
Историја није забележила судбину ове деце. Њихове мајке
је српски књаз богато исплатио, уосталом као и Марију
Граф из Беча, која му је родила седмо ванбрачно дете. Књаз
је тада имао 68 година.
Девет година касније, као 77-годишњак, добиће у вези с

Улица Милоша Обреновића
Милош
Обре но вић
међу свим
вла да ри ма
европ ских
држава у последњих двеста година имао
је највише деце – шеснаесторо. Осморо је рођено у законитом браку с Љубицом, а осталу су родиле љубавнице – свака по једно.
Кад је имао 24 године, Милош се оженио шеснаестогодишњом Љубицом Вукомановић. Кум им је био Карађорђе,
и то им је био једини брак.
Љубица је родила четири сина и четири ћерке: Петра, Петрију, Јелисавету (Савку), Ану,
Милана, Михаила и Теодора.
Прво ванбрачно дете родила му је Петрија, удата за брата Карађорђевог војводе Хаџи
Продана. Кад је 1814. године
Хаџи Проданова буна пропала, Турци су му целу породицу повели у ропство, а Милош
је успео да задржи лепу Петрију. Одвео ју је у свој конак,
под изговором да помаже Љубици... Пет година касније родила му је ћерку Велику.
Према записима хроничара, Петрија се понашала осионо, уверена у књажеву наклоност. Говоркало се чак да ће
она Милошу родити и наслед-

Маријом из Русије сина Милана. Овај дечак поживеће две
године, али ће Марија остати
уз остарелог књаза и кад се
врати у Србију.
Била је поред његовог одра
кад је умро 1860. године.
Милоша Обреновића на престолу је наследио син Михаило. Он није имао законитог
наследника, али је за собом
оставио ванбрачног сина Велимира. И Милан Обреновић,
који је наследио Михаила, оставио је ванбрачне потомке.
Последњи Обреновић, Александар, убијен у Мајском преврату с Драгом Машин, није
имао ни законите ни незаконите потомке.
Занимљив је и случај Миливоја Петровића Блазнавца,
доцнијег генерала, министра
војног, председника владе и
намесника, који је потхрањивао гласине да је и он ванбрачни Милошев син, иако је знао
да то није. Истина, мајка му је
била слушкиња у Милошевом
конаку, па се причало да је
већ била у другом стању кад
се удала за сеоског трговца Петра из Блазнаве. Захваљујући
овим гласинама, Миливоје се
успео до највиших положаја у
држави. И Блазнавац има улицу на Тесли, само тридесет метара удаљену од Милошеве.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ
ЗА ДЕЦУ ДО 14 ГОДИНА

БРОНЗЕ ЗА ЈОВАНУ И ФИЛИПА
Карате федерација Србије је
у суботу, 20. јуна, у Чачку, орга ни зо ва ла пр во так ми че ње
после ванредних мера и пандемије коронавируса. Првенство државе за каратисткиње
и каратисте организовано је
уз све мере предострожности
које је прописала Влада Републике Србије.
На првенству су наступили
квалификовани такмичари с
првенстава региона, а међу најбољима су се нашли и представници КК-а Младост из нашег града, који су и овог пута
остварили запажене резултате.
Филип Вујиновић се надметао у групи дечака рођених 2011.
године, у катама, појединачно,
и освојио бронзану медаљу.

Одличје истог сјаја у истој дисциплини припало је и Јовани
Татаров, али у надметању девојчица рођених 2007. године.
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ТАМИШУ ДЕВЕТ ВРЕДНИХ ОДЛИЧЈА
Надметало се 129
такмичара из целе
Србије
Још једна сјајна
организација домаћег
клуба

Због малог недостатка среће,
после више победа у реперсажним мечевима, без медаља су
остали: Новак Николић, Милица Драгичевић, Никола Арсенијевић, Немања Живков, Ђорђе Шушак и Драгана Мацура.
Добар наступ су имали и: Милош и Марко Милутиновић, Никола Брацановић, Софија Стефановић и Никола Јаворац.
– Био је ово добар наступ наших младих такмичара, ако
узмемо у обзир прекид свих
такмичења због пандемије, као
и то да смо више тренирали
напољу него у сали, због прописаних мера заштите – рекао
је први човек КК-а Младост
Тихомир Макитан.
Карате надметања се настављају већ наредног викенда. Кадети и јуниори ће наступити
на Купу Војводине, док је пред
сениорима најзначајније такмичење – Првенство Србије.

Настављена је лепа традиција
у нашем граду. Један од најуспешнијих спортских колектива из Панчева, Триатлон клуб
Тамиш, опет је био у жижи интересовања. На обали Тамиша
у суботу, 20. јуна, окупио се
крем овог спорта, који је дошао да учествује, али и да прати надметања на двадесет седмом Панчевачком триатлону.
По готово идеалном времену за ову спортску дисциплину
(ветар је можда био мало јачи)
трка спринт триатлона у нашем граду одржана је на дистанцама од 750 метара пливања, 20 километара вожње бицикла и пет километара трчања. Као и увек када је Триатлон клуб Тамиш у питању, све

је било сјајно организовано, а
учесници и гости овог надметања из Панчева носе само најлепше утиске.
После вишемесечне паузе у
такмичењима због епидемије
изазване коронавирусом, била

НОВОСТИ ИЗ ЏУДО-СПОРТА

„АКАДЕМЦИ” РАДЕ ПУНОМ ПАРОМ

је ово прва званична трка оваквог формата у Србији, што је
допринело да се на њој појави
велики број триатлонаца и триатлонки. Учествовало је 129
такмичара, међу којима је било неколико врхунских асова
овог спорта.
Апсолутни победници Панчевачког триатлона су шеснаестогодишња Лана Гавриловић
из Сремске Митровице, будућност нашег триатлона, и Огњен Стојановић из Новог Сада, изванредан триатлонац, који се квалификовао за Олимпијске игре у Токију. Сви искрени пријатељи спорта надају се да ће га тамо гледати
2021. године, као првог триатлонца из Србије који је успео
да оствари резултат за Олимпијске игре.
Домаћин трке Триатлон клуб
Тамиш представио се са 32 своја такмичара у свим категори-

јама. Наши суграђани су и овог
пута освојили мноштво медаља, али и бодова за клупски
пласман на листи СТУ купа.
Најуспешнији су били млађи кадет Стефан Бирка, кадет
Богдан Јелача, јуниор Лука Глигорић и ветерани Владимир
Стојсављевић и Марјан Лукић,
који су освојили најсјајнија одличја у својим категоријама.
Владислава Миличић се у
групи такмичарки АГ2 пласирала на друго место, док су кадеткиња Ива Божичковић, јуниор Огњен Перишић и млађа
сениорка Дарија Ђорђевић освојили бронзане медаље.
Сезона се наставља већ идућег викенда. У недељу, 28. јуна, на Сребрном језеру ће бити
одржано Првенство Србије на
дистанцама олимпијског триатлона – 1.500 метара пливања, 40 километра вожње бицикла и 10 километара трчања.

СЕМИНАР У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТРЕНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПАНЧЕВА

РАЗВОЈ И УСАВРШАВАЊЕ
Уз поштовање свих предвиђених мера у вези са епидемијом
коронавируса које је наложила Влада Републике Србије, Џудо клуб „Академија Јочић” из
Старчева наставио је рад почетком јуна.
Љубав малишана према џуду резултирала је великом енергијом, жељом и, једноставно,
потребом за тренинзима. Популарни „академци” су наставили тамо где су стали пре пандемије, али, чини се, с још више жара и ентузијазма.
– С обзиром на чињеницу да
су сви спортисти у великом
зао стат ку, у на шем клу бу
преовладава жеља да се ово лето проведе радно. Тренираћемо у нашем спортском центру,

па с тим у вези планирамо да
спро ве де мо и пр ве пра ве
џудо-припреме у нашем граду. Капацитети нашег спортског центра дају нам велике
могућности, а позиција и углед
које имамо у џудо-свету Србије и региона обавезују нас да
младим џудистима изађемо у
сусрет и да их окупимо на припремама, које ћемо организовати од 13. до 18. јула – истакао
је председник ЏК-а „Академија Јочић” Ненад Новаковић.
У овом спортском колективу
малишани тренутно највише изучавају технику џуда, припремају се за предстојеће полагање за ученичке појасеве, али
ради се и на физичкој припреми за предстојеће акције клуба.

Фудбалски клуб Железничар
недавно је био домаћин бројним панчевачким тренерима,
који су присуствовали семинару у организацији Стручно-струковне организација фудбалских
тренера Панчева, којој председава Небојша Петровић.
На терену новог прволигаша,
на СЦ-у „Младост”, за све заинтересоване колеге одржана је
едукација под називом „тренинг
код деце од осам до дванаест
година”, чији је циљ развој и
усавршавање играча и игре.

Координатори рада били су
Александар Стевановић и Милољуб Остојић, а међу бројним
фудбалским стручњацима који су се одазвали позиву да присуствују овом семинару били
су: Ненад Стојчић, Небојша Петровић, Зоран Нешковић, Звонко Лазаров, Данијел Милутиновић, Миљан Блазовић и многи други.
У показном тренингу су учествовали дечаци из Школе фудбала Мундијал и пионирске
екипе Железничара.

ТУРНИР У МАЧЕВАЊУ

УСПЕХ МЛАДИХ ШАХИСТА ШК-а „АЉЕХИН”

НОВИ УСПЕХ „КАРАЂОРЂА”

ИЗ ЛАЗАРЕВЦА СЕДАМ МЕДАЉА
На кадетском турниру који је
одржан прошлог викенда у Лазаревцу млади шахисти панчевачког „Аљехина” освојили су
чак седам медаља.
У групи најмлађих такмичара тријумфовао је Аљоша Каначки, сребром се окитио Јован Витас, а бронзу је зарадио
Вукашин Ковачевић. Нина Јочић је на свом првом турниру
освојила сребро, док се Андреј
Добричан окитио бронзаним
одличјем.

ВЕСТИ ИЗ КАРАТЕ КЛУБА ДИНАМО

ЗДЕШИЋ МЕЂУ ОДАБРАНИМА
Најбољи каташи сениорске, јуниорске и кадетске категорије
у нашој земљи боравили су прошле недеље на Тари, где су обавили припреме као чланови
изабраних репрезентативних
селекција Србије.
Из Карате клуба Динамо на
окупљању најбољих у држави био
је јуниор Александар Здешић.
Према новом календару такмичења Карате федерације Србије, за предстојећи викенд је
планирано одржавање Првенства Србије за сениоре у Чачку
и Купа Војводине за кадете, јуниоре и сениоре у Новом Бечеју.
За државни шампионат Динамо има шесторо пласираних
такмичара, док ће га на Купу

Вук Каначки је у надметању
старијих дечака такође зарадио бронзану медаљу, а у најстаријој групи такмичара Михаило Пасер је, са само једним
поразом, освојио сребро.
Овим резултатом Шах клуб
„Аљехин” још једном је доказао да је један од најперспективнијих кадетских клубова у
држави.

ШАХОВСКИ КУТАК

Tuxe

Војводине представљати десет
чланова.
Сви у Карате клубу Динамо
надају се добрим резултатима,
уколико не дође до одлагања такмичења због погоршања здравствене ситуације услед повећања
броја заражених коронавирусом.

После тромесечне паузе узроковане епидемијом коронавируса прошлог викенда су стартовала и мачевалачка такмичења.
Први турнир након дуге, непланиране паузе организовао
је МК Железничар из Београда. Надметало се педесет мачевалаца из седам клубова из
Србије, а веома запажен успех
остварили су и чланови Краљевског мачевалачког клуба
„Карађорђе” из Панчева.
Лана Шкаљак се такмичила
у групи пионирки, у којој је
тријумфовала над свим својим

ривалкама и тако освојила најсјајније одличје. Дејан Бодрожа је заслужио бронзану медаљу у конкуренцији кадета.
Предан рад у овом панчевачком спортском колективу
увек донесе вредне резултате.
Такмичаре КМК-а „Карађорђе” предводио је тренер Георге
Помана.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ке4
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ЕКИПНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ ЗА МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ

ТРИЈУМФ МАРИЈЕ И АЛЕКСЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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.

Девојке на шестом, а
момци на седмом месту
Конкуренција од осам
најбољих
На атлетском стадиону у Сремској Митровици у суботу, 20. јуна, одржано је
екипно Првенство Србије за млађе јуниоре. На такмичењу су биле присутне
све најбоље екипе у Србији, како у женској, тако и у мушкој конкуренцији. Готово све најбоље што српска атлетика
има окупило се прошле суботе у Сремској Митровици.
Такмичење је покварило само време,
јер је готово током целог надметања падала киша, било је прилично хладно и
ветровито, па су врхунски резултати изостали.
Атлетски клуб Динамо заслужено се
нашао на овом финалном шампионату,
међу осам најбољих клубова у Србији.
Марија Мркела је тријумфовала у

трци на 800 метара. Због изузетно лошег времена, договор је био да истрчи
колико је потребно за победу и она је то
испунила. Алекса Живанов је још једном победом показао да је тренутно најбољи бацач копља у Србији у својој конкуренцији.
Поред ово двоје такмичара, истакли
су се и Андреја Божанић, који је у трци
на 1.500 метара освојио сребрну медаљу, и Анастасија Мркела, која је у трци
на 400 метара трећа стигла на циљ.
Лични рекорд у бацању копља постигла
је Лана Цветкоски, па је у конкуренцији старијих девојчица заузела четврто
место.
Треба споменути и Лану Анђеловски,
која је одлично истрчала трку на 100
метара с препонама, те Нину Крсмановић, која се надметала у скоку удаљ и
увис, као и Тијану Николић, која је учествовала у трци на 1.500 метара. У мушкој конкуренцији одличан наступ имали су Страхиња Стевшић у тркама на
100 и 400 метара, као и нови члан АК-а

Динамо Лука Самарџић, који је наступио у три дисциплине (скоку удаљ и
увис и у трци штафета). Ови момци су
дали немерљив допринос успешном наступу Динама на овом такмичењу.
Боје клуба из нашег града бранили су
и: Анђела Брошћанц, Андреа Милићев,
Катарина Њари, Наталија Костадиновић и Срна и Дамјан Марковић.
Динамо је у укупном збиру бодова
на крају такмичења заузео шесто место у женској и седмо место у мушкој
конкуренцији.
– Ако сагледамо у каквим условима
тренирају остали клубови у Србији и да
смо ми били једини клуб у конкуренцији без атлетске стазе, можемо бити
поносни на наш клуб и чланове – рекао
је тренер Атлетског клуба Динамо Љупчо Цветкоски.
Дани пред нама обиловаће новим такмичењима, па треба очекивати још лепих вести када је панчевачка атлетика
у питању.
А. Живковић

С НАДМЕТАЊА СТРЕЛИЧАРА

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.

ЈОВАН ШПЕХАР НАЈБОЉИ МЛАДИ ТАКМИЧАР
Бе о град ски стре ли чар ски
клуб недавно је организовао
меморијални турнир посвећен Александру Кнежевићу
Саши. Укупно је учествовало
76 такмичара у различитим
категоријама, а СК Панчево
се представио са осам својих
чланова.
Посебно се истакао Јован
Шпехар, који је освојио и
пехар намењен најбољем такмичару у млађим категори-

јама. У конкуренцији старијих так ми ча ра до бро се
показао Дра ги ша Јев тић,
освојивши друго место после одличних елиминационих рунди у гађању олимпијским луком.
На шим су гра ђа ни ма је
укупно припало шест вредних трофеја.
Најсјајнија одличја су заслужили кадети Јован Шпехар и Те о на Јо ва но вић.

Сребром су се окитили ветеран Ивица Шпехар, сениор
Драгиша Јевтић и сениорски микс-тим који су чинили Ивана Орлов Гајан и Драгиша Јевтић. Сви поменути
стреличари надметали су се
у гађању олимпијским луком, а бронзано одличје је
освојио Стефан Жикић, који се такмичио у групи сениора који су гађали компаунд стилом.
А. Ж.

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Нина
Костадиновић,
ученица:
– Што више
времена провешћу
напољу, на ваздуху.
Наћи ћу се с друштвом.
У недељу ћу ићи код
бабе на ручак.

Дуња Радојчић,
ученица:

Лука Биро,
ученик:

– Идем код бабе и
деде на село. Дружићу
се мало с другарима.
Овај викенд ће проћи
слично као и сваки
други.

– Идем у студио,
имам музичку пробу с
бендом. Код нашег
наставника гитаре
имамо одличан простор
за вежбање.
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