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На сајту Градске управе постављен упитник који грађани лако
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НОВО У ГРАДУ!
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Војводе Радомира Путника 1
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n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.
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учествовати са по 50 одсто за преосталу
вредност радова. Ова улица нам је од
великог значаја, јер се у непосредној
близини налази ОШ „Бранко Радиче-
вић”, а интересантна је и по свом знача-
ју с обзиром на то да спаја сам центар
града са обилазницом, односно обезбе-
ђује излазак на Првомајску улицу.

Маја Витман је приметила да сада
постоји велики број инвеститора који
граде нове објекте у улици, па се од изра-
ђивања пројекта 2016. године до данас
значајно променила и структура у њој.

– Ми смо с радовима кренули 12.
новембра. Планирали смо извођење
радова сходно и временским условима,
да то буде у фазама, од раскрснице до
раскрснице, а кренули смо од раскр-
снице са Улицом војводе Радомира
Путника до Улице др Светислава
Kасапиновића. Најпре су предвиђени
ископи на полагању електроинсталаци-
је за потребе стубова јавног осветљења и
радови на изградњи кишне и фекалне
канализације. Целокупан обухват радо-
ва предвиђа дужину улице од 1.410

метара са обостраном изградњом
пешачко-бициклистичких стаза, пошто
у неким деловима улице готово да
пешачке стазе и не постоје, јер је улица
прилично девастирана, непрегледна за
безбедност свих учесника у саобраћају,
тако да смо овим радовима планирали
да проширимо лепезе и да је уредимо
тако да она на првом месту буде безбед-
на – рекла је градска менаџерка.

Она је казала и да ће Панчево
изградњом пешачко-бициклистичке
стазе у дужини од 2.820 метара, с обзи-
ром на то да је обострана, добити једну
од најлепших улица, јер грађани стал-
но контактирају с Градском управом
са захтевима за бициклистичке стазе.
Зато ће Град гледати да у свим буду-
ћим пројектима, где год ширина улице
то омогућава, буде испланирана
изградња бициклистичких стаза.

Поднети захтеве за водоводну
и фекалну мрежу

Саобраћај у Улици цара Лазара биће
двосмеран. Извођачи ће се додатно,

како је то и пројектом дефинисано,
бавити озелењавањем.

– Посадићемо на преко 8.700
квадратних метара травњаке и
имаћемо преко 4.500 квадратних
метара додатног озелењавања, које
подразумева ниске четинаре и
украсно растиње. Посадићемо
минимум 350 нових стабала. У
сарадњи с градском комисијом која
се бави стаблима, дефинисана су
стабла која су између осталог за
уклањање, а наравно посадиће се
нова стабла. Имамо велику потребу
да ова улица буде што пре заврше-
на. Дефинисан рок за завршетак
радова је 180 календарских дана, а
надамо се да ћемо прву фазу радо-
ва успети да окончамо до краја
године или у току јануара – најави-
ла је Маја Витман.

Она каже и да су грађани који
живе и послују у Улици цара Лазара
у више наврата добијали информа-
цију од Месне заједнице Центар да
ће се радови изводити. Додала је:

– Третираћемо и 126 колских
прикључака ширине три метра и
сви они који су поднели захтеве за
додатне прикључке ушли су у обзир.
Овим путем још једном позивам све
оне који нису испратили да ће се
радови изводити у Улици цара Лаза-
ра да поднесу захтеве за прикључке
на фекалну и водоводну мрежу, јер
је сада крајњи моменат.

Градска менаџерка је закључила
презентацију речима да исто важи и
за све оно што је потребно у вези са
електрорадовима: сада то треба
решавати у сарадњи са Електроди-
стрибуцијом, јер након завршених
радова, у периоду од две године,
неће бити могуће радити на додат-
ним прикључењима. С. Трајковић

Реконструкција ове
улице дуго очекивана
инвестиција

Управа за капитална
улагања АП Војводине
издваја више од половине
неопходног новца

Дефинисано још
много озелењавања

Протекле недеље су започети радови у
Улици цара Лазара, о чему је јавност
била обавештена, а 22. новембра Маја
Витман, градска менаџерка, презенто-
вала је на конференцији за новинаре
динамику и фазе комплетне рекон-
струкције саобраћајнице са инфра-
структуром ове улице која повезује
центар града са обилазницом.

Вредност уговорених радова је
227.325.835 динара с ПДВ-ом.

Пројекат припремљен 2016.

Градска менаџерка је најпре нагласила
да је реконструкција Улице цара Лаза-
ра дуго очекивана инвестиција – то је
једна од ретких улица у самом центру
града које до сада нису реконструиса-
не. Додала је:

– Ми смо пројектом који је дефини-
сан још 2016. године припремили ову
улицу и чекали погодан моменат.
Захваљујући Управи за капитална ула-
гања АП Војводине прошли смо на кон-
курсу и добили значајна средства за
радове које управо изводимо. Управа за
капитална улагања ове године је издво-
јила износ од 110 милиона, Град има
учешће од 75 милиона динара, а за сле-
дећу годину ће Град и АП Војводина
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Део смо
света, зар не?
Ових дана цела планета обележава
веома значајне датуме, који се тичу
основних цивилизацијских текови-
на. Идемо хронолошки.

Тако, 16. новембарјеМеђународ-
нидантолеранције, чији јесмисаоу
јачањумеђусобногразумевањамеђу
културамаинародима, штојеимпе-
ратив важнији, кажу из УН, сада
него икад пре у овој ери пораста и
насилног екстремизма и ширења
сукоба. Толеранција подразумева
поштовање и уважавање богате
разноликости култура нашег света,
каоислободадругих, природнораз-
личитих људи и само толеранција
може да осигура опстанак мешови-
тихзаједницаусвимрегионимасве-
та. А какви су односи између наших
комшија и нас, питање је за све
могуће укључене смерове...

Потом, 20. новембар је Светски
дан права детета. УНИЦЕФ позива
владе да свој деци обезбеде да уче,
да им гарантују приступ здравстве-
ним услугама и одговарајућој
исхрани, заштите ментално здра-
вљедецеимладихизауставењихо-
во злостављање у детињству, пове-
ћајуимприступчистојводи, зауста-
ве и преокрену раст сиромаштва
деце и да заштите и подрже децу и
њихове породице погођене сукоби-
ма и еколошким катастрофама.
Као и све остале нације на свету,
треба да се запитамо колико смо
„јаки” у овим областима.

Светски дан телевизије је 21.
новембар. Према истраживањима,
кад се ради о дневном информиса-
њу грађана, телевизија код нас и
даље доминира: у Србији се преко
телевизије информише 82 одсто
грађана. Што су гледаоци старији,
утоликовишегледајуТВ, штозначи
да је телевизија политички доми-
нантан медиј који значајно облику-
је политичку вољу. С обзиром на
чињеницу да старији суграђани
чешћеизлазенаизборе, необичноје
важно да новинари знају да свака
прича има најмање две стране. А
како је то код нас...

С Међународним даном борбе
против насиља над женама (поро-
дично насиље, сексуално злоста-
вљање...), 25. новембром, почиње
нова глобална кампања: следе 1.
децембар, Светски дан борбе про-
тив сиде (позив на јавну подршку и
бољу размену информација о пан-
демијској болести), 3. децембар,
Међународни дан особа са инвали-
дитетом (омогућавање особама са
инвалидитетом једнако уживање
људских права и равноправно уче-
шће у друштву) и 10. децембар,
Светски дан људских права (при-
знавање права свих на „живот, сло-
боду и сигурност итд. без икаквих
разлика”).

Колико мислимо, ван свих ових
датума, осуштиницивиливизованог?

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ГРАДСКА МЕНАЏЕРКА ПРЕЗЕНТОВАЛА РАДОВЕ У УЛИЦИ ЦАРА ЛАЗАРА

Култура.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

БЕЗБЕДНИЈЕ ДО ОБИЛАЗНИЦЕ ИЗ ЦЕНТРА

У центру Глогоња, на платоу на Тргу маршала Тита уз сео-
ски парк, Месна заједница је уз подршку ЈКП-а „Глогоњ”
поставила украсни натпис с називом места, који је ноћу
осветљен.

Како је рекао Славко Јовановски, председник Савета МЗ
Глогоњ, ова идеја је
дуго тињала, Гло-
гоњци су по угледу
на друга места и
градске месне зајед-
нице желели да
поставе украсни нат-
пис, али су се тек
сада створили усло-
ви да слова буду
постављена у самом
центру. Он је додао
да ће се у наредном
периоду наставити
уређење села.     С. Т.

ВЕСТИ ИЗ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Глумци из „Јужног ветра”
с градоначелником

Постављен украсни
натпис „Глогоњ”

Део екипе веома
популарног фил-
ма „Јужни ветар
2 – Убрзање” био
је 22. новембра
увече у нашем
граду. Најпре је
пријем за њих
организовао градоначелник Панчева Александар Стевано-
вић, потом су ћаскали с новинарима, па су на крају отишли
до Културног центра Панчева, како би се поклонили пред
публиком после премијере филма у Панчеву.

Овај филм је режирао Милош Аврамовић, а за врло крат-
ко време у биоскопима у Србији погледало га је преко пола
милиона људи. Играју: Милош Биковић, Миодраг Радоњић,
Предраг Мики Манојловић, Александар Берчек, Јована
Стојиљковић, Младен Совиљ, Лука Грбић, Ненад Херако-
вић, Анастасиа Еверал, Александар Глигорић и други. И
двојица Панчеваца имају запажене улоге у овом филму, а то
су поменути Младен Совиљ и Ненад Хераковић.

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

У Јабуци нове и саобраћајнице и пешачке стазе
У склопу пројекта јавно-приватног
партнерства за финансирање, рекон-
струкцију, рехабилитацију и одржава-
ње путне инфраструктуре у зимском и
летњем периоду, настављени су радови
на територији града Панчева, и то у
насељеном месту Јабука. Обишли су
их прошле недеље Маја Витман, град-
ска менаџерка, и Марко Младеновић,
народни посланик.

Маја Витман је изјавила:
– Данас се налазимо у Јабуци. Тре-

нутно се асфалтирају Осоговска улица,
као и делови Струмичке и Машинске. У
претходном периоду смо асфалтирали
улице Николе Тесле, Змај Јовину, Гоце
Делчева, Вардарску и Струмичку. Јабу-
ка је засад добила око 2,7 километара
асфалтираних улица и преко 1,1 кило-
метар уређених пешачких стаза. У ули-
цама Гоце Делчева, Вардарској и Змај
Јовиној уредили смо и паркинг-места.
Веома смо поносни на то што равно-
мерно улажемо у сва насељена места.
Што се саме Јабуке тиче, планови су у

току за наредну годину, не стајемо.
Према њеним речима, директним

финансирањем из буџета Града Пан-
чева за нешто више од годину дана
асфалтиране су 103 улице, односно
48,5 километара путева и уређено је
преко три километра пешачких стаза.
Такође, људство и машине су тренутно
и у Банатском Новом Селу: асфалтира
се први слој у улицама 29. новембра,
Валерије Докне и Вашарској. Пошто
буду завршени радови у Јабуци, меха-
низација се сели у Омољицу, где ће
бити сређена Банатска улица, а у
Банатском Брестовцу на реду је окрет-
ница аутобуског стајалишта. Радови ће
се изводити и у Качареву, где ће
асфалт добити две улице.

Марко Младеновић је рекао да су
мештани Јабуке путем пројекта јавно-
-приватног партнерства добили неко-
лико асфалтираних улица, што ће
додатно утицати на побољшање квали-
тета услова за живот у том насељеном
месту. Нагласио је да Градска управа, с

градоначелником Стевановићем и
његовим тимом на челу, равномерно
улаже у цео наш град, али и у свих
девет насељених места.

На крају, најавио је да ће се у Јабуци
у наредном периоду радити и на уређе-
њу парка, што ће додатно допринети
лепшем изгледу центра места. С. Т.
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Поглавари свих традиционал-
них цркава и верских заједница
у Србији упутили су 22. новем-
бра заједничку поруку држав-
ном врху Србије којом указују
на проблеме везане за извођење
предмета Верска настава и начин
превазилажења тих проблема,
саопштила је Српска православ-
на црква.

Поглавари цркава и верских
заједница послали су заједнич-
ку поруку председнику Алексан-
дру Вучићу, председнику Скуп-
штине Ивици Дачићу, председ-
ници Владе Ани Брнабић и
министру просвете, науке и тех-
нолошког развоја Бранку Ружи-
ћу, наводи се у саопштењу.

Потписници заједничке пору-
ке су патријарх српски Порфи-
рије, председник Бискупске кон-
ференције Светог Кирила и
Методија и бискуп зрењанин-
ски Ладислав Немет, реис-ул-
-улема Исламске заједница Срби-
је Сеад еф. Насуфовић, бискуп
Словачке евангеличке цркве
Јарослав Јаворник, бискуп
Реформатске хришћанске цркве
Бела Халас и велики рабин Срби-
је Исак Асиел.

Они апелују на све релевантне
институције у држави да се тре-
нутни статус Верске наставе у
школском систему што пре изме-
ни и изражавају чврсту наду и
добру веру да ће цркве и верске
заједнице заједнички с државом

Србијом, по угледу и пракси из
времена када се веронаука вра-
тила у учионице, урадити све што
је потребно да се све неправил-
ности исправе у целости и конач-
но реши овај горући проблем
српског друштва и просвете.

Патријарх Порфирије и пред-
ставници цркава и верских зајед-
ница у Србији предложили су
највишим државним функцио-
нерима да веронаука поново
добије статус предмета, односно
обавезног изборног предмета, да
се, по угледу на Уредбу из 2001.

године, настава
организује на
нивоу одељења, а
не на нивоу група,
без обзира на број
пријављених уче-
ника за наставу,
као и да се часови
одржавају истовре-
мено са часовима
алтернативног
предмета.

Такође су
предложили да се
избор између Вер-
ске наставе и
наставе алтерна-
тивног предмета
врши на почетку
првог и на почетку
петог разреда
основног образова-
ња, као и на почет-
ку првог разреда
средњег образова-

ња, као и да се законом предви-
ди да се родитељи односно ста-
ратељи ученика основне школе
односно ученици средње школе
опредељују између Верске наста-
ве и наставе алтернативног пред-
мета после прве или друге неде-
ље школске године током којих
се организује представљање наста-
ве и наставника из оба предмета.

Поглавари цркава и верских
заједница предлажу и да се
законски регулише радно-прав-
ни положај 2.100 вероучитељи-
ца и вероучитеља, као и да се

омогући њихово запослење на
неодређено време, што је у не-
раскидивој вези с правом цркве
односно верске заједнице да
повуче из наставе вероучитељи-
цу или вероучитеља који су на
њен предлог именовани уколи-
ко њен или његов рад у школи,
или поступци у заједници изван
школе, нису у сагласности с вер-
ским учењем те цркве односно
верске заједнице.

Предлаже се и да цркве и вер-
ске заједнице имају могућност
да врше самостални надзор над
остваривањем Верске наставе у
погледу њене сагласности са соп-
ственим верским учењем.

„Сматрамо да целина предло-
жених решења представља свео-
бухватан модел који у пуној мери
обезбеђује поштовање појединач-
них и колективних верских пра-
ва и пуне равноправности свих
грађана у Србији, по угледу на
решења конфесионалне
веронауке у Европској унији.
Напомињемо да би се само зајед-
ничким радом државних инсти-
туција и традиционалних црка-
ва и верских заједница у Репу-
блици Србији на коначном реша-
вању проблема са положајем
наставе веронауке, предавача и
уређења надзора у образовном
систему Републике Србије дуго-
рочно допринело општем добру
српског друштва и просвете”,
наводи се у предлогу, чију је садр-
жину у саопштењу објавила СПЦ.

ХАПШЕЊЕ У ПАНЧЕВУ

Држао оружје 
у стану

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Пан-
чеву ухапсили су у петак,
19. новембра, Панчевца Н.
М. (1979) због постојања
основа сумње да је извршио
кривично дело недозвољена
производња, држање, ноше-
ње и промет оружја и екс-
плозивних материја.

Kриминалистичка полици-
ја је у стану осумњиченог
пронашла и одузела аутомат-
ску пушку са седам оквира и
тромблонским наставком,
аутоматски пиштољ, ручну
бомбу, паковање ТНТ експло-
зива са два електрична упа-
љача, карабин, кратеж, ловач-
ку пушку, 2.101 комад муни-
ције различитог калибра, три
војна сузавца и бибер спреј.

Осумњиченом је најпре одре-
ђено задржавање до 48 сати и
он је уз кривичну пријаву при-
веден надлежном тужиоцу у
Панчеву. Након саслушања
окружни јавни тужилац му је
продужио притвор због посто-
јања опасности да би могао
поновити исто дело у кратком
периоду. Д. К.

ПОВОДОМ 1. ДЕЦЕМБРА

Бесплатно 
тестирање на ХИВ

Kао и сваке године, КОМПАС
је припремио богат програм у
оквиру кампање поводом обе-
лежавања Светског дана бор-
бе против сиде.

Поред тога што ће у среду,
1. децембра, окитити град црве-
ним тракама, тог дана ће, од
11 до 15 сати, бити приређена
и улична манифестација на
Корзоу. Сви они који посете
штанд КОМПАС-а имаће при-
лику да добију бесплатне кон-
доме, угреју се уз чај и инфор-
мишу се о превенцији и зашти-
ти од инфицирања ХИВ-ом.

Поводом Европске недеље
тестирања KОМПАС ће, у
сарадњи са асоцијацијом
„Дуга”, организовати и брзо
бесплатно тестирање на ХИВ,
па ће на Корзоу, од 11 до 14
сати, бити паркиран комби за
тестирање. Оно је поверљиво,
анонимно и бесплатно, није
потребан упут и не заказује се.

Kасније у току дана, од 17
до 20 сати, у дворани „Аполо”
биће одржана трибина на којој
ће бити речи о терапији и
новим достигнућима у лече-
њу сиде. Д. К.

ПОРЕЗ НА ОРУЖЈЕ

Стижу 
решења

Пореска управа Србије саоп-
штила је у уторак, 23. новем-
бра, да је у току достава решења
о утврђеном порезу на регистро-
вано оружје за 2021. годину.

Сва решења ће бити предата
пошти 1. децембра. У складу
са законом, решења ће се сма-
трати достављеним петнаестог
дана од дана предаје пошти,
односно 16. децембра, а рок за
плаћање је 15 дана од дана
достављања решења.

Порез на регистровано оруж-
је решењем утврђује Пореска
управа, на основу података које
доставља Министарство унутра-
шњих послова које је издало
оружани лист за држање, одно-
сно колекционарску дозволу,
као и дозволу за ношење оруж-
ја. Порез се плаћа у годишњем
износу за сваки комад оружја.

Порез за оружје за личну 
безбедност за које је издат ору-
жни лист за држање оружја одно-
сно колекционарска дозвола
износи 3.790, а уколико је уз то
издата и дозвола за ношење –
18.870 динара. За аутоматску
пушку порез износи 13.960, а за
полуаутоматску 5.600 динара. Д. К.

У СУБОТУ У „АПОЛУ”

Фестивал
„Панкчеву у походе”

Једанаести свесловенски панк,
хардкор и ска фестивал „Панк-
чеву у походе – Panup” одржаће
се у суботу, 27. новембра, од 14.30
до 19.30, у дворани „Аполо”.

Наступиће следећи бендови:
„Бедници” (панк, Београд), „The
Ele ments” (панк, Панчево),
„Дивље свиње” (панк, Београд),
„Mous sa ka” (сурф-панк, Бео-
град) и „Камене каре” (Ои!
пaнк, Београд). Улаз кошта 500
динара. Због актуелне епиде-
миолошке ситуације, органи-
затори су задржали право изме-
не програма.

Фестивал „Panup” је настао
у селу Томашевцу као обична
сеоска панк, хардкор и ска свир-
ка, да би после његовог трећег
одржавања био преименован у
фестивал „Томашевцу у похо-
де” (ТУП). Поред концертног
дела фестивала биле су орга-
низоване и ликовне радиони-
це и изложбе. Након седмог
издања ТУП-а, на коме је одр-
жан само ликовни сегмент
фестивала, донета је одлука о
пресељењу манифестације и
тако се она од 2014. године
одржава у Панчеву. Д. К.

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

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

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

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

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

жена је др Весна Новичић
Ђоновић из Дома здравља
Палилула.

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

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

Председник Србије Александар
Вучић у среду је најавио нове
демографске мере. 

– Од 1. јануара за свако прво-
рођено дете држава ће давати
300.000 уместо садашњих
100.000 динара – рекао је он.

Како је указао, рачунајући и
давања градова и општина, сви
у Србији ће примати више од
4.000 евра за прво дете.

– Не мислим да ће се тиме
све решити, али ће се та мера
комбиновати са другим мерама
– истакао је председник.

И помоћ за друго дете биће
знатно увећана, јер је, како је
истакао, то дете нека врста
преломнице за жену.

– То ћемо вас обавестити у
наредних 14 дана, та мера биће
драстично увећана – најавио је
председник и додао да ће се и

помоћ за треће дете повећавати.
Олакшице ће бити уведене и

за студенте, додао је председник.
– За студенте доносимо меру

да, ако девојка затрудни и роди
дете, за њу не важе испитни роко-
ви, исто тако и мушкарца, оца,
који је студент – најавио је пред-
седник.

– Одредиће се да за обичне
факултете, ако заврше до 26.
године, буде као да су завршили
у року, а за медицински до 28.
године. У наредних неколико
недеља завршићемо то у Народ-
ној скупштини – најавио је Вучић.

Најавио је и да ће држава
давати бесповратну помоћ изме-

ђу десет и двадесет хиљада евра
младим брачним паровима за
куповину стана и напоменуо да
ће својина ићи на мајку.

– Тиме мотивишемо младе
да изађу из родитељског дома
раније. То ће додатно подстаћи
и стамбену изградњу – указао је
председник.

ДРЖАВА ДОНОСИ ПОДСТИЦАЈНЕ ДЕМОГРАФСКЕ МЕРЕ

Већа подршка родитељима новорођене деце

ЗАЈЕДНИЧКО ПИСМО ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

НОВО РЕШЕЊЕ ЗА ВЕРОНАУКУ У ШКОЛАМА

ДОГОВОРЕНО ДА РУСИ ПРЕУЗМУ „ПЕТРОХЕМИЈУ”

Председник Србије је уочи

сусрета с Владимиром Пути-

номизјавиода једоговоренода

Руси преузму „Петрохемију”.

– То је велика и важна вест

за раднике „Петрохемије” –

рекао је Вучић и истакао да

„Петрохемија” коначно неће

зависити од конјунктуре, тако

да, на пример, две године све

будедоброкаосада, падаонда

три године буде катастрофа.

– Све зависи од примарног

бензина. „Петрохемија” користи

примарнибензин90 одсто, а10

одсто у трошковима пословања

је цена гаса и једино с ким смо

могли да направимо суштински

овакав споразум су Руси –

навео је Вучић.



Како ће град
изгледати у наредних
седам година, зависи
и од грађана, рекла
градска менаџерка

У сарадњи с
консултантском
кућом одржана обука
координационог тима

Позив свим суграђанкама и
суграђанима да попуне упитник
који се налази на сајту Града, из
шест различитих области, а одно-
си се на привредни развој, соци-
јални развој, инфраструктурно
и урбанистичко планирање,
заштиту животне средине, јавну
управу, комуналне делатности и
програмско буџетирање Панче-
ва, упутила је Маја Витман, град-
ска менаџерка, током презента-
ције пројекта израде Плана
развоја града Панчева за
период од 2022. до 2028. године,
коју је одржала 23. новембра.

Према њеним речима, сви гра-
ђани морају да знају да личним
доприносом и попуњавањем овог
упитника утичу на даљи развој
града, односно на то како
ће град изгледати у наредном
периоду од седам година.

Укључивање јавног
и цивилног сектора

Градска менаџерка је на почет-
ку нагласила да је План развоја
најважнији и најобухватнији план
који град Панчево треба да доне-
се за наредни период од седам
година.

– Ми смо показали изузетну
спремност и знање током изра-
де претходног плана развоја, што
се види и на примерима низа
добро реализованих инвестици-
ја, али исто тако и свих страте-
шких докумената који су доне-
ти из различитих области, вели-
ког броја акционих планова и
помоћи малим и средњим

предузећима, спортским удру-
жењима, спортским клубовима,
разним удружењима на нивоу
града, а то је очигледно и због
генерално свих инфраструктур-
них пројеката које смо до сада
успели веома добро да реализу-
јемо. Исто тако, претходним пла-
ном смо реализовали велики
број пројеката, а у припреми смо
сада и у току је извођење вели-
ког броја пројеката који се насла-
њају на претходни план. План
на коме сада радимо од изузет-
но великог је значаја и јако нам

је важно да се укључи како јав-
ни, тако и цивилни сектор – по-
двукла је Маја Витман.

На седници Скупштине града
Панчева одржаној 2. априла
донета је одлука о изради новог
плана развоја. Градска менаџер-
ка каже:

– Од онда смо кренули у посту-
пак јавне набавке, одабрали кон-
султантску кућу и од септембра
се активно бавимо овом темом.
У сарадњи с консултантском
кућом одржана је обука коор-
динационог тима с градоначел-

ником Панчева Александром
Стевановићем на челу. Сви су
добили све потребне инпуте како
план развоја треба да изгледа –
имајући у виду да је усвојен нови
сет закона, треба све то да при-
лагодимо потребама за бољи
стандард и животни простор
наших грађана.

За боље услове

Маја Витман објашњава да због
реконструкције великог броја
улица захваљујући пројекту јав-
но-приватног партнерства и реа-
лизацијом јавно-приватног парт-
нерства у вези с јавним саобра-
ћајем грађани данас имају мно-
го боље услове за живот него што
су имали раније. Она је додала:

– Градска власт је препозна-
ла, у сарадњи с месним заједни-
цама и грађанима, шта је неоп-
ходно да се уради и шта је све
приоритетно да се заврши, како
би град Панчево сутра био боље
место за живот. Панчево је данас
велико градилиште; учествујемо
активно на терену са свим гра-
ђанима. Бавимо се инфраструк-
турним развојем. У претходном
периоду смо, између осталог,
завршили и радове на Интерни-
стичком блоку Опште болнице,
уредили смо школе. Имали смо
значајних улагања у спорт. Уре-
дили смо, реконструисали и
изградили нове спортске тере-
не. Поставили смо приличан број
нових дечјих игралишта...

Градска менаџерка каже да је
Градској управи заштита живот-
не средине од великог значаја.
Напомиње да је спроведена гаси-
фикација на територији града
Панчева, па грађани данас има-
ју могућност за прикључке, а уз
то Град и суфинансира нове при-
кључке својим суграђанима.

Маја Витман је закључила:
– Трудићемо се да наредни

период буде још бољи, да радимо
у континуитету и да се боримо да
сви наши Панчевци остану у свом
граду, а да нам деца имају што
боље услове за одрастање.
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ИЗ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Новац за рад социјално-економских савета

Највећа опасност и даље прети од лекара-антиваксера,
односно људи са дипломом Медицинског факултета који
су против вакцине, јер један такав лекар може да утиче
на сто и више људи да се не вакцинишу. Ако желимо да у
Србији већински део грађана буде вакцинисан, морамо
да мењамо стратегију и кампању вакцинације.

(Доктор са ВМА Звонко Магић, 
лист „Нова”, 22. новембар)

* * *
Изгубила сам веру да на екстремизам једне стране друга
страна може одговарати толеранцијом, али мислим да
нека врста решења може да буде повратак култури разго-
варања, слушања, покушаја да се „уђе у туђе ципеле”.
Младе људе који негирају ратне злочине и притом агре-
сивно наступају требало би „рехуманизовати”, утврдити
зашто су такви и зашто су им пријемчивије популистич-
ке фразе од чињеница. Овде нема културе неистоми-
шљеништва и нисмо нетрпељиви само према другом,
него ни према истом, што све доводи до трајне и потпуне
заглављености и таворења у лимбу сопствених заблуда.

(Новинарка Јована Глигоријевић,
„ФоНет”, 21. новембар)

* * *
Након демократских промена 2000. историјски тренутак
за успостављање тренутне тираније је било разочарање
већег дела друштва у промене које су наступиле након
пада Милошевићевог режима. Изражена корупција, недо-
статак визије, нетранспарентна и промашена приватиза-
ција, гурање под тепих ратних злочина из скорије про-
шлости довели су до великог раслојавања и креирања
савеза између људи на власти и крупног капитала. Ако
нам је европска историја 20. века нешто показала, то је
да је демократије могуће лако срушити, да друштво и
морал за кратко време могу завршити у рушевинама и да
се људи једни другима могу наћи на нишану преко ноћи.
Оно што смо такође могли да научимо јесте да су у спе-
цифичном историјском тренутку и маса и елита подјед-
нако подложни пропаганди и корупцији.

(Професор Филозофског факултета у Београду
Огњен Радоњић, „Данас”, 23. новембар)

* * *
Мени је у целој овој ситуацији у вези са Данијелом
Штајнфелд горак утисак који сам осетио након Лечићевих
реакција. Шта год да је истина, начин на који се Лечић одно-
сио према целом догађају говори ми да има одређен степен
непоштовања према женама. Не знам како бих се понашао у
датом тренутку, али оно што су радиле колеге из „Атељеа
212” и сарајевског Камерног театра, верујем да су урадили
искрено, као што нажалост не верујем у искреност Брани-
слава Лечића када је ова ствар у питању. Лечића памтим као
великог глумца, али нећу моћи да заборавим његову непри-
мерену реакцију на цео догађај као рецимо помињање поли-
графа, које је данас заиста изгубило сваки смисао.

(Драматург Жељко Хубач, 
„Данас”, 22. новембар)

* * *
Пуцамо једни у друге, реченицама за које никада и нико
не сноси последице и одговорност. Речи су наши гумени
меци. Нормализовали смо говор мржње. Заменили чиње-
нице са мишљењем. Ако „гледати своја посла” значи не
видети где живиш, с ким живиш, ко режира представе
нашег друштвеног живота и како оне завршавају – то не
умем и не желим. Да смо мање гледали „своја”, а више
наша, заједничка посла; да нисмо јурили лични и крат-
котрајни, већ трајни, општи интерес, данас бисмо имали
мање бриге, не само као друштво већ и као појединци.

(Драматург Милена Миња Богавац, 
портал „Нова.рс”, 14. новембар)

* * *
Доајен светске вакцинологије Стенли Плоткин залагао
се да се, као и против неких дечјих болести, заштита од
новог вируса корона обавља у три дозе. Дакле, наше тре-
ће завртање рукава означавало би крај тзв. примовакци-
нације, после које би се очекивало да заштита потраје
бар неколико година. Појава делта соја унеколико је
пореметила ова оптимистичка очекивања, али још увек
је импресиван заштитни ефекат најбољих вакцина про-
тив ковида 19... Корисност вакцинације је најизразитија
када се посматра смртност. Укупно узевши, ризик уми-
рања од ковида 19 вакцинисаних и невакцинисаних је
око 1 : 10.

(Епидемиолог, професор Медицинског факултета у
пензији Зоран Радовановић, „Политика”, 23. новембар)

КОНЦЕПТ

Ефикаснији
социјални дијалог
нема алтернативу

Покрајински секретар за при-
вреду и туризам др Ненад Ива-
нишевић уручио је уговоре пред-
ставницима локалних самоупра-
ва по јавном конкурсу за финан-
сирање или суфинансирање про-
грама развоја и деловања локал-
них социјално-економских саве-
та на територији АП Војводине.
Иванишевић је потписао угово-
ре с девет локалних самоуправа
које ће средства усмерити ка
локалним саветима, међу који-
ма је и Панчево.

Средства у укупном износу од
2,5 милиона динара намењена
су за редован рад, програме
развоја и деловања савета, и то
за текуће пословање, капиталне

трошкове и подршку у радном
ангажовању координатора одно-
сно секретара савета. Ресорни
секретар је рекао да Покрајин-
ска влада односно Покрајински
секретаријат за привреду и тури-
зам подржавају укупан рад
Покрајинског социјално-економ-
ског савета и савета у локалним
самоуправама са око 12 милио-
на динара годишње, с циљем
ефикаснијег социјалног дијало-
га, који, према његовим речи-
ма, нема алтернативу.

– Важно је позвати пред-
ставнике локалних самоупра-
ва које нису основале социјал-
но-економске савете на тери-
торији АП Војводине да их
оснују. Спремни смо да им
помогнемо и финансијски и
искуством, те да их упутимо и
на оне јединице локалне само-
управе где савети добро послу-

ју, јер сматрамо да је то радно
тело место на ком заједнички
могу деловати послодавци,
синдикати и сви заинтересо-
вани учесници у привредном
животу. Дијалог нема алтер-
нативу, а сами социјално-еко-
номски савети јесу институ-
ционални начин решавања
проблема запослених, посло-
даваца и синдиката – рекао је
Иванишевић.

Он је додао да данас једна
четвртина јединица локалне
самоуправе на територији АП
Војводине има социјално-еко-
номске савете, те да Секретари-
јат разговара са свим социјал-
ним партнерима, превасходно
са Удружењем послодаваца Вој-
водине, како би се активније
укључили у формирање савета
тамо где постоје услови за то.

– Резултат свих иницијатива

јесте побољшање положаја рад-
ника и то је политика и Покра-
јинске владе и Секретаријата за
привреду. Социјално-економски
савети имају циљ да се права
радника боље поштују и да зајед-
но на једном месту могу да
разговарају представници
локалних самоуправа, синдика-
та и послодаваца. Наставићемо
разговоре о оснивању нових саве-
та, јер је то начин да се
побољша целокупна привредна
клима на територији Војводине
– казао је покрајински секретар.

Овом подршком јединицама
локалне самоуправе, а кроз рад
социјално-економских савета,
остварује се делотворан и кон-
тинуиран социјални дијалог о
питањима из надлежности
локалне самоуправе, у интере-
су како запослених, тако и
послодаваца.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА

Ђаци цртали на тему
дечјих права

ПОЧЕТАК ИЗРАДЕ НОВОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА

ПАНЧЕВКЕИПАНЧЕВЦИ, УТИЧИТЕНАБУДУЋНОСТ

Поводом обележавања 20. новем-
бра, Светског дана детета, мр
Татјана Божић, чланица Град-
ског већа задужена за образова-
ње, посетила је ОШ „Борисав
Петров Браца”. Ученици и настав-
ници школе организовали су так-
мичење и изложбу ликовних
радова на тему дечјих права и
припремили програм за ову при-
лику. Изабрана су и три најбоља
ликовна рада, а деца су награђе-
на пригодним поклонима.

– Светски дан детета, 20.
новембaр, установила је Гене-

рална скупштина УН 1954. Датум
је установљен с циљем да се на
овај дан, али и свих дана у годи-
ни скрене пажња на живот деце
у друштву и одговорност дру-
штва према деци и њиховом
одрастању и школовању. Данас
смо дошли да посетимо децу, да
будемо у жирију за доделу награ-
да за ликовне радове поводом
Светског дана детета. Треба зна-
ти да у овој школи преко 60
одсто деце долази из осетљивих
породица, из осетљивих соци-
јалних група о којима Град бри-

не током читаве године кроз
разне програме социјалне зашти-
те, како о њиховом школовању,
тако и о њиховом одрастању
– рекла је Татјана Божић.

ШИНСКО СПАЈАЊЕ ПАНЧЕВА С БЕОГРАДОМ?

Заменик градоначелника Бео-

града Горан Весић најавио је

22. новембра да ће до краја

ове године бити потписан

међудржавни споразум изме-

ђу Србије и Русије о рекон-

струкцији постојећих линија БГ

воза, градске и приградске

железнице и о куповини нових

трамваја, пренео је „ФоНет”.

Весић је на једној телевизији

најавио да ће се градити нове

линије БГ воза према Сурчину

и Обреновцу и проширити

капацитети према Младеновцу

и Лазаревцу.

Онда је додао оно што је нај-

занимљивије Панчевцима:

– Спојићемо Панчево с Бео-

градом, тако да ће становници

свих приградских насеља Бео-

града и Панчева имати воз до

центра и назад у шпицу на 10,

12, 15 минута и ван шпица на

45 минута. То ће потпуно про-

менитиживот тихљудииконач-

но ће интегрисати приградске

општине с центром Београда.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



Ефи ка сни поступ ци 
су пут ка успе ху

Зеле на тран зи ци ја 
је сле де ћа фаза

Ком па ни ја НИС пости гла је изу зе тан
резул тат на так ми че њу за послов ну
извр сност „Оскар ква ли те та” за 2021.
годи ну и осво ји ла пети ниво извр сно -
сти и награ ду „Шам пи он извр сно сти
2021”. Реч је о награ ди коју доде љу је
Фон да ци ја за кул ту ру ква ли те та и извр -
сност, у сарад њи с При вред ном комо -
ром Срби је и под покро ви тељ ством
Мини стар ства при вре де Репу бли ке
Срби је. НИС је прва ком па ни ја која је
у исто ри ји овог так ми че ња два пута
поне ла титу лу апсо лут ног шам пи о на, а
сада и титу лу шам пи о на извр сно сти, а
при зна ње је у име ком па ни је при мио
Вадим Сми р нов, заме ник гене рал ног
дирек то ра и дирек тор Функ ци је за одно -
се с држав ним орга ни ма и кор по ра -
тив не кому ни ка ци је.

– Поно сан сам на сво је коле ге, на
менаџ мент ком па ни је, који се годи на -
ма суо ча ва с ризи ци ма и реша ва про -
бле ме ефи ка сним при сту пом. Они су
скре ну ли пажњу на то да су наше нај -
ве ће богат ство људи, те да мора мо да

насто ји мо да сачу ва мо сва ко рад но
место. Данас ми има мо јед ну од нај бо -
љих рафи не ри ја у реги о ну, запра во не
јед ну од нај бо љих, већ нај бо љу, која се
може мери ти с било којом рафи не ри -
јом у Руси ји, и на то смо изу зет но поно -
сни. Ком па ни ја НИС гле да у будућ ност
са опти ми змом. Ми смо вели ка ком -
па ни ја и све сни смо сво је одго вор но -
сти. Од сле де ће годи не наш фокус је
еко ло ги ја и зеле на тран зи ци ја, те пла -
ни ра мо да оста не мо лиде ри у том погле -
ду – изја вио је Вадим Смир нов.

Упра вља ње „Петро хе ми јом”

Успех ком па ни је НИС је уто ли ко већи,
јер је исто вре ме но и Горан Сто јил ко -
вић, заме ник гене рал ног дирек то ра
НИС-а за петро хе миј ске посло ве, понео
спе ци јал но при зна ње „Лидер послов не
извр сно сти” за 2021. годи ну.

– Ово при зна ње на првом месту зна -
чи пре по зна ва ње орга ни за ци о них спо -
соб но сти и ква ли те та кор по ра тив них
вред но сти које има мо у ком па ни ји,
пого то во у овом иза зов ном пери о ду у
ком смо се нашли. Додат но, бити лидер
у ком па ни ји вели чи не НИС-а зна чи и
моти ви са ти људе да се, поред стан дард -
них послов них зада та ка, избо ре и с
лич ним иза зо ви ма, да про на ђе те ене р -
ги ју у њима, као и да постиг не те резул -

та те. Да бисте оства ри ли све наве де но,
мора те да буде те вео ма јасни у поста -
вља њу и инте гра ци ји систе ма ква ли те -
та у сва ко днев ним послов ним актив -
но сти ма – навео је Горан Сто јил ко вић.

Девет обла сти

Наци о нал на награ да „Оскар ква ли те -
та” доде љу је се про фит ним и непр о -
фит ним орга ни за ци ја ма, као неза ви -
сна награ да за врхун ске резул та те
постиг ну те на уна пре ђе њу и раз во ју
орга ни за ци о не и послов не извр сно сти.
Награ да се доде љу је у три кате го ри је:
реал ни сек тор, јав ни сек тор и орга ни -
за ци је ван тери то ри је Репу бли ке Срби -
је. Награ ду доде љу је струч ни жири
саста вљен од пред став ни ка држав них,
науч них и струч них инсти ту ци ја, на

осно ву оце на оце њи вач ких тимо ва бира -
них с листе реги стро ва них оце њи ва ча
за послов ну извр сност.

При избо ру добит ни ка струч ни жири
оце њу је резул та те орга ни за ци је у чак
девет обла сти, а то су: лидер ство, стра -
те ги ја, људ ски ресур си, парт нер ство и
ресур си, про це си, про из во ди и услу ге,
резул та ти код кори сни ка, резул та ти код
људ ских ресур са, резул та ти код дру -
штве не зајед ни це и послов ни резул та -
ти. Пре две годи не уве де не су нове кате -
го ри је награ де: „Шам пи он извр сно сти”
за орга ни за ци ју која осво ји пети ниво
извр сно сти и „Лидер послов не извр -
сно сти” за првог чове ка те орга ни за ци -
је, који је на завр шном оце њи ва њу лич -
но покри вао кри те ри ју ме лидер ство и
стра те ги ју.

ДРУШТВО
Петак, 26. новембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Влада Србије усвојила је
предлог да тренутни
порески услови важе до
доношења новог закона

Игра мачке и миша – не
одустају ни једни ни други

Програмери зарађују
озбиљан новац

Дан након што је Удружење радника
на интернету предало захтев Влади да
се важећи модел опорезивања проду-
жи на наредне две године, Влада је
пристала на опцију да порески услови
важе до доношења новог закона. По
завршетку састанка с представницима
Владе огласило се Удружење радника
на интернету саопштењем да је при-
хваћен захтев Удружења да се важење
тренутног пореског решења продужи
до доношења новог закона, а најмање
још годину дана. Наиме, услови из Зако-
на о изменама и допунама Закона о
порезу на доходак грађана који су усво-
јени у мају ове године престају да важе
од 31. децембра, па је након усвајања
поменутог захтева избегнута опасност
да радници на интернету буду поново
опорезовани у пуном износу.

Подсетимо да је Влада раније при-
хватила предлог да се нормирани тро-
шкови повећају са 43 одсто на 50 одсто
уз договор да радницима на интернету
омогући уписивање радног стажа сра-
змерно уплаћеном делу обавеза. Поред
тога, усвојен је и Закон о доприносима
за обавезно социјално осигурање при-
лагођен Закону о порезу на доходак
грађана, тако да сада неопорезиви део
износи 32.000 динара, чиме су фри-
ленсери који месечно зарађују мање од
56.000 динара били ослобођени финан-
сијских обавеза. Новом одлуком Владе
Србије за годину дана продужен је рок
да пореско ослобађање за све намете
буде 32.000 динара, а нормирани тро-
шкови 50 одсто.

Привремено решење

Као што је већ познато, сва потражива-
ња Пореске управе од 1. јануара 2015.
године до краја 2021. године за све фри-
ленсере који су приходовали до 64.000
динара месечно отписана су, док су они
који овај износ прелазе у обавези да
измире ранија пореска дуговања без
камате, уз могућност исплате на рате.
Одлука Владе је привремено решење,
јер држава и радници на интернету још
увек не могу да се договоре око закон-

ских одредби које би регулисале ову
област, а самим тим и плаћање пореза.
Овако, ствар се само пролонгира и сти-
че се утисак да је реч о компромису
који иде наруку и једнима и другима.
Држава је задовољна јер је део новца
ове веома успешне привредне делатно-
сти полако почео да се слива у зајед-
ничку касу, а фриленсери што још увек
не плаћају пун износ пореза и допри-
носа попут већине радника у овој земљи
– па им стога остаје више у сламарици.

Дакле, игра мачке и миша државе и
фриленсера и даље траје – не одустају
ни једни ни други, јер је реч о озбиљ-
ном новцу, нарочито о оном који зара-
ђују програмери, који су углавном у
фриленсерском статусу. Наиме, дома-
ћи програмери у просеку зарађују 1.500
евра месечно и држава жели да откине
део њихове уносне зараде која је три
пута виша од просечне плате у другим
секторима. У овој борби надлежни у
држави имају подршку великих IT фир-
ми које редовно плаћају законом утвр-
ђене обавезе, јер непријављени програ-
мери на тржишту нуде ниже цене –
немају горенаведене трошкове и зато
увек имају предност.

Највеће плате у Србији

Према доступним подацима до којих
је дошао сајт „Hel lo World”, велики

број програмера зарађује између
500 и 1.000 евра, што указује на то
да велики број програмера на нашем
тржишту има релевантно искуство
у овој индустрији. Наиме, познато
је да плате „програмерских вуко-
ва” могу да иду и до десет пута
више од просечне плате у Србији.
Занимљиво је да једна трећина испи-
таних српских програмера зарађу-
је преко 2.000 евра. Када говоримо
о IT стручњацима, већина њих је
задовољна послом и радним окру-
жењем – чак 82 одсто испитаних
програмера. Две трећине њих не
траже активно посао, али су заин-
тересовани за понуде, сваки четвр-
ти кандидат је у потрази за новим
запослењем, а остали испитаници
немају жељу за променом. Струч-
њацима из IT области је најбитнија
плата приликом доношења одлуке
о томе да ли желе да промене рад-
но окружење, а након тога следи
рад у новим технологијама, изазов-
нији пројекти. Најмање утицајан
фактор за промену посла јесте
неслагање у тренутном тиму.

Поред високих плата, програме-
ри очекују и добар систем бенефи-
ција, те послодавци све више мора-
ју да раде управо на бенефитима
који ће привући нов кадар, одно-

сно – задржати постојећи. У том
погледу одговори IT стручњака пока-
зују да им је омиљена бенефиција
флексибилно радно време, а одмах
након тога следи и рад од куће.
Затим, на листи се налазе и едука-
ције/обуке/конференције, додатни
слободни дани и приватно/добро-
вољно здравствено осигурање. Бене-
фиције попут велнес пакета, спор-
та и рекреације, хране и пића нала-
зе са на дну саме листе.

У претходној години једна од нај-
актуелнијих тема била је преквали-
фикација за IT област. Велики број
кандидата имао је потребу да про-
мени свој посао и због услова упра-
во потражи своје запослење у нај-
развијенијој индустрији. Програме-
ри не морају бити само кандидати
који су завршили факултет – скоро
четвртина испитаника завршила је
средњу школу. Велика већина њих,
35 одсто, факултетски су образова-
ни (само основне студије), 22 одсто
има диплому мастер-студија, док
диплому више школе има 17 одсто
испитаника. Занимљиво је да је само
један одсто њих завршило доктор-
ске студије. За стицање нових зна-
ња и вештина највише се користе
онлајн курсеви, званична докумен-
тација и блогови/форуми.

ДОГОВОР РАДНИКА НА ИНТЕРНЕТУ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ИСТИПОРЕСКИУСЛОВИЗАФРИЛЕНСЕРЕ
ЈОШГОДИНУДАНА

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

САРАДЊА СРБИЈЕ И САД

Сигурна куповина
на интернету

Министарство трговине, туризма и
телекомуникација и Америчка при-
вредна комора покренули су кампа-
њу „Кликни на сигурно, купуј про-
верено”, с циљем подизања свести
грађана и едукације о безбедној и
легалној трговини преко интернета.
У првој половини 2021. године број
и вредност поруџбина путем интер-
нета плаћених у динарима већи је
од броја и вредности поруџбина у
свим осталим валутама збирно, у
поређењу са истим периодом 2020.
године. С растом трговине преко
интернета расте и удео нелегалне
трговине преко интернета.

Купци често немају довољно зна-
ња да препознају која интернет про-
давница послује легално, нити има-
ју довољно информација о томе како
извршити проверу електронских трго-
ваца. Кампања „Кликни на сигурно,
купуј проверено” треба да подстак-
не и охрабри грађане Србије да кори-
сте услуге е-трговине и због тога је
главни циљ кампање да допринесе
информисању грађана о начинима
за препознавање легалних онлајн
радњи, безбедних начина плаћања
наручене робе, као и да се упознају с
потрошачким правима.

МОЈА ПРВА ПЛАТА

На потезу су
послодавци

Национална служба за запошљава-
ње (НСЗ) обавештава послодавце из
приватног и из јавног сектора који
учествују у програму „Моја прва пла-
та” да могу да изаберу кандидате до
30. новембра. Рок за повезивање и
коначан избор кандидата који пред-
виђа трећа фаза програма, а за посло-
давце из приватног сектора он је
отпочео 1. новембра, продужен је до
краја месеца. У року од 15 дана од
дана завршетка избора кандидата
биће формиране коначне листе
послодаваца са изабраним кандида-
тима, које ће бити доступне на сајту
www.moja pr va pla ta.gov.rs.

У четвртој фази реализације про-
грама биће потписивани тројни уго-
вори између НСЗ-а, послодавца и
изабраног кандидата, док ће спро-
вођење програма почети у року од
15 дана од дана формирања конач-
не листе послодаваца са изабраним
кандидатима. Програм „Моја прва
плата” намењен је младима без рад-
ног искуства и омогућава да они оба-
ве праксу на конкретним послови-
ма, стекну знања, вештине и компе-
тенције за рад и тако повећају могућ-
ности за запошљавање.

КОНТРОЛА ЗАГАЂЕЊА

Пролонгиран рок за
испуњавање еко-стандарда
Недавно је Скупштини Србије упу-
ћен предлог измена Закона о инте-
грисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине. Наи-
ме, надлежни у држави истичу да
је неопходно изменити одредбе
закона јер је 2015. године, када су
усвојене прве измене законских
одредби из ове области, рок за
издавање интегрисаних дозвола
којима се оператери постројења
(велики загађивачи) обавезују да
поштују високе стандарде зашти-
те животне средине био 31. децем-
бар 2021. године. Најновијим изме-
нама, на предлог истих тих опера-
тера, рок се опет продужава, до
31. децембра 2024. године. У обра-
зложењу је наведено да је проду-
жење потребно како оператери не
би сносили „непотребне” трошко-
ве, а државна управа постала спо-
собнија да издаје дозволе.

Да подсетимо, од 2004. године,
када је овај закон први пут ступио
на снагу, до данас је свега неколико
старих индустријских гиганата у
Србији испунило прописане еколо-
шке стандарде. 

НИС ДОБИТ НИК ПРЕ СТИ ЖНИХ ПРИ ЗНА ЊА

Награ де за успе шно 
посло ва ње
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6 ЗДРАВЉЕ

Како се помирити 
са својим „никада”

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, сви ћемо, пре или
касније, у животу срести особу
која ће нам окренути слику
коју смо стварали о себи. Про-
н а л а з и ћ е м о
тада стране
наше личности
за које ни у нај-
луђим сновима
нисмо знали да
поседујемо. Све
оно што смо
усвојили током
одрастања као
пожељност и
„такотребање”
може да се,
након таквог
сусрета, уруши
за веома кратко
време, јер то
заправо пред-
ставља само
приказ онога
што желимо да
други виде. С
временом, додуше, и поверу-
јемо да смо то ми.

Веома често нисмо ни зна-
ли да постоји особа која може
у толикој мери и на такав
начин да утиче на нас. Може-
мо да чујемо њен говор, про-
нађемо део у њеној књизи
који нас освести, погледамо
њен видео... Много је начи-
на на које стижемо до увида
у оно што заиста држимо у
себи. Све се то дешава у тре-
нутку када нам је „спуштен
гард”, кад су одбране успа-
ване поверењем које осети-
мо од првих речи. И тада
нема назад. Учимо најважни-
ју лекцију о „никада”. Баш
оно што смо највише осуђи-
вали, због чега смо се осећа-
ли повређено и издано, баш
то што ми никада не бисмо
радили, ставља нас у ситуа-
цију да прођемо сличном ста-
зом – ходамо у истим ципе-
лама. А нема назад. Због
изненађености сопственим
реакцијама не видимо наше

„ја то не бих никада” како
нам се кези у лице. Учимо
јако вредну животну лекцију
о осуђивању, кривици и пра-
штању. Учећи стварамо емо-
тивну олују која нам закла-
ња видике све док не рашчи-
стимо с нашим „никада”. Тај
олујни период може да бле-
сне накратко или да траје
дуже време: од нас самих то
зависи. Битно је да дође до
увида у сопствено ЈА које тре-
ба „очистити” од грешака,
кривице и кајања. Све су то
лекције које нисмо научили
из прве.

Бесмислено бежање од при-
хватања другачијег себе огледа
се у претеривању у било чему

на шта смо сла-
би – храни,
пићу, дувану,
вежбању…, јер
се тада фокуси-
рамо на нешто
друго, сматрају-
ћи то својим
избором. Коли-
ко год се труди-
ли да видимо и
радимо нешто
друго, нећемо
моћи док не
завршимо суо-
чавање с најбит-
нијом особом –
са собом. После
сваког одласка
у теретану или
ресторан или
отварања нове
боце или кутије

враћа се немир и трајаће све
док се не помиримо са својим
„никада”.

У тренутку спознаје да је у
нама и све оно што нас је нека-
да у животу болело и повређи-
вало од стране других, способ-
ни смо да опростимо себи, јер
тада знамо да јесмо и то што не
волимо да будемо. Тек тада све
то, растресено емотивном буром,
може с пуно разумевања да буде
спаковано у заборав.

Градимо се у складу с вред-
ностима које усвајамо јер нам
оне одговарају. После лекције
„никада” прихватићемо туђе
изборе и поступке на другачи-
ји начин, јер тада имамо у иску-
ству све што уистину и јесмо.
Ако нисмо прочистили сва сво-
ја „никада”, очекује нас сигур-
но још неки бег у теретану,
кафану, фрижидер..., све док
не научимо. На крају крајева,
зар нисмо због тога и присут-
ни сада и овде у свом времен-
ском низу?

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

У тренутку спознаје
да је у нама и све
оно што нас је 
некада у животу
болело и 
повређивало од
стране других, 
способни смо да
опростимо себи, јер
тада знамо да смо 
и то што не волимо
да будемо.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Траварка Милена Марић препо-

ручује једноставну биљну меша-

вину која може помоћи код око-

штавања врата. Она садржи јед-

наке количине брезе, коре врбе,

коприве, раставића и рузмари-

на. Према речима Милене

Марић, то је одличан коктел

витамина и минерала за бољу

циркулацију и јачање зглобова и

зглобних веза. Појачава излучи-

вање течности из организма и

разлаже наталожени калцијум.

Пошто је потребно три месеца

свакодневне употребе да бисмо осетили прави ефекат, најбоље је

направити алкохолну тинктуру.

Стаклену теглу до 2/3 напунити уситњеном биљном мешави-

ном и до врха налити алкохол 40–45% или домаћу ракију. Добро

затворити, промућкати и оставити на собној температури две

недеље. Сваки дан протресати. Kада се процеди, држати на там-

ном месту, такође на собној температури.

Пити три пута дневно по кафену кашичицу и два-три пута на

дан утрљавати у пределу врата. Истовремено, у исхрану се може

додати млевено ланено семе или неки препарат од жутог ноћурка.

Решење за 
окоштавање врата

Србија је засад једина од свих
држава Западног Балкана у чијем
се једном делу већ нешто дуже
од годину дана реализује скри-
нинг програм за рано открива-
ње рака плућа.

Пандемија коронавируса није
била препрека Покрајинском
секретаријату за здравство да у
октобру прошле године покре-
не тај пилот-програм. Све актив-
ности координира Институт за
плућне болести Војводине, а кроз
програм је до сада прошло пре-
ко 1.200 пацијената с територи-
је наше покрајине.

Највећи успех овог програма
представља чињеница да је међу
прегледанима било више од 30
особа код којих је откривен асимп-
томатски карцином плућа.

На срећу, у највећем броју слу-
чајева болест је била у почет-
ном стадијуму. То значи да је за
само годину дана спровођења
оваквих прегледа спасено нај-
мање 30 живота.

Шта је скрининг?

Скрининг подразумева приме-
ну медицинских тестова с циљем
раног откривања болести, у тре-
нутку када нису присутни симп-
томи самог обољења.

На национални скрининг се у
одређеном периоду позивају
људи за које се процени да су у
највећем ризику од оболевања.
Kоји ће то период бити и ко ће
бити обухваћен скринингом,
одлучују стручњаци из релевант-
них државних, пре свега здрав-
ствених институција.

У Србији се тренутно спрово-
де три национална скрининг
програма, и то скрининг: рака
дојке (мамографија), рака дебе-
лог црева (колоноскопија) и рака
грлића материце (папатест).
Више о тој теми можете прочи-
тати на веб-порталу Kанцеларије
за скрининг рака Института
„Батут” skri ning sr bi ja.rs.

Према речима др Снежане
Бојанић, помоћнице покрајин-
ског секретара за здравство, скри-
нинг рака плућа је пилот-проје-
кат који се засад спроводи само
на територији Јужнобачког окру-
га. У најскорије време би треба-
ло да он буде проширен и на
Севернобачки округ (Суботица,
Врбас, Апатин, Kула и Оџаци), а
у плану је да потом скринингом
буде обухваћена цела Војводина.

Kако изгледа преглед?

Скрининг карцинома плућа под-
разумева преглед помоћу ниско-
дозног скенера (LDCT), помоћу
којег се могу приказати мање
туморске сенке. Њих није могу-
ће видети уобичајеним дијагно-
стичким поступцима (РТГ). ЦТ
скенери прављењем серије уза-
стопних рендгенских снимака
стварају тродимензионалне, пре-
цизне снимке плућа.

Овај преглед је брз, безболан и

кратко траје. Доза зрачења ниско-
дозног ЦТ скенера је релативно
мала, с минималним ризиком по
здравље. Након прегледа радио-
лог ће анализирати направљене
снимке и потражити абнормал-
на подручја у плућима која би
могла да указују на карцином.

Мрља која се види на снимку
зове се „чворић у плућима” и то
је нешто што се мора испитати.
Ипак, имајте у виду да су ове
мрље релативно уобичајене и не
морају одмах значити да је реч
о злоћудној болести. Оне, исти-

на, могу да указују на карцином
плућа, али и на друге проблеме,
као што су ожиљци настали услед
инфекција или израслине које
нису карциноми.

Понекад је довољно само да
се ове абнормалности прате. Уко-
лико се процени да су чворићи
велики или ако између два ске-
нирања порасту, вероватно се
ради о карциному. Тада су нео-
пходне додатне анализе које обу-
хватају поновно скенирање или
поступак узимања узорка ткива
чворића (биопсију).

Статистика забрињава

Kарцином плућа представља воде-
ћи узрок смртности од свих кар-
цинома како у свету, тако и у
Србији, док број оболелих расте
сваке године. Од ове врсте рака у
Србији оболи готово 7.000, а нажа-
лост умре више од 5.000 особа.

На веб-презентацији Покра-
јинског секретаријата за здрав-
ство наводи се забрињавајући
податак да се у Војводини послед-
њих година број новооткриве-
них случајева карцинома плућа
повећао за чак 12% и да око
1.500 пацијената с територије
ове покрајине годишње изгуби
битку са опаким тумором.

Према подацима Института за
плућне болести Војводине, про-
сек старости пацијената лечених
од карцинома плућа је 64 годи-
не. Најмлађи пацијент је имао 21
годину, а најстарији 94 године.

Ни у јужном Банату ситуација
није другачија. Према подацима
Регистра за рак Завода за јавно
здравље Панчево, од укупног бро-
ја оболелих од малигних боле-
сти у 2019. години у Јужноба-
натском округу, највећи број обо-
лелих у мушкој популацији био
је од карцинома плућа (18,4%).
Следе рак дебелог црева (16%),
простате (13%), мокраћне беши-
ке (6,1%) и желуца (4,4%).

Kада је реч о оболелим жена-
ма, рак плућа био је на четвртом
месту (7,7%), после рака дојке
(17,2%), дебелог црева (9,5%) и
грлића материце (8,8%). Међу-
тим, од укупног броја умрлих од
малигних болести у 2019. годи-
ни у Јужнобанатском округу, и у
мушкој и у женској популацији
највећи број смртних исхода био
је од карцинома плућа (мушкар-
ци 28,9%, жене 19,7%).

Зашто је важан скрининг?

Један од најважнијих предусло-
ва успешног лечења карцинома
плућа је управо његово рано
откривање. Међутим, у Србији је
до покретања скрининг програ-
ма код више од 70% пацијената
рак плућа откривен тек у послед-
њем стадијуму, када су шансе за
преживљавање готово никакве.

На Институту за плућне боле-
сти Војводине истичу да су држа-
ве које већ спроводе скрининг
рака плућа смањиле мортали-
тет од те болести и до 40 одсто.

Фактори ризика и симптоми

У Институту за плућне болести
Војводине Сремска Kаменица
наводе да међу најчешће факто-
ре ризика за настанак рака плућа
спадају: пушење, животна среди-
на (аерозагађење) и генетска пре-
диспозиција (наследна склоност).

Најважнији и најчешћи симп-
томи рака плућа јесу: упоран
кашаљ, искашљавање сукрвича-
вог испљувка, бол у грудима при
кашљању или дубоком дисању,
отежано дисање, упала плућа
која не пролази после терапије
или упале плућа које се пона-
вљају на истом месту, губитак
апетита и телесне тежине.

На Институту напомињу да ти
симптоми могу бити узрокова-
ни и другим обољењима, која
немају везе с раком, али ако се
појави било који од њих, треба
се обратити лекару.

СKРИНИНГ РАKА ПЛУЋА У ВОЈВОДИНИ

НЕКОЛИКО МИНУТА ПРЕГЛЕДА 
ЗА ЈОШ МНОГО ГОДИНА ЖИВОТА

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ПАЖЉИВО СА СУПЛЕМЕНТИМА

Несумњиво је да су

антиоксиданси веома

важни за очување здра-

вља. Међутим, ако болу-

јете од карцинома плућа

и подвргнути сте хемо-

терапији, немојте узи-

мати никакве суплемен-

те на своју руку, одно-

сно пре него што се консулту-

јете с лекаром.

То важи чак и за витамин

Ц, који у превеликим количи-

нама може умањити ефекат

хемотерапије. Осим тога, обо-

лелима од карцинома саветује

се и да буду опрезни са супле-

ментима који садрже бета-

каротен. Много је сигурније да

све неопходне витамине,

минерале и антиоксидансе

унесете путем воћа и поврћа.

Поред тога, оболели морају

повећати унос протеина. Да

бисте сачували снагу, нарочи-

то током хемотерапије, једите

помало на свака два сата.

ПОСТОЈИ НАЦИОНАЛНО 
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ОБОЛЕЛЕ

Удружење за борбу против

рака плућа „Пуним плућима”

и Kлиника за пулмологију KЦ

Србије покренули су Нацио-

нално саветовалиште за

пацијенте оболеле од рака

плућа и чланове њихових

породица, с циљем да боље

информишу пацијенте и

помогну им да пут од појаве

првих симптома, преко брзе и

тачне дијагностике, до прима-

ња одговарајуће терапије и

лечења, за њих буде што кра-

ћи и једноставнији.

Пацијенти могу да разгова-

рају с лекарима и медицин-

ским сестрама сваког уторка

и четвртка од 14 до 17 сати.

За ове потребе обезбеђени су

бројеви телефона 011/36-29-

270 и 065/36-29-270.

Такође, пацијенти или чла-

нови породица могу послати

сва питања и недоумице и

путем апликације „Вајбер” на

већ поменути број 065/36-

29-270 (позив подршке), 

као и путем имејла

poziv po dr ske@ pu nim plu ci ma.rs.

KО ЈЕ ОБУХВАЋЕН
СКРИНИНГОМ?

Пилот-програмом у Војво-

дини обухваћене су висо-

коризичне групе, у које

спадају:

• особе старије од 50

година,

• пушачи,

• они који имају породич-

ну историју оболевања од

рака плућа или друге хро-

ничне плућне болести.
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A 2021- es év a pancsovai Petőfi Sándor
Magyar Művelődési Egyesület hetvenöt éves
jubielumának jegyében zajlik. Az ősz be-
álltával a városi Művelődési Központ felújított
termében egy központi rendezvényt szer-
veztek, amelyen anyaországi és hazai rangos
politikai, egyházi és közéleti személyek, va-
lamint a dél-bánáti magyar művelődési
egyesületek képviselői  voltak a meghívottak
között.  

A 75 éves folyamatos tevékenységét ünneplő
pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési
Egyesület magasrangú vendégeit és az egye-
sület néhány vezetőségi tagját Aleksandar
Stevanović, Pancsova város polgármestere
fogadta irodájában. Nyilatkozatában elége-
dettségét fejezte ki, amiért a Pancsova
várossal baráti – testvérvárosi kapcsolatban
levő  magyarországi Bonyhád város pol-
gármesterasszonyát, Filóné Ferencz Ibolyát,
Potápi Árpád Jánost, a nemzetpolitikáért
felelős államtitkárt és Pásztor Istvánt, a
VMSZ elnökét is megvendégelhette.  A fo-
gadáson jelen volt még mgr. Hajnal Jenő,
az MNT elnöke, Sutus Áron, a VMMSZ el-
nöke, Pirkov Ilija tartományi képviselő,
Halász Béla református püspök és mons.
Gyuris László, helyi katolikus plébános, va-
lamint a Városi Tanács néhány tagja. 

Múlt, jelen és jövő

A pancsovai Művelődési Központ előcsar-
nokában az ünnepi alkalomra Erős Mária
Príma Primissima díjas népművész állította
ki szemet kápráztató, remek székelyvarrot-
tasait. A kiállítás megnyitóján Jóna Andrejević
Valéria és Jóna Natália méltatta a nagymesteri
díjjal is több alkalommal kitüntetett kézi-
munkázót. A tartalmas művelődési műsor a
himnuszok eléneklésével kezdődött, majd
egy kisfilmet mutattak be, amelyben az egye-
sülethez való kötődéséről annak két oszlopos
tagja, Balassa Julianna és Erdei Ernő nyilat-
kozott. Az egyesület elnöke, Rancz Károly a
75 éves tevékenységet illusztráló képek ki-
vetítése mellett ismertette az egyesület ese-
ménydús történetét. Ezt követően Pancsova
város polgármestere, Aleksandar Stevanović
és Potápi Árpád János, a Magyar Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára
mondott ünnepi beszédet.
- Ma azt mondhatjuk, hogy az itteni ma-
gyarság, a vajdasági magyarság a többi ma-
gyar nemzetrésznek is példát mutat. Példát
mutat a szervezettségben, a kötődésében a
szülőhazájához, példát mutat abból, hogy
hogyan kell minden nehézség ellenére meg-
maradni, építkezni, és mindezt úgy megtenni,

hogy a történelmi
megbékélést szolgálja
a két nemzet között
– emelte ki Potápi.
A műsor folytatásá-
ban az egyesület mű-
kedvelői mellett be-
mutatkoztak az est
vendégei, a kevevárai
Keve Magyar Műve-
lődési Egyesület ve-
gyes népdalköre, va-
lamint a magyaror-
szági Garai Székely
Kör Ifjúsági Tánc-
együttese és Asszony-
kórusa. A garaiak ha-
gyományos székely
táncokat és népda-
lokat mutattak be a szépszámú közönségnek. 

Gyökerekből táplálkozni

A művelődési műsor után a Művelődési
Központ előcsarnokában  állófogadást ren-
deztek, ahol régen látott ismerősök, barátok
találkoztak ismét és váltottak szót egymással. 
Pásztor Istvánt, a Tartományi Képviselőház
és a VMSZ elnökét megkérdeztük, mit je-
lentenek a vajdasági magyar közösségnek
az ilyen jubileumi ünnepségek. 
- Akkor tudunk megmaradni, akkor tudjuk
megőrizni azt a gazdagságot, amiből egy

kis szeletet láttunk, hogyha mindannyian
táplálkozunk a gyökerekből és őrizzük a
gyökereket. Ilyen szempontból a Petőfi het-
venötödik születésnapja nemcsak egy pan-
csovai történet, nemcsak a pancsovaiak szá-
mára fontos, nemcsak az al-dunai székelyek
számára fontos, hanem az egész vajdasági
magyar közösség számára. A látott produk-
ciók közül a legjobbak jóformán a legfiata-
labbakhoz kötöttek, és ez arra ad reményt,
hogy ennek a művelődési egyesületnek nem-
csak múltja van, hanem lesz jövője is – nyi-
latkozta Pásztor István. 

Bonyhád város polgármesterasszonya,
Filóné Ferencz Ibolya örömmel tett
eleget a meghívásnak, hiszen Pancsova
város testvértelepülésének vezetőjeként
úgy tartja, hogy valójában az emberi
kapcsolatok kötik össze a két várost. 
- Bizony, az al-dunai magyaroknak, a
Vajdaságban élő magyaroknak magyar-
nak lenni mennyivel mást jelent, mint
nekünk, anyaországiaknak, és ilyenkor,
amikor mi idelátogatunk, mindig fel-
töltődünk, minden szempontból. Mert
nekünk ez otthon természetes, de egy
másik ország állampolgáraként megélni
a magyarságát valakinek, és nemcsak
őrizni azokat a kultúrákat és ápolni azt
a hagyományt   amely évezredes vár,
hanem gyakorlatilag benne élni,  meny-
nyivel mást jelent. Ezért mi mindig ta-
nulni jövünk ide és mindig nagyon
sok, gazdag tapasztalattal megyünk
haza, és egyre több barátságot kötünk.
Jószívvel jöttem most is és remélem,
hogy lesz rá még alkalmam máskor is
– mondta  bizakodva a polgármester-
asszony. 
Az ünnepség kötetlen társalgással folytatódott
az egyesület székházában. A nagyszabású
rendezvény a Magyar Kormány, a Magyar
Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Mű-
velődési Szövetség és Pancsova város tá-
mogatásával valósult meg. Lőcsei Ilona

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG

RANGOS VENDÉGEK A PETŐFI SÁNDOR MME-BEN
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Enyészet havának (november) 5. nap-
ján hozták tető alá Pancsován a Bor
és hagyományok elnevezésű rendez-
vény harmadik etapját. Helyszínileg
a Petőfi Sándor Magyar Művelődési
Egyesületben.

A hagyományteremtő szándékkal
létrehívott rendezvényen, melyet
érdemben ezúttal nemcsak az anya-
országi Kinizsi Szövetség, de a helyi
Történelmi Levéltár is támogatott,
egy helytörténeti kiállítás méltatása
is megtörtént. A tárlati projektum-
hoz ötletüket és szakmai hozzájá-
rulásukat egyaránt adva Jelena
Jakšić és Galambos Szilvia is köz-
reműködött. A pancsovai szőlőter-
mesztés az 1796 és 1875 közötti
időszakban jegyzett történetét egye-
lőre tizenhat nagykép mutatja be.
Természetesen, e gazdasági ága-
zatnak volt és maradt létjogosultsága
ezen a vidéken. Hogy mégis ho-
gyan? Nos, abba vélhetően majd a
soron következő tematikus

tárlat(ok) fog(nak) betekintést nyúj-
tani. Kivárjuk.

Eleget téve a követelményeknek

Az idei rendezvény, mely hivatalosan
2017-ben bátorkodott megtenni első
lépéseit, jelen pillanatban – az egyre
gubancolódó globális járványügyi
helyzetből adódóan! csupán 30%-
os kapacitással operálhatott. Az ere-
detileg háromnapos koncepció most
egyetlen egy napba lett összetömö-
rítve, s bár mind a szervezők, mind
pedig a meghívottak az utolsó mi-
nutáig reménykedtek a dolgok el-
lenkezőjében, a dévaiak sajnos, végül
mégsem kelhettek útra. 
A családias és baráti környezetben
zajló hangulatos gasztro- és szakmai
találkozó nyitányában először a Gla-
zunov-műre (Stenka Razin, Op.13
szimfonikus költemény; 1885.) épít-
kező átirat, a Máma még nem ittunk
semmit című dal csendült fel Rancz
Károly egyesületi elnök és Varga Ernő
alelnök, valamint a helyi Petőfi ber-

keiben karnagyi és zenekari teendőket
is szakszerűen és becsülettel végző
Kiss Samu hertelendyfalvi zenepe-
dagógus tolmácsolásában. A rendez-
vény további reviális részének meg-
valósítása Kemény Mária népdaléne-
kes és a Pántlika énekcsoport, Forrai
Magdaléna, az egyesület vegyeskara,
valamint Balog Natasa vojlovitzi szü-
letésű belgrádi színésznő érdeme volt.
A hangulat zenei aláfestéséről a Kiss
Samu, Nagy Mihály és Branislav Jo-
tović felállású trió gondoskodott. A
történelmi tematikájú tárlatot Mirko
Rupić a helyi Történelmi Levéltár
igazgatója nyitotta meg. 

A Petőfi Sándor MME 
mint tagegyesület

Alkalmi összefoglalójában a (részben)
moderátori szerepkört is felvállaló
Német Márton úr, közvetlenül az egy-
begyűltek (soraikban a belgrádi magyar
nagykövetség képviselőivel) köszöntése
után pár mondatban nemcsak a Petőfi
MME névadóját, illetve a 2015-ben
létrehívott Kinizsi Szövetség* érdemeit
és célkitűzéseit mutatta be dióhéjban,
de a dél-bánsági régió aktuális enológiai
sajátosságait is.
A kötetlen hangulatú esti társalgással
párhuzamosan induló kerekasztal

beszélgetésen/tanácskozáson a té-
mában érdekeltek a pannon szőlészet
és borászat aktuális kérdésköreibe
kaphattak hiteles betekintést Isó Zol-
tán nagyvázsonyi bortermelő sze-
mélyes tapasztalatain keresztül. A
beszélgetés moderátora Fábry Sza-
bolcs, az anyaországi Nagyvázsony
polgármestere volt.
* A Kinizsi Szövetség Fábry Szabolcs,
Nagyvázsony polgármesterének in-
dítványozására jött létre, 2015-ben,
kilenc alapító tag szándéknyilatko-
zatának hitelesítésével. Alapítóinak
a Bor és hagyományok nevet viselő
tematikus találkozója egy évi rend-
szerességgel elképzelt őszi (októbe-
ri-novemberi) esemény. Állandósult
helyszínnel. Vagyis Pancsován, a Pe-
tőfi Sándor Magyar Művelődési Egye-
sület székházában. Egyébként még
egy kuriózum: a Kinizsi Szövetség
alapítói azokról a településekről/vi-
dékekről valók, ahol/amerre a tö-
rökverő Kinizsi Pál, a Magyar Ki-
rályság országbírója, Zala vármegye
ispánja; a magyar történelem egyik
legismertebb hadvezére járt, illetve
harcolt. Kinizsi hadvezérként élete
során egyetlen csatát sem vesztett
el, ami az egész világon ritkaság-
számba megy. Martinek Imre

BOR ÉS HAGYOMÁNYOK

A Kinizsi Szövetség 
újabb eseménye

Az életben a legnagyobb siker az, ha
valaki azzal foglalkozik amit szeret
és azzal pénzbeli biztonsághoz is jut.

Ömböli Klára még gyermekkorában
felfedezte a varrás iránti szeretetét,
mert a játékbabáinak nem volt mód-
jában ruhát és kalapocskát venni,
ezért elhatározta, hogy tűt-cérnát fog
és megvarrja azokat egyedül. A döntő
pillanat az elhatározáshoz, hogy az
életét a varrógép mellett tölti el, akkor
volt, amikor egyedül maradt otthon
és édesanyja varrógépén megvarrta
magának az első térdnadrágot.

Igazoltan állítja, hogy a cérnával,
amit felhasznált, körültekerhetné
legalább egyszer a földgolyót. 18
évesen munkábaállt a Novitet üzem-
ben, ahol 7 évet töltött és elsajátította
a szakma összes fortélyát.  Majd
negyven éven át varrta  a kosztü-
möket a Beodance egyesületnek,
népviseletet a hertelendyfalvai- és
az omlódi néptáncosoknak, a Foto
Bata üzletnek és a pancsovai napközik
némelyikének. Az eredeti székely
ingei eljutottak Kanadába, Svédor-
szágba, Magyarországra, és a herte-
lendyfalvai Tamási Áron Székely-
Magyar Művelődési Egyesületbe,
amelynek egyedül varrta meg az in-
gek teljes készletét a néptáncosok és
a zenészek fellépéséhez. Jelenleg ren-
delésre is varr komplett székely nép-
viseletet férfiaknak. A népviselet var-
rása nagy megelégedéssel tölti el, is-
meri a viselet eredeti formáját, min-
den darabnak a rendeltetését, és az
ügyes kezek mindezt szép kreációvá
formálják, amit a tulajdonosaik
örömmel viselnek és adják át a fia-
talabb korosztálynak. Mintegy 37
éve varr, és ami a legfontosabb, élvezi

is a munkáját, noha ruhavásárláskor
az első amit észrevesz, a varrás- és
szabáshiba. Ezt a tulajdonságot a lá-
nyára, Karolinára is átörökítette, aki
a vásárolt öltözék többségét a ma-
májához viszi átalakításra.

A legfontosabb 
a lánya érettségije

Karolina még hozzáteszi, hogy nem
akarta az anyját terhelni a báliruha
varrásával, noha nagyon szép for-
materve volt, hanem majd megpróbál
kész ruhát venni. A belgrádi- és
pancsovai kalandozások után még
mindig nem volt meg a ruha, viszont
volt pontos elképzelése arról, hogy
milyet szeretne. Végül viszakozott
és mégis az anyját kérte meg hogy
maguk lássanak neki a varrásnak.
Megvették az anyagot és teljesen
egyedi ruhát készítettek a kisérett-
ségi-bálra az érettségiző nagylány
kívánsága szerint. Karolinának volt

ruhaterve a nagyérettségire is, de
nagy sajnálatára a járványhelyzet
miatt a középiskolai záróünnepség
elmaradt. Egyeznek abban, hogy
nem szeretik azt ami személytelen
és egyenruha-szerű, szívesebben
próbálkoznak egyedi darabokkal, és
amit nem találnak meg az üzletekben,
Klára megvarrja a lányának. Amíg
a lánya és a fia kicsik voltak, vele
töltötték az idejüket a műhelyben,
ahol megtalálták a módját a játéknak
is, amellett, hogy az ügyfeleket is el-
szórakoztatták néha. Karolina még
nem mutatott érdeklődést a varrás
iránt, de Klára reméli, hogy előbb-
utóbb megszeretteti azt a kedven-
cével, mivel ő is igen kreatív.

Amikor beköszönt a hideg, keve-
sebb a munka is, de nyáron úgyszólván
ki sem lépett a kicsi, rendezett mű-
helyéből, ahol négy varrógép is ott-
honra lelt a múlt- és a folyó évszázad
különböző korszakaiból. Most már

csak kedvtelésből és szórakozásként
varr. Rokonoknak, barátoknak szí-
vességből varr még, de a családja
mellett még mindig a kis stúdiója a
legfontosabb, ahol az ideje javát tölti.

Lábadozás a szeretett 
gépek között

Egyedüli leállása a munkában akkor
volt, amikor súlyos betegség után
lábadozott, amikor meg volt győ-
ződve arról, hogy soha többet nem
varrhat a leromlott egészsége miatt.
Hosszas kórházi kezelést követően
hazatérve elhatározta, hogy a mű-
helyét kényelmes könyvtárrá alakítja
és olvasással tölti majd a napjait. A
kreatív bogárka mégsem hagyta bé-
kén, és mindössze egy évvel a kórházi
kezelés után gondolkozás nélkül
varrni kezdett újra a kedves barát-
nőinek, egyben a leghűségesebb
ügyfeleinek. Ezután meggyorsult a
gyógyulás is, mert újra boldog volt,
és úgy véli, hogyha ilyen szeretet
tölti el a lelket, azt nem lehet mellőzni.
Erre az időre emlékeztet egy kredenc
tele könyvekkel, amelyek olvasására
nincs ideje. Egyelőre.

Manapság nemigen található olyan
ember, akinek felderül az arca amikor
a munkájáról beszél. Ritkaság az
ilyen ember. De ha megismeritek és
szóba elegyedtek vele, ihlettel töltenek
el és arra késztetnek, hogy elgon-
dolkozz az életedről és a kreatív
gondolataidról, és rábírnak arra,
hogy megtaláld az okot a derűre.

Biszak Karolina

A TŰTŐL ÉS CÉRNÁTÓL A SZÍV DERŰJÉIG

AMIT SZERET A LÉLEK, A KÉZ MAGA VARRJA MEG

Szeptember utolsó hétvégéjén, a
kirváji ünnep alkalmából Herte-
lendyfalván a Tamási Áron Szé-
kely-Magyar Művelődési Egyesü-
letben képzőművészeti kiállítást
rendeztek. Két nap folyamán Öm-
böli Lajos amatőr festő műveit te-
kinthették meg az érdeklődők.
Több mint 20 különböző témájú
és méretű alkotás került közszem-
lére, amelyeket a
hertelendyfalvi
közösség tagjainak
még nem volt al-
kalma megnézni.
A hertelendyfalvi
születésű festőmű-
vész már gyer-
mekkorában na-
gyon szeretett raj-
zolni, festeni.  A
családban kezdet-
ben nagyapjától
tanult, de később,
az évek folyamán
önszorgalomból
fejlesztette festői tehetségét. Az al-
kotás lett a mai napig kedvenc sza-
badidős tevékenysége. 

Megelevenedett emlékek

A gyermekkori emlékek mély nyo-
mot hagytak Ömböli Lajos életében,
az állatokat, főleg a lovakat és a
régi falusi életet is szívesen ábrázolja
képein. Több festménye a háborí-
tatlan természetet örökíti meg. Leg-
újabb alkotását, a bukovinai szé-
kelyek hazaérkezését az Al-Duná-
hoz, több mint egy évig festette. A
gyermekkorában hallott elbeszé-
lések alapján kezdte meg a majd
másfél méter széles festmény ki-
dolgozását, a részletekhez, a felis-
merhető arcképek megrajzolásához
pedig sok fényképet és leírást hasz-
nált segédeszközként, hogy a legap-
róbb részletekig, hűen megfesse
őseinek idetelepítését. 

Nagy vágya teljesült a kiállítás meg-
szervezésével, hogy éppen Kirváj
napján kerüljön legújabb festménye
a nagyközönség elé.  Az értékes
alkotást nagylelkűen a Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sület tájházának ajándékozta.

A festészet, mint gyógyterápia

Lajos a nyugdíjas éveiben is aktívan
alkotott,  amikor
néhány évvel ez-
előtt súlyos be-
tegség vett erőt
rajta. Szívműtéten
esett át és hosz-
szantartó volt a
felépülése. Ebben
a nehéz időszak-
ban  is a festészet
iránti ragaszko-
dása segítette,
hogy legyőzze be-
tegségét. Munkás-
ságának egy újabb
fejezete kezdődött

ezzel, hiszen teljesen más témájú al-
kotások kerültek ki festői keze alól.
A saját vízióit, a betegség idején szü-
letett gondolatait vitte vászonra.  
Elmondása szerint saját otthonában
alkot és képeit értékesíteni is tudja,
a világ minden tájára jutott már el
egy-egy festménye. Kiállításokon
is részt vett már sok alkalommal,
mint a nyugdíjas egyesület tagja.
Hertelendyfalván ez volt a második
lehetőség, hogy a Tamási Áron
SZMME-ben bemutassa műveit:
2003-ban egy nagy közös kiállításon
a bukovinai székelyek idetelepíté-
sének 120 éves jubileuma alkal-
mából és idén első ízben önállóan.
Megtudtuk, hogy még nagyon sok
alkotása van, amit szeretne bemu-
tatni, tehát remélhetjük, hogy ha-
marosan lesz egy újabb alkalom
munkáinak megtakintésére.

Lőcsei Ilona

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

A BUKOVINAI MAGYAROK HAZAÉRKEZÉSE

MEGEMLÉKEZÉS A HAZATELEPÍTÉSRE

A SEBESTYÉN ÁDÁM 
DÍJAK ÁTADÁSA

A Bukovinai Székelyek Országos
Szövetségének tagegyesületei, kö-
zöttük a székelykevei és pancsovai
Petőfi Sándor MME és a herte-
lendyfalvi Tamási Áron SZMME
képviselői is, október elején Kis-
mányokon  részt vettek a Bukovinai
Székelyek Búcsúján. Ez alkalommal
kétnapos rendez-
vény keretében
emlékeztek a Bu-
kovinából való
hazatérés 80. év-
fordulójára, a
Bácskai telepítés-
re.
A koronavírus
járvány az elmúlt
év folyamán az
anyaországi ren-
dezvényekre is
rányomta bélyegét, így a szokásos
találkozók, vetélkedők elmaradtak,
vagy online tartották meg azokat.
A búcsú megünneplése adott al-
kalmat a szövetség képviselőinek,
hogy visszaemlékezzenek jeles na-
pokra és eseményekre. Így elhang-
zott Tamás Menyhért, közismert
író születésnapi köszöntője, és sor
került a Sebestyén Ádám díjak át-
adására is. Ezt a rangos elismerést
a Bukovinai Székelyek Országos
Szövetsége minden évben olyan

személyeknek adományozza, akik
tevékenységükkel a bukovinai szé-
kelyek kultúráját népszerüsítik és
gazdagítják. Idén e díjat az ősi kul-
túra őrzéséért és ápolásáért Lőcsei
Antal hertelendyfalvi mesemondó,
Fábián Éva népdalénekes, mese-
mondó és Szabóné Gáncs Tünde

népdalénekes ve-
hette át.
Ugyanakkor átadták
a díjakat a 2020-ban online meg-
tartott XXIII Sebestyén Ádám Or-
szágos Mesemondó Verseny- va-
lamint az online megrendezett Bu-
kovinai Székelyek Országos Szó-
lótáncverseny győzteseinek is. Az
al-dunai székelyek közösségéből
Bogos Boglárka és Molnár István
székelykevei mesemondók is díjban
részesültek. Lőcsei Ilona 
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Година 2021. протиче у знаку 75-годи-
шњег јубилеја Мађарског културно-
-уметничког друштва „Петефи Шан-
дор” у Панчеву. С доласком јесени у
обновљеној сали градског Културног
центра организована је централна све-
чаност, на којој су међу позваним гости-
ма били високи званичници из поли-
тичког, верског и јавног живота из наше
државе и из Мађарске, као и представ-
ници мађарских културно-уметничких
друштава из јужног Баната.

За високе званичнике и за неколико чла-
нова председништва панчевачког КУД-а 
„Петефи Шандор” градоначелник Пан-
чева Александар Стевановић приредио
је пријем у свом кабинету. У изјави је
изразио задовољство што је могао да уго-
сти Ибољу Фило Ференц, градоначел-
ницу Боњхада из Мађарске, пријатељ-
ског града збратимљеног с Панчевом,
Арпада Јаноша Потапија, државног секре-
тара одговорног за националну полити-
ку, и Иштвана Пастора, председника
Скупштине АП Војводине и СВМ.

Пријему су присуствовали и Јене Хај-
нал, председник Националног савета
мађарске националне заједнице, Арон
Шутуш, председник Културног савеза
војвођанских Мађара, Илија Пирков,
покрајински посланик, Бела Халас,
реформатски бискуп, и монс. Ласло
Ђуриш, месни католички свештеник,
као и неколико чланова Градског већа.

Прошлост, садашњост и будућност

Марија Ереш, народна уметница, добит-
ница награде „Прима примисима”, за
празничну прилику у фоајеу Култур-
ног центра Панчева изложила је своја
предивна ремек-дела секељанског веза.
На отварању изложбе су Валерија Јона
Андрејевић и Наталија Јона хвалиле
везиљу, која је већ више пута награђи-
вана и велемајсторском наградом.

Богат културно-уметнички програм
започет је интонирањем химни, а затим
је приказан један кратак филм, у ком
су два угледна члана, Јулиана Балаша
и Ерне Ердеи, говорили о својој привр-
жености удружењу. Председник Дру-
штва, Карло Ранц, описао је богату
историју удружења уз пројекцију слика
које су илустровале 75 година рада.
Након тога су уследили поздравни гово-
ри градоначелника Панчева Алексан-
дра Стевановића и државног секретара
задуженог за националну политику
мађарске владе Арпада Јаноша Пота-

пија, који је рекао:
– Данас можемо

рећи да овдашњи
Мађари, војвођански
Мађари, могу бити
пример осталом
делу мађарске наци-
је. Показују пример
у организацији, у сво-
јој привржености
завичају, како треба
упркос свим тешко-
ћама опстати, гради-
ти, а све то чинити
на начин који служи
историјском поми-
рењу двају народа.

У наставку програ-
ма, поред аматера културног удруже-
ња, представили су се и гости вечери,
мешовити народни хор МКУД-а „Кеве”
из Ковина, као и омладинска фолклор-
на група и женски хор „Секељ кружо-
ка” из места Гара у Мађарској. Бројној
публици они су се представили тради-
ционалним играма и песмама буко-
винских Секеља.

Црпити снагу из корења

Након културног програма у фоајеу
Културног центра одржан је пријем, на
коме су се поново срели познаници и
пријатељи који се одавно нису видели
и разменили су мишљења. Упитали смо

Иштвана Пастора, председника Скуп-
штине АП Војводине и СВМ, шта зна-
че овакве јубиларне представе мађар-
ској заједници у Војводини.

– Само тако можемо опстати и сачу-
вати богатство – од ког смо видели
један мали део – ако сви црпимо снагу
из корења и чувамо наше корене. Са
овог гледишта, „Петефијев” седамде-
сет пети рођендан није само једна пан-
чевачка прича, није битна само за Пан-
чевце, није битна само за Секеље на
крајњем југу јужнобанатског Подуна-
вља, већ и за целу мађарску заједницу
у Војводини. Од продукција које су биле
на програму, биле су најбоље оне у

извођењу најмлађих. И то даје наду да
ово културно друштво нема само про-
шлост, већ да ће имати и будућност –
рекао је Иштван Пастор.

Ибоља Фило Ференц, градоначелни-
ца града Боњхада, радо се одазвала
позиву, пошто као челница града збра-
тимљеног с Панчевом сматра да људ-
ске везе заправо повезују два града.

– Заиста, Мађарима с крајњег југа
јужнобанатског Подунавља, Мађарима
који живе у Војводини, много је друга-
чије него нама у Мађарској и, када
дођемо овамо, увек добијемо нови елан
у сваком погледу. Јер нама код куће је
то природно, али кад неко као грађа-
нин друге земље доживи своје мађар-
ство и не само да чува и негује тради-
цију и оне културе које су дуговечни
спас  већ практично и живи у њој, то
има другачије значење. Зато ми увек
долазимо овамо да учимо и сваки пут
се враћамо кући с веома богатим иску-
ством и склапамо све више пријатељ-
става. И сада сам радо, отвореног срца
дошла и надам се да ћу још имати при-
лика за то – рекла је градоначелница.

Прослава је настављена неформал-
ним дружењем у седишту Друштва. Вели-
ка манифестација је реализована дона-
цијом мађарске владе, Националног
савета мађарске националне заједнице,
Културног савеза војвођанских Мађара
и Града Панчева. Илона Лечеи

ЈУБИЛАРНА ПРОСЛАВА

ВИСОКИ ЗВАНИЧНИЦИ У МКУД-У „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
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У Панчеву је трећи пут органи-
зована манифестација под нази-
вом „Вино и традиције”, а место
одржавања било је Мађарско
културно-уметничко друштво
„Петефи Шандор”.

На манифестацији, основаној с
намером да постане традицио-
нална, а коју је овом приликом
подржао не само Савез „Кинижи”
из земље матице већ и градски
Историјски архив, представље-
на је и изложба на тему историје
места, уз сарадњу Јелене Јакшић
и Силвије Галамбош, које су за
изложбени пројекат подједнако
дале своје идеје и професионал-
ни допринос. Забележену исто-
рију виноградарства у Панчеву у
периоду између 1796. и 1875.
године засад приказује шесна-
ест великих слика. Наравно, овај
сектор привреде био је и остао
одржив на овим просторима.

Ипак, на који начин... Па,
у то ће вероватно следећа

тематска изложба дати увид.
Дочекаћемо.

Удовољити захтевима

Овогодишња манифестација, која
је званично 2017. године смело
организована први пут, у овој
ситуацији – због све замршеније
глобалне епидемиолошке ситу-
ације, могла је да се одржи са
свега 30 одсто капацитета. Прво-
битни тродневни концепт сада
је збијен у један дан, па иако су
се и организатори и гости до
последњег тренутка надали супрот-
ном, из Деве, нажалост, на крају
ипак нису могли да крену на пут.

На почетку отварања пријат-
ног гастрономског и стручног
скупа, који се одвијао у поро-
дичном и пријатељском окру-
жењу, чула се песма под нази-
вом „Данас још нисмо пили
ништа” – што је препис дела
Глазунова (Стенка Разин, Оп. 13
симфонијска песма, 1885). Песму
су извели Карло Ранц, председ-

ник удружења, Ерне Варга,
потпредседник,, као и Шаму
Киш, музички педагог из Војло-
вице, који стручно и поштено
врши дужности стручног руко-
водиоца хора и оркестра у окри-
љу месног „Петефија”.

За реализацију даљег ревијал-
ног дела манифестације заслу-
жни су били народна певачица
Марија Кемењ и певачка група
„Пантлика”, Магдалена Фораи,
мешовити хор удружења и бео-
градска глумица Наташа Балог,
рођена у Војловици. За музичку
атмосферу се побринуо трио
Шаму Киш, Михаљ Нађ и Бра-
нислав Јотовић. Изложбу са исто-
ријском тематиком отворио је
Мирко Рупић, директор град-
ског Историјског архива.

МКУД „Петефи Шандор” 
као члан-оснивач

У резимеу је господин Мартон
Немет, одмах након поздрава
присутнима, а међу њима је било
и представника Амбасаде Мађар-
ске у Београду, у неколико рече-
ница представио заслуге и циље-
ве не само Шандора Петефија,
по коме је МКУД добио назив,
односно Савеза „Кинижи”, који
је основан 2015. године, већ и
актуелне енолошке карактери-
стике јужнобанатског региона.

Округли сто – саветовање, које
је почело упоредо с неформал-
ним вечерњим дружењем, пру-
жило је заинтересованима веро-
достојан увид у актуелна питања
панонског виноградарства и винар-
ства, кроз лична искуства Золта-
на Ишоа, произвођача вина из
Нађважоња. Модератор разгово-
ра био је Саболч Фабри, градона-
челник Нађважоња у Мађарској.

Савез „Кинижи” основан је на
иницијативу Саболча Фабрија,
градоначелника Нађважоња,
2015. године, овером изјава о
намерама девет чланова осни-
вача. Тематски сусрет под нази-
вом „Вино и традиције” оснива-
чи су замислили као једну јесе-
њу манифестацију, у октобру или
новембру, на годишњем нивоу,
са устаљеном локацијом, тј. у
Панчеву, у седишту МКУД-а
„Петефи Шандор”. Иначе, још
један куриозитет: оснивачи
Савеза „Кинижи”  су из регија у
којима је боравио или кроз које
је пролазио и борио се против
Турака Пал Кинижи, државни
судија Краљевине Угарске, жупан
жупаније Зала, један од најпо-
знатијих војсковођа у мађарској
историји. Као војсковођа, Кини-
жи није изгубио ниједну битку у
свом животу, што је реткост у
целом свету. Имре Мартинек

ВИНО И ТРАДИЦИЈЕ

Нови догађај 
Савеза „Кинижи”

Један од највећих успеха у живо-
ту јесте када неко ради посао
који воли и тако може да 
обезбеди финансијску сигурност

Клара Ембели је љубав према
шивењу открила као дете, јер је
имала пуно лутака за које није
могла да купи хаљине и токице,
па је одлучила да узме иглу и
конац у руке и сашије их сама.
Преломни тренутак када је одлу-
чила да ће живот провести
испред машине за шивење био
је када је остала сама код куће и
сашила себи прве бермуде на
маминој шиваћој машини.

Оправдано тврди да је досад
потрошила количину конца која
вероватно може да обмота Земљу
бар једном. Са 18 година се запо-
слила у „Новитету”, где је ради-
ла седам година и научила све
тајне заната. Током скоро чети-
ри деценије шила је костиме за
„Беоденс”, ношње за фолклорне
групе из Војловице и Омољице,
за „Фото Бату” и неке од панче-
вачких вртића. Њене аутентич-
не секељске кошуље су свој дом
пронашле у Канади, Шведској,
Мађарској, као и у МКУД-у
„Тамаши Арон” из Војловице,
где је сама обновила колекцију
секељских кошуља за фолклор-
ну групу и музичаре. Тренутно
кроји и шије комплетну мушку
секељску ношњу по наруџбини.
Шивење народних ношњи јој
представља посебно задовољство,
а она поседује велико знање о
изгледу, функцији сваког дела
ношње, као и спретне руке што
све то претворе у прелепе креа-
ције које људи носе са задовољ-
ством и преносе на млађе гене-
рације. Шије 37 година и, што је
најважније, ужива у томе. А увек
када купује одећу прво што види
јесу мане у кројењу и шивењу,
што је пренела и на ћерку Каро-
лину, која већину одеће коју купи
донесе мами да преправи.

Ћеркина матура најважнија

Каролина додаје да није желела
да мучи маму да јој шије матур-
ску хаљину, иако је имала већ
спреман дизајн, већ је хтела да

покуша да купи готову. Након
авантура по Београду и Панче-
ву, Каролина је још увек била
без матурске хаљине, али с
јасном визијом шта жели. На
крају је поклекла и замолила
мајку да ипак покушају да саши-
ју хаљину заједно. Купиле су
материјал и израдиле потпуно
уникатну хаљину за малу мату-
ру, по жељи матуранткиње. Каро-
лина је имала дизајн хаљине и
за велику матуру, али, на њену
велику жалост, због епидемије
вируса, није имала прославу
матуре у средњој школи.

Слажу се да не воле одећу која
је безлична и иста, већ да испро-

бавају нове и уникатне ствари.
Оно што не пронађу у продав-
ницама, Клара сашије ћерки.
Док су јој син и ћерка били мали,
време су проводили с њом у сту-
дију, где су налазили своје начи-
не да се играју и забаве муште-
рије, којих је било пуно. Каро-
лина још увек није показала
велики интерес за шивење, али
Клара се нада да ће кад-тад пре-
нети љубав на своју миљеницу,
с обзиром на то да је и она вео-
ма креативна.

Када крене хладније време,
Клара углавном има мање посла,
али преко лета није излазила из
свог малог, уредног студија у
коме су дом пронашле четири
шиваће машине из различитих
раздобља прошлог и овог века.
Сада шије само из хобија и заба-
ве. Излази у сусрет рођацима и
пријатељима, али и даље јој је,
поред породице, најважнији сту-
дио, у којем проводи највише
времена.

Опоравак уз вољене машине

Једини застој у раду имала је
током опоравка од тешке боле-
сти, када је била убеђена да више
никада неће шити јер јој је здра-
вље било јако нарушено. После
дугог боравка у болници, при
повратку кући је одлучила да ће
од студија направити удобну
библиотеку и проводити дане
опорављајући се и читајући.
Међутим, креативна буба јој није
дала мира, па је само годину
дана након изласка из болнице
без размишљања прихватила да
шије својим драгим пријатељи-
цама, уједно и највернијим

муштеријама.
После тога је

и опоравак
брже текао, јер
је поново била
срећна, и сма-
тра да када
таква љубав
станује у души,
не може да се
и г н о р и ш е .
Успомена на
ово време је
мали старин-

ски креденац препун књига, за
које нема времена да их прочи-
та. Засад.

У данашње време тешко је
пронаћи људе којима се лице
осветли када причају о свом
послу. Такви су јако ретки. Али
када их упознате и поведете 
разговор с њима, преплаве вас
инспирацијом, натерају да раз-
мислите о свом животу и сво-
јим креативним мислима и наве-
ду вас да пронађете свој разлог
да сијате. Каролина Бисак

ОД ИГЛЕ И КОНЦА ДО ВЕДРИНЕ СРЦА

ДУША ЗНА ШТА ВОЛИ, ПА РУКЕ САМЕ САШИЈУ

У Војловици је последњег
викенда у септембру, у част
празника Кирвај, организова-
на изложба слика у Мађарском
културно-уметничком друштву
„Тамаши Арон”. Током два дана
заинтересовани су могли да
погледају дела аматерског сли-
кара Лајоша Ембелија.

Изложено је више од дваде-
сет слика с различитом тема-
тиком и разних величина које
Војловчани раније нису имали
прилике
да виде.
С л и к а р ,
родом из
Војловице,
још у
детињству
је волео да
црта и
слика. У
породици
је у почет-
ку учио од
деде, али је касније током годи-
на као самоук развијао свој сли-
карски таленат. Стварање му
је остало све до данас омиљена
активност у слободно време.

Оживеле успомене

У животу Лајоша Ембелија успо-
мене из детињства су оставиле
дубок траг; веома радо на сли-
кама приказује животиње, а
нарочито коње и стари начин
сеоског живота. На више слика
овековечио је нетакнуту приро-
ду. Најновије дело, пристизање
буковинских Секеља на крајњи
југ јужнобанатског Подунавља,
сликао је дуже од годину дана.
Слику ширине скоро метар и
по започео је на основу прича
које је слушао у детињству, а за
осликавање препознатљивих
ликова користио је много фото-
графија и литературе као помоћ-
на средства, како би до најсит-
нијих детаља верно приказао
досељење својих предака.

Организовањем изложбе
остварила му се велика жеља
да његова најновија слика упра-
во на дан Кирваја буде пред-
стављена широј публици. Вред-
но дело је великодушно покло-
нио етно-кући МКУД-а „Тама-
ши Арон”.

Сликарство као терапија

Лајош је и у пензионерским
данима активно стварао, када
га је пре неколико година савла-

дала тешка
б о л е с т .
Имао је
операцију
на срцу и
опоравак је
био дуго-
трајан. Чак
и током
овог тешког
п е р и о д а
везаност за
сликарство

му је помогла да преброди
болест. Тиме је отпочело ново
поглавље његовог рада, јер су
се под његовом сликарском
руком рађала дела на сасвим
друге теме. Своје визије, своје
мисли рођене током болести
стављао је на платно.

Из разговора смо сазнали да
ствара у свом дому, а слике и
продаје – већ је у све делове
света доспела понека од њих.
Учествовао је на изложбама мно-
го пута и као члан удружења
пензионера. У Војловици је ово
била друга прилика да у МКУД-
у „Тамаши Арон” прикаже сво-
ја дела: 2003. године на једној
великој заједничкој изложби
поводом 120. годишњице досе-
љења буковинских Секеља и ове
године  први пут самосталном
изложбом. Сазнали смо да има
још много слика које би желео
да прикаже и надамо се да ће
ускоро бити нових прилика за
то. Илона Лечеи

ИЗЛОЖБА СЛИКА

ПРИСТИЗАЊЕ МАЂАРА ИЗ БУКОВИНЕ

ПРИСЕЋАЊЕ НА ДОСЕЉЕЊЕ У ДОМОВИНУ

Предаја награде 
„Шебешћен Адам”

Удружења – чланови Држав-
ног савеза буковинских Секе-
ља, међу којима и културно-
уметничка друштва „Петефи
Шандор” из Скореновца и Пан-
чева, као и МКУД „Тамаши
Арон” из Војловице, учество-
вала су почетком октобра на
црквеној слави буковинских
Секеља у месту Кишмањок.
Том приликом су се у оквиру
дводневне манифестације при-
сећали и 80-годишњице досе-
љења из Буковине у тадашњу
домовину, у Бачку.

Пандемија изазвана коро-
навирусом ставила је свој печат
и на манифестације у Мађар-
ској, тако да су изостали уоби-
чајени сусрети и такмичења,
или су одржани онлајн. Пред-
ставници Савеза су ову при-
лику искористили да се при-
сете значајних дана и догађа-
ја. Упутили су рођенданску
честитку познатом писцу Тама-
шу Мењхерту и доделили
награде „Шебешћен Адам”. То
високо признање Државни
савез буковинских Секеља сва-
ке године додељује личности-
ма које својим радом богате и
промовишу културу буковин-
ских Секеља. Ове године су

ову награду за очување и него-
вање древне културе добили
Антал Лечеи, приповедач из
Војловице, Ева Фабијан, пева-
чица народних песама и при-
поведачица, и Тинде Сабо Ганч,
певачица народних песама.

Истодобно су предали
награде и победницима 23.
државног такмичења „Шебе-
шћен Адам”, које је 2020. годи-
не одржано онлајн, као и
онлајн Државног такмичења
соло фолклорних играча, буко-
винских Секеља. Из заједни-
ца Секеља на крајњем југу
јужнобанатског Подунавља
добитници награда су и
Богларка Богош и Иштван
Молнар, приповедачи из Ско-
реновца. Илона Лечеи
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Животни мото: „Трске стучене
неће преломити, и свјештила
која се пуше неће угасити.” (Књи-
га пророка Исаије – 42, 3)

Списи и белешке, као и фото-
графије на разне теме, снимље-
не на несвакидашњим местима,
из необичних углова – Имреа
Мартинека из Дебељаче, спољ-
ног сарадника војвођанског
мађарског недељника „Хет нап”
и католичког недељника „Гла-
сник” – присутни су редовно у
свакодневици наших заједница.

Имре је рођен пре 46 година,
27. септембра, у Дебељачи. Основ-
ну школу је завршио на мађар-
ском језику у родном селу, а шко-
ловање је наставио у једној ново-
садској гимназији, која је поново
покренута у првој години дуго
очекиваног вишепартијског систе-
ма. А пошто је већ био у покра-
јинској престоници после трина-
естомесечне паузе – јер је треба-
ло времена да се одслужи обаве-
зни војни рок – уписао је и факул-
тет. Касније је завршио Пољо-
привредни факултет, сектор тешке
индустрије, одсек сточарство, што
доказује његова инжењерска
диплома од 8. јуна 2001.

Како каже, ствари које заиста
вреде добијају се усред 
производње, када се теорија напо-
кон среће с праксом. Десет годи-
на је дуг период, а то је интер-
вал између поласка на пут и суд-
бинског повратка. На први
поглед, то је много времена,
међутим јако брзо пролети. У
међувремену се много тога про-
мени. На питање зашто се ипак
вратио у смеру супротном од
оног који је тада већ постајао
веома модеран, Имре одговара:

– Па, пре свега, желео сам да
почнем са чистом страницом,
поштено зашивајући све замр-
шене нити. Међутим, да бих
успео све то да урадим, жртвују-
ћи још двадесет година на ту
наизглед немогућу мисију, схва-
тио сам где сам заправо код куће
и шта је мој посао.

У педагошким водама

Прво радно место нашег колеге,
рачунајући и годину праксе,
после које је дошао државни
испит, било је у земљораднич-

кој задрузи у Дебељачи.
У новембру 2003. пре-
шао је и званично у
основну школу у том
месту, где је ученицима
који су наставу слушали
на мађарском језику у
почетку предавао само
биологију. На крају ман-
дата и у њему је почело
да се буди искушење, које
га је подстицало да се
спакује.

Циљна станица је била
Мађарска. Нажалост (или
на срећу?), у концепцији
састављеној с прецизно-
шћу инжењера провукле
су се „ситне” грешке – на
пример то да се као тури-
ста могао задржати нај-
више 90 дана у току јед-
не године, а није могао да доби-
је визу за запослење, док је тра-
жење азила у сабирним центри-
ма одбијао из дна душе – што је
на крају усмерило ствари на дру-
гу страну. План је пропао, а ни
околности код куће нису биле
ништа боље. Календарских годи-
ну и по дана, односно добре две
школске године био је скоро без
посла. Преживљавајући од зара-
де од повремених послова,
„вишак” времена је проводио у
учењу језика и у сличним
„господским несташлуцима”.

Иако је више пута и на више
места куцао на врата позивају-
ћи се на своје образовање, струч-
но знање и искуство, односно на
спремност за рад, према њего-
вој процени није више имало
смисла вратити се у стару фир-
му, пошто су тамо већ највише
били потребни физички радни-
ци и радници који су радили по
учинку, нити отићи у било које
оронуло привредно предузеће.
Ово стање, које је кидало нерве,
практично је трајало до јесени
2006. Тада се враћа у месну
основну школу као наставник,
сада већ на оба наставна језика.
И, као што каже, када су га с
времена на време питали, шта
заправо предаје, одговор би нај-
чешће био: живот и опстанак.
Као разредни старешина тренут-
но бележи четврти мандат.

– Планинарење и упознавање
домовине некако се логично

укључило у мој рад с децом. То
је било факултативно предава-
ње предмета, али у сваком дели-
ћу чврсто повезано, захваљују-
ћи искуству. У складу с мојим
редовним наставним активно-
стима у родном селу, неретко је
сама природа – основни појам
одрживог развоја – и, нажалост,
материјална заоставштина наших
добро запамћених предака, а
позајмљена од наших потома-
ка, која је била у фокусу – изне-
ла на видело теме о којима је
требало писати. И то приликом
разних тура, које сам радио из
личног задовољства, уз учешће
мојих ученика виших разреда,
мојих пубертетлија. И кад год
би се указала макар и најмања
могућност, трудили смо се да
утабамо нове стазе. Додуше,
понекад се дешавало и да залу-
тамо, и то не само мало, а често
смо ишли главом кроз зид, вели-
ком жестином, али су се на кра-
ју ипак сложиле оне извесне коц-
кице слика – прича Мартинек.

Ако о нечему нема вести, то
се није ни десило

У фебруару 2006. године при-
кључио се тада бројном тиму
дописника – хонорараца недељ-
ника „Хет нап”. Како каже, од
тада се десило много тога, међу-
тим бар две професионалне
основне претпоставке су и нада-
ље чврсто одрживе. Пример за
то јесте да ако о нечему нема

вести, то се у ствари није ни
десило. Својим писањем овеко-
вечује догађаје из живота зајед-
ница јужног Баната и суседских
заједница и представља лично-
сти широј читалачкој публици.

А уколико тога нема, он сво-
јим путописима богати садржај
недељника. Посећује забита места
– самостално, односно повреме-
но са својом супругом, својим
ученицима и за њега малим, али
сада већ великим сином. О возо-
вима које лепо памти да и не
говоримо. Уз себе, наравно, увек
има и фото-апарат.

– Приметити, угледати, аутен-
тично забележити и поделити
чињенице и с другима, а преко
њих понекад и подстицати циља-
ну заједницу да размишља неза-
висно – све ово чини основе
мојих активности – каже Имре.

Поред догађаја и путовања
представљених речју и фотогра-
фијом, у дугогодишњој новинар-
ској професији није му мањка-
ло ни тешкоћа ни искушења.
Мислим да је било тренутака
када се код колеге постављало
питање да ли је вредно настави-
ти овај посао. И, ако јесте, коли-
ко дуго? Суштина је у томе да се
његова симпатија према онима
који живе у дијаспори до сада
показала снажнијом од обесхра-
брења изазваног његовим тобо-
жњим и стварним притужбама.
Наравно, како каже, понекад не
само да је дозвољено већ је из

здравствених разлога апсолутно
неопходно да се изјада. Штави-
ше, уколико је потребно, може
се и плакати, ридати, урлати!
Испразнити ту некакву духовну
канту за отпатке. Али, што је
такође важно – тек пошто се
обави посао. Затим је неопход-
но поново устати и наставити
започети посао који, ако боље
размислимо, није само обичан
посао, већ служба, позив.

Имреа Мартинека је за нови-
нарски рад у дијаспори Удру-
жење мађарских новинара Вој-

водине наградило 2012. године.
Инаугурисан је у витеза Ордена
Светог Ђорђа Вишеградског 27.
априла 2019, а извиђачки завет
је положио у лето 2020. Ожењен
је, отац је једног мушког детета.
По вери је римокатолик, а по
свом веровању, он је чувар, него-
ватељ и животворац наших
мађарских хришћанских вред-
ности у Карпатском басену. Реч-
ју, делом, пером и фото-апара-
том.

Он је човек из нашег сусед-
ства. Илона Лечеи

ПОРТРЕТ ИМРЕА МАРТИНЕКА

ЧОВЕК ИЗ СУСЕДСТВА

ЉУБАВ СЕ ДА НАУЧИТИ

Покушајте да волите јесен
Понекад наиђе
време за стискање
животних кочница

Свако годишње доба има своја
магична деловања. Зима нам
доноси, надамо се, бели светлу-
цави прекривач и црвене носе-
ве, пролеће ће нам пробудити
природу и одагнати нашу успа-
ваност, с летом стижу пегице на
лицу, а јесен, драга и нежна јесен
коју нико не воли, доноси нам
лагано успоравање живота, кишу
која храни земљу и невероватне
боје што нам презентује дрвеће
које нас окружује. Додуше, доно-
си и кишобране и мокре чарапе
и можда је зато људи не воле.

Сва годишња доба су дивна,
ако пронађете оно дивно у њима,
али јесен је магична. После све-
обухватног летњег зеленила,
током јесени природа показује
своју немерљиву креативност у
бојењу живота око нас у све могу-
ће нијансе жуте, црвене и браон
боје. Пре него што навуче сне-
жни прекривач, јесен полако
успављује биљке, а људима пру-
жа последњи увид у лепоту оно-
га што их окружује, а што углав-
ном узимају здраво за готово.

Јесен је дивна, верујте

Истина је да многи људи не воле
јесен и имају разлога за то, од
којих се најчешће чује да пада
киша, али пропуштају прилику

да застану и ослушну музику
коју та киша ствара, што на
кишобрану, капуљачи, што на
неком крову или олуку. Пропу-
штају шапутање капљица које у
додиру са земљом обезбеђују
раст нових биљака за неколико
месеци. Капи кише које умива-
ју дрвеће од летње прашине и
жале за сваким листићем који
падне на земљу, иако ће на про-
леће те капи пожелети добро-
дошлицу следећој генерацији
лишћа. Мокра стопала не могу
да се мере с тим.

Сваки уметник ће вам рећи
како су боје јесени најлепше боје
у палети наше планете. Неки од
великих мајстора сликарства, као
што су Ван Гог и Моне, инспира-

цију су пронашли у јесењем лишћу
и милионима нијанси жуте. Међу-
тим, ни они не могу да се мере са
сликарским умећем мајке при-
роде. Зато, ако ходате улицом
погнуте главе и нервозни због
кише, не заборавите да обратите
пажњу на опало лишће под ципе-
лама и сву лепоту и носталгију,
или да упркос капима из тмур-
них облака подигнете главу и
осмотрите боје оног лишћа које
се још увек није препустило зим-
ском сну. Сасвим је могуће да ће
вам дан постати мало ведрији.

Потрага за грејањем изнутра

Ако вас све ово не орасположи,
не заборавите да се најукуснија
храна спрема на јесен. Улепшај-

те себи дан неком од преуку-
сних чорбица или гулаша који
се углавном спремају по кишном
времену или угрејте своју душу
топлом бундеваром или питом
пуном јабука и цимета. Подсе-
тите се детињства спремајући
неки рецепт који вам је остао у
старој, исфлеканој бакиној све-
сци и, верујте, заволећете јесен.
Или ако вам ништа од тога не
чини задовољство, купите две-
три дуње, јер дуње на орману су
посебна врста носталгије и љуба-
ви према дивним плодовима
овог неоправдано омраженог
годишњег доба.

И да, све нас нервира магла,
која је саставни део овог дела
године, али ако маглу гледате као

нешто мистично и загонетно, као
нешто што сакрива непознанице
природе и пригрлите је као доброг
пријатеља, престаће да буде смет-
ња у животу. Престаћете да мисли-
те о њој као о природном ужасу
који вам омета дан. Дозволите
магли да вас обујми и одведе у
нове јесење авантуре.

Људи су заборавили да је поне-
кад у животу потребно да се успо-
ри, јер нам се опстанак свео на
јурцање. Јесен је ту да нам да до
знања да је сада време за стискање
животних кочница, да је време да
станемо и погледамо сву лепоту
која нас окружује и да су, упркос
киши, дани заправо дивни.

И с обзиром на то да су ти
дани краћи и да све мање вре-

мена проводимо напољу, наба-
вите добре књиге, јер шта је леп-
ше од меканог ћебета, врућег
чаја и добре књиге док напољу
пада киша... Каролина Бисак
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Ручни рад је у мојој породици
одувек био веома цењен и прак-
тикован. Одмалена су ме роди-
тељи учили да будем самостал-
на и да је златно све оно што
могу сама да направим.

Живот ми је увек био испуњен
људима који знају сами да ура-
де велику већину ствари. Од јед-
ног деке сам научила како да
држим чекић а да не полупам
прсте док правим столичицу
коју смо ставили на врх дрвета
за посматрање крошње, а други
ми је оставио љубав ка кречењу
и спретност и логику. Од бака
сам научила да кувам и да се
понекад љубав показује тако што
вољене људе нахраниш „до пуца-
ња”. Мајка ме је научила да
шијем, пренела љубав према
хеклању и, оно што је можда
сада мени најважније, стрпље-
ње и умеће украшавања торти,
јер смо увек за рођендане има-
ли мала ремек-дела израђена
од шећера и љубави.

Ту је почела моја опсесија
прелепим колачима. Наравно
да је увек први услов био да
колачи буду укусни, па тек онда
лепи, али је изглед подједнако
био важан јер, ако храна прија
оку, онда ће пријати и свим
другим чулима.

Случајан улазак у медени свет

Почетак израде медењака био
је сасвим случајан: добила сам
рецепт и, под утицајем немач-
ких и америчких божићних оби-
чаја и пуно интернета, пре десе-
так година први пут умесила
миришљаво тесто, узела кеси-
цу за замрзивач пуну смесе за
украшавање и почела да учим
како да беланца и шећер пре-
творим у своје визије.

Током деценије израде
божићних медењака сарађива-
ла сам с пријатељицама, с који-
ма сам откривала нове технике
и дизајне; израдиле смо стоти-
не медењака и, да будем искре-
на, скромно и зарадиле. Поред
продаје, једне године смо орга-
низовале и радионицу за укра-
шавање медењака с децом из
Војловице, Скореновца и Ива-
нова, која је до краја постала

фестивал улепљених образа и
замућених очију од количине
шећера који су деца дегустира-
ла. Иако није било пуно укра-
шених медењака, заувек ће ми
остати у сећању радост и насме-
јана лица малишана.

С временом сам остала сама
у производњи јер су, због посла,
породица и других обавеза, при-
јатељице одлучиле да не желе
да праве медењаке за продају,
већ једино са својом укућани-
ма из забаве и ради одржавања
божићног духа.

Тежина забавног задатка

Последњих неколико година
развила сам систем израде и
декорисања, тако да од среди-
не новембра до средине децем-
бра не постојим ни за пријате-
ље ни за породицу, јер после
осам сати у канцеларији ста-
вљам слушалице, пуштам
божићне филмове и бацам се
на декорисање, које је веома
прецизан и пипав посао. Чак и
најједноставнији медењак зах-
тева минимум сат времена изу-
зетно пажљиве израде. Сложе-
ни дизајн тражи и два до три
сата, који прерастају у пет-шест
сати, јер је потребно да се прет-
ходни слојеви глазуре осуше
пре даљег осликавања.

Ако се неко задеси у кући
док радим у свом свету, прво
што чујем након укључења у
нормалан живот јесте: ја ника-
да не бих имао/имала живаца

за тако нешто. И та реченица
никада неће престати да ме
изненађује, јер је за мене укра-
шавање медењака најопуште-
нији посао на свету. Толико ме

опушта да сам преправила
рецепт како бих могла и за
Ускрс да их правим.

Медењаци доносе радост

Велика већина нас је примора-
на да има радно место, јер у
нашем окружењу ручни рад и
израда високоукрашених кола-
ча није уносан посао од којег
може да се живи. То је моје
искуство, заправо превише пута
ми се десило да ми људи кажу
да моји медењаци не заслужују
цену коју одредим и да је то
само колач. И то је у реду, али
зна да заболи, јер сам ја имала
среће да пронађем нешто што
ме чини срећном и што ме испу-
њава радошћу, а људи не разу-
меју да нешто што је ручни рад,
шта год то било, заправо нема
цену. Такође имам и ту срећу
да постоје људи који изузетно
цене рад и није их жао да меде-
њаке поједу. Најдивније од све-
га јесте када се људи обрадују
мојим медењацима, јер поне-
кад љубав и брига могу да се
искажу и с посластицом испе-
ченом у рерни и украшеном
шећером.

Поред дугогодишњих купа-
ца, полако развијам мрежу про-
даје и на социјалним мрежама,
тако да сви који желе могу да
наруче медењаке на мом
„Инстаграм” профилу „Алави
змај” или да на истом месту
преузму рецепт ако желе да их
праве сами. Каролина Бисак

Публика у Војловици је четвр-
те недеље у октобру имала при-
лику да ужива у програму темат-
ске вечери глумице Каталин
Лукачи из Мађарске, добитни-
це награде „Береш Ференц”.

Културни програм под називом
„Заволимо поново Мађарску!”
састављен је поводом стогоди-
шњице Тријанонског мировног
уговора, у знак националног
јединства (под покровитељством
Министарства људских ресур-
са, Националног фонда за кул-
туру и Културног друштва Мађа-
ра у Карпатском басену
(КМКЕ)), и онда је кренуo на
пут испуњавајући своју безгра-
ничну мисију, а овде доле на
југу је МКУД „Тамаши Арон” у
Војловици био прво удружење
у чијем дому је изведен про-
грам. Другог дана су гости пред-
ставили програм у седишту
Мађарског културно-уметнич-
ког друштва „Кеве” из Ковина.

Могле су се чути песме и
мисли о нацији, заједништву,
као и песме о Св. Марији, које
изражавају поштовање 
хришћанства. Заједно су се сећа-
ли хероја из 1956.

Каталин Лукачи (1954) рође-
на је у Клужу. Диплому за глу-
му добила је 1977. године у
месту Марошвашархељ, на
Високој школи за глумачку
уметност „Сентђерђи Иштван”.

Торда, Шепшисентђерђ, Будим-
пешта – то су даље битне про-
фесионалне станице у њеном
животу. Као уметница – изво-
ђач има самосталне програме
с којима обилази земљу. Бави
се и компоновањем. Глумици
се у Војловици у програму при-
кључио и Јожеф Филеп, који је
отпевао једну песму уз пратњу
гитаре.

„... Ако се два од вас сложе
на земљи у чему му драго, за
што се узмоле, даће им отац
мој који је на небесима. Јер гдје
су два или три сабрани у име
моје ондје сам ја међу њима.”
(Јеванђеље по Матеју 18,
19–20.)

Ово је позајмљен библијски
стих, на који се од тренутка
свог оснивања веродостојно
позива и Културно друштво
Мађара у Карпатском басену
(КМКЕ). То је културна орга-
низација која се бави очувањем
традиције, заштитом и засту-
пањем интереса, чији су осни-
вачи и носиоци некада поста-
вили за циљ очување и развој
идентитета Мађара у карпат-
ском завичају у сваком тренут-
ку. И чине то и данас. Неумор-
но, непоколебљиво и с несло-
мљеном вером. Увид у њихове
благородне активности дао је
председник удружења господин
Тамаш Фејер, као завршну реч.

Имре Мартинек
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Фестивал мађар-
ске песме и чар-
даша познат под
називом ВИВЕ у
Дебељачи просла-
вио је јубиларну,
25. годишњицу од
оснивања и актив-
ног трајања. Дан
одржавања је био
17. октобар. Увод-
не речи при отва-
рању изнео је
заменик председника одбора
фестивала Ото Сакалаш, а уло-
гу наратора и модератора при-
хватила је уредница Луција Баба.

Окупљени су минутом ћута-
ња одали почаст пионирима
манифестације, који нажалост
више нису међу живима. Након
уводне песме „Окренућу руду
своје кочије...”, уз пратњу орке-
стра у саставу Ерне Жадањи ста-
рији, Карољ Хорват и Ерне Жада-
њи млађи, а који је водио при-
маш Имре Декањ из Дебељаче,
добитник награде „Данко”, на
сцени су се смењивали певачи
који су се одазвали позиву орга-
низатора: Симона и Моника
Мезеи из Мужље, Ема Остер-
ман из Нове Црње, Моника
Ереш, Ласло Гез и Мелинда Мор-
ваи из Темерина, Ференц Биро
из Скореновца, Јовица Лапче-
вић из Јерменовца и Тибор Суњог
из Дебељаче.

Манифестацију су својим лич-
ним присуством увеличали умет-
ница Вера Виткаи Ковач и њен
супруг Ласло Виткаи Кучера, др
Пирошка Чаки Шереш, витез
„Јединствене културе” Ана
Марија Пинтер, члан Управног

одбора СВМ, и Јарослав Хру-
бик, председник општине Кова-
чица.

„Плави цвет заборава, плави
цвет заборава цвета на обали
језера...” Да. Орила се песма,
зачета у тешким временима два-
десетог века, која је прерасла у
сеоску химну и овом приликом
је утицала снагом молитве,
захвалношћу за божју милост
која нас одржава, као и за труд
предака и оних који су пре нас
ишли примером који вреди сле-
дити. И то упорним, чврстим
самопоуздањем, а да ће бити
наставка, биће, кад-тад.

Овогодишња свечана мани-
фестација, која је одржана у
Дому културе „Јожеф Атила” у
Дебељачи, реализована је дона-
цијом мађарске владе (државни
секретаријат за националну
политику, преко Фондације
„Бетлен Габор”), Покрајинског
секретаријата за културу, јавно
информисање и односе с вер-
ским заједницама, као и Општи-
не Ковачица. Од месних спон-
зора јавну захвалност је заслу-
жио брачни пар Балоги – Бела
и Розалија. Имре Мартинек

ЈУБИЛАРНИ, 25. ФЕСТИВАЛ „ВИВЕ”

Животне слике 
из Дебељаче

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА У СУБОТИЦИ

Присећање на 
недужне жртве

Делегација Држав-
ног савеза буко-
винских Секеља
присећала се жрта-
ва, недужних
цивила од 1944. до
1945. године, међу
којима су и 42
мушкарца Секеља,
на Сенћанском
гробљу у Суботи-
ци, код спомен-
обележја „Птица
сломљених крила”.

Заједно с групом од десет
особа која је стигла из насеља
жупаније Толна, ове године је
први пут на присећање стигла
и делегација  Мађарског кул-
турно-уметничког друштва
„Тамаши Арон” из Војловице.
Пре полагања венаца на спо-
мен-плочу Тибор Илеш, пред-
седник Савеза, прочитао је
одломак из сећања на погубље-
ње невиних жртава, а потом су
окупљени кратком молитвом,
песмом Иштвана Шебешћена
у знак сећања и певањем хим-
не Секеља учинили скромно
окупљање још свечанијим.

Након тога су чланови Саве-
за били гости заједнице буко-
винских Секеља која живи у

Војловици, насељу крај јужно-
банатског Подунавља. У окви-
ру неформалног дружења и док
су склапали пријатељства, при-
сећали су се и 60 година посто-
јања и рада Мађарског култур-
но-уметничког друштва „Тама-
ши Арон”. Илона Лечеи

НАЈЛЕПШЕ ВРЕМЕ У ГОДИНИ

БОЖИЋНИ МЕДЕЊАЦИ КАО ЛЕК ЗА ДУШУ
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Életmottó: „A megrepedt nádszálat
nem töri össze, a füstölgő mécsest
nem oltja el” (Ézs.42.3).

Martinek Imre a Hét Nap vajdasági
magyar hetilap, a Hírvivő katolikus
hetilapunk torontálvásárhelyi kül-
munkatársának írásai és jegyzetei,
továbbá a nem mindennapi helyeken,
szögekből és tematikában készült fo-
tográfiái napi/heti rendszerességgel
vannak jelen közösségeink minden-
napjaiban.
Imre negyvenhat évvel ezelőtt, föld-
anya havának huszonhetedik napján
született Torontálvásárhelyen.  A
szülőfalujában magyar nyelven be-
fejezett általános iskolai tanulmányait
egy, a várva-várt pluralizmus első
esztendejében újra beindított újvidéki
gimnáziumban folytatta. S ha már
ott volt a tartományi székvárosban,
tizenhárom hónap szusszanás után
– mert azért ama bizonyos (és ak-
koriban még kötelező!) sorkatonai
szolgálat levezekléséhez is idő kellett,
magára az egyetemre is beíratkozott.
Majd el is végezte azt. A “mezgaz”
nehézipari ágazatát. Szóval, a me-
zőgazdasági egyetem állattenyésztői
szakát, melynek papír alapú bizo-
nyítéka egy, 2001. június 8-i keltezésű
mérnöki oklevél. 
Mint mondja, a ténylegesen értékes
dolgokat az ember odakünn, a ter-
melés sűrejében kapja. Akkor, amikor
az elmélet végre köszönőviszonyba
kerül a gyakorlattal. Tíz év hosszú
idő. Az útrakelés és a sors-szerű
visszatérés közti intervallum ez. El-
sőre rengeteg idő, viszont igen gyorsan
tovaröppen. Időközben pedig sok-
minden megváltozik. Ebbéli kérdé-
semre – jó, jó, de mivégre jöttél mégis
vissza, az akkor már igencsak diva-
tossá váló menetiránnyal szembeni
sávban?, Imre az alábbi választ adta: 
- Nos, először is tiszta lappal akartam
indulni, minden kirojtolódzott szálat
becsületesen elvarrva. Viszont, mire
mindez sikerült volna, újabb húsz esz-
tendőt rááldozva e lehetetlennek tűnő
küldetésre, addig rájöttem, hol is vagyok
igazán otthon, s mi a feladatom.   

Pedagógusi vizeken

Kollégánk első munkahelye tehát
(beleértve az egy év gyakornoki időt,
az azt követő államvizsgát) a toron-
tálvásárhelyi földművesszövetkezet
volt. 2003 novemberében aztán hi-
vatalosan is átigazolt a helyi általá-

nosba, ahol a magyar tannyelvű ta-
gozatra beíratott diákoknak eleinte
csak biológiát tanított. Egy mandá-
tum leteltével aztán őbenne is mo-
corogni kezdett az a bizonyos, össze-
csomagolásra ösztönző kísértés. 
Célállomás: Magyarország. Sajnos,
(vagy szerencsére?) a mérnöki pre-
cizitással felépítgetett koncepcióba
becsúszott „aprócska” hibák – pl. tu-
ristaként egy évben legfeljebb 90
napot tartózkodhatott „odaát”, mun-
kavállalói vízumot nem tudott sze-
rezni, a gyűjtőtáboros menedékkérést
meg zsigerből elutasította!, más irány-
ba terelték végül a dolgok kimenetelét.
Meghíúsult a terv, de az otthoni kö-
rülmények sem voltak kíméletesebbek.
Másfél kalendáriumi, illetve két ke-
mény iskolaévet szinte lógott a sem-
miben. Alkalmi munkákból tengődve,
„fölös” idejét nyelvtanulással, s efféle
„úri huncutságokkal” töltve ki.  
S bár többször és több helyre is be-
kopogtatott végzettségére, szakmai
tudására és tapasztalataira, illetve
munkakészségére hivatkozva… Meg-
ítélése szerint sem a régi firmába
nem volt sok értelme visszamenni –
hiszen ott már legfeljebb fizikusokra
és akkordosokra volt szükség, sem
pedig az addigra még inkább leron-
gyolódott gazdasági közvállaltok bár-
melyikébe bejutni. Ez az idegtépő ál-
lapot gyakorlatilag 2006. őszéig tartott.
Ekkor tér vissza újra tanárkodni a
helyi általános iskolába. Immár mind-

két tanítási nyelven. S mint mondja,
amikor rá-rákérdeztek időnként, mit
is tanít tulajdonképpen, a válasz leg -
inkább ez volt: az életet és a túlélést.
Osztályfőnöki minősítésben jelenleg
a negyedik mandátumát jegyzi.  
- A gyerekekkel való munkámba
valahogy értelemszerűen jött be a
természetjárás, a szülőföldünk meg-
ismerése, a fakultatív, de minden
ízében kohéziós és élmény alapú
tantárgyoktatás. Összhangban a szü-
lőfalumban végzett főállású tanári
tevékenységeimmel, nemritkán maga
a Természet, a fenntartható fejlődés
alapelve, valamint az utódainktól
kölcsönbe kapott, szép emlékű ele-
inknek sajnos egyre inkább kipon-
tozódó tárgyi hagyatékai hozták
elém a fénybe írandó témákat. Kü-
lönböző, magánszorgalomból elkö-
vetett túrázások alkalmával. Felsős
diákjaim, serdülőkorú növendékeim
lelkes részvételével. S bármikor adó-
dott akár csak egy morzsányi lehe-
tőség, igyekeztünk új ösvényeket ki-
taposni. Igaz, olykor-olykor ugyan
el is tévedtünk, s nem is picinykét,
meg a falnak is gyakran mentünk
egyenest fejjel, kőkemény vehemen-
ciával, végül aztán csak összeálltak
azok a bizonyos képkockák. 

„Amiről nincs hír, az valójában
meg sem történt…”

2006. esztendő jégbontó havában
lépett be a Hét Nap tiszteletdíjas bá-

náti tudósítóinak akkor még népes
csapatába. Mint mondja, több min-
den történt azóta, ellenben egy-két
szakmai posztulátum továbbra is
sziklaszilárdan tartja magát. Ilyen
például az is, hogy amiről nincs hír,
az valójában meg sem történt. Írá-
saiban eseményeket örökít meg a
dél-bánáti és más szomszédos kö-
zösségek életéből, személyeket is-
mertet meg a széles olvasóközön-
séggel. 
Mindezek hiányában pedig útleírá-
sokkal gazdagítja a hetilap tartalmát.
Olyan helyekre látogat – szólóban,
illetve időnként párjával, növendé-
keivel és /vagy kicsiny nagyfiával,
ahol már a madár se jár. A szép em-
lékű vonatokról nem is beszélve.
Amikor pedig a helyzet megkívánja,
előkerül a fényképezőgép is. 
- Észrevenni, meglátni, hitelesen
megörökíteni és másokkal is meg-
osztani a tényeket, általuk pedig oly-
kor önálló (utó)gondolkodásra is
bátorítva a befogadó célközösséget.
Ezek alkotják tevékenységem alap-
pilléreit – mondja Imre.
A sokéves újságírói tevékenységében
a szóban és fotókon keresztül felvo-
nultatott események és utazások mel-
lett nehézségekből, megpróbáltatá-
sokból sem volt hiány.  Voltak pilla-
natok, amikor gondolom, a kollé-
gában is feltevődött a kérdés, vajon
érdemes-e ezt a munkát folytatni? S
ha igen, meddig? Lényeg: a szór-

ványban élőkkel való együttérzése
mindeddig erősebbnek bizonyult a
vélt és valós sérelmei által okozott
csüggedésétől. Persze, mint mondja,
időnként nemcsak szabad, de egész-
ségi okokból adódóan egyenesen
szükséges ún. panasznapot tartani.
Sőt, mi több, ha kell, sírni is, böm-
bölni, üvölteni! Kiüríteni azt a bizo-
nyos lelki szemeteskukát. DE, és ez
is lényeges! – kizárólag az elvégzett
munka után. Aztán újból fel kell
állni és folytatni kell a megkezdett
munkát. Ami, ha jobban belegon-
dolunk, már régen nem sima munka
(s talán sosem volt az!) inkább szol-
gálat, (el)hivatás.  

Martinek Imrének a szórványban
végzett újságírói munkáját a Vajdasági
Magyar Újságírók Egyesülete 2012-
ben díjazta. A visegrádi Szent György
Lovagrend lovagjává 2019 szelek ha-
vának huszonhetedik napján avatták
fel, a cserkészfogadalmat pedig ket-
tőezer húsz nyarán tette le. Nős. Egy
fiúgyermek édesapja. Felekezetileg
római katolikus, hitvallása szerint
pedig a kárpát-medencei magyar
keresztény / keresztyén értékeink
őrzője, ápolója és éltetője. Szóval,
cselekedettel, tollal és fényképező-
géppel.
Ő egy ember a szomszédságunk-
ból. Lőcsei Ilona

MARTINEK IMRE PORTRÉJA

EGY EMBER A SZOMSZÉDSÁGUNKBÓL

A SZERETET TANULHATÓ

Próbálják meg szeretni az őszt
Ideje olykor az 
életben is lefékezni

Minden évszaknak megvan a maga
varázsa. A tél, reméljük, fehéren csil-
logó hótakarót hoz majd és kivörö-
södött orrokat, a tavasz felébreszti a
természetet és elűzi az álmosságun-
kat, a nyár hozza a bő termést és a
szeplőinket, és az ősz, a kedves és
gyengéd ősz, amelyet senki sem sze-
ret, elhozza az élet lelassulását, a
földet tápláló esőt és az őszi lombok
pompáját. Igaz, hozza az esernyőket
is és az átázott harisnyákat, amiért
mégsem annyira közkedvelt ez az
évszak. 

Minden évszak gyönyörű, ameny-
nyiben megtaláljuk benne a szép-
séget, de az ősz egyenesen elbűvölő.
A nyár túláradó zöldje után ősszel a
természet megmutatja a mérhetetlen
alkotókészségét a környezetünk ki-
színezésében a sárga-, a piros- és a
barna szín számtalan árnyalatával.
Mielőtt a hótakaró után nyúlna, az
ősz lassan ringatja álomba a nö-
vényvilágot, de az embernek egy
utolsó betekintést kínál a környeze-
tének magától értetődőnek tartott
szépségébe.

Az ősz gyönyörű, higyjük el

Igaz, sokan nem imádják az őszt,
méghozzá okkal. A leghangosabb az
okok között az eső. Elmulaszthatjuk
viszont belehallgatni az esőcseppek
zenéjébe, mint dobolnak az esernyő
vásznán, esőkabátunk sapkáján, a

tetőn, az ereszen. Elengedjük a fülünk
mellett a földre érő cseppek suttogását,
amelyek hónapokon át éltetik az új
sarjakat. Cseppek, amelyek lemossák
a fákról a nyár porát és elsiratnak
minden lehulló falevelet, habár a ta-
vasz szintén esőcseppekkel köszönti
majd a levelek újabb nemzedékét. A
nyirkos talpak eltörpülnek az efféle
szépségek mellett.

Tudja ecsetelni minden művész
az ősz színeit – a földünk legszebb
színárnyalatait. A legnagyobbak,
mint van Gogh és Monet is, vissza-
adták az őszi levelek milliónyi sárga
árnyalatát, az ő műveik mégsem
vetekedhetnek a Természet festői
szépségével. Azért ha az idegesítő

esőben leszegett fővel tapossuk az
avart, figyeljünk a lehullott levelekre
és vegyük észre azoknak szépségét
is. A felhők szürkeségéből aláhulló
cseppek ellenére emeljük tekinte-
tünket a fákon lebegő levelek szí-
neire, ettől bizonyára derűsebb lesz
a napunk.

A belső langymeleg keresése

Ha mindez nem derít bennünket
jókedvre, ne feledjük el, hogy a leg-
ízesebb ételek is ősszel készülnek.
Tegyük szebbé a napunkat egy jó
leveskével vagy gulyással, amely esős
időben készül, melegítsük fel lel-
künket egy jó tökösrétessel, jó sok
fahéjjal fűszerezett almáspitével. Em-

lékezzünk gyermekkorunk ízeire a
nagymama viharvert irkájának lap-
jairól készített ételekkel és biztosan
megszeretjük az őszt. És ha ez sem
boldogít, hát néhány illatos birsalma
a szekrény tetején felébresztheti az
emlékezést és megszerettetheti az
ősznek, ennek az igazságtalanul el-
lenszenvesnek tartott évszaknak az
ízes gyümölcseit. 

Hogy az időszakhoz tartozó kel-
lemetlen ködöt is elfogadjuk, pró-
báljuk meg valami rejtélyes tulaj-
donsággal felruházni azt, tekintsünk
rá úgy, mint az ismeretlen természetet
rejtegető lepelre, fogadjuk jóbarátként
és nem lesz a napjaink megkeserítője.
Engedjük meg a ködnek, hogy kör-

befogjon és újabb kalandokba vigyen
bennünket.

Olykor elfelejtünk fékezni, mert
a létfenntartás állandó hajszára kény-
szerít bennünket. Az ősz emlékeztet
a lassítás fontosságára, arra, hogy
ideje olykor az életben is lefékezni,
néha leállni és élvezni a környezetünk
szépségét, és arra, hogy szép napok
elé nézünk az esőzések ellenére is. 

És mivel a nappalok egyre rövi-
debbek és egyre kevesebbet tartóz-
kodunk a szabadban, kerítsünk né-
hány jó könyvet, mert hát mi is le-
hetne kellemesebb egy puha taka-
rónál, forró tea mellett egy jó olvas-
mánynál amíg odakint szemerkél
az eső? Biszak Karolina 



A kétkezi munkát a családom mindigis
nagyra értékelte. Szüleim kiskoromtól
fogva önállóságra neveltek és arra
tanítottak, hogy aranyat ér minden,
ami a kezem nyomán készül.

Mindig olyan emberek vettek körül,
akik sokmindenhez értettek. Az
egyik nagyapámtól tanultam meg
úgy tartani a kalapácsot, hogy ne
verjem szét az újjamat, amíg elkészül
a lombok megfigyelésére szánt szé-
kecske a faágak közé. A másik nagy-
apám a meszelés iránti szeretetet
oltotta belém, beleügyesítve engem
is a munka folyamatába. A nagy-
mamáimtól főzni tanultam, és amel-
lett azt is, hogy a szeretetet úgy is
ki lehet mutatni, hogy degeszre ete-
ted a szeretteidet. Édesanyám meg-
tanított varrni és horgolni, és arra,
ami nekem pillanatnyilaga legfon-
tosabb: ügyességre és türelemre  a
tortadíszítéshez. A születésnapokra
cukorból és szeretetből mindig re-
mekműveket készítettünk.

Itt kezdődött az én megszállott-
ságom a szépséges kinézetű kalá-
csokkal. Természetesen elsődleges
mindig az ízvilág volt és csak azután
a szépség, viszont egyaránt fontos
az is, mivel a szemrevaló dolgok a
többi érzékünknek is tetszenek.

Véletlen találkozás 
a méz világával

A mézeskalácskészítés akkor került
véletlenül a látókörömbe, amikor
megkaptam a receptet majd a né-
met- és amerikai karácsonyi szo-
kások és a világháló hatására úgy
tíz évvel ezelőtt első alkalommal
gyúrtam meg az illatos tésztát, elő-
vettem a fagyasztótasakot, megtöl-
töttem díszítőkeverékkel  és elkezd-
tem tanulni átvinni a tojásfehérjét
és a cukrot az elképzeléseimbe.

A karácsonyi sütögetés évtizede
alatt együttműködtem a barátnő-
immel, új módszereket és formai
megoldásokat is találtunk, százával
készítve a szebbnél-szebb sütemé-
nyeket, és őszintén szólva, szerényen
még kerestünk is rajta. Az árusítás
mellett egy évben mézeskalácsdíszítő
foglalkozást is szerveztünk a her-
telendyfalvai-, székelykevei- és a
sándoregyházai gyerekeknek. A
műhelymunka az édességek túlzott
kóstolgatásától végül maszatos ar-
cocskák és elhomályosult szemecs-
kék fesztiváljává alakult. Ha nem is
készült valami sok díszes kalács, a

gyermeköröm és a mosolygós gyer-
mekarcok örökre megmaradnak
emlékezetemben.

Az eladásra szánt mézeskalács
készítésénél végül csak én tartottam
ki, mert a barátnők a munka, a csa-
lád és más elfoglaltság miatt meg-
maradtak szűkebb családi körben
a karácsonyi hangulatkeltéshez szük-
séges mennyiségénél.

A szórakoztató 
munka nehézségei

Az utóbbi években már kialakult a
díszítés bizonyos rendszere. No-
vember közepétől december köze-
péig nem létezem sem a barátoknak,
sem a családnak, mert a nyolcórai
irodai munka után a karácsonyi fil-
mek hangulatában nekilátok a dí-
szítés aprólékos munkájának. A leg-

egyszerűbb mézeskalács is legalább
egy óra figyelmes kidolgozást igé-
nyel. Az összetettebb díszítéshez
két-három óra is kell, a mázak szá-
radásával együtt ez olykor öt-hat
órát is kitesz. 

Ha valaki betoppan amikor a
saját kis világomban foglalatosko-
dom, az első amit hallok: „nekem
nem lenne türelmem ilyesmihez“.
Az ilyen megjegyzés számomra min-
dig meglepő, mert nekem a díszítés
a legjobb lazítást jelenti. Annyira
kikapcsol, hogy a receptet már a
húsvéti ünnepkörre is átalakítot-
tam.

A mézeskalács örömet okoz

Legtöbbünknek kell az állandó mun-
kahely is, mivel a mézeskalácskészítés
és a hozzá hasonló kétkezi munka
jövedelme kevés a megélhetéshez.
Ez az én tapasztalatom. Megesik,
hogy olykor sokallják a termék árát,
hiszen ez mégiscsak egy kalács. Ez
nekem igencsak fáj, mivel nekem
ez a munka örömet jelent. Sokan
nem értik, hogy a saját készítmény-
nek nincs ára. Szerencsém, hogy a
többség értékeli ezt a munkát, sokan
megenni  sem sajnálják a díszes
kalácsot. A legszebb érzés mégis a
mézeskaláccsal szerzett  öröm -
látni, hogy a szeretet és a gondos-
kodás kimutatható néhány cukorral
díszített süteménnyel is.

Az állandó vásárlóim mellett las-
san kialakul az értékesítés a közösségi
hálózatokon ketesztül is. Az ins-
tagram profilomon (Alavi Zmaj)
megrendelhető a mézeskalács és
megtalálható ott a receptje is, ameny-
nyiben valaki maga szeretné készí-
teni azt. Biszak Karolina
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Lukácsy Katalin anyaországi szí-
nésznő és Béres Ferenc-díjas előadó-
művész tematikus estjét élvezhette
magvető hó negyedik vasárnapján
(október 24-én) a hertelendyfalvi
közösség. 

A Szeressük vissza Magyarországot!
nevet viselő műsornak, mely egyéb-
ként a trianoni békediktátum cen-
tenáriuma évfordulójának apropóján
készült el a nemzeti összetartozás
jegyében (az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális
Alap és a KMKE védnökletével),
illetve indult útjára anno határtalan
küldetésének eleget téve, idelent
Délen elsőként a vojlovitzi Tamási
Áron Székely-Magyar Művelődési
Egyesület biztosított befogadó haj-
lékot. Másnap a vendégek a keve-
várai Keve Magyar Művelődési
Egyesület berkeibe kértek (és kaptak)
bebocsáttatást.  
Versek és gondolatok. Megzenésített
versek és népdalok. A nemzetről
és az összetartozásról. A keresz-
ténység tiszteletét kifejező Mária-
dalok. Közös emlékezés 1956 hő-
seire.
Lukácsy Katalin (1954) Kolozsváron
született. Színészi diplomáját 1977-
ben kapta meg. Marosvásárhelyen
a Szentgyörgyi István Színművészeti

Főiskolán végzett. Torda, Sepsi-
szentgyörgy, Budapest. További fon-
tos szakmai állomáshelyek az éle-
tében. Előadóművészként önálló
estjeivel járja az országot. Zene-
szerzéssel is foglalkozik. A művész-
nőhöz Hertelendyfalván egy gitár-
kísérettel előadott énekszám erejéig
párja, Fülöp József is csatlakozott.
„...hogy ha közületek ketten egyet-
értenek a földön mindabban, amit
kérnek, azt mind megadja nekik az
én mennyei Atyám. Mert ahol ketten
vagy hárman összegyűlnek az én
nevemben: ott vagyok közöttük.”
A Máté szerinti evangéliumból (Mt
18, 19-20) kölcsönvett ígeszakasz
ez, melyre megalakulásának pilla-
natától a Kárpát-medencei Magya-
rok Kulturális Egyesülete (KMKE)
is hitelesen hivatkozik. Ama kultu-
rális, hagyományőrző, érdekvédelmi
és érdekképviseleti szervezet, mely-
nek létrehívói és működtetői a Kár-
pát-haza magyarságának minden-
kori fennmaradását, önazonossá-
gának megőrzését és fejlődését tűzték
ki célul maguk elé anno. S teszik
ezt ma is. Fáradhatatlanul, rendü-
letlenül és töretlen hittel. Áldásos
tevékenységeikbe, mintegy zárszó-
ként, az egyesület elnöke, Fejér Ta-
más úr adott betekintési lehetősé-
get. Martinek Imre

IRODALMI EST HERTELENDYFALVÁN

„SZERESSÜK VISSZA 
MAGYARORSZÁGOT!”

Пројекат суфинансирао

Град Панчево

A projektum társfinanszírozója

Pancsova város

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: Јулиана Балаша, Илона Лечеи 

• Фотографије: Имре Мартинек, Тибор Суњог, Виктор Мартинек, 
Каролина Ембели, Каролина Бисак, Иван Гајан

• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски), Јулиана Балаша (мађарски)

Létrehívásánakés aktív jelenlétének
jubileumi, 25. évfordulóját ünnepelte
a VIVE néven ismert Magyarnóta-
és Csárdásfesztivál Torontálvásárhe-
lyen. Dátumilag október 17-én, mag-
vető havának harmadik vasárnapján.
A nyitógondolatokat a Fesztiválbi-
zottság alelnöke, Szakállas
Ottó tolmácsolta, a nar-
rátor és moderátor szerepét
pedig - hosszú idő után
újra!, Bába Lúcia szerkesztő
asszony vállalta magára.
Az egybegyűltek néma,
egy percnyi főhajtással
adóztak továbbá a rendez-
vény immáron sajnos szép
emlékű úttörői előtt. Majd
pedig, miután megfordult
végre az a bizonyos kocsirúd (id.
Zsadányi Ernő, Horváth Károlyés
ifj. Zsadányi Ernő felállású, Dékány
Imre helyi, egyébként Dankó-díjas
prímás által vezetett alkalmi zenekar
hangszeres biztatására), a szervezői
meghívásnak eleget tevő énekese(in)k
váltották egymást a színpadon. Mezei
Szimóna és Mónika Muzslyáról, Osz-
termann Emma Magyarcsernyéről,
Erős Mónika, Gőz László és Morvai
Melinda Temerinből, Bíró Ferenc
Székelykevéről, Lapcsevity Jovica Ür-
ményházáról és Szunyog Tibor To-
rontálvásárhelyről.
Személyes jelenlétükkel a rendezvényt
Vitkayné Kovács Vera művésznő és
férje, Vitkay Kucsera László; dr. Csáky
Sörös Piroska, az Egyetemes (magyar)
Kultúra lovagja; Pintér Anna-Mária,
a VMSZ Intézőbizottságának tagja;

Jaroslav Hrubik, az antalfalvi község
elnöke is megtisztelték.
„Kék nefelejcs, kék nefelejcs, virágzik
a tó partján...” Igen. A megannyi to-
rokból közösen felhangzó (mű)dal,
az emberpróbáló huszadik század
sűrejében fogant és cseperedett iko-

nikus faluhimnusz ezúttal is a fohász
erejével hatott. Hálával az Úr meg-
tartó kegyelméért. Köszönettel az
ősök meg az előttünk követendő
példával járók fáradozásaiért. S egy,
a végsőkig kitartó szívós bizakodással.
A folytatásban. Amikor.
Az idei, a helyi József Attila Műve-
lődési Otthonban megtartott ünnepi
rendezvény Magyarország kormánya
(a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n
keresztül a Nemzetpolitikáért Felelős
Államtitkárság), az MNT, a Tarto-
mányi Művelődési, Tömegtájékoz-
tatási és Vallási Közösségi Titkárság,
valamint Antalfalva Község támo-
gatásával valósult meg. A helyi tá-
mogatók közül a Balogi házaspárt
– Bélát és Rozáliát illette megkü-
lönböztetett nyilvános köszönet.

Martinek Imre

KOSZORÚZÁS SZABADKÁN

Ártatlan áldozatokra 
emlékeztek

Az 1944-es és 1945-ös ártatlan ál-
dozatokról, közöttük a 42 bukovinai
székely férfiúról emlékezett meg a
Bukovinai Székelyek Országos Szö-
vetségének képviselete Szabadkán,
a Zentai úti temetőben a Vergődő
Madár emlékműnél. A Tolna-me-
gyei településekről érkező tíz fős
csoporttal együtt idén első alka-
lommal részt vett a megemlékezé-
sen a hertelendyfalvi Tamási Áron
Székely-Magyar Mű-
velődési Egyesület
képviselete is. A ke-
gyelet koszorúinak az
emléktáblára való el-
helyezése előtt Illés
Tibor, a Szövetség el-
nöke megemlékezett
az ártatlan áldozatok
kivégzéséről, majd
egy rövid ima-, Se-
bestyén István  dal-
ban való megemlé-
kezése- és a Székely-
himnusz eléneklése

tette ünnpélyesebbé a szerény össze-
jövetelt.
Ezt követően a szövetség tagjai el-
látogattak az Al-dunai székely te-
lepülésre, Hertelendyfalvára, ahol
a bukovinai székely közösség látta
vendégül őket. Egy kötetlen, kap-
csolatteremtő társalgással a Tamási
Áron Székely – Magyar Művelődési
Egyesület 60 éves tevékenységéről
emlékeztek meg. Lőcsei Ilona

AZ ÉV LEGSZEBB IDŐSZAKA

KARÁCSONYI MÉZESKALÁCS 
MINT GYÓGYÍR A LÉLEKNEK

A JUBILEUMI, 25. VIVE 

Életképek Torontálvásárhelyről



Одлука Европске комисије да
призна дигитални зелени сер-
тификат Србије не значи ауто-
матски да ће српски државља-
ни моћи да уђу у све земље
Уније.

На сајту српског Министарства
спољних послова редовно се
ажурирају подаци о начинима
уласка у било коју земљу на
свету, а ми вам дајемо кратак
водич какво је сада стање за
државе Европске уније што се
тиче вакцинисаних грађана
Србије и које вакцине су у којој
земљи дозвољене. Има и оних,
истина ретких, које не траже
никакву потврду, попут Мађар-
ске.

Немачка

Држављани Србије који су пот-
пуно вакцинисани против кови-
да 19 неком од вакцина „Бајон-
тек-Фајзер”, „Модерна”, „Астра
Зенека” или „Џонсон и Џон-
сон” могу из Србије путовати у
Немачку без икаквих пробле-
ма.

Аустрија

Потребан доказ о потпуној
вакцинацији на немачком или
енглеском језику неком од
следећих вакцина: „Бајонтек-
Фајзер”, „Модерна”, „Астра
Зенека”, „Џонсон и Џонсон”,
„Синофарм”, „Синовак”. Доказ
о вакцинацији је важећи ако
је примљена друга доза вак-
цине и уколико од примања
прве дозе није прошло више
од 360 дана.

Грчка

Једна од ретких земаља ЕУ која
признаје и „Спутњик V”, нарав-
но уз „Синофарм”. Вакциниса-
ни путници који буду позитив-
ни на брзом тесту подлежу
карантину у трајању од седам
дана. Професионалним воза-
чима у међународном друм-
ском превозу није потребан тест
или потврда о вакцинацији, али
подлежу тестирању брзим
тестом на граници.

Словенија

Словенци признају све вак-
цине одобрене у Србији.
Потребно је приложити зеле-
ни картон којим се доказује
да је од примања друге дозе
вакцине „Бајонтек-Фајзер”
протекло најмање седам дана,
од „Модерне”, „Спутњика V”,
„Џонсон и Џонсона”, „Сино-
вак Бајонтека” и „Синофар-
ма” најмање 14 дана, а од

„Астра Зенеке” најмање 21
дан.

Хрватска

Трећа држава од 27 чланица
ЕУ која прихвата сва цепива
која су одобрена у нашој земљи.
Потребна је потврда о вакци-
нацији која није старија од 365
дана, а од последње дозе да је
прошло 14 дана.

Холандија

Признају вакцине „Фајзер-Бајон-
тек”, „Модерна”, „Астра Зенека”,
„Џонсон и Џонсон”, „Синофарм”
и „Синовак”. Особама које су
потпуно вакцинисане неће бити
одређен карантин. Међутим, у
обавези су да попуне изјаву о
карантину, у којој ће навести да
су изузети од обавезе карантина
јер су вакцинисани.

Чешка

У Чешку грађани Србије могу под
условомдасупотпуновакциниса-
ни једном од вакцина које се при-
знајууЧешкој(„Фајзер” – „Комир-
нати”, „Модерна” – „Спајквакс”,
„АстраЗенека” – „Ваксзеврија” или
„Ковишилд”) и да је од друге дозе
прошло најмање 14 дана.

Мађарска

За улазак у Мађарску није
потребна потврда о вакцина-
цији, нити негативан ПЦР тест.

Шпанија

У Шпанију могу да уђу држа-
вљани Србије који поседују сер-
тификат о вакцинацији (мини-
мум 14 дана након друге дозе)
једном од вакцина које су одо-
бриле Европска агенција за
лекове и СЗО.

Румунија

У ову земљу могу они који испу-
њавају услов да су вакциниса-
ни, а да је прошло 10 дана од
комплетне вакцинације.

Словачка

Неопходна је електронска реги-
страција пре уласка. Особе које
су вакцинисане (најмање 14

дана од друге дозе или 21 дан
ако је вакцина која се даје у
једној дози) могу ући без огра-
ничења уколико имају потврду
о вакцинацији на словачком,
чешком или енглеском језику.

Кипар

Путници који поседују сертифи-
катовакцинисањумогубитинасу-
мице тестирани на кипарском
аеродрому(осопственомтрошку).
Кипар признаје вакцине „Фајзер-
Бајонтек”, „Астра Зенека”, „Џон-
сон и Џонсон”, „Модерна”, „Спут-
њик V”, „Синофарм” и „Синовак”.

Естонија

Улазак у Естонију дозвољен је
уколико се поседује доказ о пот-
пуној вакцинацији. Прихватају
се све вакцине које се примају у
Србији. Потврде о вакцинацији
не смеју бити старије од годину
дана.

Финска

Дозвољено грађанима Србије
уколико поседују доказ о потпу-
ној вакцинацији (друга доза мора
бити примљена најмање 14 дана
пре путовања), а признате вак-
цине су: „Фајзер-Бајонтек”,
„Модерна”, „Астра Зенека”, „Јан-
сен”, „Синофарм”, „Коронавак”.

Ирска

Неопходно је поседовати вали-
дан доказ о вакцинацији, а пут-
ник се сматра вакцинисаним
уколико је примио неку од вак-
цина које су одобрене од Европ-
ске агенције за лекове уз пре-

поручени број дана након
коначне дозе.

Данска

Вакцинисани грађани, с потвр-
дом у електронској форми, могу
да уђу у Данску. Није потребно
урадити тест, нити је потребна
самоизолација.

Белгија

Потребна је потврда о вакци-
нацији неком од вакцина при-
знатих од ЕМА („Фајзер”,
„Астра Зенека”, „Модерна” и
„Јансен”) или вакцином „Кови-
шилд” (тржишни назив за вак-
цину „Астра Зенека” произве-
дену у Индији) и уколико је од
пријема друге дозе прошло нај-
мање две недеље.

Литванија

Важно је имати зелени серти-
фикат који доказује да је про-
шло минимум 14 дана од оба-
вљене потпуне вакцинације вак-
цином која је дозвољена за упо-
требу у ЕУ („Фајзер-Бајонтек”,
„Модерна-Бајотек Спејн”,
„Астра Зенека АБ”, „Јансен”).

ТЕМА БРОЈА
Петак, 26. новембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

7

НАЈПОТПУНИЈИ ВОДИЧ ЗА ПУТОВАЊА ПО ЕВРОПИ

НЕГДЕ ВАЖИ „СИНОФАРМ”, НЕГДЕ „СПУТЊИК”, 
А НЕГДЕ НИШТА НЕ ПОМАЖЕ

ЈЕДИНИ ПРИХВАТАЈУ БУСТЕР ДОЗУ

„ФАЈЗЕРА” ПОСЛЕ ДВА „СИНОФАРМА”

Француска је једина држава

ЕУ која је, засад, према

наводима на сајту Министар-

ства спољних послова Срби-

је, прихватила да бустер доза

обезбеди улазак у ту земљу.

Елем, држављани Србије

могу да уђу у Француску уко-

лико приложе доказ о вакци-

нацији, под условом да је

прошло седам дана од друге

дозе за „Фајзер”, „Модерну”

и „Астра Зенеку”, односно 28

дана од једне дозе вакцине

„Џонсон и Џонсон”.

– Ово се односи и на пут-

нике који су примили две

дозе вакцине „Синофарм”

или „Синовак” након чега су

примили трећу, бустер дозу

неке од мРНА вакцина. Осо-

бе које су примиле само јед-

ну дозу вакцине „Синофарм”

или „Синовак” мораће да

приме још две дозе вакцине

мРНА како би се сматрале

комплетно вакцинисаним –

наводи се на сајту МСП.

НОВИ ЗЕЛЕНИ ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ

УСКЛАЂЕНИ СА ЕУ

Директор Канцеларије за

еУправу Михаило Јовановић

рекао је да се од 19. новем-

бра на порталу еУправа

издају дигитални зелени сер-

тификати који су ЕУ компати-

билни. Навео је да се нови

сертификати разликују од

оних који су досад били

издавани.

– Имају посебан кју-ар код,

посебан изглед, а за сваку

вакцину и тест издаје се

посебна потврда и посебан

папир – нагласио је Јовано-

вић.

УЛАЗАК САМО УЗ

„НУЖНИ РАЗЛОГ”

Шведска

Бугарска

Италија

Луксембург

Малта

Пољска

Португалија

Летонија

Француска

ОНИ ПРИЗНАЈУ

„СПУТЊИК” 

Грчка

Кипар

Словенија

Хрватска

Данска

Словачка

Румунија

Естонија

ОНИ ПРИЗНАЈУ

„СИНОФАРМ” 

Аустрија

Данска

Грчка

Словенија

Хрватска

Холандија

Шпанија

Румунија

Словачка

Кипар

Естонија

Финска
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Конкурс за доделу бесплатних ауто-
-седишта за путничка возила који је
Град Панчево расписао ове године, као
и претходне, завршен је у уторак, 23.
новембра. Право на подношење захте-
ва имали су родитељи или старатељи с
пребивалиштем на територији града
Панчева који имају децу рођену током
прве половине 2021. године, од 1. 
јануара до 30. јуна.

За аплицирање за доделу бесплатних
дечјих ауто-седишта било је потребно
испунити два критеријума: да родите-
љи или старатељи имају пребивалиште
на територији града Панчева, као и да
поседују путничко моторно возило у
власништву једног од родитеља одно-
сно старатеља. Родитељи који су желе-
ли да аплицирају за донацују ауто-седи-
шта доставили су документацију која
је, уз пријавни формулар, морала да
садржи доказ о пребивалишту родите-
ља, доказ о поседовању путничког мотор-
ног возила, фотокопију извода из матич-
не књиге рођених за дете, доказ на
основу којег се остварује статус само-
храног родитеља, изјаву и сагласност
за обраду података о личности.

Родитељи који су испунили услове кон-
курса, пре уручивања седишта, биће обу-
чени за његово правилно коришћење и
постављање у аутомобил, али ће такође
бити упућени у то колики је значај упо-
требе ауто-седишта и колика је његова
улога у безбедности деце у саобраћају.

Правилна употреба ауто-седишта

Да би ауто-седиште могло да се правил-
но користи, најпре треба да одговара
узрасту детета, треба да буде правилно
постављено и причвршћено за аутомо-
бил, као и да дете буде исправно везано
у њему. Поред тога, ауто-седиште би
морало да има атест безбедности издат
од Економске комисије Уједињених
нација за Европу. Не би требало да ауто-
седиште буде старије од рока који про-
писује произвођач, а такође не би тре-
бало поново користити седиште које је
учествовало у саобраћајној несрећи.

Прво седиште које се користи пред-
виђено је за децу од рођења па до пери-
ода док њихова тежина не достигне
десет килограма односно тринаест кило-
грама. Наслон мора да буде под углом
од 45 степени наспрам тла, причвр-

шћен појасом или ISO FIX-ом. Појас
аутoмобила мора бити исправно про-
вучен кроз ауто-седиште и затегнут. У
делу где је провучен појас седиште не
сме да се помери више од два центи-
метра у једну или другу страну. Испод
детета или између појаса ауто-седишта
и детета не би требало ништа поста-
вљати, а труп, врат и глава детета мора-
ју бити постављени уз наслон. Требало
би такође водити рачуна да појасеви
седишта нису уврнути и да су довољно
затегнути, као и да између појаса и
кључне кости сме да стане само један
прст. Знак да је дете прерасло ауто-
-седиште и да му је потребно ново, јесте
ако дете тежи више од десет односно
тринаест килограма или ако између
његовог темена и врха седишта има
мање од два центиметра простора.

Друга група седишта предвиђена је за
децу од девет до осамнаест килограма.
Ово седиште се поставља у смеру вожње,
а за „окретање” детета у смеру вожње,
поред килаже, која мора да буде мини-
мално десет килограма, потребно је да
има најмање годину дана, као и да већ
самостално хода. Ово седиште се поста-
вља тако да наслон стоји усправно или да
је мало полегнут. Сва правила поставља-
ња седишта за млађи узраст важе и при-
ликом коришћења седишта друге групе.

Трећа група седишта предвиђена је
за децу од петнаест до тридесет шест
килограма. Седиште се поставља у сме-
ру вожње, а наслон је усправан. Кори-
сти се заједно с појасом возила у три
тачке којим се истовремено везују и

дете и ауто-седи-
ште, док се нека
помоћна седи-
шта додатно
причвршћују за
возило ISO FIX
системом. Ово
седиште мора
бити везано за
возило и када
дете није у њему,
појас се поста-
вља правилно
преко карлице,
а дијагонални
део преко груд-
ног коша и
рамена.

Деца најрањивији 
учесници у саобраћају

Деца спадају у једну од најрањивијих
категорија учесника у саобраћају, а сао-
браћајне незгоде су најучесталији узрок
повреда и смрти деце. Статистика каже
да деца најчешће страдају управо као
путници у путничком моторном вози-
лу, а затим и као пешаци и бициклисти.

Закон је јасан, сва деца испод три
године у току вожње морају бити у сигур-
носним седиштима, док деца до двана-
ест година могу да се возе искључиво
на задњим седиштима. Иза закона се
крије велика одговорност и жеља да
деца буду што безбеднија у саобраћају,
као и да се смањи број деце која изгубе
живот у саобраћајним незгодама.

Родитељи често несвесни опасности

Да је безбедност деце на првом месту,
може се чути од свих родитеља. Ипак,
чини се да родитељи нису свесни опасно-
сти у коју доводе своје дете уколико га не
ставе у адекватно седиште у току вожње.

Готово свакодневно се може видети
мајка с бебом у рукама на задњем седи-
шту аутомобила. Закон прописује да
деца испод три године морају седети у
адекватном седишту, али према зва-
ничним подацима Агенције за безбед-
ност у саобраћају, само 32% родитеља
заиста и користи ауто-седишта у току
вожње. Треба имати на уму да дечја
седишта смањују ризик од повреда беба
и деце од 71% до 82%, а ризик од смрт-
ног исхода смањују за око 30% у одно-
су на обичан појас.

Светски дан телевизије обележава се
21. новембра још од 1996. године, када
су УН донеле одлуку да телевизија тре-
ба да слави свој дан по датуму одржа-
вања Светског телевизијског форума,
на ком су се нашле кључне медијске
личности које су тада говориле о пора-
сту значаја телевизије.

Телевизија је напредовала и развијала
се од момента свогнастанка, када се роди-
ла као идеја Паула Нипкова, који је схва-
тио да се лик састоји од густог скупа хори-
зонталних линија, као и да је свака лини-
ја састављена од скупа тачака. Тада се
досетио да тачке треба покренути и тако
оживети слику. Своју идеју је преточио у
дело 1884. године, када је направио меха-
нички разлагач слике, познат као Нип-
ковљев диск. Од тог момента сваким
даном се развијала и освајала свет.

Данас телевизија има велике рива-
ле, у виду информисања преко интер-
нета, који је доступан у сваком тренут-
ку и свуда. Разговарали смо с нашим
суграђанима и питали их да ли они
гледају телевизију.

ВЕРОНИКА СТОЈНИЋ, пензионерка:
– Не гледам телевизију скоро уоп-

ште. Понекад испратим вести и еми-
сије као што је „Сасвим природно”.
Волим емисије едукативног карактера,

то повремено погледам.

САВА ЛАЗАРОВ, хемијски техничар,
музичар и рестауратор:

– Не пратим телевизију, двадесет пет
година немам телевизор у кући. Инфор-
мишем се преко осталих медија и пре-
ко „Јутјуба”. Разлог због ког сам се одлу-
чио да телевизију не гледам јесте то
што ми је одузимала превише време-
на, које сам могао да утрошим радећи
неке друге ствари, а поред тога на про-
граму нисам могао да нађем ништа
што ме је занимало, емитовало се врло
мало тога што је мени било интере-
сантно. Сада нема потребе за телеви-
зијом, откако имамо интернет, могу да
испратим оно што ме занима, а оно
што ме не занима, прескочим.

ЈАСМИНА СТОЈКОВИЋ, 
нутрициониста дијететичар:

– Тренутно не пратим телевизију јер
нам је телевизор у квару. Информи-
шем се углавном преко интернета. Волим
да погледам вести, забавне и хумури-
стичке програме. Можда су у данашње
време телевизију мало замениле могућ-
ности које нуде нове технологије, али
сам ја ипак навикла на телевизију. Мно-
го ми је боље да укључим телевизор,
тако чујем све што је важно, што је боље

него да трагам за садржајем.

ЈОСИП РОМАНОВ, 
магационер готових производа у пензији:

– Ја одавно не гледам телевизију, а
разлог томе је то што сам радио у пека-
ри – ноћу сам радио, а преко дана спа-
вао, тако да нисам имао када да пра-
тим програм. Волим да читам „Панче-
вац”, највише прве стране, пратим шта
ће бити сутра. Иначе читам доста и
информишем се. Одлазим у библиоте-
ку, али откако је пандемија, избегавам
одласке, због студената, не због себе.

БОЖАНА САВУЛОВ, пензионерка:
– Обожавам да гледам РТС, то ми је

омиљено. Пратим „Јутарњи програм”,
то ми је најлепше, мада гледам све по
реду. Волим ујутру кад устанем да упа-
лим телевизор, не знам шта би било
када не бих имала телевизију. Волим
да погледам и неки добар филм.

СУЗАНА ВУЧИЋЕВИЋ, 
Математичка гимназија:

– Мислим да телевизија мало губи
битку у односу на интернет, где се може-
те информисати у сваком тренутку.
Пратим актуелна дешавања на тему
заштите животне средине и тренутне
епидемиолошке ситуације.

Ј. РОМАНОВЈ. СТОЈКОВИЋ Б. САВУЛОВ С. ВУЧИЋЕВИЋС. ЛАЗАРОВВ.СТОЈНИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како треба да гласи
наследничка изјава?

Канта насред тротоара

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Већина људи поштује своју живот-
ну околину. Када су у шетњи, носе
омоте од чоколаде или кору од бана-
не до прве канте за отпатке. Они
који размишљају о екологији, своје
смеће сортирају и рециклирају. Зато
је тешко замислити да постоје они
који не само да бацају смеће по тро-
тоару већ су у стању да развале кан-
ту и да је баце насред тротоара у
самом центру града.

Овакву ситуацију је тешко обја-
снити, тешко разумети. Зашто неком

смета канта на улици? Поред тога
што је ово дело људи који не пошту-
ју свој град, свакако квари слику
неком ко је дошао из далеког света
јер је чуо да Панчево има богату
културно-историјску баштину, неком
ко је због тога дошао да види Пан-
чево и понесе своје импресије у свет.
Тешко је објаснити то неком коме,
уместо пријатне шетње и обиласка
импозантних грађевина, прво што
угледа у Панчеву буде разваљена
канта за смеће.

ДА ЛИ ГЛЕДАТЕ ТЕЛЕВИЗИЈУ?

Телевизија полако одлази у пензију

Јелена М. са Содаре
писала нам је: „Мој
брат живи у иностран-
ству и не може да при-
суствује оставини. Како
треба да гласи његова
наследничка изјава?”

На рочишту за 
расправљање заостав-
штине тестаментарни
и законски наследни-
ци дужни су да дају
наследничке изјаве.
Наследничка изјава
може бити позитивна
и тада гласи да се
наследник прима
наследства, или нега-
тивна – да се одриче
наследства. Наслед-
ничка изјава не може
бити делимична, на
пример да се наследник прима само
права, али не и обавеза.

Изјава наследника да се одриче
свог наследног дела у корист дру-
гог наследника није негативна
наследна изјава, већ се њоме наслед-
ник прво прима наследства, а затим
свој део поклања другом.

Наследна изјава може се дати и у
писаном облику, али мора бити ове-
рена од стране јавног бележника.

Наследник ову изјаву може дати
и пред конзуларним представни-
ком или дипломатским представ-
ником Републике Србије који врши
конзуларне послове. Уколико се
неки од наследника не појави на
рочишту за расправљање заостав-
штине, расправљање заоставштине
се чини као да је дао позитивну
наследну изјаву, под условом да је
уредно позван.

ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ АУТО-СЕДИШТА

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ПРВОМ МЕСТУ

У време када је овај број „Пан-
чевца” био у припреми „Елек-
тровојводина” за предстојећи
викенд и наредну недељу није
најавила искључења због радо-
ва на електричној мрежи на тери-
торији нашег града. То значи да
би, уколико се нешто не проме-

ни, снабдевање струјом у дани-
ма који су пред нама требало
да буде редовно како у самом
граду, тако и у припадајућим
селима.

Информације о искључе-
њима редовно се ажурирају

на сајту „Електровојводине”, па
се о најавама евентуалних додат-

них радова можете свакодневно
информисати онлајн.

Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења



За свако место 
понешто у плану

Поред улица, 
биће грађени 
паркинзи и стазе

Већ извесно време, током погод-
них јесењих дана, траје реали-
зација послова уговорених у скло-
пу јавно-приватног партнерства,
као резултат споразума Града
Панчева и заинтересованих инве-
ститора.

То доноси позитиван ефекат
и на развој инфраструктуре у
насељеним местима, у којима је
највећи акценат стављен на
асфалтирање улица.

Машине брује на северу

Механизација овлашћених изво-
ђача радова увелико је на тере-
ну и упоредо ради на више места
или се премешта у складу са
установљеним планом.

Када је реч о северним сели-
ма, у Глогоњу су фирме одабра-
не путем јавно-приватног парт-
нерства, „Сремпут” и „Баумај-
стер”, већ асфалтирале Проле-
терску улицу, дужине око 850, а
ширине пет метара.

Председник тамошњег Саве-
та Месне заједнице Славко Јова-
новски наводи да је само остало
да на поменутом коловозу буду
насуте банкине. Он истиче и да
од око 20 километара путева
кроз село још око пет и по кило-
метара није асфалтирано, од чега
је половина насута струганим
асфалтом и ризлом.

И у неколико делова Јабуке
зацрнела се маса на бази меша-
вине битумена и дробљеног каме-
на, коју је добило око две хиљаде
и седамсто метара асфалтира-
них путева и нешто више од кило-
метра рехабилитованих пешач-
ких стаза. Ових дана су обавља-
ни радови у Осоговској улици,
као и у деловима Сутјеске и
Машинске, у потпуности су ком-
плетиране улице Струмичка и
(део) Николе Тесле, а црна 
подлога се поставља и у Радничкој
од Тамиша до Маршала Тита.

Према речима председника
Савета МЗ Слободана Илића, од
укупно тридесет шест улица у овом
селу, поједине нису реконструи-
сане већ дуже од три деценије.

– Отада се мучимо крпећи
рупе на путевима, па смо овог
пута предложили поменутих
шест улица које више не могу
ни да буду саниране, а Град Пан-
чево нам је изашао у сусрет тако
што их је убацио у програм реха-
билитације путем јавно приват-
ног партнерства. Само бих апе-
ловао на учеснике у саобраћају
да буду обазривији на новои-
зграђеним путевима, док не буде
насута ризла на банкинама, јер
су сада на већ постојећи асфалт
додата још два слоја, па је коло-
воз уздигнут за десетак центи-
метара од земље. Иначе, овим
не затварамо сезону, јер ускоро
крећемо с реконструкцијом пар-
ка – наводи Илић.

Стартовали су радови и у
Новом Селу. Реч је о асфалти-
рању улица Шантићеве, Вале-
рије Докне и 29. новембра, а
исти посао биће урађен и у Мак-
сима Горког и Вашарској ули-
ци, што је укупно око  две хиља-
де и седамсто метара асфалта.
У претходном циклусу урађено

је око шест хиљада и седамсто
метара у улицама Братства–је-
динства, Жарка Зрењанина, ЈНА,
Железничкој, Црепајском путу,
Михајла Пупина и 27. марта.

После обављених припремних
радова асфалтиране су још три
улице у Долову, дужине два кило-
метра: Трг ослобођења, Светоза-
ра Марковића и Бориса Kидрича,
а треба подсетити да су на про-
леће урађене још четири: Соње
Маринковић, Иве Лоле Рибара,
Братства–јединства и Зимска.

Ових дана у Качареву траје и
реконструција шетачких стаза у
парку...

На југу у овом „цугу” 
највише посла у 
Омољици и Брестовцу

Урађени су припремни радови
за асфалтирање и у јужним насе-
љеним местима. У Брестовцу ће
тамна битуменска подлога ових
дана бити постављена на три
локације: у Улици Жарка Зре-
њанина у дужини од 1.200 мета-
ра, у Улици Ратка Павловића –
850 метара, а у Улици Бориса
Kидрича – 450 метара.

Председник тамошњег Саве-
та МЗ Драган Миричић каже да
ће ширина свих тих коловоза

бити четири метра.
– План локалне власти јесте

да у најскоријој будућности буде
асфалтирана Улица Рифата Бур-
џевића, дужине око 500 метара,
као и Златица од 750 метара –
наводи Миричић.

И у суседној Омољици очекује
се велики посао, с обзиром на то
да тамо, према речима првог чове-
ка Душана Лукића, тамну тврду
подлогу, у склопу јавно-приват-
ног партнерства, треба да добију
улице Врањска, Првомајска, Иве
Андрића, Церска, Дунавска, Вука
Караџића, Уроша Предића, Ватро-
гасни трг и Банатска, а биће ура-
ђен и паркинг код „Гомекса”.

– Већ је постављена ризла и
попуњене су банкине тамо где
је било потребе. Након тога оста-
је нам још пет-шест улица за
пролеће, како бисмо заокружи-
ли целу путну инфраструктуру
– истиче Лукић.

У Старчеву су све улице асфал-
тиране, а недавно је рехабили-
тован део Партизанске улице до
„белог брега”, док се очекује
изградња паркинга код Право-
славног гробља. Што се Ивано-
ва тиче, до краја је у плану наси-
пање Насипске улице гребаним
асфалтом.

Петак, 26. новембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО

СЛЕ ДЕ ЋЕГ ВИКЕН ДА У ЈАБУ ЦИ

Осам на е сти фести вал малих глу ма ца

Глогоњски Kултурни центар
„ И н ф и н и т у м ” ,  к о ј и
функционише при локалном
Дому културе, био је засту-
пљен с тринаесторо деце на
такмичењу у ликовном и књи-
жевном стваралаштву на тему
„Природа”, које је организо-
вало удружење „Хyперион” из
Селеуша, код Алибунара.

Са око сто малишана над-
метали су се и Леонардо
Моторожеску, Јелена Јордаћ,
Матеја Симоновић, Николи-
на Ђорђијевски, Борис Ристов-
ски, Милан Јовановић, Филип
Зарић, Огњен Радоњић,
Kристина Вучковски, Магда-
лена Ђорђевић, Алекса Симо-
новић, Kатарина Марчета и
Лејла Томевски.

Према речима њихове мен-
торке Родике Марјану, деца

су писала саставе на румун-
ском језику или цртала и сли-
кала, а њихови радови биће
ускоро објављени у часопису
удружења.

– То им је још један под-
стрек да се посвете уметно-
сти. Иначе, учесници на так-
мичењу добиће и дипломе,
медаље, часописе. Недавно је
у Kултурном центру органи-
зовано писмено и усмено
тестирање деце из области
познавања језика и већина је
показала завидан успех у усва-
јању градива – рекла је Роди-
ка Марјану.

Банатски Брестовац: Заврше-
ни су припремни радови за
асфалтирање улица Жарка
Зрењанина, Ратка Павловића
и Бориса Kидрича. ЈKП „Зеле-
нило” је започело садњу ветро-
заштитног појаса ка Kовину, а
исти посао биће ускоро оба-
вљен на још неколико лока-
ција, у чему ће учествовати
Месна заједница, ЈКП
„Kомбрест” и велики број
волонтера.

Банатско Ново Село: Изложба
Завода за заштиту споменика
културе у Панчеву под нази-
вом „Делиблатска пешчара
1818–2018. – Песак – ветар –
човек” отворена је у среду, 24.
новембра, у галерији Дома кул-
туре. Удружење жена учество-
ваће предстојећег викенда на
петнаестом Етно-сајму хране
и пића у Београду.

Долово: Удружење „Веште руке”
организовало је, у сарадњи са
Удружењем жена „Доловке”,
наставак радионице за обуку у
савладавању технике пустова-
ња вуне. Сви који желе да уче-
ствују у садњи медоносног биља
могу да се јаве председнику
локалне пчеларске организа-
ције Радовану Шофеју (кон-
такт-телефон 063/661-495) и
дођу у суботу и недељу, 27. и
28. новембра, у 8 сати, на пла-
то код Дома културе.

Иваново: Уређена је ограда око
православне цркве, која је још

увек у изградњи, а у току је
израда стаза на виталним
раскрсницама. 

Глогоњ: Месна заједница је завр-
шила радове на постављању
великих слова са именом места
у центру села. Ове недеље биће

завршени радови на Дому пен-
зионера. Почело је копање сеп-
тичке јаме код зграде намење-
не избеглицама, што је један
од предуслова да овај објекат
буде пуштен у употребу.

Јабука: Почело је асфалтира-
ње у селу, а Месна заједница
позива на опрезнију вожњу
житеље улица у којима се одви-
јају радови.  Промоција књиге
„Via Dolo ro sa” аутора Дарка
Јешића приређена је у уторак,
23. новембра, у Дому културе.
Дечји позоришни фестивал у
Јабуци биће одржан у суботу и
недељу, 27. и 28. новембра, од
16 сати, у Дому културе.

Качарево: Завршени су радови
на наношењу асфалта на посто-
јеће тротоарске стазе у парку
и кошаркашки терен. Ового-
дишњи фестивал хумора и
сатире за децу под називом
„Мала жаока” одржан је у
четвртак, 18. новембра, а сутра-
дан у свечаној сали Месне зајед-
нице одржана је и „Жаока” за
одрасле. Промоција књиге „Via
Dolo ro sa” аутора Дарка Јеши-
ћа приређена је у четвртак, 25.
новембра, у организацији Дома
културе.

Омољица: У току су припреме
за асфалтирање десетак ули-
ца. У организацији Друштва
пчелара Омољица, у уторак,
23. новембра, у Дому културе,
локални произвођач меда Лазар
Дехељан, уз помоћ колеге Нена-
да Туцакова, говорио je о начи-
нима сузбијањa варое, а у уто-
рак, 30. новембра, од 18 сати,
биће речи о разројавању пче-
лињих друштава. 

Старчево: Петнаести Фестивал
акустичне гитаре „Гашини
акорди” биће уприличен у
петак, 26. новембра, у 16 сати,
а наступиће шест састава. Улаз
је бесплатан, али ограничен
због епидемиолошких мера.
Вече афоризама и сатире спи-
сатељице Сенке Павловић, под
називом „Хумором против
короне”, биће одржано у четвр-
так, 2. децембра, од 19 сати, у
галерији „Боем”.

Месне актуелности

АКТИВНОСТИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
„ИНФИНИТУМ”

Мали Глогоњци 
воле природу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Деч ји позо ри шни фести вал у
Јабу ци биће одр жан осам на -
е сти пут сле де ћег викен да у
тамо шњем Дому кул ту ре.

Отва ра ње ове мани фе ста -
ци је пла ни ра но је за петак,
26. новем бар, у 16 сати, у вели -
кој сали поме ну те уста но ве,
када ће бео град ско позо ри -
штан це „Мак си мус арт” изве -
сти пред ста ву „Успа ва на лепо -

ти ца”. Након тога њихо ви мла -
ди сугра ђа ни оди гра ће комад
под нази вом „Цвр чак Цвр ле
и мрав Мрле”, а први дан
затво ри ће дома ћи „Мали
принц” и „Бај ка у пар ку”.

Сутра дан, тако ђе у 16 сати,
бео град ски Теа тар „Бај ка”
при ка за ће како се сна ла зе
„Маша и меда у бор би про -
тив кари је са”, да би за крај

насту пи ла два јабуч ка позо -
ри штан ца – чла но ви „Глу ми -
о ни це” оди гра ће пред ста ву
„Изво ли те са нама у позо ри -
шну бај ку”, док ће поме ну ти
„Мали принц” изве сти „Кон -
церт са Неве ном”.

Улаз је бес пла тан, а орга -
ни за тор ће спро ве сти све про -
пи са не држав не мере за бор -
бу про тив епи де ми је.

СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ ДВАЈУ ПЧЕЛАРСКИХ ДРУШТАВА

Пошумљавање медоносним биљем
од великог значаја

Чланови двају по стажу рела-
тивно младих пчеларских дру-
штава, из Долова и Омољице,
слично размишљају: намера им
је да своје окружење пошуме
медоносним биљем.

Тако ће доловачки „Банатски
пчелари” већ наредног викенда
организовати садњу младица ево-
дије и мађарског багрема. Они
су успели да у ту сврху прикупе
хиљаду и петсто садница поме-
нутог медоносног дрвећа, које
ће бити распоређено по лока-
цијама предвиђеним за ветро-
заштитне појасеве, а у акцију ће
бити укључене и парковске повр-
шине. Сви који желе да помог-
ну, могу да се јаве председнику
поменуте организације Радова-
ну Шофеју (контакт-телефон
063/661-495) и дођу у суботу и
недељу, 27. и 28. новембра, у 8
сати, на плато код Дома култу-

ре. Сат касније, на локацијама
код школе и на тргу код Румун-
ске улице, биће организована
садња, која ће бити настављена
и у наредна два викенда (4. и 5.
и 10. и 11. децембра).

Ово је иначе прва акција поме-
нутог пчеларског друштва, коју
су подржали Град Панчево, Месна

заједница „Мита Вукосављев”,
Дом културе „25. мај” и други.

Пошумљавање је једна од глав-
них ставки и новооснованог Дру-
штва пчелара Омољица, чији
председник Лазар Дехељан наво-
ди да су већ предузети неки кора-
ци у том погледу.

– Захваљујући донацији фир-

ме „Мабер-комерц” моћи ћемо
да набавимо око две хиљаде сад-
ница мађарског багрема, који
цвета после овог нашег, баш када
пчели одговара, и то траје пет
дана дуже, а више и меди. С тим
у вези ушли смо у разговор с
људима из Месне заједнице и
наишли на „отворена врата”, што
значи да ћемо заједнички да
одаберемо локације и организу-
јемо садњу. Поред тога, имамо
и озбиљан наговештај да бисмо
могли да, с друге стране, доби-
јемо још двадесетак хиљада мла-
дих изданака мађарског багре-
ма и липе, али је услов да се зна
власник земљишта, што ће, тако-
ђе, Месна заједница покушати
да реши – каже Дехељан.

Ово друштво показује агил-
ност и тако што уторком орга-
низује стручна предавања за пче-
ларе. 

У ТОКУ ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ У СЕЛИМА

ЈЕСЕЊА ТУРА АСФАЛТИРАЊА

Тврда подлога на бази битумена пуши се и у омољичкој Улици Вука Kараџића

У Дому културе се учи румунски језик

Детаљ с једног од
ранијих фестивала

Где год нађеш згодно место, ти дрво посади!



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

064/158-44-10, 063/101-11-47

(5
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BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Пљевља               13.000

Костолац                8.200

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 6.500,00
• Храст 6.500,00
• Цер 6.500,00
• Багрем 6.000,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

возач за доставу и снабдевање.

062/160-34-29
(6/305327)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-
правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.
парцели топ.бр.5204 КО ПАНЧЕВО, за планирану из-
градњу вишепородичног стамбенoг објекта спратно-
сти П+3+Пс у Панчеву, са обухватом УП-а и дела
улице Милоша Требињца, део кат. парцеле
бр.8055/1 КО Панчево, израђен од стране доо„АМ-
БеР про”, за инвеститорa доо „АМБеР про”, Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-
ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-
тације од 7 дана, почев од 03. 12. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

ПРОДАЈЕМ нисан микру,

2008, регистрован до јуна

2022, очуван, гуме зимске и

летње. 064/245-19-99.

(310469)

ПРОДАЈЕМ сеат ибица, ре-

довно одржаван, регистрован,

сервисиран. 060/085-07-85,

060/322-11-87. (310675)

ФИЈАТ браво 1.4, 16 в, 2009,

фул опрема, фабрички ате-

стиран плин, 167.000, на име.

064/130-36-02. (310668)

МУЛТИПЛА 1.9, рестрајлинг,

2005, фул опрема, регистро-

ван, може замена. 064/130-

36-02. (310668)

ДОБЛО макс карго, 1.4,

2009/10, пет седишта, носи-

вост 730 кг, 97.000 км.

064/130-36-02. (310668)

АСТРА Г, 1.4, 2008/9, фул

опрема, 118.000 км, реги-

строван годину, прва боја.

064/130-36-02. (310668)

ПРОДАЈЕМ нисан микру,

2008, регистрован до јуна

2022, очуван, гуме зимске и

летње. 064/245-19-99. (310469)

ПРОДАЈЕМ пежо 206, реги-

строван до 07.2022. 063/175-

18-24. (310508)

ПРОДАЈЕМ заставу 101, 2006,

регистрована, гас. 062/430-

343. (310547)

ПРОДАЈЕМ рено меган, 2008.

годиште, рестајлинг, као нов,

без улагања, регистрован до

новембра 2022. Повољно и

хитно. 063/207-910. (310627) 

ОТКУП возила, исправних,

неисправних, хаварисаних,

страних, трактора, шлеп-слу-

жба. 066/409-991, 069/203-

00-44. (308331)

ОТКУП возила, путничких и

теретних, исправних, неис-

правних, најбоље плаћам.

065/271-21-01.  (309631)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било

ком стању, исплата по догово-

ру. 062/193-36-05. (310537)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било

ком стању од 90 до 700 евра.

064/230-52-21, 063/892-08-

25. (310671)

ИЗДАЈЕМ гаражно место у

центру града, Петра Бојовића

3. 063/246-186. (310300)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп

слупаних и неисправних.

060/078-47-89, 063/778-47-

89. (310611)

ОГРЕВНО дрво, мерење кући,

превоз, сеча гратис, 5.000 ди-

нара. 060/304-16-92. (310200)

МЕСНАТИ прасићи, јагањци,

свиње, могућност клања и пе-

чења. 060/037-11-96. (310324)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА

пећи, достава, монтирање.

062/705-18-18, 335-930.

(310497)

ПРОДАЈЕМ ћурке и гуске.

063/175-18-24. (310508)

КОМОДА, витрина, чивилук,

кревети, лавабо, биде, греја-

лица, сто и столице. 064/206-

30-24. (310487)

ПРОДАЈЕМ дебеле свинје.
Може и полутка. Омољица.
013/617-336, 065/575-29-87.
(310579)

ТЕРМОНТ 23 пећ на чврста
горива 500 евра, машина за
шивење нова „Вишња”.
060/510-67-87. (310606)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са столи-
цама, два кауча, фрижидер,
стубна и угаона полица.
063/861-82-66. (310559)

ДЕБЕЛЕ свиње и прасићи на
продају. 061/286-41-00.
(310613)

ПРОДАЈЕМ два бојлера (50L

и 100L), аспиратор, инвалид-

ска дизалица за возило. Пан-

чево. 064/508-60-40. (310464)

БРОДСКИ под, сув и сечен за

ложење, спакован у џакове.

064/290-46-44. (310527)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

013/352-114. (310525)

ПРОДАЈЕ се козметичарски

кревет за масажу и колица.

061/658-03-21. (310553)

ДЕБЕЛЕ свиње на продају и

стари грађевински материјал.

Купујем шпорет смедеревац.

063/755-29-05. (310566)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале

кухињске елементе. Судопера

3.000 динара нова. 063/773-

45-97. (310571)

КОМБИНОВАНИ фрижидер,

уградна рерна, микроталасна,

уљани радијатор, телевизор

грејалица. 063/861-82-66.

(310559)

НА ПРОДАЈУ ћурке, живе и

уређене. 069/280-20-37.

(310666)

НА ПРОДАЈУ крмаче, праси-

ћи, овце и јагњад. Новосељан-

ски пут, Панчево. 064/303-28-

68. (310666)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-

жидере, замрзиваче, веш-ма-

шине, телевизоре, долазак на

адресу. 064/158-44-10,

063/101-11-47. (310097)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замр-

зиваче, веш-машине, фрижи-

дере, долазим на адресу.

064/158-44-10, 063/101-11-

47. (309232)

КУПУЈЕМ неисправне и ис-

правне ТА пећи. 063/705-18-

18, 335-930. (310497)

КУПУЈЕМ перје, старински на-

мештај, слике, сатове, стари

новац, сифон флаше, стару

бижутерију, фигуре, старо по-

кућство. 063/705-18-18, 335-

930. (310497)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-

даље, новац, сатове, пенкала.

013/313-458, 063/199-60-36,

064/488-40-22. (310453)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-

жидере, замрзиваче, веш ма-

шине, телевизоре, долазак на

адресу. 064/158-44-10,

063/101-11-47. (310519)

КУПУЈЕМ исправне и не ис-

правне ТА пећи. Исплата, до-

лазак одма. 061/641-30-36.

(310545)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, лим,

бакар, месинг, алуминијум,

акумулаторе, фрижидере, за-

мрзиваче, итд. 061/322-04-94.

(310619)

ПРОДАЈЕМ кућу у Девојачком

бунару (Песку). Кућа се нала-

зи у новобеоградској улици,

има три етаже, приземње,

спрат, поткровље, 20 ари пла-

ца, леглаизована, власник

1/1., 064/370-79-47. (310425)

ПРОДАЈЕМ башту, њива 36

ари, са две пумпе за наводња-

вање, одлична за повртарство

– равна, на асфалном путу

Глогоњ – Сефкерин. 063/106-

05-47 (СМС)

ПЛАЦ, нова Миса, Македон-

ска улица, 2,87 ари, струја,

вода, канализација, асвалт.

063/321-327. (310418)

ДОЛОВО, кућа (око 130 квм),

и плац 35,1 ар, на продају.

Струја и вода прикључени,

укњижено. Цена по договору.

Тел. 064/970-51-64. (310211)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стана,

плац 8 ари, Горњи град.

063/829-89-48. (310240)

ПРОДАЈЕМ кућу, 200 квм, на

Баваништанском путу, може

замена за стан. 060/500-22-

83. (310231)

ТЕСЛА, Стеријина бр. 2, 50

квм + 30 квм дворишта,

52.000. 064/264-02-02.

(310676)

ПРОДАЈА парцелисаних пла-

цева, градско грађевинско зе-

мљиште. 064/212-52-52.

(310656)

ПРОДАЈЕМ кућу и плац у гра-

ђевинској зони. 066/363-454.

(310503)

НА ПРОДАЈУ кућа 100 квм,

плац, 1,55 а, шири центар.

064/131-98-75. 

(310460)

ПЛАЦ 2 пута по 16 ари, Пели-
стерска преко пруге. 064/113-
47-76. (310604)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доњем
граду на 7 ари плаца.
062/380-015. (310635)

ПРОДАЈА плацева, 4 а, стара
Миса, 2.800 евра ар. 063/776-
16-77. (310641)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-
требни станови, куће, плаце-
ви, локали, све локација, брза
реализација. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (310678)

ТРАЖИМ кућицу са двори-
штем, не мора да је у саврше-
ном стању, цена до 15.000,
може и по договору. 061/185-
85-83. (310552)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву,
стара Миса и двособан стан у
центру, власник. Тел.
069/723-113. (310353)

НОВИЈА зграда, одличан тро-
собан, I спрат, ЦГ, бамбусов
паркет, 80 квм, 88.000 евра.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(309745)

ТЕСЛА, трособан, III, ЦГ,
лифт, две терасе, 69 квм,
70.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (310678)

МЕЊАМ једнособан, Котеж 1

за гарсоњеру на Котежу.

061/164-53-41. (310295/Р)
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E, sad je

kasko!

”Mom autu s ljubavlju”

У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 26. НОВЕМБРА ДО 9. ДЕЦЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
prizemlje – lokal
I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²
II sprat
Stan 8 72,78 m² 

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

Stan 25 62,90 m²
Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 

Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

НА ПРОДАЈУ СТАН,

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

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

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

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.3974 КО ПАНЧЕВО, за планира-

ну изградњу вишепородичног стамбенoг објекта

спратности По+П+3+Пс у Панчеву, са обухватом

УП-а и дела улице Светозара Милетића, део

кат.парцеле бр.3969 КО Панчево, израђен од стране

доо“АМБеР про“, за инвеститорa доо“АМБеР про“,

Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-

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

тације од 7 дана, почев од 03. 12. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр. 4010 КО ПАНЧЕВО, за планира-

ну изградњу вишепородичних стамбених објеката:

објекат 1-спратности По+П+3+Пс и објекат 2-спрат-

ности П+1+Пк у Панчеву, са обухватом УП-а и дела

улице С.Милетића, део кат.парцеле бр.8043 КО

Панчево, израђен од стране доо „АМБеР про”, за

инвеститорa доо „АМБеР про”, Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-

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

тације од 7 дана, почев од 03. 12. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

За сушење меса – букове цепанице 
у врећи и пањеви.

МИРИС ДИМА БУКОВОГ ДРВЕТА.

061/383-80-00
(5/310562)

ЦЕНТАР, једнособан, 27, ЦГ,

лифт, одмах усељив, 40.000.

(67), „Милка М”, 063/744-28-

66. (310678)

ЦЕНТАР, двособан, I, 54 квм,

укњижен 1/1, ЕГ, тераса, са

намештајем. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (310678)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру са гре-

јањем. 013/352-114. (310525)

ШИРИ центар, приземље, 39
квм, реновиран, цигла град-
ња, улаз са улице, 28.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (310678)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,
ЦГ, лифт, две терасе, 67 квм,
63.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (310678)

МИСА, I + ПК, два трособна
стана, 100 + 60, две терасе,
код школе, 700 евра/квадрат.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (310678)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
квм, V, ЦГ, две терасе, ком-
плетно сређен, 36.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(310678)

ЛУКС трособни, 80 квм,
75.000 евра, тераса, паркинг.
341-789, 064/410-93-00.
(310515) 

СОДАРА, 67 квм, ЦГ, III,
лифт, 55.000. „Трем 01”
(679). 063/836-23-83.
(310474)

ЦЕНТАР, продаја станова 37

– 136 квм, цена од 950 до

1.350 евра/м² + ПДВ 10%.

063/323-584. (310500)

ПРОДАЈЕ се једноипособан

стан, 44 квм, ЦГ, на Стрели-

шту. Хитно. 064/118-56-11.

(310581)

ЦЕНТАР, двособан, призе-

мље, 57, нов, укњижен, дво-

риште, остава, 55.000, вреди

погледати. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (310678)

ПРОДАЈЕМ троипособан стан

у строгом центру Панчева,

сви кључни градски објекти су

на 200 м. 064/255-87-47,

064/134-97-60. (310616) 

КОТЕЖ 2, 2.0, 63 квм, двосо-

бан, II, 57.000. „Јанковић”.

348-025, 064/167-55-74.

(310549)

ВЕЛИКИ, једнособан, 50 квм,

поткровље, новоградња, по-

вољно. „Дива некретнине”.

064/246-05-71. 

(310572)

ДВОСОБАН, Миса, н. Призе-

мље, 53 квм, повољно, усе-

љив. „Дива некретнине”.

064/246-05-71. (310572)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,

ЦГ, III спрат, 60 квм, власник.

066/341-241. (310647)

КУПУЈЕМ стан троипособан

или четворособан, Котеж 2 и

остало. 064/345-35-62.

(310495)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 48

квадрата. Телефон 064/366-

59-63 (СМС)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-

штен стан у центру, 40 квм.

965/344-85-77. (310665)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси, бли-

зу школе. 064/817-93-96.

(310664)

ГАРСОЊЕРА, центар, у кући,

21 квм, интернет, ТА,, добро

изолована, опремљена.

064/129-76-04. (310663)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-

мештен стан у центру, ТА, 200

евра. 063/809-59-66. (310661)

ИЗДАЈЕМ стан трособан, соп-

ствено грејање, плин, кућа,

двориште, Милорадовић.

061/225-16-43. (310651)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-

штен стан на Тесли. 065/892-

85-00. (310524)

ИЗДАЈЕМ једнособан, наме-

штен стан на Котежу 1.

063/851-56-02. (310529)

ИЗДАЈЕМ намештен стар,

двособан, без употребе једне

собе), I спрат, Ул. Проте Ма-

теје Ненадовића, на Тесли.

Тел. 064/837-26-12. (310650)

КОМПЛЕТНО модерно опре-

мљен двособан стан површи-

не 62 квм, на Котежу 2, за из-

давање од 1. децембра.

063/701-11-31. (310490)

ДВОСОБАН мањи комплетно

намештен, преко пута „Ави-

ва”, ЦГ, интернет, усељив.

064/877-53-09. (310637)

ИЗДАЈЕМ једнособан полуна-

мештен стан, Котеж 1, 5.

спрат, ЦГ, тераса, клима, по-

вољно. 061/148-89-48.

(310640)

ГАРСОЊЕРА за издавање,

центар, намештена, Змај Јо-

вина 2. Централно грејање.

064/376-78-37. (310653)

ИЗДАЈЕМ стан код Народне

баште, двособан, ЦГ, каблов-

ска, интернет. 06/400-702.

(310657)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на

Котежу 1, ЦГ, опремљен, 250

евра. 069/641-124. (310655)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-

ке, самце, студенте. Раднички

смештај. 063/502-211.

(310511)

КОД „АВИВА” самцу, непу-

шачу, намештена гарсоњера,

240 евра са комуналијама.

065/353-07-57. (310452)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру на новој Миси, 130

евра, плус депозит. 063/281-

891. (310241/Р)

ИЗДАЈЕМ собу запосленом
самцу. Котеж 1. 064/921-08-
04, 062/377-345. (310523)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, реновиран, Содара, ТА,
230 евра. 064/245-88-57.
(310533) 

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, Котеж 1, ЦГ,
клима, на дуже. 064/137-63-
19. (310557)

ГАРСОНЈЕРА – стан за изда-
вање, нова Миса. 064/908-02-
67. (310558)

ТЕСЛА, двособан, 41 квм, но-
воградња, полунамештен, II
спрат, паркинг, ЦГ, клима,
230 евра. 064/116-12-77.
(310560)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-

мештен стан на Содари.

066/344-033. (310620)

ИЗДАЈЕМ трособан , наме-

штен стан, приземље, центар,

грејање на гас. 063/311-369.

(310618)

ИЗДАЈЕ се двособан стан,

приземље, на старој Миси.

064/118-56-11. (310581)   

ИЗДАЈЕМ плац 4.5 ари, цен-

тар, Цара Душана 9. Погодан

за разне делатности. 064/255-

79-24. (310578)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм, стро-

ги центар Качарева. 064/255-

83-31., (310438)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,

преко пута Аутобуске стани-

це, 35 квм. 063/817-94-46.

(309426)

ИЗДАЈЕМ намештену канце-
ларију од 42 квм, у центру,
близу Суда. 064/440-20-89.
(310591)

ИЗДАЈЕ се ауто-перионица,
погодно и за вулканизерску
радњу, Д. Туцовића 75.
063/281-954. (310444) 

ИЗДАЈЕМ локал, Карађорђе-
ва 2А, поред банке In te sa.
062/878-16-21. (310455)

ПРОДАЈЕМ киоск код Нове
поште 12 квм + мокри чвор.
4.000 евра. 060/812-66-63.
(310507)

ПОВОЉНО издајем локал, 32
квм у строгом центру.
063/861-90-53. (310035)

ПОТРЕБАН младић за рад у

паркинг гаражи. 064/699-66-

99 (СМС)

ПОТРЕБНЕ жене за чишћење

зграда. Информације на

060/604-07-64 (СМС)

СТОЛАР са искуством у раду

са плочастим материјалим,

потребан СЗР намештај „Ко-

мови”. Пријаве слати на: in -

fo@ ko mo vi.rs  или звати

064/128-88-80. (309666)

ПОТРЕБАН искусан возац са

Ц категоријом за дистрибуци-

ју по Београду. 062/311-651

(СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни

пица мајстор, раднице за па-

лачинке и помоћне раднице.

062/339-279. (310169)

БГ ПЛАСТ – Фабрика за изра-

ду специјалних возила распи-

сује конкурс за радно место

бравар и аутолимар – више

извршилаца, стални радни од-

нос. Место рада – Долово.

Позвати 063/320-554.

(310384)
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ДОО „Минесал” из Панчева,

ТРАЖИ ЖЕНЕ ЗА РАД

у производњи гајбица.

013/373-488, 063/256-360

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

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

SILEX d. o. o. Панчево, Боре Шипоша 9-б,  распи-

сује конкурс за позиције:

• радник/ца у малопродаји: одговорност, организо-

ваност, комуникације са потрошачима.

• заменик/ца пословође у малопродајном објекту:

познавање рада на рачунару, пожељно искуство ру-

ковођења продавницом, познавање робе и адми-

нистрације. Место рада: Београд, Панчево

За све потребне информације: тел. 069/543-32-45

или mail: jelena.despotovski@silex.rs

За потребе производног погона месних прерађеви-

на у Панчеву, Ул. Македонска 179,

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ

• Радник на паковању робе – пет извршилаца (жене)

За информације о послу позвати 062/365-414, сва-

ког радног дана од 8 до 15 сати, или доћи лично у

фабрику - Македонска 179, Панчево (Стара Миса)

ФРИЗЕРСКОМ салону „Срба”
потребан мушки и женски
фризер са искуством.
064/243-87-97. (310509)

ПОТРЕБНА девојка за разно-
шење кафе на бувљаку.
064/132-98-12. (310462)

ПОТРЕБАН радник са возач-
ком дозволом за рад у пека-
ри, трећа смена. 062/400-123.
(310482)

ПОТРЕБНА жена за чишћење
кафића у Панчеву. 064/136-
00-27. (310592)

ПОТРЕБАН мајстор за произ-
водњу пецива. 065/533-44-13.
(309557

ПОТРЕБНА радница за рад у

продавници мешовите робе.

Данијела. „Pro tra de”. Позва-

ти за разговор на 069/303-20-

09. (310626) 

ШЉУНАК песак сејанац одвоз

шута малим кипером, до два

кубика 064/664-85-31,

013/342-338. (СМС)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ ра-

дови, мајстори из Ковачице.

060/066-08-60 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,

одржавање воде, канализаци-

је, кабине, славине, бојлера,

котлића. 063/836-84-76.

(310197)

ПРЕВОЗ по граду, најјефти-

није, комбијем. 061/666-65-

25. (310651)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, сеја-

нац, утовар и одвоз шута ки-

пером до 2 м³. 064/505-62-

44. (310260)

БРЗО, повољно и ефикасно

вршимо адвокатске и правне

услуге: уговори, катастар, ле-

гализација објеката, израда

пројеката и елабората за по-

трбе легализације. Откуп не-

легалних објеката. 061/147-

57-15. (310344)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање, фу-

говање паркета, подова. Без

прашине, квалифитетно, по-

вољно.061/233-49-97.

(309803)

КОМБИ превоз робе, селидбе.
064/243-82-85. (305093)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(309825)

ТРАЖИМ посао. 065/429-40-
51. (310644)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића. 064/310-44-88. (309796)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање, фуговање пар-
кета, подова. Без прашине, квалифитет-
но, повољно.061/233-49-97. (309803)

ОБАРАЊЕ стабала, рушења
шупа, одношење ствари, кр-
чење плацева. 064/122-69-78.
(310525)

ДОМАЋЕ баклаве, 500 гр. 200
динара. Чиз кејк торте – 1 кг.
- 600 динара. 063/731-88-82.
(310660)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправ-
ци, замена делова, одгушења,
адаптација, нова купатила.
064/317-03-56, 013/377-930.
(310565)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (310223)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ња купатила, уградња делова,
замена котлића, бојлера, ба-
терија. 064/435-64-29. (310565)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево-даље, цена договор.
013/2366-843, 063/193-22-29.
(310601)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења кућа, шупа, оба-
рање дрвећа, итд., 060/035-
47-40. (310525)

ПРЕВОЗИМ мањим кипером,
повољно;: сепарисани шљунак,
сејанац, песак, ризлу, утовар,
одвоз шута. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (310607)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, до 2
кубика, итд. 061/322-04-94.
(310619)

ПОТРЕБНИ радници за рад
на терену постављања оптич-
ког интернета и кабловске. За
све доатне информације по-
звати 069/589-56-91 или
065/333-13-59 (ф)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,
керамика. 063/888-26-96,
066/270-170. (310646)

РАДИМ све физичке послове,
плет, угаљ, шут, итд. 060/143-
62-10. (310645)

РАДИМ изолацију равних
кровова, гаража, купатила,
подрума. 062/235-839,
013/345-874. (310639)

СЕЛИДБЕ, одношење и доно-
шење ствари, чишћење про-
сторија и дворишта. 061/644-
14-06. (310633)

МЕДИЦИНСКА сестра брину-
ла би о старијој особи за не-
кретнину, по уговору о издр-
жавању. 060/634-00-36. (310638)

ОДНОШЕЊЕ непотребних
ствари, чишћење подрума, та-
вана, шута, дворишта, гради-
лишта. 063/772-64-56. (310492)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевин-
ских радова од темеља до кро-
ва. 063/724-36-24. (310674)

КЛИМЕ, монтажа сервис, до-
пуна, антибактеријско прање.
„Фриго Матић”.060/521-93-
40. (310504)

МЕЊАМ пелене, нега покрет-
них, непокретних. 061/282-
48-28. (310629)

КАМИОН кипер, мали, превоз
шљунак, песак, сејанац, ри-
зла, итд. Утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (310522)

ВРШИМ превоз у свим прав-
цима, износим стари наме-
штај, повољно. 063/196-54-
56, 064/317-02-62. (310667)

ЧИСТИМ подруме, таване,
шупе, дворишта, износим ста-
ри намештај. 064/317-02-62,
063/196-54-56. (310667)

ТВ сервис „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и пре-
глед. 060/078-47-89, 063/778-
47-89. Ул. Јована Рајића 1,
код поште на Тесли. (310611)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, са-
нитарије, све за воду, 0-24 са-
та. Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89,
Јовичин. (310614)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере и осталу белу технику
поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”. 064/122-68-
05. (310673)

KIZ ZA – превоз шљунка, песка,
сејанца и ризле. Услуге виљу-
шкарима носивости и до 10 то-
на. 063/218-894. (308762)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи,
сечење и разбијање бетона,
насипање и набијање терена.
063/218-894. (308762)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”, ду-
бинско прање тепиха и наме-
штаја. Комора. 302-820,
064/129-63-79. (310654)

KIZ ZA – продаја квалитетних
бехатон коцки са припремом
и радом. 064/648-24-47.
(308762)

KIZ ZA – орезивање и сеча др-
већа из камиона са корпом,
прање прозора, чишћење олу-
ка, замена црепа, изнајмљи-
вање маказастих платформи.
063/218-894. (308762)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад виљу-
шкарима и машинско чишће-
ње терена са одвозом.
060/425-54-43.  (308762)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз
шута, лупање бетона и ископ
мини багерима. 064/648-24-
50.  (308762)

НАЈАМ виљушкара за утовар
и истовар робе, телехендлера
до 18 м висине. 064/648-24-
50.  (308762)   

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца. Најповољнија ризла у
граду од 2.000 /м³. 064/648-
24-50.  (308762)

РОЈАЛ МГ:  уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, вене-
цијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98. (310584)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из ка-
миона до 30 м висине.
064/648-24-50.  (308762) 

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (309895)

СЕЛИДБЕ, екипа радника пре-
воз. Односимо непотребне
ствари. Владимир. 064/280-
30-16, 063/731-77-67. (310475)

ОЗБИЉНА жена нуди помоћ
у кући за бесплатан смештај.
066/525-88-76. (310587)

АКО си усамљена, желиш
дружење, брак, јави се.
064/437-63-59. (310563)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор Алексан-

дар. 064/157-20-03. (310494)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, кречење, глетовање,
фасаде, бавалит. 061/221-44-
36. (310498)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: од-

гушење судопере, купатила,

поправке, замене, одмах.

064/495-77-59, 013/331-657.

(310505)

КУЋНА нега и помоћ у кући,

помоћ при купању, припреми

хране, набавци лекова, трет-

ман физиотерапеута.

062/144-66-94. (310669)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инстала-

ције, табле, бојлере, ТА пећи

и остале ел.услуге. 060/521-

93-40. (310504)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-

ном тестером свако дрво које

смета. 063/369-846. (310456)

КОМБИ ПРЕВОЗ: селидбе,

превоз робе, превоз по пређе-

ном километру, најповољније

цене. Ивке. 064/564-24-47.

(310513) 
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Последњи поздрав Рокијевој мајци

ЂУРЂИ ВУЧКОВ

од Рокијевих другара.

МИЉАН, ЗОКИ, ДРВЕНИ, СПОК, ВУЛЕ, ДЕДА, МЕНДОЗА, 

МИЛЕ, СРБИН, ВУК, БОРА, ЗОКИ, СТАНКОВ, АУТО БОБАН,

ЗОКИ БРАДА, ЂУКА, ГОГИ, МИЉАН ПОШТАР, НЕША, 

ЉУБАН, КАПЕТАН, МАРКО, ЂИЂИ, ФРАЊА, ЉУБИША, 

ПАНТЕЛИЋ, КАФИ, МОМА и КРЉА ПОШТАР

(19/310471)

Последњи поздрав

ЗДЕНКИ МАЂАРАЦ

Преминула 16. новембра 2021.
Сахрана је одржана на Старом православном гробљу,
21. новембра 2021, у 14 сати.

Остаћеш заувек у нашим срцима. Била си добра и пле-
менита мама и бака и оставила си нам велику празнину.

Ожалошћени: кћерка КСЕНИЈА и унуци БОЈАН и РАДЕ

(1/310445)

Почивај у миру добра

моја другарице

ЗДЕНКА

МАЂАРАЦ

Твоја ДРАГИЦА

(2/310446)

Последњи поздрав

нашој драгој куми

ЗДЕНКИ

БИЉАНА, ИВАНА

и ЈУСТИНА

(3/310447)

23. новембра 2021. године престало је да куца племенито срце на-

ше вољене

ЉУБИНКЕ ТОМИН
1948–2021.

Сахрана ће се одржати 26. новембра, у 14 сати, на Новом гробљу.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син ДРАГАН, ћерка НАТАША, снаја ИВАНА, зет ИГОР, 

унуци ЈОВАН, ВУКАШИН, ЛУКА и АНА

(124/310623)

Последњи поздрав

БУБИ

од ЗОРИЦЕ, ПЕЦЕ и деце

(139/310658)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ЛАЗАР ЈОВАНОВ РЊАК
3. IX 1929 – 20. XI 2021.

Наш вољени преминуо је 20. новембра 2021. 

Заувек ћеш бити у нашим срцима тата, деда и прадеда.

Сахрана је обављена 25. новембра 2021, у 15 сати, на Старом пра-

вославном гробљу.

Ожалошћени: син ЂОКА, ћерка СОФИЈА, унуци БРАНИСЛАВ, 

ЛУКА, ИВАН и праунуци и остала родбина и пријатељи

(91/310577)

Последњи поздрав колеги, другу и пријатељу

ГОРАНУ СТОИЉКОВИЋУ

од колега: НИКОЛЕ, НЕЂЕ, ВЕСЕЛОГ, НЕШЕ,

САЛЕТА, ДАВОРА, МИКИЈА и БОКИЈА

Почивај у миру

(16/319467)

15. новембра 2021. године преминуо је наш драги

ПЕТАР АЛТХАЈМ
1938–2021.

Ожалошћени: син ЈАНОШ, ћерке КАТИЦА и МАНЦИКА, 

зет СТЕВА, унук ДАЛИБОР, унуке ЕЛЕНОРА и МОНИКА, 

зет БОЈАН и праунука МИА

Почивај у миру.

(15/310466)

Последњи поздрав

МИЛЕНА ЈАНКОВИЋ
1956–2021.

Наша вољена је преминула 21. новембра, али ће

заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син МОМИР, ћерка БРАНИСЛАВА,

брат МИРКО са породицама
(116/310610)

Последњи поздрав драгој нашој

МИЛЕНИ ЈАНКОВИЋ

Хвала ти за сву доброту и поштовање што си

нам пружила.

Нека твоја племенита душа почива у вечном

миру.

Породица ТРАВИЦА

(144/ф)

МИРКО СТАНОЈЕВИЋ
1947–2021.

Вечно ти хвала за сву бескрајну љубав коју си

нам пружао.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Твоји најмилији

(117/310612)

Последњи поздрав

ЂУРЂИ

ВУЧКОВ

Неутешни смо.

Твоји: 

супруг СЛАВКО, 

син РОБЕРТ, 

ћерка САНДА, 

зет МИЛОВАН, 

унуке МИА

и АНАСТАСИЈА

(85/310569)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

НАДЕЖДИ ВАЛЕРИ
рођ. Гавриловић

Драга моја, спавај спокојно, јер те више ништа не боли

Твој и само твој СЛАВКО

(61/310531)

Последњи поздрав драгој

НАДЕЖДИ ВАЛЕРИ

Породица ВУКМИРОВИЋ

(62/310531)

НАДЕЖДА ВАЛЕРИ

Била си велики пријатељ који је увек давао

све, не тражећи ништа заузврат.

Породица ТРАИЛОВ

(63/310531)

Тето,

НАДЕЖДА ВАЛЕРИ
1952–2021.

Нека те анђели чувају.

Заувек ћеш бити у нашим мислима и сећању.

Пуно те воле твоји УРОШ и МИЛАНА

(60/310531)

Поштованој

НАДЕЖДИ ВАЛЕРИ

Хвала за дугогодишње дружење и сарадњу.

Твоји: АНКИЦА, АНЂА, ЉИЉА и НЕША
(59/310530)

БОЖИДАР КОСАНОВИЋ

Драги Божо, увек си нам помагао свим срцем

и зато ћеш вечно живети у нама.

„Ударник” екипа

(36/310496)

ТЕЧО

Хвала за сваки савет,

лепу реч, осмех и пе-

сму.

Нека ти је вечна сла-

ва и хвала.

ГОРАН и ВЛАДИМИР

са породицама
(48/310518)

Последњи поздрав

Божи

БОЖИДАР

КОСАНОВИЋ

од свастике

ЈОВАНКЕ

(49/310518)

Последњи поздрав

течи

БОЖИДАРУ

КОСАНОВИЋУ

од ДАЛИБОРА, 

САЊЕ, ЈОВАНА

и МИЛИЦЕ

(50/310518)

Последњи поздрав

другарици, куми

од породица

АДАМОВ и ЂОРЂИЋ

(79/310554)

Последњи поздрав

БОЖИДАРУ КОСАНОВИЋУ

Породица ПЛАТИША

(100/310591)

Последњи поздрав

НАДИ

ВАЛЕРИ

од комшија

Стамбена заједница

у Војвођанском

булевару 26

(92/310580)

Драга колегинице

НАДО ВАЛЕРИ

Тугујемо за тобом.

СВЕТЛАНА, НЕЛА, СЛАВИЦА, БРАНКИЦА и АНУЦА

(94/310583)

С великом тугом у срцу обавештавмао родбину и пријатеље да

је 18. новембра 2021. године преминуо наш драги и вољени

БОЖИДАР КОСАНОВИЋ
1955–2021.

Твоја доброта и несебичност остаће заувек са нама. Чуваћемо

те од заборава и са поносом спомињати. Почивај у миру.

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, син ЂОРЂЕ, син МИРОСЛАВ,

снаја АЛЕКСАНДРА, снаја ТАМАРА и унук НЕМАЊА

(99/310590)

Последњи поздрав дра-
гој комшиници и прија-
тељици

НАДИ

ВАЛЕРИ

Саучешће Надином су-
пругу и родбини.

Породица ПАУНОВИЋ

(129/310631)

Последњи поздрав
школској...

НАДИ

ГАВРИЛОВИЋ

ВАЛЕРИ

Генерација 1967–1971.

Економске школе

Панчево
(133/310642)

БИЉАНА

ВАСИЛИЈЕ
рођ. Митревски

из Јабуке

9. VI 1965 – 15. XI 2021.

У далекој Шведској

моја мила сестрица

је склопила најлепше

очи на свету.

ВЕРА и МИЛИЦА

НОВКОВИЋ

(28/310480)

Последњи поздрав

НИНИ

ГРУЈИЧИЋ

од Марковог VI-2 

са разредном

(138/310652)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Вољени

ЗЛАТКО

БЕРАЦКА

Заувек ћеш бити и

остати у нашим срци-

ма.

Ћерка АДЕЛА, 

зет РАДЕ, 

унук СТРАХИЊА

и унука ИСКРА

(45/310516)

Последњи поздрав нашем драгом комшији

СТЕВАНУ МАЉКОВИЋУ

од станара у Ослобођења 35

(47/310517)

БРАНИСЛАВ ОБРАДИНОВ
29. VII 2021 – 17. XI 2021.

Анђеле наш, борио си се од рођења, показао си колико си јак

за све ово време.

Отишао си на неко боље место где нема више бола, каблова,

монитора и муке...

Мами и тати је то једина утеха и спас, мили наш. Показао си

нам душо наша, како се воли Бог и породица, како изгледа чи-

ста, несебична и права љубав, како се бори за живот.

За нас, батко наш, ово не значи крај, ово значи почетак јер је

сада твоја сека добила анђела на небу.

Воле те заувек: сека ПЕТРА, мама ТИЈАНА и тата ГОРАН

(72/319543)

Наш унук, наш анђео

БРАНИСЛАВ ОБРАДИНОВ
29. VII 2021 – 17. XI 2021.

Био нам је велика радост а сада неизмерна туга.

Вечно ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Почивај у миру животе наш, анђели те чували.

Воле те и Богу се моле за тебе твоји: 

баба ДУШКА и деда НИКИЦА
(71/310542)

БРАНИСЛАВ ОБРАДИНОВ
29. VII 2021 – 17. XI 2021.

Рођен си да би испунио своју мисију да се ми на-

учимо шта је храброст и борба. Нисмо те упозна-

ли али анђели увек пазе своје ближње.

Заувек у срцу.

Твоји: стриц ЗОРАН, стрина СЛАВИЦА

и брат ПЕТАР

(70/310541)

Последњи поздрав нашем

БАНЕТУ

Воле те баба ДРАГАНА и ујак НЕМАЊА

(35/310491)

Последње спортско здраво

ДУШАНУ ШИМИЋУ

Вечно поштовање и захвалност за све проведене године

у спорту и искрено пријатељство.

Женски и мушки рукометни клуб „Јединство” Качарево

(68/310539)

Са великом тругом опраштамо се од вољеног

брата, ујака и деде, поносни што смо га имали

ДУШАНА ШИМИЋА

Заувек остајеш у срцима и мислима сестре

СЛОБОДАНКЕ ЛОЛЕ, МИРЕ, МОШЕ, МАРИНЕ,

ЕМИЛА, МОМИРА и МАРКА

(86/310570)

Преминуо је наш велики пријатељ и омиљени

комшија

ДУШАН ШИМИЋ

Остаће нам вечно у најлепшим успоменама.

СРЕТЕН, ВАЛЕРИЈА, ИВАНА и МИЛИЦА

(95/310585)

ДУШАН ШИМИЋ

Заувек ћемо те волети.

Твоји: супруга, ћерка, унук, 

унуке и праунука

(151/ф)

ВИНКА ЈОВАНОВИЋ
1943–2021.

Заувек ћемо бити захвални за сву љубав

коју си нам пружила. Памтићемо те веселу

и насмејану.

Ожалошћени: син ЖИКА, 

ћерка ДОБРИНКА, зет ЉУБОМИР, 

унуци и праунуци

(18/310470)

Последњи поздрав

другарици

ВИНКИ

од СЕНКЕ, ГОЦЕ,

ДРАГАНЕ и МИЛЕ

Почивај у миру. Нек

те анђели чувају

(31/310481)

Последњи поздрав

нашој стрини

ВИНКИ

ЈОВАНОВИЋ

Породица

ГРАБУНЏИЈА

(52/310521)

Последњи поздрав

ВИНКИ

Породица

ЈОВАНОВИЋ

(126/310625)

Последњи поздрав

КАТИЦИ ВЛАЈНИЋ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син МИЛОРАД и снаја CINDY

(5/310451)

Последњи поздрав

КАТИЦИ ВЛАЈНИЋ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: снаја ВЕРИЦА, унук НЕНАД,

снаја САЊА, праунуци НЕМАЊА и МИЛОРАД,

унука ДУШИЦА, зет ВОЈИСЛАВ и праунук

МАРКО
(6/310451)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Најдражи наш

ВЛАДО ГАВРИЛОВИЋ

Заувек ћеш бити наша снага, понос и љубав.

Твоји УРОШ и МИЛАНА

(53/310526)

Последњи поздрав драгом шураку

ВЛАДИ ГАВРИЛОВИЋУ

од зета СЛАВКА В.

(56/310526)

16. новембра напустио нас је наш вољени

ВЛАДО ГАВРИЛОВИЋ
1954–2021.

Сахрана је обављена 23. новембра 2021. на Старом православном

гробљу.

С љубављу неутешни: син УРОШ, снаја МИЛАНА, зет СЛАВКО,

породица ТРАИЛОВ и остала родбина, кумови и пријатељи

(54/310520)

Са великом тугом опраштамо се од

ВЛАДЕ ГАВРИЛОВИЋА

Својом добротом и племенитошћу оставио си неизбрисив траг.

Породица ТРАИЛОВ

(55/310526)

Драги пријатељу

ВЛАДО ГАВРИЛОВИЋ

Почивај у миру.

Породица ВУКМИРОВИЋ

(57/310526)

20. новембра 2021. напустила нас је наша вољена мајка, бака,

прабака...

ДАРИНКА МАТИЈАС

Нека твоја племенита душа почива у миру а ми ћемо те чувати од

заборава.

Вечна ти слава и хвала.

Твоји најмилији: ћерка БЕРИНА и син ГОРАН са породицама,

родбина и пријатељи

(69/310540)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
1954–2021.

Вољени мој,

заспао си тихо и нечујно вечним сном, а мене оставио

си неизмерном тугом. 

Како, како живети без тебе анђеле мој. Туга и бол за

тобом су бескрајни...

Љубав је јача од смрти, живећеш и постојати све док ја

живим и постојим.

Само твоја СЛАВИЦА
(46/310516)

Последњи поздрав

чика ВЛАДИ

КСЕНИЈА, ДУШАН, САШКА, ДАЧА,

ДУЊА, БОБА, ЈОВАНА и ДАВИД

(118/310615)

СТЕВАН

МАЉКОВИЋ

Последњи поздрав

куму за искрено при -

јатељство педесет го-

дина.

Кума ИВАНКА

са децом

(22/310476)

Последњи поздрав

зету, течи и деди

МИРКУ

СТАНОЈЕВИЋУ

од породице Бојко

(64/310532)

Последњи поздрав

брату Мирку

МИРКО

СТАНОЈЕВИЋ

од брата МИЛИНКА

са породицом

(150/310680)

Последњи поздрав драгој сестри

РУЖИ СТАНКОВИЋ

од сестре НАДЕ и зета СТЕВЕ ИВОШЕВИЋ

(140/310659)

Последњи поздрав

РУЖИ СТАНКОВИЋ

од ћерке ВИОЛЕТЕ и ЈАСМИНЕ

и унука САРЕ и МАРКА

(141/310659)

Последњи поздрав драгом течи

ЛАЗАРУ ЈОВАНОВУ

од ЉУБИЦЕ, РУЖИЦЕ, ДАНЕ

(88/310574)
и ВЕРЕ са породицама

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Наша драга

ИРЕНА МОМЧИЛОВИЋ

преминула је 19. новембра, у 94. години. Сахрана је обављена

у кругу породице. Захвални на свему што нам је пружила.

Синови ЗОРАН и ДРАГАН

(12/310465)

Наша драга

ИРЕНА МОМЧИЛОВИЋ

завршила је своје дуго животно путовање. Увек ведра и на-

смејана била је поносна на своју децу, али и сву децу коју је

као учитељица у Змај Јовиној школи учила првим знањима. 

Недостајаће нам.

Син ДРАГАН, снаја БИЉАНА, унуке АНА и ДИНА

са породицама

(13/310465)

Последњи поздрав нашој драгој

МАКИ

Унука ДИНА, зет НИКОЛА,

праунуци ЈАКША и ЂУРЂА

(14/310465)

Последњи поздрав нашој

ИРЕНИ МОМЧИЛОВИЋ

Драга Мако, хвала ти на дару живота и свим тренуцима које си

поделила са нама.

Почивај у миру и љубави.

Вечно захвални: син ЗОРАН, унука ЈАСМИНА и зет НИКОЛА

(41/310510)

Последњи поздрав драгој Маки

ИРЕНИ МОМЧИЛОВИЋ

од унуке АНЕ и ВЛАДЕ

(42/310510)

Последњи поздрав

ИРЕНИ

МОМЧИЛОВИЋ

од породице

ИДВОРАЦ

(40/310510)

20 новембра 2021. напустио нас је наш вољени супруг, отац,

деда и свекар

ДИНКО БИЛОБРК
1936–2021.

Био си ми највећа љубав, супруг, срећа, радост, пријатељ и

друг. Нашој деци најбољи отац и унуцима. 

Изненада те је болест одвела без поздрава и загрљаја.

Нека твоја племенита душа почива у миру. Са љубављу ћемо те

памтити у срцима нашим.

Твоји најмилији: супруга ЈУЛИШКА, синови СТИПЕ и ЗОРАН,

унуци ДАВИД и МИЛОШ и снаје САБИНА и ТИМЕА

(10/310461)

Последњи поздрав

једином стрицу

ДИНКУ

БИЛОБРКУ
Нека ти је вечна сла -

ва и хвала.

Породице БИЛОБРК

и ВУЦЕЛИЋ
(148/310670)

Последњи поздрав нашем другу и ловцу

ПЕТРОВСКИ САНДЕТУ

Ловачко удружење Панчево

(93/ф)

САНДЕ ПЕТРОВСКИ

Татице мој, отишао си без поздрава. Како ћу

навићи да те нема. 

Буди ми тамо весео и пун шале, као што си

био овде. 

Ћерка СУНЧИЦА са породицом

(123/310622)

САНДЕ ПЕТРОВСКИ

Последњи поздрав нашем драгом супругу, оцу и

деди.
Супруга МИРСА са породицом

(121/310622)

САНДЕ ПЕТРОВСКИ

Последњи поздрав драгом тати.  Био си мој узор

и подршка. Нека те анђели чувају.

Ћерка МАЈА са породицом
(122/310622)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Драгом и поштованом куму

РАДОВАНУ КОЧИЋУ

Хвала за предивно пријатељство и поштовање.

Породица ЛЕУ
(74/310546)

15. новембра 2021. године напустила нас је на-

ша драга супруга, мајка, свекрва, ташта, бака и

прабака

РОСКА МИТРОВИЋ
1942–2021.

Остаћеш вечно у нашим срцима као жена бо-

рац и великог срца.

Волимо те заувек. 

Твоји најмилији: супруг РАДОЈКО, 

ћерка БИЉАНА, синови НЕБОЈША и НЕНАД

са породицама

(76/310548)

19. новембра 2021. , у 72. години преминуо је наш вољени

отац, деда и таст

МИЛОВАН РАВИЋ
1950–2021.

Последњи поздрав и нека те анђели чувају.

Ћерка СЛАВИЦА, унук ДАНИЛО, унук ЛУКА

и зет АЛЕКСАНДАР

(110/310602)

19. новембра 2021, у 72. години преминуо је наш вољени

отац, деда и свекар

МИЛОВАН РАВИЋ
1950–2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Син ИВИЦА, унук НЕМАЊА, унук ФИЛИП

и снајка СТОЈАНКА

(111/310602)

19. новембра 2021. у 72. години преминуо је мој вољени

супруг

МИЛОВАН РАВИЋ
1950–2021.

Чувам те у срцу свом.

Много ми недостајеш.

Супруга МИЛИЈАНА

(112/310602)

МИЛОВАН

РАВИЋ

Нека те анђели чува-

ју.

Последњи поздрав

од МИЋЕ, ЉИЉЕ,

МИЛИЦЕ и ЛИДИЈЕ

са породицом

(125/310624)

Последњи поздрава

МИЛИЦИ ЦВЕТКОВИЋ
1942–2021.

Од ћерке ТАЊЕ и сина ДЕЈАНА

(103/310595)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Овим путем желимо да се захвалимо госпођи

Мари Ристић, као и свом особљу Дома за ста-

ра лица у Долову, на изузетној нези наше мај-

ке Милице Цветковић.

Велико хвала целом тиму.

ТАЊА ПЕТРОВИЋ и ДЕЈАН ЦВЕТКОВИЋ

(104/310595)

МИЛИЦА

ЦВЕТКОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима

Ожалошћена сестра

МАРИЈА

са породицом

(135/310648)

Заувек ћеш остати у

нашим срцима

МИЛИЦА

ЦВЕТКОВИЋ

Ожалошћена сестра

РАТКА са породицом

(136/310648)

Последњи поздрав

МАРИНКУ ЧОНЧИЋУ
1940–2021.

Био си добар супруг, диван отац, таст за пример

и деда легенда.

Одмарај, заслужио си. 

Воли те твоја породица.

(127/310628)

Последњи поздрав драгом куму

БРАНКУ ИВАНОВИЋУ

Кумови: ЈЕЛЕНА, ПЕЂА и МЛАДЕНКА

(137/310649)

23. новембра 2021. преминуо је наш

вољени

БРАНКО ИВАНОВИЋ
1945–2021.

Сахрана ће бити на Новом гробљу, у

петак, 26. новембра 2021, у 15 сати.

Ожалошћена породица

(142/310662)

Последњи поздрав

ВИКТОРИЈИ

ФАРКАШ

Чуваћемо те у лепим

успоменама. Почивај

у миру.

Твоја литерарна

секција
(119/310617)
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ОЛИВЕРА НЕШИЋ
1965–2021.

Сахрана је одржана 24. новембра 2021, у 11 сати,

на Новом гробљу у Панчеву

Увек си била ту за ве нас, само за себе ниси. Не-

ка те чувају анђели.

Твоји: супруг ГОРАН, ћерка БОЈАНА, 

син БОЈАН и зет МИЛАН

(20/310472)

Хвала ти за сву љубав коју си нам пружио

ПЕРОСЛАВ СЕКУЛИЋ
1955–2021.

Супруга ЉИЉАНА, синови МИХАЈЛО

и СТЕФАН и снаја ЖЕЉКА

(25/310479)

Драгом деди

ПЕРОСЛАВУ СЕКУЛИЋУ

Нека те анђели чувају.

Твоји унуци АЛЕКСЕЈ, ДУШАН и ФИЛИП

(26/310479)

Последњи поздрав брату и ујаку

ПЕРОСЛАВУ СЕКУЛИЋУ

од сестре ДАНИЦЕ и сестричине

КАТАРИНЕ и АЛЕКСАНДРЕ

(27/310479)

СТЕЛУЦА АНДРЕЈИЋ
1947–2021.

Последњи поздрав мајци од синова

СТЕВИЦЕ и САВЕ са породицама

(32/310486)

30. новембра 2021. навршава се година откада

није са нама наш зет и теча

НИКОЛА ШТРБАН
1955–2020.

Много нам недостајеш.

Ожалошћени: БОГДАН, БИЉАНА

и ЂУРИЦА са породицом

(108/310599)

23. новембра навршава се четири године без на-

шег

ЉУБОМИРА НОВИЋЕВИЋА
1937–2017.

Чувамо те као највеће благо, скривено у нашим

срцима. Тамо заборав не залази.

Твоји: супруга МИРА, ћерка СНЕЖА

и син БАЦКО са породицама
(113/310605)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће у

суботу, 27. новембра 2021, у 11 сати, на Новом

гробљу, бити одржан четрдесетодневни парастос

нашем

ЈЕВТИМИЈУ РАДОВИЋУ

Супруга ЖИВКА и ћерке БОЈАНА и МИРЈАНА

са породицама
(128/310630)

СЕЋАЊЕ

МАРИН САВИЦА
1966–2019.

Време пролази, остају само туга и бол

Твоји најмилији

(132/310634)

27. новембра 2021, у 11.30, обележићемо годишњи помен нашем

НИКОЛИ ТРАВИЦИ

Време пролази, туга, бол и празнина остају.

Са поносом ћемо чувати успомену на тебе.

Хвала ти на свему.

Почивај у миру.

С љубављу твоји најмилији

(143/Ф)

Прошло је тужних
шест месеци откако
није са нама наш
вољени

ИВИЦА

КРАКЕР

Почивај у миру.

Твоји најмилији
(134/310643)

ГОДИНА ТУГЕ

ВЛАСТО
2. XII 2020 – 2. XII 2021.

За све што је прошло, за све што долази

недостајеш...

Твоја породица

(51/310520)

У суботу, 27. новембра 2021, у 11.30, на гробљу у

Банатском Брестовцу, одржаће се годишњи помен

нашем драгом

МИЛЕТУ ВРАНИЋУ

Позивамо родбину и пријатеље да присуствују помену.

Ожалошћени: супруга ДРАГАНА, кћерке МИЉАНА,

МАРИЈА и МАГДАЛЕНА, отац ДИМИТРИЈЕ, мајка

НАДА и сестра МИЛКА са породицом

(145/и)

МИЛЕ ВРАНИЋ

Отишао си сине Миле у најлепше твоје доба,

оставио си родитеље да ти плачу поред гроба.

Неутешни родитељи НАДА и ДИМИТРИЈЕ

(146/и)

МИЛЕ ВРАНИЋ

Отишао си без поздрава и анђели нек те

прате, мој рођени Миле брате.

Сестра МИЛКА са породицом

(147/и)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДОВАН

ЋУКОВИЋ
2020–2021.

Твоје унуке и снаја

(115/310609)

26. новембра 2021. навршава се шест месеци от-

како си нас напустио

ЦВИЈЕТКО СТАНКИЋ
Твоји најмилији

(77/310550)

22. новембра навр-

шило се три године

МИЛАНКА

РАДИЋ

Заувек ћемо памтити

твој ведар дух.

Твоји најмилији
(4/310448)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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26. новембра 2021. навршава се четрдесет тужних дана откако нас

је напустио наш драги и вољени

ЂУРО ПРЕРАДОВИЋ
1952–2021.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, син ЉУБИША, 

ћерка СВЕТЛАНА, зет МИЛОШ и унуци ДУЊА и ЛУКА

(83/310564)

Прошло је најтужнијих четрдесет дана

ИВАНА ЛАТОВЉЕВ

Вољена моја веренице...

Још једном је Бог показао да узима само најбоље. Утехе нема,

речи не постоје, огромна празнина срце пара. 

Хвала за љубав. Хвала за срећу.

Анђеле мој лепи ту си самном. Док ја живим живећеш и Ти.

Твој МИЛОШ

(84/310567)

АЛЕКСАНДАР РОБИЋ

Десет година је прошло без тебе, недостајеш нам

и жалићемо заувек.

Твоји: КАЋА, ИВИЦА, МАЦА, КАТАРИНА, 

МАЈА, ПЕТАР, ЕМИЛИЈА и МАРКО

(89/310575)

У суботу, 27. новембра 2021. године дајемо годишњи

помен нашем вољеном

ЖЕЉКУ МИЛИНКОВИЋУ
1982–2020.

Драги наш Жељко, од туге смо занемели.

Без тебе наш свет више није исти.

И даље не верујемо да те нема.

Остала је незапамћена туга и бол у нашим срцима.

Твоји: тата, мама и брат
(97/310588)

ПОМЕН

ЕРЖИКА МИУЦА
1953–2018.

Носимо те у души.

Срце једног дана стане а душа је вечна.

(102/310594)

24. новембра навршило

се седамнаест година

откако није са нама наш

вољени син, отац и брат

МИЛЕНКО

ГАЈИЋ
1967–2004.

Са љубављу и тугом чу-
вамо успомену на тебе.

Мајка КОСА, ћерке

МИЛИЦА и ДРАГИЦА,

сестра СМИЉАНА, 

сестрићи ДЕЈАН

и ВЛАДИМИР

и зет ЗОРАН

(105/310595)

29. новембра, у 11 сати, на Старом православном гробљу даваћемо помен

ЧИЗМАШ

ЈОВА МУЊА ТОЗА МУЊА
1970–2000. 1936–2008.

Нека су Вам лакши небески салаши а болни и тужни су сви дани наши.

Породица
(106/310597)

ОСТОЈА
22. XI 1978.

Отишао си на крилима ветра,

као да у шетњу неку крећеш.

С мирисима тек сванулог јутра,

не знајући да се вратит нећеш.

ЈОВАНКА
25. XI 2020.

Зауставићу време овог света, и

сакрити минуте и сате.

У тишини гледати у звезде, мо-

лећи их на трен да те врате.

Ваши најмилији

(107/310598)

Помен драгим родитељима

БОГОЈЕВИЋ

ДОБРИЛА

ШАРАЦ
2011–2021.

Заувек си у мислима
твојих најмилијих.

Ћерке: НЕВЕНА
и ЈЕЛЕНА и сестра

ЉИЉАНА са породицама

(101/310593)

Две године откако ниси

са нама

РАДМИЛА

ЛАЗАРОВ

Много нам недостајеш.

ЗЛАТКО, ДРАГИЦА
и БРАНКИЦА

са породицама

(82/310561)

Три године је прошло, а

све више нам недоста-

јеш

МИЛИВОЈЕ

ШАРАЦ
25. XI 2018 – 25. XI 2021.

Твоји синови

САША и ВЛАТКО
(90/310576)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЛО

ТОПИЋ
27. XI 2015 – 27. XI 2021.

Никада те нећемо за-

боравити.

Твоја породица

(96/310586)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ВОИСЛАВА

ЋУКОВИЋ
2020–2021.

Твоје унуке, 

праунуке и снаја

(114/310608)

26. новембра 2021, у 10.30, даваћемо годишњи помен

РАДМИЛИ ИЛИЋ
С поносом те спомињемо, с тугом и болом живимо без
тебе.

Твој ВЛАДИМИР са породицом
(120/310621)

Две године од смрти

нашег најмилијег

ЗДРАВКА

ВАСИЉЕВИЋА
2. XII 2021.

Још увек те свугде

има, а ипак нам недо-

стајеш неизмерно.

Твоји најмилији

(130/310632)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН КРЧАДИНАЦ
27. XI 2001 – 27. XI 2021.

Недостајеш нам.
СЛАЂАНА, МИЛИЦА и ЛАЗАР

(131/310634)

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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ПАВИЧЕВИЋ

МИЦА МИКА
2001–2021. 2001–2021.

Време пролази, сећања не бледе. С љубављу, по-

носом и поштовањем што смо вас имали чувамо

успомене на вас.

Ваша деца

(7/310454)

ЈАСМИНА

МИТИЋ
1976–2021.

Туга и бол за тобом, ни-
кад неће проћи и после
пола године.
Остаћеш у нашим срци-
ма.

Мама ЈАГОДА
и тата ИВАН

(8/310457)

Прошле су три годи-

не од смрти наше

драге

ЈАНЕ

КНЕЖЕВИЋ

Успомену на њу

чувају њени

најмилији
(17/310468)

СЕЋАЊЕ

2014–2021.

БОНИШ БАЛАЖ

Још једна јесен без тебе.

Пуно нам недостајеш.

Супруга ВЕРА и ћерка КАТАРИНА

(21/310473)

СЕЋАЊЕ

РУЖИЦА

СТОЈНОВ
рођ. Боројев

1930–2016.

Мама, прошло је већ
пет година.

Ћерка ЈЕЛИЦА
са породицом

(24/310478)

27. новембра 2021. године, у 11 сати, дајемо го-

дишњи помен нашој драгој мајци

ВЕРИ КРЧАДИНАЦ

Хвала ти за све. 

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоји синови НИКОЛА и ЈОВАН са породицама

(29/310481)

27. новембра 2021, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо једно-

годишњи помен нашој

ДАРИНКИ ДРВЕНЏИЈА
рођ. Ђурковић

1948–2020.

Хвала ти за сву љубав и пажњу коју си нам пружала.

Захвална породица

(34/310489)

СЕЋАЊЕ

ЛЕПОСАВА

ОПАЧИЋ
Двадесет година живиш
у нашим причама, сећа-
њима и лепим успоме-
нама.

Син СЛОБОДАН
са породицом

(37/310502)

IN ME MO RI AM

Пре годину дана преминула је наша драга

ДАРИНКА ДРВЕНЏИЈА
рођ. Ђурковић

Професор математике у пензији

Никада нећемо прихватити болну истину да више ниси са нама.

Својим животом остварила си врлине које не бледе, сећања

која се не бришу и доброту која се не заборавља. Нека твоја

племенита душа почива у миру.

Тугују за тобом стрина ВЕРА са сестром АНОМ

(58/310528)

27. новембра 2021. године на Новом гробљу дајемо годишњи помен

нашим драгим

МИЛЕВА и БРАНИСЛАВ

АВРАМОВИЋ АВРАМОВИЋУ
1938–2020. 1933–2020.

Гледамо на небу две нове сјајне звезде, једна уз другу, као да се

нежно додирују, као за руке да се држе...

Знамо, то нас ви брижно чувате! Вечна вам слава и хвала за сва

добра дела која сте учинили током вашег земаљског живота.

Воле вас ваши: кћерка ЗОРИЦА, зет ДАГАН

и унуци ВЛАДИМИР и НЕВЕНА

(65/310535)

Ускоро ће година како нису више са нама

АВРАМОВИЋ

МИЛЕВА и БРАНИСЛАВ
1938–2020. 1933–2020.

Иако физички нисте више са нама сећање и

успомена на вас, трајаће вечно!

Ваш зет и паша МИЋА

(66/310536)

У недељу, 28. новембра 2021, у 11.30, обележићемо годишњи

помен

ЦВИЈЕТИ ШЉИВАР

Много нам недостајеш.

Твоји: МИЋА и НАЦА са породицама и сестра МИРА

(81/310596)

28. новембра навршавају се две тужне године откад
нас је напустила наша драга

МИРА ИВКОВИЋ
Време пролази, бол, туга и сећање остају.

Твоји најмилији
(98/310589)

СЕЋАЊЕ
на вољеног супруга

МИРОСЛАВА МАРИНКОВИЋА

МИКУ
2011–2021.

Увек уз мене присутан, јуче, данас, сутра.
Обогаћена незаборавном успоменом на један живот
проведен с тобом.

Супруга и ћерке са породицама
(87/310573)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Прошло је седам го-

дина а ми те нисмо и

нећемо никада забо-

равити

САВО

КУТЛАЧА

Твоји најмилији

(9/310458)

Прошле су две године откада није са нама наша

РАЈНА РУНИЋ

Остају лепе успомене о велика туга.

Супруг ДУШАН, син ВЛАДО,

снаја АЛЕКСАНДРА и унуци

МИЛИЦА и МАРКО

(11/310463)

26. новембра 2021. навршавају се две године откада није са

нама наша

ТОМКА ПУРИЋ
рођ. Кањевац

26. XI 2019 – 26. XI 2021.

С поносом те помињемо, са тугом живимо. Чувамо те у нашим

срцима као што си ти нас чувала и волела. Заслужила си наше

вечно поштовање, љубав и сећање. Захвални смо што смо те

имали.

Супруг БРАНКО и син САША

(23/310477)

Прошле су две годи-

не откада си нас на-

пустио

САВИЦА

МАРИН
1966–2019.

Ако је живот морао

стати, сећање на тебе

трајаће вечно.

Супруга СИЛВАНА

и ћерка АНЕТА

(30/310483)

РОДЕШ ЈОСИП
2017–2021.

Четири године је прошло откада ниси са нама.

Вољени никад не умиру док живе они који их

воле.

Твоји најмилији: супруга ГРОЗДАНА, кћерка

КОРНЕЛИЈА, синови ГОРАН и ЗОРАН, 

снаја МАРИНЕЛА и унуци ХЕЛЕНА и НОВАК

(33/310488)

24. новембра 2021. навршава се десет година

откада нас је напустио

МИЛАН АЛЕКСА
1986–2011.

Остаће заувек у нашим срцима и мислима.

Колектив „Стари Тамиш” а. д. Панчево

(38/ф)

1. децембра је четрдесет дана откада си нас из-

ненада напустио

СЛОБОДАН ВУЈИЧИЋ

Туга и велика празнина остаје вечито у твојој по-

родици.

Супруга МИЛКА, синови НЕНАД и ПРЕДРАГ,

снахе ИВАНА и ТАТЈАНА, унуци СТРАХИЊА,

НИКОЛА, НАТАЛИЈА, АНДРИЈАНА и ИГОР

(39/310506)

„Била једном ружа једна”

Наша вољена

СЛОБОДАНКА БЕБА

ЦРЕПАЈСКИ
рођ. Малешевић

1949–2014.

Њени најмилији

(43/310512)

27. новембра 2021, у 10.30, на Новом

гробљу, даваћемо годишњи помен на-

шем драгом

ЗОРАНУ МИТРОВИЋУ

Прође година али туга за тобом никада.

Његови најмилији

(44/310514)

У четвртак, 2. децембра 2021. године, у 11 сати,

на Новом гробљу у Панчеву, одржаћемо четрде-

сетодневни помен нашој драгој

ЉИЉАНИ БЛАГОЈЕВИЋ

ДРАВКОВИЋ

Породице ЗДРАВКОВИЋ, ЉУБИНКОВИЋ

и КОЛАКОВИЋ

(67/310538)

У петак, 26. новембра 2021, у 11 сати, даваћемо четр-
десет дана нашој драгој

ЈАСМИНИ ТАРАЈИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(73/310544)

27. новембра у 10.30, даваћемо годину дана от-

када нас је напустио наш вољени

ЈОВАН ПЕРИЋ

Сине, нећеш нам ништа рећи, немој нам замери-

ти што сузе иду саме, боли.

Јовице наш, боли, боли јако

Твоји најмилији
(78/310551)

26. новембра навршава се осам година откако

није с нама наша вољена

АНЂЕЛИЈА ГЛУМАЦ
1938–2013.

Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА, 

унуке МИЛИЦА и МАРИЈА

(80/310555)

26. новембра даваћемо четрдесетодневни по-

мен нашем вољеном

БРАНИСЛАВУ НЕДЕЉКОВУ

Његови најмилији

(109/310600)

Навршава се четрдесет дана откако нас је

након краће и тешке болести напустила

наша вољена

ЉИЉАНА КОКАНОВИЋ
1949–2021.

27. новембра 2021, у 11.30, посетићемо

твоју вечну кућу на православном гробљу

у Омољици и пожелети да твоја душа

почива у миру и спокоју.

Твоји најмилији: син ДРАГАН, снаха

МИРА и унук ВЛАДА КОКАНОВИЋ
(149/310677)

Последњи поздрав

сестри

ЉИЉИ

од брата ВЕЛИЈЕ

са породицом

(75/310547)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Др Зоран Манасијевић, начел-
ник Хитне помоћи Дома здра-
вља Панчево, рођен је 16. сеп-
тембра 1965. године у Долову.

У том панчевачком селу завр-
шио је основну школу, а потом
и панчевачку средњу медицин-
ску. Након тога успешно је при-
вео крају и студије медицине на
Универзитету у Београду. Потом
је неко време стажирао у земун-
ској болници, да би се у профе-
сионалној каријери пронашао у
ургентној медицини и у томе је
већ двадесетак година.

За то време имао је сијасет
интервенција и ситуација у који-
ма је показао не само своје огром-
но стручно знање већ и несе-
бичну племенитост, па се може
рећи да је небројено пута уче-
ствовао у спасавању животно
угрожених суграђана, када је у
круцијалним делићима секун-
ди показивао преко потребну
прибраност и тако пресудно
доприносио срећном епилогу,
што могу да потврде и многи
сведоци.

Поред тога, веома је посвећен
породици, пријатељима, као и
природи, пре свега птицама, па
не треба да чуди што је један од
ретких људи који имају и звање
орнитолога.

ПАНЧЕВАЦ: Веома сте поносни
на своје порекло и родно место?

ДР ЗОРАН МАНАСИЈЕВИЋ:
Себе сматрам чистокрвним
Доловцем, можда и зато што
нисам ни стигао до панчевачке
болнице, јер сам рођен код куће.
Волим пре свега тамошње добре
људе, као и чувене долине и
долове, одакле је и потекла моја
огромна љубав према природи.
Иако је некада важила крила-
тица „Ко није од ножева болово,
нек дође у село Долово”, о чему
је писао и сам Црњански, то је
ипак прича од пре стотинак годи-
на и одавно више није актуелна,
будући да је то сада једно веома
мирно место. Све у свему, поно-
сан сам на своје село и породи-
цу, која била веома компактна.
Отац Милоје је жив, а био је
уважени агроном и директор јед-
ног пољопривредног комбина-
та. Иначе, све оно што ценим
код себе покупио сам од њега,
јер је за мене увек био неприко-
сновени ауторитет, иако се никад
није користио никаквим насил-
ним васпитним методама. С дру-
ге стране, покојна мајка Јелица
била је књиговођа, али и стуб
куће. Имам и рођену сестру Зори-
цу, која је успешни психолог. У
Долову сам завршио и основну
школу; био сам миран и одли-
чан ученик, а имао сам и веома
доброг учитеља Предрага Тоши-
ћа и, по мени, то је једна од бит-
них карика када се усмерава
дете. Обожавао сам кошарку и
шах, који сам играо изузетно
добро; имам и категорију, а том
древном игром се, кад год могу,
и дан-данас занимам. Волим и
Панчево, у којем сам завршио и
средњу школу. Тада сам се мало
више ослободио и, рецимо, заво-
лео и рок музику, па сам почео

да одлазим у кафиће и на кон-
церте, проводећи време са Жељ-
ком Гавом и његовим друштвом,
а у Долову сам момковао с дру-
гарима из одељења, као што су
Слободан Тошић, Ивица Мун-
ћан, Горан Цветковић, Дејан Сто-
кић...

• Како сте одабрали медици-
ну као животни позив?

– Искрено, желео сам да упи-
шем Гимназију, али сам оду-
стао због обавезе учења руског
језика. Међутим, баш тада сам
наишао на веома доброг прија-
теља Драгана Станковића, који
ме је наговорио да одем у сред-
њу медицинску, што ми није

било тешко да прихватим, јер
сам се ионако колебао између
биологије и историје. И тамо
сам имао једног одличног педа-
гога – професора Миланкови-
ћа. Он ми је предавао интерну
медицину и својим вансериј-
ским знањем и умећем заин-
тригирао за туморе и онкологи-
ју. Ипак, на крају је то био само
мој избор, као и све друго што
сам урадио у животу, то јест
увек сам се самостално проби-
јао и никад нисам користио
никакве везе и пречице. Иначе,
студије су биле тешке, али су
ми добро ишле, иако нисам зане-
маривао ни дружење, а све то
сам успевао да укомпонујем нау-
штрб спавања. Извесно време
провео сам у Студентском дому,
с једном добром екипом колега
с којима сам делио све – били
смо као род рођени. Након завр-
шеног Београдског универзите-
та стажирао сам и волонтирао
на педијатрији у земунској бол-
ници, а потом добио понуду да
радим у Долову, али сам ипак
сплетом околности завршио у
ургентној медицини, где сам
остао пуних двадесет и „кусур”
година. Дуго сам радио по сме-
нама, да бих пре неку годину

постао и начелник панчевачке
Хитне помоћи. И ту имам одлич-
ну екипу људи, помоћника, као
што су Александра Исевски,
главни медицински техничар,
и Слободан Кнежевић, главни
возач.

• Страствени сте љубитељ при-
роде, пре свега птица?

– Када сам био мали, деда је
имао башту, као и коње који су
до тамо вукли шпедитер, а успут
смо свраћали и у долину, шуме,
Пешчару... Одувек сам био
неизмерно радознао и трудио се
да сазнам што више, па сам се
још тада истраживачки везао за
природу и дивљину и знао да ћу
у будућности увек радо да је оби-
лазим. Када хоћу да напуним
батерије, одем у природу, али
не као туриста, већ да је посма-
трам и проучавам. Нема бољег
осећаја него када у њој уживате
свим чулима. Било куда да одем,
од Златибора до Грчке и Швед-
ске, поред музеја и грађевина,
увек нађем згодно зелено место
за обилазак. Све у свему, тру-
дим се да имам што више садр-
жаја, како се не бих кајао када
ми дође последњих пет минута.

• Породица вам је, ипак, нај-
битнија карика...

– Оженио сам се прелепом
женом Мајом, која је жена мог
живота, а с њом имам двоје див-
не деце. Син Михајло је кренуо
мојим стопама и биће одличан
лекар, док је ћерка Мила моја
мезимица и још увек је у основ-
ној школи. Поред тога, имамо
неколико искрених и блиских
пријатеља, што је истинско богат-
ство. Није то превелики круг, али
се интензивно дружимо с њима,
и то по разним основама, па тако
с Вељковићима путујемо, с Ради-
шом Батоћанином и његовом
супругом Љиљом играмо јамб, а
лепо се слажемо и с Николом
Поповцем и супругом Јадранком,
па с Наташом и Вељком Станко-
вим и Владимиром и Анђелком
Дељом. Једноставно, пријатељи,
поред породице, посла, хобија и
других интересовања, чине један
људски живот заокруженим и
срећним. Јордан Филиповић

Улица др Јована Ердељанови-
ћа припада територији Месне
заједнице Котеж. Под овим
именом постоји од 2002. годи-
не, а простире се од Улице
Марије и Лазара Драгичеви-
ћа. Пре тога није имала назив.

Јован Ердељановић је рођен
у Панчеву 11. новембра 1874.
Завршио је студије на Великој
школи у Београду (историјско-
филолошки одсек). Као држав-
ни питомац провео је четири
године у Бечу, Берлину, Лај-
пцигу и Прагу, где је положио
и докторат. На катедри етно-
логије Београдског универзи-
тета 1906. изабран је за доцен-
та, 1919. за ванредног, а 1921.
за редовног професора.

У етнологији је био
присутан више од
пола века. Поред
тога што је осни-
вач научне
етнологије у
Срба, он је и
први профе-
сор који је
студентима
Универзите-
та у Београ-
ду држао
циклус пре-
давања из
ф и з и ч к е
антропологи-
је, коју је
дефинисао као
„науку о теле-
сним особинама
људског рода, тј. о
морфолошким особи-
нама и о свим другим
појавама које су у непосредној
вези са телесним животом”.

У његовим упутствима за ску-
пљање грађе о народном живо-
ту, која су штампана 1911, 1925.
и 1938. године, тражио је да се
прикажу и морфолошке одли-
ке тела, наталитет и мортали-
тет итд... У радовима, у којима
се бавио етничком структуром
становништва Балкана, инси-
стира се на важности природ-
не средине и адаптације чове-
ка на њу, што се може сматра-
ти и утицајем Јована Цвијића,
чији је био савременик.

Изабран је за дописног чла-
на Српске краљевске акаде-
мије 18. фебруара 1922, а за
редовног 10. фебруара 1933.
Преминуо је у Београду 1944.
године.

Једна од његових књига је и
„Срби у Банату”, настала на
основу истраживања која је
спровео двадесетих година про-
шлог века. Објављујемо одло-
мак о лагумима испод Успен-
ске цркве, написан 1923.

* * *
Стара, Преображенска црква
је била старија од Успенске
капеле, али се не зна из којег
је времена. Њен је иконостас
био пренет у нову, Преобра-
женску цркву, но на њему није
било никаквих старих записа,
и уопште се о старини његовој
ништа не зна. Вероватно је да
је старија српска варош била
најпре само Горња варош. Зна
се да је са западне стране Гор-
ње вароши (према Тамишу) и

са њене јужне стране била
мочвара (рит), те и то показује
да се у тим деловима данашње
вароши није раније становaло,
а да су тек позније насељаване
Средња и Доња варош. У Доњу
варош су се насељавали веро-
ватно тек крајем XVI II века
Срби, Власи и Немци; за мно-
ге Србе у Доњој вароши каже
се да су влашког порекла.

Као траг ранијег насеља исти-
чу подземни ходник, који је
недавно нађен и кроз који се
може ући. Mислe да је то био
подземни излаз из неке раније
тврђаве (турске?).

Зато што је стара, Преобра-
женска црква била врло тро-
шна, решила је Cpпскa цркве-

на општина у Панчеву
да зида нову, Успен-

ску цркву, близу
дотадашње капе-

ле.
Под Успен-

ском црквом
је подземни
п р о с т о р :
ширине 4,10
м, дужине
8,35 м са
удубљењем
1,22 м; поза-
ди, на њего-
вом улазу су
дрвене греде

oд двокрил-
них врата, која

су била за њих
утврђена.

Свод под-
земне просторије је

горе од цигала, а даље
настаје зид пoглавито од меког,
белог кречњака, понегде изме-
шаног с циглама. Да ли је то
старинска српска подземна
црквица, или склониште за све-
штенике и ствари? Панчевач-
ко свештенство, кад се зидала
ова нова Преображенска црква,
није затрпало тy подземну про-
сторију, која је баш под самим
садашњим црквеним олтаром,
него је у целини очувана. Улаз
је под левом певницом сада-
шње цркве и води најпре низ
7-8 врло стрмих степеница у
један узан ходник око 3 м дужи-
не, који скреће удесно и нани-
же низ две степенице и иде
баш под олтар садашње цркве,
па се затим опет спушта низ
пет степеница, такође стрмих,
у саму просторију. Отвор ула-
за је 1,30 м, а широк 0,84 м;
сама је просторија близу 3 м
висока.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: 

ДР ЈОВАНА ЕРДЕЉАНОВИЋА

Тајна црквених лагума

БРОЈНА СТРЕСНА ИСКУСТВА ТОКОМ РАДА

У УРГЕНТНОЈ МЕДИЦИНИ

Др Зоран Манасијевић имао

је на стотине интервенција за

двадесет година у Хитној

помоћи.

– Било је много стресних

ситуација, попут дављења у

Дунаву, када смо човека у

последњи час успели да реа-

нимирамо. Други пут сам имао

случај жене са опекотинама

типа карбонификације на ско-

ро деведесет осам одсто тела,

али она је, на сву муку, била

свесна и у тако језивом стању

живела још дванаест сати.

Затим, ишао сам на терен

након што су једну млађу

румунску проститутку макрои

претукли толико да је по целом

телу била не модра, него црна.

Возио сам и дете које је у

Његошевој улици упуцано у

слепоочницу, али се, упркос

великој драми, све добро

завршило. Инфаркте и можда-

не ударе немогуће је изброја-

ти. У таквим случајевима битно

је поставити се што сталожени-

је према пацијенту, јер је пре-

судно важно да се психички

опусти и добије адекватне

лекове. Једноставно, на терену

је најбитније бити што хладно-

крвнији, што позитивно утиче

на пацијенте, екипу, фамили-

ју... – каже познати лекар.

ОРНИТОЛОГИЈА У ВЕНАМА

Поред успешне професионал-

не каријере, Зоран је стекао и

звање орнитолога.

– Не волим да се истичем у

том погледу, нарочито зато

што сам, ипак, орнитолог ама-

тер. Веома поштујем професи-

оналне стручњаке из те

области, али очигледно и они

цене мене и оно што им

достављам од својих опажа-

ња на тему животиња, пре

свега птица. Иначе, у приро-

ду најчешће одлазим с двоји-

цом ништа мањих „фанатика”

– Слободаном Јовановићем и

Чедом Вучковићем, који уоби-

чава да каже да „узимам у

разматрање само ону птицу

чију сам видео зеницу ока”.

Једноставно, такав сам, као

Девица у хороскопу – тотални

перфекциониста – истиче

панчевачки орнитолог.

НАШ ГОСТ: ДР ЗОРАН МАНАСИЈЕВИЋ, НАЧЕЛНИК ХИТНЕ ПОМОЋИ И ОРНИТОЛОГ

ПЛЕМЕНИТОСТ ЈЕ ОНО ШТО ПРЕВАСХОДНО
ЧИНИ ЧОВЕКА ХУМАНИМ БИЋЕМ

Успенска црква

Др Јован
Ердељановић
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ОСВРТ НА ИЗЛОЖБУ МАКЕТА И „8. АЛЕКСИЋ КУП”

МАКЕТАРСТВО, ТО СЕ ВОЛИ!
Од 16. до 23. октобра, у Народном музе-
ју у Панчеву, МК „Др Владимир Алек-
сић” одржао је изложбу „Од пораза до
победе 1941–1944”, која је била посве-
ћена обележавању 80 година од почет-
ка Другог светског рата. Последњег дана
манифестације одржан је „8. Алексић
куп”, где се у конкуренцији нашло 250
макета. Посетили смо просторије клу-
ба, где смо са Александром Стојанови-
ћем, председником клуба, разговарали
о макетарству.

– Макетарство постоји колико и човек.
Први пут када је човек почео да ствара,
а стварао је на почетку оно што је нај-
битније, храну, складиште, кућу и оруж-
је, радио је и макете. Када је имао сло-
бодног времена, радио је и макете, о
чему сведоче разне фигуре. У Египту је
најпре урађена макета пирамиде, па тек
онда пирамида. Фараон се сахрањивао
заједно с фигурама војника, радника,
који би га, по веровању, штитили у
загробном животу. Кроз историју су се
макете користиле у војсци, макете бита-
ка, стратегије, мостова. Како се развија-
ла цивилизација, тако су се развијале и
макете и дошли смо до данашњег дана,
када све што постоји може да се напра-
ви као макета. Макетарство се користи
за потребе индустрије, ауто-индустрије,
за потребе ваздухопловства, па до наших
макета, где ми имамо у минијатури неки
део прошлости, садашњости или будућ-
ности. Макетарство постоји колико и
људска потреба да се изрази у минија-
тури – започео је причу о макетарству
Александар Стојановић, председник МК-а
„Др Владимир Алексић”.

За макетарство је потребно много
талента, умећа, труда, стрпљења, а понај-
више љубави, што члановима клуба не
мањка.

– За макетарство је потребна најпре
љубав. Трудимо се да децу одвојимо од
рачунара, од оних ствари где је све на
готово, и да им усадимо особину да насто-
је да нешто стварају. Када савладамо то,
онда улазимо у свет макетарства, где
најпре учимо историју, технику, геогра-
фију, све што је везано за макету коју

ћемо створити. Код стварања макете учи-
мо технике лепљења, фарбања, шмир-
глања, китовања, да би као продукт целе
те приче дошла готова макета. Деца с
макетама одлазе на такмичења и осваја-
ју прегршт награда. Ми Панчевци смо,
што се тиче јуниорског дела, али и целог
клуба, најтрофејнији клуб у Србији, али
највише смо поносни на децу, која већ
деценијама долазе да уче технике маке-
тарства и да из љубави нешто стварају –
објаснио је Стојановић.

Комплексним процесом 
до савршене макете

– Када кренемо у процес рада, морамо
се наоружати стрпљењем и морамо да
кренемо у процес који ће трајати око
месец дана. Месец дана нам треба да
од почетног истраживачког дела маке-
те до крајњег дела прикажемо сва уме-
ћа која уносимо у причу и која ће маке-
ту учинити што је више могуће веродо-
стојном. Време одређује и која макета
је у питању, колико има делова; што је
већи број делова, макета изискује више

рада, сваки део треба обрадити. Посто-
је макете које су једноставније и које
имају мањи број делова, лакше се скло-
пе, али их је теже офарбати и осенчити
и приказати сликарске технике. Све то
заједно чини комплексну уметност –
испричао је Стојановић.

Клуб негује подмладак и изузетно је
поносан на успехе својих најмлађих
чланова.

– Сходно простору, максимално може-
мо имати пет полазника, колико у овом
тренутку имамо. То су деца узраста од
седам година па до краја средње шко-
ле, када крећу неке другачије обавезе,
тада се посвећују неким другим ства-
рима, али након низа година се враћа-
ју, јер макетарство остаје у срцу, то је
љубав – испричао нам је Александар.

„8. Алексић куп” круна изложбе

– У склопу „Алексић купа” имали смо
манифестацију која је трајала недељу
дана и коју је затворио „Алексић куп”.
Била је отворена изложба поводом осам-
десет година од почетка Другог свет-

ског рата на просторима
бивше Југославији. На
изложби је било поста-
вљено 78 експоната, што
овде није нимало случај-
но одабран број, где смо
бројем спојили почетак
рата са седамдесет осам
дана бомбардовања током
1999. године. У 78 експо-
ната приказане су копне-
не технике и ваздухоплов-
ство свих зараћених стра-
на које су учествовале у
сукобу. Требало је да изло-
жба, по плану, траје шест
дана, а да се седмог дана
одржи такмичење, међу-
тим људи који су видели
изложбу у медијима и на
друштвеним мрежама
тражили су да изложбу
продужимо за један дан,
тј. да померимо такми-
чење за један дан, то су
људи који живе ван гра-

ница Србије и који су дошли на такми-
чење. У такмичарском делу је било пре-
ко 250 такмичарских макета – објаснио
је Стојановић.

Бројни садржаји којима су прису-
ствовали такмичари и љубитељи маке-
тарства обогатили су манифестацију и
осигурали њихов долазак и наредне
године.

– Свим нашим такмичарима, прија-
тељима клуба, као и заинтересованим
суграђаним омогућили смо различите
садржаје, као што је обилазак „Вагона”
на кеју, што нам је омогућио Клуб при-
јатеља железнице. Део људи смо води-
ли у културно-историјски обилазак Пан-
чева с реке катамараном „Пануком”,
где су за сат времена, колико траје
вожња, могли чути доста о историји
Панчева. Део људи је обишао личну
изложбу ваздухоплова нашег суграђа-
нина Драгана Колунџића коју поседује
у свом хангару у Ковачици. Овим смо
се потрудили да прикажемо наш град
како данас, тако и историјски – испри-
чао је Стојановић. Сузана Јанковић

Од Поле Хокинс, ауторке светске
сензације „Девојка из воза”, стиже
најишчекиванији трилер године.

Лондон. Беживотно тело мушкар-
ца пронађено је на броду на којем
је живео. Очигледно је да је у пита-
њу брутално убиство, а круг осум-
њичених стеже се око три жене...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали ко
вам је причао бајке кад сте били
мали. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:

„Мама. Причала је увек о људима
који су осиромашили и постали
несрећни јер нису довољно читали.
Добар начин да неког натераш да
заволи књиге.”

„Најлепше бајке причала ми је
бака. Сама их је смишљала. Штета
што их нисам записала, то би данас
сигурно био бестселер.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање с ким ви волите да
разговарате сатима:

„С писцима. Они говоре кроз сво-
ја дела, ја слушам читајући и ужи-
вам.”

„С кумом. После треће туре јези-
ци се развежу, а на инспирацији и
темама би нам сваки књижевник и
сценариста позавидео.” Д. К.

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Да ли
је кечап смути?”, наградићемо по
једном књигом. Не би требало да
одговор буде дужи од једне до две
реченице. У наслову имејла напи-
шите назив књиге за коју конкури-
шете. Награђене одговоре ћемо
објавити у наредном броју.

Приступачна и запањујуће читљи-
ва, књига „Питајте филозофа” Ија-
на Оласова може да послужи као
идеалан увод у филозофију.

Свако поглавље је кратка и само-
стална целина која се фокусира на
једно питање. Да ли су људи по при-
роди добри или лоши? Да ли је морал-
но исправно имати децу? Да ли је
кечап смути? Треба ли давати новац
бескућницима? Зашто постоји нешто,
а не ништа?

Питајте 
филозофа

Тиха ватра гори

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Како
бисте допунили стих: ’Тиха вода
брег рони...’?”, наградићемо по јед-
ном књигом. Не би требало да одго-
вор буде дужи од једне до две рече-
нице. У наслову имејла напишите
назив књиге за коју конкуришете.
Награђене одговоре ћемо објавити
у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Замислите живот у коме, уместо да пре-
листате друштвене мреже и прочитате
вести на порталима, ви морате да чека-
те да се огласе ударци о добош како
бисте сазнали шта се дешава у граду.

Делује нестварно, али не тако давно,
пре само стотину година, па и мање,
добошари су још увек били присутни
на улицама нашег града.

У данашње време технике, када се гра-
ђанство информише о актуелним деша-
вањима путем радија, телевизије, штам-
пе и интернета, некадашњих добошара
готово да се више нико не сећа.

Они су у прошлости обилазили ули-
це и на сваком углу ударали маљицама
у добош да привуку становнике. Њихов
задатак је био да прочитају наређења и
саопштења градских и виших власти.
Добијали су их написмено од градских
чиновника. Поред ових објава, читане
су и разне друге вести.

Добошари су за свој рад били награ-
ђивани. Саопштења, наредбе и вести
зависили су од времена када су обја-
вљивани: аустроугарско доба, доба
Kраљевине Југославије, доба окупаци-
је, доба социјализма...

Попис, пелцовање, „Бен Хур”...

Панчевачком грађанству је саопштава-
но: да ће (у јануару 1921) бити обављен
попис становништва (попис је и извр-
шен и Панчево је тада имало 19.892
становника: Срба 9.422, Немаца 7.237,
Мађара 887, Јевреја 600, Румуна 246 и
осталих 1.500); да се успоставља редо-
ван аутобуски саобраћај између Панче-
ва и Београда (1938); да се забрањују
хазардне игре (1795); да ће лекари,
пошто су се појавиле богиње, пелцовати
становништво (1873), те да се забрањује
одлазак грађана на острва Чакљанац и
Стефанац јер у Србији влада куга (1799)...

Добошари су донели и вести да је др
Татјана Вукаловић, лекар целокупног
лекарства, отпочела лекарску праксу у
Панчеву у Пашићевој улици број 2 (1927);
да се у биоскопу „Аполо” приказује
филмски спектакл „Бех Хур” (1927); да

је као одмазда за убијеног полицијског
службеника Матијаса Гроса стрељано
75 припадника НОП-а (1942); да је отво-
рено варошко парно и кадно купатило,
за даме четвртком и петком пре подне,
за господу суботом по подне и недељом
пре подне (1922); да брод „Нептун” сао-
браћа два пута дневно за Београд и
Земун, с тамишког пристаништа (1851).

Панчевци су од добошара сазнали и
то да се забрањује пуцњава по панче-
вачким улицама за време празника
(1816) итд.

Забрана љубљења 
мртваца и сушења рибе

На приказаној фотографији је Панче-
во управо из времена када су добоши
били средство јавног информисања.

Ударци у добош зачули су се на ули-
цама Панчева и када је требало разгла-
сити ове лепе вести из културе: да Дра-
гомир Kрањчевић, виолиниста светског
гласа (родом Панчевац), с хором Срп-
ског црквеног певачког друштва прире-
ђује концерт (1871), да ће лекар Јован
Јовановић Змај 12. децембра одржати
предавање „О ваздуху, светлости, води
и животу” (1871); да Јован Влаховић,
учитељ играња, отвара школу у Панчеву
(1872); да ће камен темељац за Цркву
Свете Ане, коју подиже индустријалац
Ђорђе Вајферт, бити положен 18. јуна
(1922) и да Београдска опера с предста-
вама „Мадам Батерфлај” и „Травијата”
12. и 13. маја гостује у Панчеву (1925).

Ипак, било је ту и одређених помало
узнемирујућих, па и бизарних вести.
Тако су, на пример, добошари саоп-
штили да се у Панчеву забрањује љубље-
ње мртваца при сахрани (1796); да ће
19. децембра бити спроведена хајка на
вукове у војловачкој шуми (1796); да

се због ширења
непријатног мириса
грађанству нашега
града строго забра-
њује сушење рибе у
вароши (1854); да ће
21. јула 1927. бити
обешен Жарко Лац-
ковић због силовања
и убиства девојчице
(егзекуцији је прису-
ствовало преко пет-
сто грађана); да су
немачке војне власти
лишиле живота 36
виђених грађана
Панчева (1941); да

ће за сваког убијеног немачког војника
или полицајца у знак одмазде бити
погубљено 100 Срба (1941) и да ће се
јавно на градском тргу извршити смрт-
на казна над Баранђанином који је за
време немачке окупације пријавио, за
награду од шаке марака, народног херо-
ја Олгу Радишић Петров (1945).

Нека од добошарских саопштења
донекле важе и данас. На пример оно
да се забрањује вођење паса без корпе и
повоца, с тим што, на срећу, више не
важи и суровији део прогласа, онај који
каже да ће у противном пси бити сма-
трани луталицама и одстрељени (1853).

Сачувани од заборава

Још хиљаде оваквих наредби, саопште-
ња и вести громким гласом, уз добова-
ње, саопштавали су грађанству добоша-
ри у нашем граду. Зоран Петровић, ђак
панчевачке Гимназије, сликар и писац,
добро се сећао времена добошара, те га
је овековечио у свом делу „Село Сакуле
а у Банату”. Добошари су приказани и у
неколико филмова, а један од њих је и
чувени „Салаш у Малом риту”.

Панчевачки глумац Радомир Шобо-
та готово сваке вечери маестрално је
играо улогу добошара у београдској
Скадарлији. Педесетих година 20. века
нестали су добошари с панчевачких
улица. Остали су само у сећању стари-
јих грађана наше вароши.

ДОБОШ КАО СРЕДСТВО ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Претече „Фејсбука” и „Инстаграма” – панчевачки добошари

ЈЕДАН ОД НАШИХ 

ГЛАСНИКА

На фотографији коју је непознати

аутор снимио уочи Другог светског

рата или непосредно после њега

налази се један панчевачки добо-

шар с добошем и маљицама (уда-

раљкама) у некој улици у Горњој

вароши. Његово име покрила је

тама заборава.
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„Ехо Београда” и „Најлепши
лептири Србије” наслови су
књига нашег суграђанина и
једног од најцењенијих срп-
ских књижевника и књижев-
них критичара данашњице –
Васе Павковића, које су у
четвртак, 18. новембра, пред-
стављене у фоајеу Културног
центра.

Да употреба епитета „најцење-
нији” није претерана када је о
Павковићу реч, сведочи број
људи који су желели да се у
четвртак нађу прекопута писца
на овој књижевној вечери: фоа-
је је био крцат!

О књигама су говорили сам
аутор и др Милица Ћуковић,
научна сарадница Института
за књижевност и уметност, а
модератор вечери била је књи-
жевница Јасмина Топић.

Ломљено злато

Књига „Ехо Београда” објавље-
на је у лето 2020, а сада је дожи-
вела друго издање. Како је обја-
шњено у причи која носи исти
назив као и сама књига, „Ехо
Београда” је настајао децени-
јама, док је писац путовао из
Панчева у престоницу и назад,
али и док се кретао београд-
ским улицама.

„Брзо сам прихватио наук ста-
рих реалистичких писаца да
путујем и пешачим отворених
очију и пажљиво слушам и ослу-
шкујем пролазнике, сапутнике,
случајне пролазнике или при-
јатеље. Понекад би се у ано-
нимна лица умешао који живи
познати лик, а некада и неки
умрли… Тако је настајала књи-
га ’Ехо Београда’. Слушајући и
гледајући људе на тим путова-
њима, у возилима и пешице,
осећао сам како ме жива грађа
говора на улицама Београда –

тај ехо живота – одушевљава и
надмашује. То ломљено злато –
најбоље је што Београд има…”,
каже Павковић у својој причи.

Књижевни подстицаји

На књижевној вечери аутор је
открио да су му подстицај да

на улицама Београда сам про-
нађе грађу за своје приче дали
писци Владан Павловић Зоро-
вавељ и Стеван Сремац.

– Зоровавељ на једном месту
каже да је све што вреди у Бео-
граду на његовим улицама.
Пошто је он био велики мај-
стор језика, схватио сам да је
управо у језику та вредност о
којој он говори. У свести ми је
био и Стеван Сремац, који је

широко отвореног погледа и
ушију ишао пред наш народ,
слушао шта он говори и све је
то бележио. Имао је пун орман
бележница које је касније
могао да искористи за своје
приче. Сазнање да је један тако
велики писац то радио под-

стакло ме је да и сам учиним
слично. Ипак, ја приче нисам
бележио одмах, већ бих врло
брзо отишао на Институт за
српски језик и тамо бих, на
компјутеру који ми је четрде-
сет година служио за израду
речника, откуцао причу –
открио је писац. Он је напо-
менуо и то да у књизи од 123
приче не постоји ниједна коју
је измислио.

Језик жив као и 
стварност сама

О језику „Еха Београда” говори-
ла је, између осталог, др Милица
Ћуковић.

– Наслов „Ехо Београда”
потребно је разумети као мета-
фору, односно неопходно је уви-

дети да Београд у Павковиће-
вој књизи постаје звук, тачније
мноштво гласова и звукова.
Језик је, дакле, помичан и жив,
као и стварност сама, узбудљив,
изнијансиран, разнолик, поне-
кад несвакидашњи, необичан...
Жива грађа говора са улица Бео-
града, тај ехо живота, заправо
је чинилац који одушевљава,
надмашује и трансцендира сам
кровни хронотоп Београда.

ПРЕДСТАВЉЕНЕ ДВЕ КЊИГЕ ВАСЕ ПАВКОВИЋА

ОДЈЕК НАЦРТАН СЛОВИМА

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ „ЖАОKА” У KАЧАРЕВУ

Хумор и сатира као лек
против баш свега

ДАНИЕЛ KОВАЧ ИЗЛАЖЕ У БИБЛИОТЕЦИ

Увек може суровије!

У Kачареву је у четвртак и петак,
18. и 19. новембра, одржан тра-
диционални фестивал хумора и
сатире „Жаока”. Ово је већ деве-
ти пут да се фестивал реализује,
а богат садржај је током обе вече-
ри привукао бројну публику у
свечану салу качаревачке Месне
заједнице.

Фестивал је отворила Марија
Јевић, чланица Градског већа
задужена за културу и омлади-
ну, истакавши да је „Жаока”
током претходне деценије сте-
кла регионални углед када је реч
о књижевним сусретима.

– Од изузетног је значаја, како
за Kачарево, тако и за читав наш
град, то што овакав фестивал
одржава свој континуитет који

ће наредне године бити круни-
сан деценијским јубилејом –
истакла је, између осталог, чла-
ница Градског већа.

Дом културе „Братство–је-
динство” успешно је реализо-
вао две фестивалске вечери:
прва је била резервисана за
децу, која су представила своје
радове на фестивалу „Мала
жаока”, док је друга била посве-
ћена одраслим ствараоцима.
На свечаности приређеној у
четвртак, 18. новембра, доде-
љена су признања основцима
који су били најуспешнији на
конкурсу „Мала жаока”. Орга-
низатор је обезбедио вредне
награде: таблет рачунаре, вау-
чере, књиге и гаџете. За добро

расположење најмлађих гости-
ју побринули су се афористи-
чари Зоран Т. Поповић и Алек-
сандар Чотрић, као и мађио-
ничар Лука Ивановић.

Гости друге вечери фестива-
ла били су афористичари: Митар
Ђерић Лаки, Слободан Симић,
Нада Kараџић и Бојан Љубено-
вић из Београда, као и панче-
вачки аутори Александар Чотрић,
Сенка Павловић, те селектор
фестивала Зоран Т. Поповић.

Поповић је овом приликом
испричао публици нешто више
о почецима фестивала, изразив-
ши наду да ће „Жаока” с годи-
нама бити све оштрија.

У склопу фестивала приређе-
на је изложба радова нашег
познатог карикатуристе Николе
Драгаша, а наступио је и музи-
чар Жељко Тођераш Тођа. „Жао-
ка” је одржана под покровитељ-
ством Града Панчева и уз подр-
шку пријатеља фестивала.

У УТОРАК У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Представа „64”

У ПЕТАК У СТАРЧЕВУ

Програм „Гашиних акорда”

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Филм „The Deep Hou se” (2021)

успева школски и као добар

штребер да штриклира сваки

стереотип филма о уклетим

кућама и да вас не изненади

све и једним клишеом који се

налази у некој свешчици за при-

прему оваквих филмова: од

лажних џамп-скерова до гледа-

ња у табане неке утваре док се

кријете испод

кревета. Али

ради све то –

испод воде.

Да, добро

сте прочитали,

ово је филм о

уклетој кући

испод воде,

илити на дну

в е ш т а ч к о г

језера које је

п о п л а в и л о

некакву доли-

ну с пригодно

изолованом

кућом. Она је остала скоро

нетакнута са свим својим ври-

штећим хорор амблемима и

артефектима (дакле разне рели-

гијске реликвије, животињске

лобање, ишчупани језици у

теглама, осмомилиметарски

филмови, знате, такве клише

ствари), који чекају прве радо-

знале рониоце да набасају.

Међутим, ти већ изанђали

хорор тропи заправо су симпа-

тично занимљиви јер, ако

нисмо споменули, све време

гледате радњу испод воде, а

свако ко има икакву представу о

филмоснимању може сам да

закључи колико је врашки тешко

снимити ишта кохерентно испод

воде без коришћења неких

напредних CGI вашарских три-

кова. Дакле, иако је у питању

клише за клишеом, филму тре-

ба скинути капу за техничку

визију, за перфектну сценогра-

фију, за иоле смислен покушај

да се радња дочара у потопље-

ним собама, ходницима,

куjнама и подрумима, па чак и

тада да се

створи блага,

али ипак

некаква вер-

зија тензије,

клаустрофоби-

је и језе.

Глума је

криминална,

радња – као

што смо рекли

– тек једва

склепана да

би било моти-

ва да се у воду

зарони, лико-

ви су не претерано симпатичан

пар јуришника на уклете топони-

ме, са жељом да поберу кликове

на „Јутубу” за језиве снимке.

Али француски двојац редите-

ља, који је 2007. снимио изузе-

тан минималистички хорор „Insi -

de”, показао је да има у себи још

горива за нешто инвентивно,

интригантно и технички преци-

зно спаковано, иако не сасвим

оригинално нити ефикасно.

Ипак, у мору једног те истог

хорор жанра освежење је виде-

ти нешто што се макар технички

опире матрици и покушава

нешто ново и несвакидашње.

Још филмских критика истог аутора потражите на 
порталу film ski sap tac.wor dpress.com  или на „Фејсбук” 

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„The Deep Hou se”: Испод
воде сто ђавола вири

После интернационалног успе-
ха драме „Три зиме”, преми-
јерно изведене у Националном
позоришту у Лондону и
овенчане најпрести-
жнијом светском
наградом за
драмске аутор-
ке на подручју
енглеског јези-
ка „Сузан Смит
Б л е к б е р н ” ,
„Атеље 212”
поставља нову
драму ауторке
Тене Штивичић „64”,
у режији Алисе Стојано-
вић.

Занимљиво је да ће панче-
вачка публика видети ову пред-
ставу пре београдске – у уторак,
30. новембра, од 19.30, у двора-
ни Културног центра. Требало
је да ова драма буде премијерно
изведена у Београду истовреме-
но с премијером драме исте

ауторке „Love and Apo calypse ”,
написане по наруџбини за лон-
донско позориште „Аркола”, али

је та премијера помере-
на до поновног отва-

рања британских
позоришта.

Тена Шти-
вичић је једна од
најцењенијих
ауторки у европ-
ским позори-
штима. У драми

„64” она разоткри-
ва интиму савреме-

ног брачног пара који
се ломи под теретом оче-

кивања: сопствених, изневере-
них, међусобних и оних које им
намеће друштво.

Играју: Хана Селимовић,
Милош Тимотијевић, Влади-
ца Милосављевић, Јелена
Ђокић, Иван Јевтовић, Влади-
слав Михаиловић и Денис
Мурић.

Петнаести међународни фести-
вал акустичне гитаре „Гашини
акорди” биће одржан у петак,
26. новембра, у Креативном
културном клубу у Старчеву.

Програм почиње у 16 сати

омажем акустичној гитари и
сећањем на музичаре и рокере
Бранислава Ђековића Ђеку,
Ратка Рајачића Ралета и Мила-
на Јараковића.

У 16.30 ће уследити реви-
јално надметање младих нада.
Представиће се састави „Син-
дром”, „Јутарњи програм”,
„Гитарт” и Саша Гамбирожа и
„Несташни”. Од 17.30 ће сви-
рати Тођа и Мизге, а од 18.30
„Резервни план”.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Kонцептуална изложба мулти-
медијалног уметника и писца
Даниела Kовача под називом
„Увек може суровије” отворена
је у петак, 19. новембра, у гале-
рији Градске библиотеке. Изло-
жба приказује низ фотографи-
саних „цитатних механизама”
исписаних на папиру или на
кожи самог аутора.

– Одувек сам желео да пишем
графите по зидовима, али сам
схватио да сам матор за то. Но
досетио сам се да графити могу
да се „пишу” и на „зидовима” на
друштвеним мрежама. И тако
сам у периоду од око две године
исписивао натписе на папиру
или својој кожи, потом их фото-
графисао и постављао на „Инста-
грам”. Уз фотографију сам одмах
додавао и свој коментар који се
помало иронично осврће на нат-

пис на самој фотки. Људи су
јако добро реаговали на то. Када
је галерија „Ремонт” прихвати-
ла моју пријаву на конкурс за
излагаче, формализовао сам те

радове. Опремио сам их и ура-
мио и тако су они добили нови
живот. Желео бих да та изло-
жба настави да живи у разним
својим инкарнацијама како би
је што више људи видело, јер
мислим да је то један добар, вре-
дан и у неком смислу иконичан
сет радова – рекао је Ковач о
својим делима.

Назив изложбе „Увек може
суровије” и чињеницу да су мно-
ги рамови с радовима у библио-
теци постављени накриво, аутор
објашњава овако:

– Ови радови су на неки начин
огледало суровог друштва у коме
данас живимо, али и огледало
усмерено према ономе ко их
гледа, као што су били и огледа-
ло окренуто према мени самом
док сам их правио. Они нам
поручују да смо сви заправо у

истом сосу. Слике су намерно
постављене накриво. Ако не могу
да буду постављене савршено,
онда их је боље распоредити сто-
хастички, односно разбацати их.
Онда све то некако дише и боље
комуницира с простором и са
смислом уопште.

Даниел Kовач је рођен у Пан-
чеву 1974. године. По струци је
електроинжењер. Гитариста је
бенда „Јарболи”, а води и свој
музички пројекат „Јесењи орке-
стар”. До сада је објавио четири
романа, а с првим „Логика реке,
пруге и отпада” (2002) ушао је у
најужи круг за НИН-ову награ-
ду. Поред књижевности и музи-
ке, бави се и визуелним уметно-
стима. Живи и ради у Београду.

Изложба у Градској библио-
теци може се погледати до кра-
ја године.



А онда следи повратак у
цивилизацију и шетња покрај
мини индустријске зоне,
закључно с прилично зарђалим
предузећем – „Бродоремонтом”,
након чега се један за другим
нижу небројени и (у најгорем

смислу те речи) шаролики спла-
вови – од велелепних кућица
на води до распалих крнтија.
Али то је већ друга (тужна)
прича...

Све у свему, да бисте поново
били на кеју, неопходно је затво-
рити круг од око пет километа-
ра, што не одузима више од сат
– сат и петнаест минута лагани-
јег хода. Сасвим пристојно и
довољно за „прву антистресну
помоћ”.

Неколико упозорења за „кон-
зументе”: пре свега, ваља још
једном нагласити колико треба
бити обазрив (док не добијемо
обећану пасарелу!) на мостови-
ма, који су веома уски и непри-
кладни за ходање (нарочито ста-
ри), а притом аутомобили јуре
као фурије. Ако се сами нађете
у Градској шуми, ипак је из
безбедносних разлога најсигур-
није држати се насипа, односно
пратити реку, иако није ника-
кав проблем ни завући се у
густиш, под условом да следите
поменуте обележене стазе. Но
то је ипак боље чинити у мало
већем друштву.

И још нешто – ко очекује неки
спектакуларан провод у Град-
ској шуми, на кривом је путу
јер, изузев бујне вегетације и
неколико кућица, тамо и нема
богзна шта да се види, али тотал-
на опуштенција душе и тела у
овој оази мира и тишине је зага-
рантована.
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У доба ове неолибералне јурња-
ве за модерним егзистенцијал-
ним стандардима, нарочито
откад је загосподарила туробна
пандемијска стега и стрпала нас
у незапамћену изолацију, сваки
вид релаксације витално је добро-
дошао.

Људи који су мислили на сво-
је ментално здравље и раније су
постали свесни колико њиховом
психофизичком стању значи
боравак у природи, што су мно-
ги схватили тек по настанку
коронависруса. Но боље икад
него никад...

А када је о томе реч, свима
прво на памет падне нека пре-
лепа планинска дестинација са
одговарајућом надморском виси-
ном и издашнијом количином
кисеоника, на којој бриге лако
умину.

Међутим, опхрвани теретом
свакодневице, многи то себи
никако не могу да приуште.

Ипак, и за њих има каквог-
-таквог решења. Додуше, тамо
ваздух можда није као онај висо-
когорски, али визуелни дожи-
вљај није ништа мање окрепљу-
јући.

Једно од таквих места нам се
налази тик надомак урбане вре-
ве, а тако је богато зеленилом,
миром и тишином: у питању је
Градска шума.

Они још увек релативно мало-
бројнији схватају да, зарад соп-
ственог добра, морају да се оду-
пру разним „неприродним
силама”, односно да треба само
да учине мали напор и прона-
ђу себи адекватно и колико-
-толико ушушкано место на
којем би се релаксирали на
један тих, миран и сасвим при-
родан начин.

А да би се нормалан и просе-
чан Панчевац што чешће „реа-
нимирао” у природном амби-
јенту, обиљу зеленила, пристој-
ној количини кисеоника, па чак
и у правој, готово нетакнутој
дивљини, није неопходно да
одлети у Амазонију или на сафа-
ри у Танзанију! Или, макар, да
по следовање чистог ваздуха
скокне на Дивчибаре или Тару.

Свакако да је тамо неупоре-
диво здравији амбијент за наша
напаћена плућа, што није лако
(а за неке и никако) изводљи-
во, па нам не преостаје ништа
друго него да се сналазимо на
„локалном” нивоу. У том погле-
ду избора има, па нису лоши
ни Дунав, Песак, Загајичка
брда или Вршачки брег, али и
то изискује немали покрет за
духовно-телесни преокрет, у
шта спада и адекватан утро-
шак времена и новца.

С друге стране, далеко од тога
да Народна башта није (не)бру-
шени драгуљ овог града, премда
је она само једно урбано (доду-
ше, лепо за око и друга чула)
окупљалиште многих Панчева-
ца, којих понекад тамо уме да
буде и превише.

Било како било, понекад је
сасвим довољно имати мрвицу
добре воље, натући патике и кре-
нути у шетњу.

Још само пасарела!

И, коначно, тај предлог за лако
доступан свакодневни једноча-

совни футинг: реч је о Градској
шуми.

То је заправо прича о пешач-
ком (можда и брзоходачком,
па и тркачком) „ђиру”, који
креће од кеја, па иде преко ста-
рог тамишког моста, где треба
бити што опрезнији будући да
је коридор за ходаче на овој
грађевини преузак и постоји
бојазан да вас неко веће и шире
возило, не дај боже, поткачи
или озледи.

Неколико десетина метара
даље је скретање за другу стра-
ну, где се до миле воље може
уживати у окрепљујућем миру
Градске шуме. Додуше, одмах
после спуста ових дана може се
видети шатор у који се вероват-

но на дуже сместила нека ужа-
сима глобализма измучена душа,
јер около има разбацаних ства-
ри и других назнака свакоднев-
ног живота. Но тог Н. Н. насе-
љеника треба оставити на (њему
својственом) миру и наставити
даље насипским путем, који у
време киша може бити и мало
проблематичан за кретање, али
и то има своју драж и држи пода-
ље уштиркане скоројевиће.

Убрзо се наилази на според-
ни пут с десне стране, где се
налази и шумарева кућа, а у
оближњем шумарку могу се
видети инфо-табле које су
поставили чланови Планинар-
ског друштва „Соко”. Поред
тога, они су пре отприлике пет-
шест година то место одреди-
ли и као стартну позицију две-
ју стаза, које се делимично и
преклапају. Једна је дуга осам
метара, а друга четири и углав-
ном вијуга кроз непатворену
дивљину.

Председник поменутог удру-
жења Бранислав Ровчанин исти-
че да су сами чланови постави-
ли маркације, које се редовно
одржавају и поправљају, а има и
информативних табли.

– Важно је истаћи да у Град-
ској шуми обитавају и аутох-
тоне и заштићене врсте, попут
црне тополе и храста лужња-
ка, чији су поједини примерци
огромне величине и стари пре-
ко сто година. Ипак, главна
карактеристика је црна рода,
али она вешто крије своје гне-
здилиште јер, за разлику од
беле, не воли људе. Што се тиче
самог уређења Градске шуме,
било би веома важно урадити
пасарелу, као што је најављено
с надлежног места. Ипак, још
је битније водити рачуна да се
не наруши та дивљина, поред
осталог и зато што нигде не
постоји место с тако живопи-
сном природом које је тако
близу неког града. Иначе, посто-
јала је једна лепа идеја да се
уради бициклистичка стаза од
Панчевачког моста па до наше
шуме, али то је, нажалост, утих-
нуло – каже Ровчанин. 

А с друге стране
(не)цивилизација

И тако, након те лепе релакса-
ције, треба још прећи такозва-
ни нови мост и преводницу,
где ће вас обично дочекати
лавеж наизглед негостољуби-
вих паса, које је довољно само
игнорисати и они ће убрзо оду-
стати од гњаваже.

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” орга-
низују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, то јест
објављене њихове фотографије са основним подацима.
    Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Лабрадор
Мужјак лабрадора, старости до две године,
тражи одговорне удомитеље. Он је кастри-
ран, микрочипован, вакцинисан против
беснила и третиран против паразита.

Научен је на поводац, а треба имати у
виду да је, као млад, прилично хиперакти-
ван, али и мазан. Обожава шетње и да се
игра с другим псима.

ПривременосеналазиуградскомприхватилиштууВласинској1,
а ако га неко тражи, или жели да га удоми, може да се јави на теле-
фон 352-148.

Бела
Нуди се на удомљавање женкица, ста-
ра годину и по дана, која је стерили-
сана, вакцинисана и чипована, а биће
и бесплатно пречипована на усвојите-
ља.

Бела је малог раста, али веома мила
и драга. Некада је била власнички пас,
да би је недавно ухватила „Зоохигије-
на”, па је прошла програм.

Ко жели да усвоји преслатку куцу,
треба само да се јави на телефон
064/861-22-29.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би

да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
     На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ПРАВО МЕСТО ЗА РЕЛАКСАЦИЈУ ОД СВАКОДНЕВНОГ СТРЕСА

ГРАДСКА ШУМА – ОАЗА МИРА НА МИНУТ ОД ГРАДА

ВЕСЛАЧИ ВОЛЕ ДА ТРЕНИРАЈУ

СА ОНЕ СТРАНЕ ТАМИША

Поред још увек ретких шетача,

Градску шуму најредовније

користе чланови Веслачког

клуба „Тамиш”, а тренери мла-

ђих генерација Огњен Матије-

вић и Игњат Радовановић

кажу да им насип и околина

добро дођу за тренинге.

– Ту мање-више обављамо

кондиционе тренинге, и то

углавном на насипу, али нека-

да, уз договор са шумаром,

уђемо и дубље међу дрвеће, а

добро нам дођу и стазе које је

обележио Планинарски клуб

„Соко”. Мало је незгодно када

киша раскваси насипски пут,

односно када туда пролазе

аутомобили и направе „вага-

ше”, па је незгодно и за хода-

ње, а камоли за трчање. Стога

би најбоље било када би био

забрањен саобраћај. С друге

стране, нама би добро дошао

неки полигон за вежбање –

кажу тренери.

Десном обалом реке владају мир, тишина, флора и фауна

Изгледа да је неко нашао свој спокој у Градској шуми

Планинарски клуб „Соко” уредио стазе и поставио табле

Тренери Игњат и Огњен

Поглед на урбану страну



Седам утакмица 
без пораза

У недељу 
против Златибора

Финиш јесење сезоне у Првој
лиги Србије протиче у знаку
Фудбалског клуба Железничар.
Момци које предводи тренер
Драган Аничић „везали” су седам
утакмица без пораза, па после
деветнаест кола заузимају пето
место на првенственој табели.

У четвртак, 18. новембра, у
„зеленој оази” покрај Пескане
одигран је одложени меч осам-
наестог кола, у коме је популар-
на „дизелка” из Панчева избо-
рила тешку, али слатку победу:
Железничар–Графичар 1:0 (0:0).

То није био обичан фудбал-
ски дуел. Била је то „рововска”
битка свих деведесет и „кусур”
минута, јер су бодови били пре-
ко потребни и једној и другој
екипи. И пре него што су судије
означиле почетак сусрета, зна-
ло се да ће бити тешко. Наја-
вљивали су из табора Железни-
чара да им предстоји изузетно
напоран посао, да је Графичар
скуп одличних младих, али и
искусних појединаца и да сигур-
но не заслужује тренутно место
на табели. Тако је и било!

Душан Плавшић и његови дру-
гови од почетка су играли стр-
пљиво и из акције у акцију спро-
водили замисли свог шефа у
дело. Покушао је Лазар Марко-
вић главом, пробао је шут и
Александар Ђорђевић, али у

првом полувремену мреже су
ипак мировале.

После одмора Железничар је
још више почео да стеже обруч

око гола Графичара, држао је
утакмицу под контролом, пола-
ко плео мрежу око шеснаестер-
ца гостију... Стрпљење се испла-
тило у 56. минуту. Идеалан цен-
таршут агилног Предрага Ста-
нимировића на најбољи начин
искористио је сјајни Лазар Мило-
шев. „Полетео” је кроз ваздух и
ударцем главом послао лопту на
место где су желели да је виде
сви који су пратили овај дуел –
иза леђа голмана Графичара.
Имали су и гости неколико
добрих прилика, али под коман-
дом голмана Марка Кнежеви-
ћа, „Жељина” одбрамбена лини-
ја била је непрелазна.

Већ у понедељак, 22. новем-
бра, пред „дизелком” је било
ново велико искушење: Мегдан
у Бачкој Паланци и дуел с бив-
шим суперлигашем.

Водила се велика битка на ста-
диону „Славко Малетин Вава”.
Домаћи тим је из два шута дошао
до велике предности, али фудбал-
ски ратници у бело-плавим дре-
совима ни тада нису посустајали.
Знали су шта желе, увидели да
могу и – успели! Још један тежак
меч окончали су уздигнуте главе:
ОФК Бачка – Железничар 2:2 (1:0).

„Дизелка” је добро ушла у овај

дуел. Напала је ривала на њего-
вом терену, желела је победу...
Водила се велика борба на сре-
дини, али „Жеља” је ипак био
конкретнији и опаснији. И у јеку
офанзиве гостујућег тима, Бач-
ка је после прве озбиљне при-
лике дошла до предности.

С минималном предношћу
домаћег тима отишло се и на
одмор, а наставак меча донео је
нову „рововску” битку, у којој је
„дизелка” опет била некако бли-
жа голу... Како то у фудбалу често
бива, домаћи су у 64. минуту
искористили једну грешку на сре-
дини терена и после брзог кон-
транапада дуплирали своју пред-
ност. Али ни тада није био крај!

Тренер „Жеље” Драган Ани-
чић извршио је праве измене,
„дизелка” је добила ново убрза-
ње... У 75. минуту Лазар Мило-
шев је упутио сјајан центаршут у
срце шеснаестерца домаћег тима,
а искусни Предраг Сикимић био
је на правом месту – 2:1. Уследи-
ла је тотална офанзива екипе из
Панчева! Само шест минута
касније Лука Петровић је про-
дро по левој страни, идеално цен-
трирао, а Лазар Милошев ухва-
тио неодбрањив волеј – фудбал-
ска мајсторија за изједначење.

У последњих неколико мину-
та играла се „викторија” пред
голом Бачке, али домаћи су нека-
ко успели да се одбране.

– У тренуцима наше добре
игре и напада примали смо голо-
ве. Али екипа је још једном пока-
зала карактер, момци се нису
предавали. Морам да похвалим
момке који су ушли с клупе, уне-
ли су нову енергију. То и јесте
снага овог тима. Идемо даље.
Следи нам дуел са Златибором
на нашем терену и позивам нави-
јаче да дођу у што већем броју и
помогну нам да остваримо побе-
ду – рекао је шеф стручног шта-
ба Железничара после меча у
Бачкој Паланци.

До вредног бода дошла је еки-
па у саставу: Марко Кнежевић,
Мирољуб Костић, Марко Кона-
тар, Душан Плавшић, Брана
Илић, Стефан Радојичић, Јор-
дан Јовановић, Лазар Марковић,
Предраг Станимировић, Луи
Жуниор и Обенг Реган. У настав-
ку меча прилику су добили и:
Лазар Милошев, Лука Петро-
вић, Александар Ђорђевић и
Предраг Сикимић, а потом је
повређеног Ђорђевића заменио
Милан Томић. Део још једног
„Жељиног” успеха били су и
Младен Живковић, Дарко Лунц,
Вукашин Луковић, Бојан Трип-
ковић и Димитрије Томовић.

У недељу, 28. новембра, Желе-
зничар на СЦ-у „Младост” доче-
кује Златибор. Ова утакмица
почиње у 13 сати.

СПОРТ
Петак, 26. новембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Љубитељи игре преко мреже у
нашем граду и околини желеће
што пре да забораве викенд за
нама. Једина два одбојкашка
клуба који битишу на територи-
ји града Панчева претрпела су
поразе у својим првенственим
тркама.

У Првој лиги је одигран дер-
би шестог кола, у ком су се у
Тополи састали првопласирани
домаћи тим и екипа из Старче-
ва, која такође претендује на нај-
виши пласман и повратак у елит-
но друштво. Виђена је лепа одбој-
кашка представа, у којој су побе-
ду славили домаћи одбојкаши и
њихови навијачи: Карађорђе–Бо-
рац 3:1, по сетовима 25:19, 25:18,
20:25 и 25:13.

Старчевачки „борци” нису
успели да парирају домаћим
„вождовима”, који су настави-
ли победничку серију, па после
шест кола имају исто толико
победа. За разлику од њих, Борац
је претрпео и трећи пораз у
шампионату, други узастопни,
па ће у наставку шампионата

морати добро да засуче рукаве
како би се вратио на победнич-
ки колосек и остао конкурен-
тан за пласман у српску одбој-
кашку елиту.

Тим који предводе тренери
Војислав Павловић и Душан
Јовић играо је у саставу: Ракита,
Николић, Мадић, Стоковић, Стој-
сављевић, Крстић, Познић,
Дукић, Кнежевић, Ражнатовић,
Рајковић, Зарић, Милетић и
Нинић.

Идућег викенда, тачније у
суботу, 27. новембра, у Хали
спортова на Стрелишту је дуел
имењака. Борац из Старчева
дочекује Борац из Параћина.
Овај меч почиње у 15 сати.

Други узастопни пораз пре-
трпеле су и девојке из Одбојке
013, које се такмиче у Другој
лиги група „Север”. Панчевке су
прошлог викенда у Банатском
Новом Селу од новосадског
Штранд волеја изгубиле са 2:3,

по сетовима 25:18,
15:25, 25:15, 21:25
и 16:18.

Био је то дуел
пун резултатских
преокрета, у коме
је коначан исход
могао да буде и
другачији, само да
је било мало више
концентрације у
редовима домаће
екипе.

Одбојка 013 је
играла у саставу:
Нина Будалић,

Лана Рњак, Драгана Марковић,
Бјанка Петковић, Сара Стани-
мировић, Николина Весковић,
Нина Јовановић, Теодора Минић,
Јована Кљајић, Светлана Ћири-
лов, Јелена Петров и Наталија
Пувалић.

Пред екипом коју предводе
Владимир Јованчић и Небој-
ша Божић сада је тешко иску-
шење у Футогу, где ће укрсти-
ти копља с домаћим Футог
вестом.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКАШКА ЛОПТА КРЕНУЛА У РИКВЕРЦ

На традиционалном међународ-
ном надметању стрелаца „Вал-
тер куп” у Смедереву ове године
се такмичило 250 учесника из
десет земаља. Стрељачка дру-
жина „Панчево 1813” била је
најбројнија, са 24 наступа у току
три дана такмичења.

Алекса Ракоњац је у такмиче-
њу мешовитих парова са Ањом
КнежевићизНовогБеоградаосво-
јио прво место. У гађању из пушке
у групи стрелаца до 18 година
Ракоњац је био други, са 622,5
кругова, а у категорији до 20 годи-
на пласирао се на прво место, са
624,9 кругова. Ипак, у финалу је
заузео четврту позицију, након
хица од 9,7, који га је избацио из
борбе за медаљу у конкуренцији
с репрезентативцима Мађарске,
Хрватске и Србије.

Екипа јуниора до 20 година
заузела је осмо место, а поред
Алексе наступили су и Немања
Ђорђевић, Огњен Лукић, Огњен
Бунчић, Ива Ракоњац и Теодора
Кондић.

Марко Нинковић је у такми-
чењу мешовитих парова с Нађом
Мартиновић из Партизана у гађа-
њу из пиштоља заузео пето место.
Стефан Кешишјан је у пару с
Тамаром Вујичин из Уљме био
шести, док је панчевачки „микс”
Марина Мијатовић и Велимир
Нинковић заузео девето место.

Марко Нинковић је освојио
друго место с 555 кругова у
категорији до 16 година, био је
осми у квалификацијама так-
мичара до 20 година, а у фина-
лу је заузео четврто место, након
слабијег хица који га је изба-
цио с друге позиције у јакој кон-
куренцији с мађарским репре-
зентативцима.

Екипа СД-а „Панчево 1813”
у гађању из ваздушног пишто-
ља освојила је треће место, а
поред Марка наступили су и
Велимир Нинковић и Стефан
Кешишјан, као и млади Нема-
ња Ђорђевић, Огњен Бунчић и
Марина Мијатовић.

Прошлог викенда у Зрењани-
ну је одржано четврто коло Лиге
пионира Војводине у гађању из
ваздушног оружја, на коме је
учествовало и осам такмичара

СД-а „Панчево 1813”.
Огњен Бунчић је освојио сре-

брну медаљу у надметању вазду-
шном пушком, погодивши 182
круга. Сребром се окитила и еки-
па пионира из нашег града, а
поред Бунчића, пуцали су и
Огњен Лукић (166 кругова) и
Алексеј Паповић (149). Учество-
вали су и Мијат Милић и деби-
тант Вукашин Шушић из Ченте,
који има само осам година.

Екипа пионира која се над-
метала у гађању из ваздушног
пиштоља заузела је треће место,
а тим су чинили Огњен Бунчић
(158 кругова), Јован Кондић (104)
и Филип Стефановић (68).

Наредно коло Лиге пионира
Војводине биће на програму 5.
децембра, у Кикинди.

Такође у Зрењанину, прошлог
викенда је одржано и друго коло
Лиге кадета и млађих јуниора
Војводине, а чланови СД-а „Пан-
чево” постигли су запажене
резултате.

У појединачном надметању у
гађању из пиштоља Марко Нин-
ковић је тријумфвовао с 559 кру-
гова, а са истим резултатом побе-
дио је и у конкуренцији млађих
јуниора.

Тим млађих јуниора СД-а
„Панчево 1913” у гађању из стан-
дардног ваздушног пиштоља
освојио је прво место, а поред
Марка, наступили су и Стефан
Кешишјан (547 кругова) и Нема-
ња Ђорђевић (502).

Екипа кадета у гађању из
пиштоља такође је освојила прво
место, а поред Марка и Немање,
наступио је и Огњен Бунчић, који
је погодио 500 кругова.

Тим млађих јуниора у гађању
из пушке зарадио је сребрну
медаљу, баш као и екипа кадета
која је наступила у истом саста-
ву: Огњен Лукић (531 круг),
Немања Ђорђевић (523) и Огњен
Бунчић (511 кругова). Теодора
Кондић је заузела шесто место у
конкуренцији млађих јуниорки,
док је Ива Ракоњац била четвр-
та кадеткиња и седма млађа јуни-
орка.

Наредно коло Лиге Војводи-
не биће одржано крајем јануара
у Врбасу.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ПОГОЂЕНИ „КРУГОВИ” ЗА НОВЕ РАДОСТИ
ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ЖЕЉА” НА СВОМ МЕСТУ – У ВРХУ ТАБЕЛЕ

КАЧАРЕВЦИ „ЗИМУЈУ” НА ДРУГОМ МЕСТУ

Спуштена је завеса на јесењи

део шампионата у Првој

јужнобанатској лиги.

Фудбалери Јединства Сте-

вић су прошлог викенда у

Качареву савладали Парти-

зан из Уљме с 5:0, па ће про-

лећни део шампионата чека-

ти с другог места и са само

три бода мање од лидера,

Радничког из Ковина.

Тренер домаћег тима

Небојша Петровић Марадона

поверење за меч против Пар-

тизана указао је следећем

саставу: Лазовић (Стамено-

вић), Кљајић, А. Санадер, И.

Пешовски (Шаша), С. Пешов-

ски (Балножан), Илић, Ата-

насов, Спасковски, Сефкери-

нац (Ангеловски), Шаренац

(Танасковић) и Младеновић.

Голове за Јединство Сте-

вић постигли су: Шаренац,

Танасковић (два), Младено-

вић и Балножан.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА
Субота, 17.30

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Београд: РАДНИЧКИ – ЖРК ПАНЧЕВО
Субота, 17.30

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–РАВАНГРАД
Субота, 20 сати
Мушкарци
Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА–ЛАВОВИ
Недеља, 19 сати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЗЛАТИБОР
Недеља, 13 сати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – БОРАЦ (Параћин)
Субота, 15 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Футог: ФУТОГ ВЕСТ – ОДБОЈКА 013
Субота, 17 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА
Субота, 20 сати

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – РУ-КОШ
Петак, 20 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО 31:22

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЗАЈЕЧАР 35:19

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Сивац: КРУЛЕ–ЈАБУКА 37:24
Мушкарци
Нови Сад: СЛАВИЈА–ЈАБУКА 33:27
Ада: ПОТИСЈЕ–ДОЛОВО 29:21

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ 90:89

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–ДИНАМО 57:85

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Топола: КАРАЂОРЂЕ–БОРАЦ 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ШТРАНД ВОЛЕЈ 2:3

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ГРАФИЧАР 1:0
Б. Паланка: ОФК БАЧКА – ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО 3:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БОРАЦ 1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ 0:1
Б. Н. Село: СЛОГА–ДОЛОВО 0:2
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ 1:0
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СТРЕЛА 1:4
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ПАРТИЗАН (У) 5:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА 2:0
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – МЛАДОСТ 0:7
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МУНДИЈАЛ 2:4

Велики
суперлигашки
дерби припао
Новосађанима

Девојке из ЖРК
Панчева у стопу
прате лидера

Десето коло Аркус Суперлиге
за рукометаше носило је у себи
и један од највећих дербија
српског рукомета. У Новом Саду
снаге су одмерили домаћа Вој-
водина и панчевачки Динамо,
али домаћи „црвено-бели” су
и овог пута изашли као побед-
ници.

По свему приказаном на
терену дворане „Слана бара”,
домаћи тим није био толико
бољи колико коначан резултат
показује, али Новосађани јесу
заслужено стигли до осме побе-
де у шампионату: Војводина–
Динамо 31:22 (14:11).

Домаћи тим је боље „отво-
рио” дерби, али панчевачки
„жуто-црни” нису отишли у
главни град покрајине с белом
заставом. Момци тренера Нена-
да Краљевског желели су да
играју, да се надигравају и да
покушају да изненаде великог
фаворита.

Већим делом сусрета Војво-
дина је имала предност, али
Динамо је увек био ту, на
„минус” два-три гола разлике,
па победник није могао ни да
се наслути. Ипак, почетком дру-
гог полувремена одлично је
бранио Светислав Веркић, иску-
сни чувар мреже и капитен Вој-
водине, а неколико грешака
гостујућег тима рукометаши
Војводине су умели да казне и
претворе у поготке. На крају,
домаћи тим је можда тријум-
фовао и с превисоким резул-
татом.

– Парирали смо фавориту
колико смо могли. Из овог
пораза морамо да учимо, да
анализирамо своје грешке и да
се припремимо за наредна
искушења – рекао је капитен
Динама Милош Костадиновић.

Тим из нашег града играо је
у саставу: Стаменковић, Милу-
новић, Чабрило, Бошковић
(један гол), Станић, Остојић
(два), Перић, Продановић,
Перовић (пет), Дистол, Павло-
вић (три), Урта, Голубовић
(два), Костадиновић (четири),

Радовић (четири гола) и Бир-
кенхојер (један гол, десет одбра-
на, два седмерца).

Већ у суботу, 27. новембра,
на реду је још један велики
дерби српског рукомета. У Хали
спортова на Стрелишту снаге
ће одмерити Динамо и шабач-
ка Металопластика и не треба
сумњати да ће то бити још јед-

на утакмица за рукометне сла-
докусце. Ко жели да ужива,
нека у 17.30 буде у панчевач-
ком „храму спорта”.

Своје навијаче још једном су
обрадовале девојке из ЖРК
Панчева. Ова сјајна спортска
дружина, која привлачи све
више симпатија поклоника
спорта у нашем граду, оства-

рила је убедљиву победу у деве-
том колу Супер Б лиге и сада
је први пратилац лидера из
Кикинде. Девојке које предво-
де Марко Крстић и Светлана
Ничевски савладале су Зајечар
1949 с 35:19 (17:10).

Коначан резултат довољно
говори о односу снага и деша-
вањима у суботњем дуелу у
Хали спортова на Стрелишту.

Иако су у дуел ушле као апсо-
лутни фаворити, Невена Мар-
кагић и њене другарице нијед-
ног тренутка нису дозволиле
себи да се опусте, па су убе-
дљивом победом најавиле да
спремно улазе у два дербија
који им предстоје.

ЖРК Панчево је играо у
саставу: Милица Илић, Ана-
стасија Грговски (три гола),
Јелисавета Марковић, Невена
Станишковић (четири), Уна
Тодоровски, Владислава Рогу-
ља, Невена Маркагић (седам),
Теодора Станојевић (два), Ива
Грујић (два), Даринка Петро-
нијевић (један), Марија Митрић
(три), Уна Бркић (један), Ана-
стазија Јамбрушић (пет), Ива-
на Станојевић (шест), Теодора
Вранић и Катарина Кепчија
(један гол).

У суботу, 27. новембра, од
17.30, рукометашице ЖРК Пан-
чева у Београду играју дерби
против домаћег Радничког, а
потом им предстоји и дуел с
првопласираном Кикиндом.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Fini

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Te5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

ШАМПИОНИ!
Још једна титула шампиона сти-
гла је у Панчево. Донели су је
пионири Рагби клуба Динамо
1954, који су потврдили да су
тренутно најбољи у нашој земљи.

Прошлог викенда у Београду је
одигран финални меч Пионир-
ског првенства Србије, а популар-
ни „дивљи веприћи” из Панчева у
свим елементима су надвисили
домаћи РК Рад, па су остварили
убедљив тријумф од 45:15.

– За ово смо се спремали чита-
ве сезоне, а круна успеха нашег
клуба дошла је с новом титу-
лом, што доказује да је омла-
динска школа Динама доми-
нантна у српском рагбију – рекао
је тренер Никола Адвигов.

Шампиони Србије постали су:
Вук Олушки, Филип Гроздић,
Лазар Гроздић, Матеја Крчади-
нац, Никола Клисурић, Андреј
Гмијовић, Стефан Бореновић,
Немања Аџић, Матеја Царан,
Матеја Бојовић, Игор Марић и
Димитрије Трумбеташ, а тим су
предводили тренери Никола
Адвигов и Душан Гавриловић.

МЕДАЉЕ
КАО ПЕРЛЕ...

Прошлог викенда у Новом Саду
је одржано Првенство Војводи-
не у бадминтону за сениоре и
јуниоре, на коме су такмичари
Динама били врло успешни.

Марија Самарџија и Маша
Алексић постале су двоструке
првакиње Војводине. Марија је
освојила титулу у мешовитом
дублу у пару са Илијом Павло-
вићем (Нови Сад), а Маша је
заслужила шампионски пехар у
конкуренцији женског сингла,
док су заједно освојиле титулу
првакиња у категорији дубла.

Првак Војводине у мушком
дублу постао је и Михајило Виг
у пару са Игором Бјеланом (Нови
Сад). Сребрна одличја су зара-
дили Катарина Виг у дублу с
Мином Бикицки (Нови Сад), као
и Вања Бокан у мушком дублу
са Илијом Павловићем. Брон-
зане медаље су освојили Маша
Алексић и Вања Бокан у мешо-
витом дублу, Стефан Мијатовић
у синглу, као и Катарина Виг
такође у синглу. На корак до
медаље били су Иван Косано-
вић и Предраг Станимировић у
мушком дублу, који су у изузет-
но неизвесном мечу за бронза-
ну медаљу изгубили од такми-
чара Баната из Зрењанина.

У јуниорским категоријама
бронзане медаље су освојили
Бошко Јаковљевић и Јана Сто-
шић, а запажени су били и Теа и
Миа Станимировић и Иван Деља.

Утакмицама десетог кола про-
шлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Адмирал Бет кошаркашкој лиги
Србије. Кошаркаши Тамиша су
на програму имали гостовање у
главном граду и мегдан са ОКК
Београдом.

Као и увек када се састају ова
два ривала, тако је и суботња
утакмица била узбудљива и
неизвесна до самог краја, а после
истека четрдесет минута радо-
вао се спретнији и срећнији тим,
који је победу извојевао у послед-
њим секундама драматичног дуе-
ла: ОКК Београд – Тамиш 90:89,
по четвртинама 21:26, 24:25,
22:20 и 23:18.

Популарни „клонфери” су тако
остварили пету победу у сезони,
док је тим из нашег града упи-
сао и шести пораз у свој салдо.

Момци које предводи тренер
Бојан Јовичић веома добро су
започели овај сусрет. Држали су
утакмицу под својом контролом,
били су у константној предно-
сти, прве две четвртине решили
су у своју корист, а на одмору су
имали шест поена „вишка”
(45:51).

Друго полувреме је донело
бољу игру домаћег тима, али и

много грешака екипе из Панче-
ва. Како се меч ближио крају,
Београђани су постајали све
сигурнији, а момци из Тамиша
почели су да срљају... Двадесе-
так секунди пре краја постигну-
та је и „тројка”, која је одлучила
победника...

– Момци из ОКК Београда
играли су са огромном енерги-
јом и заслужили су срећу на кра-
ју. Ми смо направили много
индивидуалних грешака, које су
нас коштале победе. Морамо да
седнемо, да се погледамо у очи
и да пронађемо узроке слабијих
издања. Почев од мене, као капи-
тена екипе... Очекује нас изузет-
но тешка утакмица с Војводи-
ном, али морамо како знамо и
умемо да се издигнемо из ове
ситуације – рекао је капитен
Тамиша Саша Радовић.

Двоцифрен поентерски учи-
нак у поразу од ОКК Београда
имали су Иван Смиљанић (18
поена), Сандро Санадзе (15),
Василије Ковачевић (13) и Лазар
Лугић (10 поена).

– Честитам играчима ОКК
Београда, јер су показали изузе-
тан карактер. Мој тим је правио
много глупости на терену, почев
од плејмејкера, па даље. Јако

сам разочаран, не само крајњим
исходом, јер смо овај меч мора-
ли да добијемо, већ односом
појединих играча који као да не
знају ни кошаркашку азбуку.
Имали смо чак седамнаест изгу-
бљених лопти, поново су доно-
шене погрешне одлуке, момци
уопште нису били у фокусу. И
поред свега, контролисали смо
меч, водили и, на крају, опет
глупост – не испоштују шта им
се каже. Опет имамо и пробле-

ма, Павићевић се поново разбо-
лео, Лугић је играо буквално без
иједног тренинга, али шта је –
ту је. Морамо да гурамо даље –
видно разочаран говорио је Бојан
Јовичић на конференцији за
новинаре после утакмице.

У суботу, 27. новембра, Тамиш
ће бити на новом великом иску-
шењу. У Халу спортова на Стре-
лишту долази новосадска Вој-
водина. Ова утакмица почиње у
20 сати.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СУБОТА – ДАН ЗА ТЕШКЕ ИСПИТЕ!
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Закључај врата
Заштитити се од разних лудака такође је битно.

    Ипак, закључавање у себе није најбоље решење.

    С временом, зарђају и ланци и локоти којима се затвараш.

    И одговарајуће кључеве можеш да изгубиш...

    Заборавиш чему је уопште служило затварање.

    Из тог разлога ваља закључати врата сподобама.

    А ти имаш свој пут.

    И кључеве сутрашњице у џепу.

Већ је зима дуга и хладна
Необично је важно да имаш чиме да се угрејеш.

    Јер, дуготрајна хладноћа изнутра води ка смрзавању.

    Емоција, пре свега.

    Дешава се...

    Иако то није баш, онако људски гледано, пожељно.

    Зато, треба набавити бунду.

    Али ону која штити природу.

    Твоју и свих око тебе.

Потпали ватру
Дође онда време да упалиш ватру.

    Имаш материјал, огњиште, идеју како.

    Све би онда требало да је једноставно.

    Хмм, немаш сигурност у следећи потез.

    Нећкаш се, размишљаш...

    Можда је твоја унутрашња температура сасвим океј...

    Не, ти желиш да се презнојиш!

    И ето акције усред сунчаног дана.

µМ. Шупица?С. Трајковић

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КАРАТИСТА НА ПЛАНЕТИ

СВЕТСКО СРЕБРО СТИГЛО У ПАНЧЕВО

Друга по реду манифестација „ISF World
Cool Games” одржана је од 9. до 13.
новембра у Украјини, земљи која је и
оснивач ових игара. Занимљиво такми-
чење налази се у систему Интернацио-
налне федерације за школски спорт и
намењено је ученицима средњих школа.

Ове године Србију су представљали
ученици Гимназије „Урош Предић” из
Панчева: Љубица Поповић, Александра
Папулић, Јована Радмановић, Емилија
Додић, Марко Параушић, Димитрије
Новићевић, Дамјан Марковић и Дими-
трије Јанкулов, а екипу је предводила
професорка Александра Радмановић.
Наши млади суграђани су се такмичи-
ли у штафетним играма, у којима се
оцењују спретност, окретност и брзина,

и освојили пето место.
Концепт ових игара омогућио је уче-

сницима да развијају своје моторичке
способности и тимски дух, али и да
склапају пријатељства са својим рива-

лима из других држава кроз заједнич-
ке активности, упознајући и њихове
културе. Поред такмичарског дела, уче-
ници су представили Србију узбудљи-
вим наступом у току којег су носили
мајице с ликовима наших познатих и
прослављених спортиста, научника и
уметника.

Уследило је и „Вече нација”, на којем
су учесници из других земаља имали при-
лику да сазнају нешто више о Србији и
послуже се кондиторским производима.

Путовање у Кијев и учешће наших уче-
ника на овој манифестацији омогућио је
Савез за школски спорт Србије. Идеја је
да се оваква врста такмичења имплемен-
тира и у наш систем школских спорт-
ских такмичења. А. Ж.

После готово двогодишње паузе, у субо-
ту, 20. новембра, одржан је двадесет пети
пливачки митинг под називом „Међуна-
родни куп Панчева”. Учествовало је 429
пливача из 28 клубова из Србије и из
четири клуба из Босне и Херцеговине.

Пливачки клуб Динамо се представио с
56 такмичара, одкојих је14 наступилопрви
пут, а освојено је 29 медаља, од чега шест
златних, 16 сребрних и седам бронзаних.

Ива Врањеш је била трећа на 100 м
леђно, док је Дагмар Хусарик победила
на 200 м краул, а сребро јој је припало на
100 м леђно. Андреа Нађ је освојила сре-
брне медаље на 100 м краул, 100 м прсно
и 200 м краул, а Марта Константинов и
Нина Чича тријумфовале су на 100 м
прсно у својим категоријама. Даница Кон-
стантинов је најсјајнија одличја зарадила
на 100 м леђно и 100 м мешовито, а Срна

Милутиновић на 100 м делфин. Мила
Матић је друга стигла на циљ у трци на
50 м прсно, док је Никола Латиновић био
трећи на дупло дужој дистанци истим
стилом. Стефан Милтеновић је био дру-
ги на 200 м и 400 м краул и трећи у трци
на 100 м истим стилом. Мартин Ћирко-
вић је зарадио сребро на 100 м делфин и
бронзу на 100 м прсно, а Лазар Станчул
је одличја истој сјаја заслужио на 400 м
краул и 100 м мешовито. Милутин Јоцић
је био други у тркама на 50 м делфин,
краул и леђно и 100 м мешовито. Илија
Пушеља је освојио сребро на 50 м прсно,
Дамјан Милосављев на 50 м леђно, а
Милош Пантић на 50 м краул.

Одличне су биле и штафете клуба из
нашег града. У трци на 8 x 50 м прсно
треће место су освојили: Дагмар Хуса-
рик, Андреа Нађ, Марта Константинов,

Нина Чича, Никола Латиновић, Виктор
Нађ, Стефан Милтеновић и Мартин Ћир-
ковић. Динаму је бронза припала и у трци
на 4 х 100 мешовито, а пливали су: Даг-
мар Хусарик, Андреа Нађ, Стефан Мил-
теновић и Мартин Ћирковић.

Највећу пажњу на панчевачком митин-
гу увек привуче меморијална трка на 100
м краул „Золтан Апро”. Ове године су
пехар и златна медаља отишли у руке
пливача сарајевске Босне. Харис Шута је
ову дисциплину испливао с временом
53,94, а награду му је уручила Илона
Апро, Золтанова сестра. А. Ж.

ТРАДИЦИОНАЛНИ МИТИНГ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДИНАМА

ПАНЧЕВО ПОНОВО У ЗНАКУ ПЛИВАЊА

НЕШТО НОВО И САСВИМ ДРУГАЧИЈЕ

ТАКМИЧЕЊЕ, УПОЗНАВАЊЕ КУЛТУРА, ДРУЖЕЊЕ...

Шест дана врхунских
борби у Дубаију

Динамов вицешампионски
трио – Битевић,
Салапура и Стојадинов

Сениорска репрезентација Србије у
каратеу остварила је велики успех на
Светском првенству које је одржано
од 15. до 21. новембра у Дубаију.

Најбољи борци које наша земља има
надметали су се у изузетно јакој конку-
ренцији, али и поред тога још једном су
Србију сврстали у сам светски врх у
каратеу. Јована Прековић је још једним
величанственим тријумфом задивила
планету, а фантастични су били и наши
момци – сениорска екипа репрезента-
ције Србије у борбама окитила се сре-
брним одличјем. Велики допринос оства-
ривању оваквог успеха дао је и Карате

клуб Динамо, а за то су најзаслужнији
такмичари Слободан Битевић и Ђорђе
Салапура, као и тренер Предраг Стоја-
динов.

Капитен репрезентације Србије Сло-
бодан Битевић наступио је само у екип-
ном делу такмичења и као прави вођа
довео тим младих такмичара до вице-
шампионске титуле.

У првом колу наши такмичари су
били слободни, а потом су пред сјајним
момцима из Србије оружје морале да
положе репрезентације Швајцарске,
Северне Македоније, Азербејџана и Узбе-
кистана. Спој искуства и младости у
нашем националном тиму још једном
је показао своју снагу, па је после сре-
брне медаље у Токију 2008. године и
златног одличја у Београду 2010. наш
тим поново дошао до финала.

Поред Слободана Битевића, вицешам-
пиони света постали су и: Љубиша
Марић, Владимир Брежанчић, Ђорђе

Салапура, Стефан Јоксић, Богдан Три-
кош и Ђорђе Тешановић.

У великом финалу репрезентација Ита-
лије је ипак за нијансу била боља од наших
репрезентативаца, па је заслужено осво-
јила титулу шампиона света.

Јована Прековић је освајањем златне
медаље у категорији до 61 кг у овој годи-
ни комплетирала све титуле (олимпиј-
ску, светску и европску) и доказала да је
тренутно најбоља каратисткиња на свету.

Млада Ивана Перовић у свом дебију
у категорији преко 68 кг заузела је
одлично пето место.

Такмичари Динама Марина Ради-
чевић и Ђорђе Салапура надметали су
се у појединачној конкуренцији. Мари-
на је у категорији до 68 кг претрпела
пораз у првом колу од ривалке из Кени-
је, док је Ђорђе у првом мечу победио
представника Албаније, али је у дру-
гом колу изгубио од такмичара из
Чилеа. А. Живковић


