
оси гу ра ће да НИС оста не лидер на
вео ма зах тев ном и кон ку рент ном
реги о нал ном тржи шту нафт них дери -
ва та. Уве рен сам да ћемо, захва љу ју -
ћи успе шној сарад њи два ју кључ них
акци о на ра, ’Гаспром њеф та’ и Вла де
Репу бли ке Срби је, наста ви ти раз вој
НИС-а и бити при мер дру ги ма како
по ефи ка сно сти посло ва ња, тако и по
ува жа ва њу прин ци па одр жи вог раз -
во ја – рекао је гене рал ни дирек тор
НИС-а.

Успе шна сарад ња
Наста вак модер ни за ци је пан че вач ке
рафи не ри је посеб но је обра до вао
пред сед ни ка Срби је Алек сан дра
Вучи ћа, који је у свом обра ћа њу
иста као да је ово само наста вак вео -
ма успе шне сарад ње две ју држа ва.
Посеб но је захва лио Алек сан дру Дју -
ко ву, пред сед ни ку Управ ног одбо ра
„Гаспром њеф та”, који је пра ви и
искре ни при ја тељ Срби је, и нагла сио
да руска ком па ни ја „Гаспром њефт”

финан си ра уну тра шњу деко ра ци ју
купо ле Хра ма Све тог Саве у скло пу
про гра ма подр шке хума ни тар ним
про јек ти ма у обла сти кул ту ре и очу -
ва ња исто риј ског насле ђа Срби је. Он
је рекао да је НИС вео ма зна ча јан
зајед нич ки про је кат руске и срп ске
вла де, у коме руска стра на има већи -
ну, и да смо и те како зна ча јан парт -
нер са сво јих 29 про це на та вла сни -
штва.

– Хоћу да захва лим „Гаспром њеф -
ту” на огром ном тру ду и енер ги ји, јер
већ три годи не зајед нич ки ради са
срп ским делом у НИС-у да се постиг -
не план и напра ви дого вор како да
кре не мо у про цес дубо ке пре ра де.
Мно го годи на се при ча ло коју нај бо -
љу мето до ло ги ју и тех но ло ги ју да
при ме ни мо. Ево нас данас на гра ди -
ли шту и за две годи не оче ку је мо
изван ред не резул та те дубо ке пре ра де.
До данас, инве сти ци је НИС-а обез бе -
ди ле су да има мо нај бо ље гори во у
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и позиви
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Раз вој пре ра ђи вач ких
капа ци те та 
и импле мен та ци ја 
модер них тех но ло ги ја

Вучић: „Дубо ка пре ра да
слу жи даљем раз во ју 
и напрет ку земље и од 
ње ћемо има ти огром не
еко ном ске и еко ло шке
кори сти”

Ком па ни ја НИС је у поне де љак, 23.
окто бра, зва нич но запо че ла реа ли за -
ци ју дру ге фазе модер ни за ци је рафи -
не риј ског ком плек са у Пан че ву. Тога
дана у Рафи не ри ји наф те Пан че во
све ча но је обе ле жен поче так изград -
ње постро је ња за дубо ку пре ра ду с
тех но ло ги јом одло же ног кок со ва ња.

Све ча ном дога ђа ју су при су ство ва -
ли Алек сан дар Вучић, пред сед ник
Репу бли ке Срби је, Алек сан дар Чепу -
рин, амба са дор Руске Феде ра ци је у
Срби ји, Алек сан дар Дју ков, пред сед -
ник Управ ног одбо ра „Гаспром њеф -
та”, Игор Миро вић, пред сед ник
Покра јин ске вла де, Алек сан дар Ан-
тић, мини стар рудар ства и енер ге ти -
ке Срби је, Кирил Тјур де њев, гене рал -
ни дирек тор НИС-а, чла но ви Вла де
Репу бли ке Срби је, пред став ни ци
локал не само у пра ве гра да Пан че ва и
број не зва ни це.

У свом поздрав ном гово ру Кирил
Тјур де њев је рекао да је реа ли за ци ја
про јек та „Дубо ка пре ра да с тех но ло -
ги јом одло же ног кок со ва ња” нова
пре крет ни ца у раз во ју НИС-а и зна -
ча јан корак у даљој модер ни за ци ји
Рафи не ри је наф те у Пан че ву.

– Ова инве сти ци ја је зна чај на и за
цео нафт ни сек тор у Срби ји. Раз вој
пре ра ђи вач ких капа ци те та и импле -
мен та ци ја модер них тех но ло ги ја

НИС ЗАПО ЧЕО ДРУ ГУ ФАЗУ МОДЕР НИ ЗА ЦИ ЈЕ РАФИ НЕ РИ ЈЕ НАФ ТЕ У ПАН ЧЕ ВУ

ПРЕ КРЕТ НИ ЦА У РАЗ ВО ЈУ
овом делу Евро пе, што може те да пре -
по зна те када иде те на годи шњи
одмор. За сва ког чове ка у Срби ји је
бит но да зна да дубо ка пре ра да слу жи
даљем раз во ју и напрет ку земље и да
ћемо има ти огром не еко ном ске и еко -
ло шке кори сти, али да ће то Срби ју на
нивоу зема ља које има ју зна ча јан део
инве сти ци ја још више да подиг не у
овом реги о ну – рекао је пред сед ник
Вучић и додао да НИС нај ви ше
допри но си буџе ту Срби је: од почет ка
годи не у држав ну касу се сли ло више
од 100 мили јар ди дина ра, што је 16
одсто укуп ног при ли ва.

Свет ска, а наша
Пово дом све ча ног обе ле жа ва ња
радо ва у кру гу пан че вач ке рафи не -
ри је Алек сан дар Дју ков је иста као да
ова инве сти ци ја пред ста вља нову
стра ни цу исто ри је у раз во ју ком па -
ни је НИС.

– Отва ра ју ћи про је кат дубо ке пре -
ра де наф те у Рафи не ри ји наф те Пан -
че во, почи ње мо дру гу фазу модер ни -
за ци је овог ком плек са. Прва фаза
модер ни за ци је нам је дозво ли ла да
ову рафи не ри ју дове де мо у ранг
воде ћих у Евро пи у овој обла сти. Са
завр шет ком дру ге ета пе рафи не ри ја
у Пан че ву биће у истом ран гу са свет -
ским рафи не ри ја ма, јер ћемо дуби ну
пре ра де дове сти до 99 про це на та –
изја вио је Алек сан дар Дју ков.

Он је додао да је ова руска енер гет ска
ком па ни ја од 2009. годи не уло жи ла
више од 2,5 мили јар ди евра у раз вој,
што је омо гу ћи ло НИС-у да поста не
један од енер гет ских лиде ра у овом
реги о ну. Потвр дио је да је поче так
реа ли за ци је овог про јек та вео ма јасан
пока за тељ да су наме ре Вла де Срби је
и руске стра не, када је реч о раз во ју
НИС-а, вео ма јасне – „Гаспром њефт”
ће и даље ула га ти сред ства у руско-
-срп ску ком па ни ју НИС.

» Наставак на страни 5
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Зашто да се сти ди мо
про шло сти?

Када гово ре, пишу или дају изја ве о
ситу а ци ји у Срби ји, неки запад ни
поли ти ча ри, нови на ри и инте лек ту -
ал ци као да још увек живе у про шло -
сти. Изгле да да је за њих вре ме ста ло
у деве де се тим годи на ма про шлог
века и да се ништа није про ме ни ло
од вре ме на када смо стал но били кри -
ти ко ва ни због рато ва, кри ми на ла на
бео град ским ули ца ма, Мило ше ви ћа,
Арка на, дога ђа ја у Босни, Хрват ској
и на Косо ву. Због тога они сма тра ју
да Срби ја и дан-данас тре ба да се сти -
ди сво је про шло сти.

Један од при ме ра за такав начин
раз ми шља ња виде ли смо ових дана,
када је „Вашинг тон пост” кри ти ко -
вао Срби ју због одлу ке да гене ра ли
Лаза ре вић, Делић и Дико вић поста -
ну пре да ва чи на Вој ној ака де ми ји.
Један од нај по зна ти јих днев них
листо ва на све ту назвао је сву тро ји -
цу ових офи ци ра рат ним зло чин ци -
ма и обја вио да је немо рал но и недо -
пу сти во то што је одлу че но да они
буду пре да ва чи.

То је на свом „Тви тер” нало гу поно -
вио и амба са дор САД у Срби ји. Из
њего ве сагла сно сти с редак циј ским
ста вом „Поста” јасно се види да и он
још увек сма тра Срби ју и срп ску вој -
ску крив цем за све, иако је про шло
седам на ест годи на од рата на Косо ву.

Нажа лост, он није једи ни који тако
раз ми шља. Нове кри ти ке на рачун
гра ђа на Срби је ових дана је упу ти ла
немач ка књи жев ни ца Хер та Милер,
гошћа Међу на род ног сај ма књи га, на
три би ни одр жа ној у Југо сло вен ском
драм ском позо ри шту.

Она је изја ви ла да гра ђа ни Срби је
мора ју да живе са исти ном да су сами
себи нане ли пат њу и да се на Косо ву
дого ди ло мно го тога лошег уз при су -
ство наци о на ли зма, у чему је уче ство -
ва ла Срп ска пра во слав на црква.

Немач ка књи жев ни ца је тиме пока -
за ла да и она, попут мно гих на Запа ду,
сма тра леги тим ним колек ти ви зо ва ње
кри ви це и да мисли да због оног што се
деша ва ло деве де се тих годи на и даље
тре ба да испа шта ју сви гра ђа ни Срби је.

Такво раз ми шља ње је апсурд но и
нео др жи во, јер о поли ти ци било које
држа ве на све ту одлу чу ју поли ти ча -
ри који је воде, а не њени гра ђа ни. За
све што се деша ва ло деве де се тих
годи на про шлог века у Срби ји крив
је Сло бо дан Мило ше вић, а шта су о
њему мисли ли гра ђа ни Срби је, пока -
за ли су 5. окто бра 2000. годи не.

Гошћу из Немач ке тре ба ло би под -
се ти ти да ни њеним суна род ни ци ма
по завр шет ку Дру гог свет ског рата
није намет ну та колек тив на кри ви ца.
Уме сто тога, САД су од 1947. до 1951.
годи не обил но финан сиј ски пома га -
ле тада шњу Запад ну Немач ку кроз
тзв. Мар ша лов план, захва љу ју ћи
чему је она и дан-данас јед на од нај -
ја чих зема ља на све ту. М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Панчевачки олош не мирује.

Ових дана у строгом центру града

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 27. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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САВЕТ ЈЕ ОДГО ВОР НА ПИТА ЊЕ НА КОЈЕ ВЕЋ ЗНА МО ОДГО ВОР,
АЛИ НАМ СЕ ОН НЕ СВИ ЂА.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Ерика Џонг

Буда ла сто
Или ја Сера фи мо вић, првак све та у реша ва њу шахов ских про бле -
ма, и Филип Кру мес, вир ту о зни вио ли ни ста – добит ни ци су Новем -
бар ске награ де Гра да Пан че ва!

Нису! Нови нар ска пат ка. Иако су то поред десе ти не оста лих
сугра ђан ки и сугра ђа на при зна ње и заслу жи ли, нису га доби ли.
Раз лог је про за и чан: нико их није пред ло жио. Да ли се ради о
помањ ка њу пове ре ња гра ђа на у систем, начин одлу чи ва ња о томе
ко ће бити у глав ној уло зи на све ча но сти пово дом Дана гра да, или
о нече му петом – не зна се. Факат је да је послат мали број пред -
ло га за лау ре а те. Чули смо да су се и чла но ви жири ја за доде лу
награ де изме ђу себе дого во ри ли да сле де ће годи не апе лу ју на
Пан чев ке и Пан чев це, под стак ну их да се сете нај у пе ча тљи ви јих
осо ба из свог окру же ња, како би избор био онај пра ви: толи ко је
оних које свет при зна је, а град у ком су рође ни не позна је.

Тужно.

* * *
Мла ди про да вац ружа ром ске наци о нал но сти, у касно после под -
не, при ла зи кафан ском сто лу за којим седе дама и три мом ка.
Посао му је да про ба да ува ли све три руже које држи у руци.

Мла дић се обра ћа нај ста ри јем мушкар цу у дру штву. Он га пита
пошто је цвет, купу је га и упу ћу је до сусед ног сто ла, једи ног још
зау зе тог, где пар пије кафу. Гово ри му: ако тамо шњи кава љер не
купи ружу, вра ти се код мене, купи ћу обе по цени јед не. Про да -
вац се само изма као два-три кора ка и вра тио; зна се шта је сигу -
ри ца. Нај ста ри ји је додао исто нов ца коли ко је изву као из прве,
купио још два цве та и рекао мла ди ћу: „Ниси ни питао, могао си
да узмеш дупло нов ца, можда. Али ти играш на сигур но. Тако се
не послу је. Ипак, добро ти је, не жалиш се”.

Купац цве ћа је Жозеф Лон чар, срп ски мар ке тин шки отац, један
од дво ји це добит ни ка ово го ди шње Новем бар ске награ де гра да.
Дру ги је Михај ло Јовић, про фе сор у нашој музич кој шко ли, који
би за ову крат ку при чу на кеца могао да напи ше ком по зи ци ју као
под ло гу.

Или би Јовић могао да ство ри нуме ру пре ко које би Лон чар
испи сао сце на рио за спот. Кад се кре а тив ни спо је, све је могу ће.
Чести та мо обо ји ци!

* * *
Тешко је бити возач у Пан че ву: ако живиш у Босан ској (еј, босан -
ској...) ули ци на Миси, то је ско ро немо гу ће. Пау ци што оби та ва -
ју на Гим на зиј ском тргу тре ба тамо да се пре ме сте!

Кад скре неш у прву лево после сема фо ра, имаш шта да избе га -
ваш: пар ки ра не на сва чети ри упа ље на све тла, оне што су јед но -
став но оста ви ли ауто мо бил и нема их, тран спорт на вози ла... Опа -
сно! Хеј сел! Сао бра ћај но расу ло се не деша ва само тамо: од буске
ста ни це до епи цен тра гра да, лиме ног трга, мораш да пра виш сла -
лом како би се избо рио са „на сва чети ри” пре пре ка ма. Ризи ци,
фил мо ви, гураш на осе ћај... Шума хер је мали миш у поре ђе њу с
про сеч ним Пан чев цем!

* * *
Кад си послед њу књи гу про чи тао, дома ћи не?

Када пот пи сник тек ста сам себи поста ви ово пита ње, то зна чи
да је дого ре ло! Још стра шни је је, пони зно при зна је мо, када се
овог пита ња сети мо током тра ја ња Сај ма књи га у Бео гра ду. Сра -
мо та!

Јер, да ли ишта попут речи може да нас наве де на пут пошто
смер изгу би мо, да нас трг не из коло те чи не, пока же нам да смо
живи, да нам да знак... Рето рич ко је пита ње, зато нема упит ни ка.
Ето, опет се пра ви мо памет ни, не при зна је мо да смо глу пи... Ццц...

Књи гу у руке, дома ћи не!
Без фило зо фи је, фло ску ла и набил до ва ног поен ти ра ња. Ко не

чита – буда ла.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић



СЕД МИ ФЕСТИ ВАЛ ХУМО РА И САТИ РЕ „ЖАО КА”

Мно го афо ри за ма и сме ха у Кача ре ву
Сед ми фести вал хумо ра и
сати ре под нази вом „Жао ка”
биће одр жан наред ног викен -
да у орга ни за ци ји Дома кул ту -
ре у Кача ре ву.

Нај пре ће у петак, 27. окто -
бра, као и рани јих годи на,

мали ша ни прак тич но отво ри ти
мани фе ста ци ју. Пово дом тога
поно во су орга ни зо ва ни ликов -
ни и лите рар ни кон кур си на
тему „Здра ва хра на – брза хра -
на”, у које су били укљу че ни
уче ни ци свих основ них шко ла
с тери то ри је Пан че ва. Упра во
изло жбом кари ка ту ра наста лих
на ради о ни ца ма Нико ле Дра -
га ша у 19 сати у Дому омла ди -
не поче ће „Мала жао ка”. Потом

ће мали ша не уве се ља ва ти ма-
ђи о ни чар Лука Ива но вић, а
одмах затим афо ри зме за децу
чита ће позна ти бео град ски
сати ри чар Алек сан дар Чотрић,
као и Зоран Т. Попо вић, дома -
ћин, води тељ и ини ци ја тор овог

дога ђа ја. Њих дво ји ца ће и
доде ли ти награ де нај бо љи ма на
поме ну тим деч јим кон кур си ма.

Наред ног дана, у субо ту, 28.
окто бра, биће одр жа на „Жао -
ка” за одра сле, која ће бити
отво ре на, тако ђе, у 19 сати у
Дому омла ди не, изло жбом
кари ка ту ра Гора на Ћели ћа ни -
на из Вар ва ри на, о чијем лику
и делу ће гово ри ти Нико ла
Дра гаш.

Глав ни део про гра ма поче -
ће насту пом нај по зна ти јих
мај сто ра хумо ра и сати ре, када
ће, поред селек то ра фести ва -
ла и више стру ко награ ђи ва ног
пан че вач ког спи са те ља Зора -
на Т. Попо ви ћа, сво је афо ри -
зме пред ста ви ти и Горан Мра -
кић (Теми швар, Руму ни ја),
Мила дин Берић (Бања лу ка, -

Репу бли ка Срп ска), Мари на
Мар ко вић (Ниш), као и Бео -
гра ђа ни – Алек сан дар Чотрић,
Душан Пуа ча, Сло бо дан Си-
мић, Горан Радо са вље вић и
Мио драг Сто шић, који ће ујед -
но води ти про грам, а затим и
насту пи ти с бен дом „Грба ве
тан ге”.

Ј. Ф.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, прва
и једи на уста но ва тог типа у
Вој во ди ни, кон стант но ради
на про ши ре њу бога тог спек -
тра сво јих услу га, због чијег
ква ли те та је већ постао
непре ва зи ђен, и то не само
по мишље њу број них Пан -
че ва ца и Пан чев ки већ и ста -
нов ни ка чита вог јужног
Бана та.

Савре ме ни уре ђа ји, љуба -
зно осо бље, при ја тан амби -
јент, брза и про фе си о нал на
услу га, све већи број пре -
гле да који се у нашем гра -
ду не раде ни на јед ном дру -
гом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издво ји ли задо вољ ни кли -
јен ти Заво да „Пан че вац”.

Наста вља ју ћи миси ју да
поста не прва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, Завод шири
и свој струч ни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од нај це ње ни јих струч ња ка
из Кли нич ког цен тра Срби -
је и са Инсти ту та „Деди ње”
у Бео гра ду.

Тако сада кори сни ци
услу га Заво да „Пан че вац”
има ју при ли ку да субо том
ура де ултра звуч ни пре глед
абдо ме на и мале кар ли це,
који оба вља ради о лог др
Љуби ца Лазић из Кли нич -
ког цен тра Срби је. Довољ -
но је рећи да др Љуби цу
Лазић коле ге сма тра ју јед -
ним од нај бо љих дијаг но -
сти ча ра у нашој земљи.
Уско ро ће, тако ђе субо том,
заин те ре со ва ни моћи да
ура де и све врсте ултра звуч -
них пре гле да срца, рачу на -
ју ћи и пре глед сон дом пре -
ко јед ња ка (ТЕЕ). И за ову
услу гу анга жо ван је један од

воде ћих струч ња ка у тој
обла сти – dr sc. med. Сло -
бо дан Томић, кар ди о лог,
док тор меди цин ских нау ка
и маги стар кар ди о ло ги је са
Инсти ту та „Деди ње”.

Поред све га наве де ног,
Завод „Пан че вац” издва ја се и
по томе што у хема то ло шко-
-био хе миј ској лабо ра то ри ји
те уста но ве паци јен ти већи -
ну вери фи ко ва них, кон тро -
ли са них и суми ра них резул -
та та могу доби ти за све га сат
вре ме на.

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки и
Пан че ва ца бира Завод „Пан -
че вац”, посеб но онда када је
нео п ход но ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на јед ном месту
и доби ти резул та те што пре.

С тим у вези, тре ба под се ти -
ти и на то да се у Заво ду,
при ме ра ради, све врсте
лекар ских уве ре ња изда ју за
мак си мал но два сата.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више о
томе, као и о додат ним
погод но сти ма које оства ру ју
сви они који посе ду ју лојал -
ти кар ти це Ауто-цен тра
„Зоки”, погле дај те на рек-
лам ним стра на ма акту ел ног
бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-
90-903, а ово су ујед но и
бро је ви путем којих се
зака зу ју пре гле ди. Ново сти
може те пра ти ти и на сај ту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да. Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 27. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац” 
први у све му

АКЦИ ЈА У „НИКО ДЕНТ МЕДИ КУ”

Попуст 
на про те тич ке услу ге

Од самог отва ра ња,
кра јем про шле годи -
не, Цен тар за хит ну и
реста у ра тив ну сто ма -
то ло ги ју „Нико дент
медик” исти че се по
ква ли те ту услу га, сав-
ре ме ној опре ми, про -
фе си о нал ном и љуба -
зном осо бљу и при-
јат ном амби јен ту.

Осим тога, све већи
број наших сугра ђа на
одлу чу је се за услу ге ове сто -
ма то ло шке орди на ци је, којом
руко во ди др Ђор ђе Нико лић,
због атрак тив них цена и могућ -
но сти пла ћа ња на одло же но.

Због вели ког инте ре -
со ва ња наших сугра ђа на
и сугра ђан ки, у „Нико -
ден ту” су одлу чи ли да
поно во покре ну акци ју у
окви ру које сви они
који ма су нео п ход не
услу ге из обла сти про те -
ти ке оства ру ју пра во на
чак 30% попу ста.

Иско ри сти те ову при -
ли ку и зака жи те пре глед
путем теле фо на 064/21-

75-056. Овај савре ме ни и
модер но опре мље ни цен тар
нала зи се пре ко пута ста ре роб -
не куће, у Ули ци Мак си ма Гор -
ког 2. Д. К.

Вели ки број кри ти ча ра
из целог све та

Пре ми је ра музич ког
про јек та

Сак со фо ни ста Џо Лова но, један
од музи ча ра који на свет ској џез
сце ни опста је већ деце ни ја ма
на самом врху, биће гост прве
вече ри јуби лар ног, два де се тог
Пан че вач ког џез фести ва ла,
који се одр жа ва од 2. до 5.
новем бра, у орга ни за ци ји Кул -
тур ног цен тра Пан че ва.

– Ово го ди шњи про грам је
мало јачи у сми слу да ћемо сва -
ке вече ри има ти по јед ну зве -
зду. У пита њу су вели ка име на
свет ске сце не, а по тра ди ци ји
има оних из ста ри је гене ра ци -
је, као што је Џо Лова но – рекао
је Воји слав Пан тић, умет нич ки
дирек тор фести ва ла.

Прве вече ри ће упра во Лова -
но пред ста ви ти свој „Classic
Quartet”, с Лорен сом Филд сом
на кла ви ру, баси стом Пете ром
Сла во вим и буб ња ром Оти сом
Бра у ном III, у поста ви која
пред ста вља сво је вр сну син те зу
њего ве бес пре кор не, дуго веч не
кари је ре у сла ву нај бо љих
моме на та џеза као жан ра.

Исте вече ри, 2. новем бра, на
про гра му ће бити и кон церт

аме рич ког сак со фо ни сте Тима
Бер на и њего вог саста ва „Sna-
keoil”, као и бес пла тан кон церт
мађар ског саста ва „Canarro”.

Дру гог дана фести ва ла биће
пре ми јер но пред ста вљен про -
је кат под нази вом „Undectet:
Artristry in Broken Rhythm”,
који пот пи су ју Вла до Нико лов,
маке дон ски ком по зи тор, аран -
жер и пија ни ста, и босан ски

буб њар Срђан Ива но вић, који
насту па под заста вом Холан -
ди је. У пита њу је пот пу но нова,
ори ги нал на музи ка с врхун -
ским музи ча ри ма дома ћег
џеза. Након њих ће се на сце -
ни наћи „Avishai Cohen Quar-
tet”, који дола зи из Изра е ла.

Тре ће вече ри ће насту пи ти
Чај на Мозис, један од тре нут -
но нај по пу лар ни јих џез вока ла
дана шњи це. Она тре нут но про -
мо ви ше свој акту ел ни албум
„Nightintales”. У мани ру еклек -
ти ци зма 21. века, аме рич ко-
фран цу ска пева чи ца спа ја џез,
соул, R & B, блуз и поп у орган -
ску цели ну. Исте вече ри на про -
гра му је и кон церт бео град ског
саста ва „Fish in Oil”.

Ово го ди шњи џез фести вал
затво ри ће насту пи саста ва
„Daniel Erdmann’s Velvet Revo-

lution”, који оку пља музи ча ре из
Немач ке, Енгле ске и Фран цу -
ске, као и „Ambrose Akinmusire
Quartet” из САД.

Све чети ри вече ри биће
орга ни зо ва ни џем-сешни и на
сва ком од њих, осим на првом,
сви ра ће дома ћи састав „Schi-
me Trio”, који је про шле годи -
не обја вио свој први албум за
„Метро по лис џез”.

Два де се ти Пан че вач ки џез
фести вал одр жа ва се уз покро -
ви тељ ство Мини стар ства кул ту -
ре и инфор ми са ња Репу бли ке
Срби је, „Ерсте бан ке”, Амба са де
Сје ди ње них Аме рич ких Држа -
ва, Аустриј ског кул тур ног фору -
ма, „Гете инсти ту та”, Амба са де
Кра ље ви не Холан ди је, „Коле ги -
ју ма Хун га ри ку ма”, „Пасаж гру -
пе” и „Дунав оси гу ра ња”.

М. Марић Велич ко вић

ЈУБИ ЛА РАН ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЏЕЗ ФЕСТИ ВАЛ

НАСТУ ПИ СВЕТ СКИХ ЗВЕ ЗДА

У СУБО ТУ СЕДАМ НА Е СТА 
„СТАР ЧЕ ВАЧ КА ТАМ БУ РИ ЦА”

Музи ча ри из пет 
зема ља у Дому кул ту ре

Седам на е сти Међу на род ни
фести вал малих там бу ра -
шких саста ва „Стар че вач ка
там бу ри ца” биће одр жан у
субо ту, 28. окто бра, од 19
сати, у Дому кул ту ре.

На јед ној од нај пре сти жни -
јих музич ких мани фе ста ци -
ја тог типа у реги о ну уче ство -
ва ће осам орке ста ра из
Мађар ске, Руму ни је, Репу -
бли ке Срп ске, Хрват ске и
Срби је, међу који ма и стар -
че вач ки „Нео лит”. Саста ви ће

бро ја ти пет до десет чла но ва,
а пред ста ви ће се тач ка ма у
тра ја њу до четр на ест мину та
и с нај ма ње чети ри нуме ре.
Након што тро чла ни струч -
ни жири ода бе ре нај бо ље, на
кра ју про гра ма биће им поде -
ље не при год не награ де.

Инфор ма ци је о кар та ма и
резер ва ци ја ма могу се доби -
ти у библи о те ци Дома кул ту -
ре или на теле фон 631-913,
рад ним дани ма од 7.30 до
15.30. Ј. Ф.

Старчево ће у суботу, 28. окто-
бра, бити у жижи интересова-
ња љубитеља игре с јајастом
лоптом у овом делу Старог
континента. Тог дана ће на ста-
диону ФК-а „Борац” бити оди-
грана утакмица другог кола
Купа Европе у рагбију, у којој
ће се састати репрезентације

Србије и Словеније. Утакмица
почиње у 14 сати, а пре тога на
терен ће истрчати најмлађи
рагбисти, који ће се на финал-
ном турниру борити за наслов
првака Србије. Ово такмичење
почиње у 10 сати.

За најмлађе учеснике Удру-
жење жена „Неолит” приредило

је ђаконије из домаће кухиње,
а у полувремену утакмице
између Србије и Словеније
наступаће чланови Културно-
-уметничког друштва „Неолит”
из Старчева.

Леп и јединствен догађај је
пред нама. Не треба га пропу-
стити. А. Ж.

МЕЂУНАРОДНИ РАГБИ СУСРЕТ У СТАРЧЕВУ

Долази репрезентација Словеније

ДЕЛИ МО КАР ТЕ

Два нај бр жа чита о ца који се јаве у петак, 27. окто бра, у 11 сати,

награ ди ће мо са по две кар те за тре ће вече џез фести ва ла, које

могу пре у зе ти на биле тар ни ци Кул тур ног цен тра Пан че ва.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак)

пред ста ва (раз мак) име и пре зи ме и поша љи те на 1201. Бру -

то цена СМС-а изно си 39,48 дина ра у ВИП мре жи, 39,60

дина ра у Теле нор мре жи и 38,64 дина ра у мт:с мре жи.



Чла но ви Град ског одбо ра Пар -
ти је ује ди ње них пен зи о не ра
Срби је (ПУПС) на састан ку одр -
жа ном 20. окто бра усво ји ли су
два пред ло га који ће током ове
неде ље бити упу ће ни пред став -
ни ци ма пан че вач ке вла сти.
Како су наве ли, као стран ка која
се тру ди да засту па инте ре се
пен зи о не ра и соци јал но угро -
же них, сма тра ју да је потреб но
да Град испи та могућ ност да
нај у гро же ни ји ма помог не кроз
одре ђе не про гра ме.

– Пред ла же мо да Пан че во
обез бе ди бес пла тан град ски и
при град ски пре воз за лица ста -
ри ја од 65 годи на и пен зи о не ре
који ма је утвр ђен мини ма лан и
нижи износ пен зи је одно сно
кори сни ци ма пољо при вред них
и поро дич них пен зи ја, као и
испла ту јед но крат не помо ћи
пен зи о не ри ма. Ова помоћ би
била наме ње на пен зи о не ри ма
који ма је утвр ђен износ нижи
од про сеч не виси не пен зи је, а
Град би сам одре дио износ и
вре ме испла те, у скла ду с буџе -
том за 2018. годи ну – рекао је
Милан Ста ној ко вић, пред сед -
ник Град ског одбо ра ПУПС-а.

Из пан че вач ког одбо ра дода -
ју и да се нада ју да ће Град
има ти у виду и да Вла да Срби -
је тре нут но раз ма тра низ акци -
ја који ма би се олак шао поло -
жај пен зи о не ра и соци јал но
угро же них.

– Мишље ња смо да ће се
сигур но наћи неки вид помо -
ћи који ће нас као локал ну
само у пра ву увр сти ти у ред

оних које су на висо ком
нивоу соци јал не одго вор но -
сти и раз ви је ног систе ма
помо ћи нај у гро же ни ји ма –
изја вио је пред сед ник ПУПС-а
у Пан че ву.

ПУПС Пан че во закљу чу је да
је циљ ових пред ло же них про -
гра ма побољ ша ње усло ва
живо та, што ће наш град
чини ти још бољим местом за

живот и за задо во ља ва ње
основ них потре ба соци јал но
угро же ног ста нов ни штва.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 27. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

Ја сам само за јед ну Срби ју, за Срби ју у којој ће људи
моћи нор мал но, поште но да живе од сво га рада. И неће
мора ти да беже из те земље. Да ће пре ма њој да се пона -
ша ју лепо и да је не нут ка ју ђубре том у нео гра ни че ним
коли чи на ма. Оче ку јем од свих људи да буду добри пре -
ма сво јој држа ви, мислим, пре ма сво јој земљи. А увек је
пита ње: да ли ми живи мо у сво јој земљи или у њихо вој
држа ви?

(Цане, фронт мен „Пар ти бреј кер са” и „Шкр ти ца”, 
Б92, 23. окто бар)

* * *
Ми и даље пози ва мо на одго вор ност и сарад њу са сви ма
који желе да сме не ову власт. Веру је мо да нема вре ме на
за чека ње, јер је СНС у кам па њи од када су пре у зе ли власт
у Бео гра ду, а у послед њим месе ци ма интен зив но.

(Лидер Демо крат ске стран ке 
Дра ган Шута но вац, „Данас”, 23. окто бар)

* * *
Када сам први пут дошао у бив шу Југо сла ви ју раних деве -
де се тих, видео људе у сва кој од њених тада шњих репу -
бли ка, сви су били слич ни и сви су гово ри ли истим јези -
ком. И Албан ци су гово ри ли срп ско хр ват ски. Па ипак, за
свр хе поли ти ке све фаул лини је су се обно ви ле и људи су
се поде ли ли, а сав бес је иза шао напо ље, након чега је
дошло до ужа сног кон флик та.

(Пен зи о ни са ни коман дант НАТО сна га за Евро пу 
Весли Кларк, „Тан југ”, 23. окто бар)

* * *
Наша жеља је да Тур ска са сво јим инве сти ци ја ма у свим
обла сти ма буде при сут на на чита вој тери то ри ји Срби је,
како на југу, тако и у АП Вој во ди ни, која има сво је вр сне
потен ци ја ле за евен ту ал ну еко ном ску при сут ност Тур ске.

(Маја Гој ко вић, пред сед ни ца пар ла мен та, 
„Тан југ”, 23. окто бар)

* * *
Избо ри у Бео гра ду, ако буде паме ти, биће прва вели ка
побе да опо зи ци је од 2012. годи не. Та побе да је оства ри -
ва ако разум ни људи буду једин стве ни.

(Пред сед ник Народ не стран ке Вук Јере мић, 
РТС, 22. окто бар)

Ма, шта ми ре че!

ПОСЕ ТА РАФИ НЕ РИ ЈИ

ПРИОРИТЕТ ПРОФИТАБИЛНО ПОСЛОВАЊЕ

тре нут но добра цена бакра на
свет ским бер за ма.

О избо ри ма на Косо ву
Пред сед ник Срби је је рекао да
резул та ти избо ра на Косо ву и
Мето хи ји гово ре да су Срби у
тој покра ји ни пока за ли да су
раз у ме ли ко се бори за њихо ве
инте ре се.

– Захва лан сам нашем наро -
ду. Јед ну ствар људи нису при -
ме ти ли, а то је да у албан ском
делу има те само три општи не у
који ма је неко однео побе ду у

Замо љен да про ко мен та ри -
ше то што су поје ди ни срп ски
опо зи ци о ни поли ти ча ри у Бео -
гра ду на овим избо ри ма дали
подр шку дру гој срп ској листи
и Оли ве ру Ива но ви ћи, он је
одго во рио да се избо ри не
доби ја ју тако што се напи ше
два пута по 140 карак те ра на
„Тви те ру” и седи у топлој соби.

– Да нису неке подр жа ли ови
у Бео гра ду, ти неки би доби ли
више гла со ва него што су их
доби ли – рекао је Вучић.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

ПУПС ПАН ЧЕ ВО

Град да помог не нај у гро же ни је

ДВЕ РИ ПАН ЧЕ ВО

Насе ље Кара у ла 
без кана ли за ци је

Град ски одбор Срп ског покре -
та Две ри кри ти ко вао је то
што кана ли за ци о на мре жа
која се ових дана гра ди до
север не инду стриј ске зоне и
про ла зи поред насе ља Кара -
у ла неће обу хва ти ти и дома -
ћин ства у том делу Пан че ва.

Након прво бит ног обе ћа -
ња да ће север на инду стриј -
ска зона бити спрем на за
инве сти то ре у јану а ру 2015.
годи не, данас, ско ро три
годи не касни је, радо ви на
њеном опре ма њу још нису
гото ви – под се ћа ју Две ри.
Ове годи не кана ли за ци о на
мре жа про ла зи и кроз тај део
гра да, и то на само неко ли ко
мета ра од кућа, али ста нов -
ни ци Кара у ле нажа лост неће
има ти могућ ност да се при -
кљу че на мре жу – саоп шта -
ва ју Две ри.

– Кана ли за ци о на мре жа се
гра ди само с циљем да се

бес плат но усту пи некој стра -
ној ком па ни ји, која ће можда
и доби ти 10.000 евра за сва -
ког рад ни ка. Кана ли за ци о не
цеви иду директ но до север -
не зоне, али зашто нису
пред ви ђе ни и оста вље ни
при кључ ци за накнад но при -
кљу чи ва ње ста нов ни ка у
попреч ним ули ца ма? Ста -
нов ни ци ма Кара у ле оста је да
се нада ју да ће им власт јед -
ног дана спро ве сти кана ли -
за ци ју. Ако им је тре ба ло ово -
ли ко дуго да испу не обе ћа ња
стран ци ма за завр ше так
радо ва, може мо зами сли ти

коли ко ће им тре ба ти да ста -
нов ни ци ма Кара у ле омо гу ће
боље усло ве за живот – изја -
вио је Ненад Гро зда нић,
пред сед ник Град ског одбо ра.

Срп ски покрет Две ри
нагла ша ва да гра ђа ни увек
тре ба да буду при о ри тет и да
је про је кат изград ње кана ли -
за ци је сва ка ко морао да обу -
хва ти и при кљу че ње дома -
ћин ста ва из тог дела Пан че ва.

– Поред тога што би одмах
реши ли про блем сеп тич ких
јама, сва ка ко је важно и то
да тре ба избе ћи накнад но,
понов но рас ко па ва ње ули ца.
А за север ну инду стриј ску
зону тра жи мо да услов дола -
ска инве сти то ра буде тај да
се буду ћа фир ма бави делат -
но шћу која не зага ђу је око -
ли ну и да се прво пону ди
срп ским пред у зет ни ци ма.
За- ми сли те да ли би било
добро да наша памет на деца

доби ју 10.000 евра за поче -
так посла и да не одла зе у
бели свет, а не неки стра нац
који ће доћи, узе ти наш
новац и оти ћи чим не буде
доби јао неке нове повла сти -
це – каже Гро зда нић и под -
се ћа да се у нашем гра ду ско -
ро није отво ри ло ново рад но
место.

Две ри апе лу ју на Пан чев -
це да подр же акци ју Фон да -
ци је „Тија на Јурић” за уво ђе -
ње дожи вот не казне затво ра
за уби це деце и пот пи шу
пети ци ју у „Ави ву” или Град -
ском пар ку.

Вучић: „Срби ја ове
годи не има ла 
1,6 мили јар ди евра
директ них стра них
инве сти ци ја” 

„Сле де ће годи не
може мо да 
раз го ва ра мо о даљој
тран сфор ма ци ји
’Петро хе ми је’. 
’Азо та ра’ је нај ве ћи
про блем”

Пред сед ник Срби је и лидер
Срп ске напред не стран ке Алек -
сан дар Вучић при су ство вао је
23. окто бра почет ку изград ње
новог постро је ња у Рафи не ри -
ји наф те Пан че во (о томе више
на првој стра ни). Нафт на инду -
стри ја Срби је нај ви ше допри -
но си буџе ту Срби је, а само ове
годи не то је више од 100 мили -
јар ди дина ра.

– То је око 10 одсто на нивоу
кон со ли до ва них при хо да, свих
при хо да у Срби ји, чак 16 одсто
про хо да за Вла ду и изме ђу 2,5
до 2,6 БДП-а Срби је. Из тога је
јасно коли ки је зна чај НИС-а
за Срби ју – рекао је Вучић.

Рекао је да је Срби ја ове
годи не има ла 1,6 мили јар ди
евра директ них стра них инве -
сти ци ја, што је за 8,3 одсто
више него што је било про шле
годи не, и додао да с Руском
Феде ра ци јом Срби ја пове ћа ва
трго вин ску раз ме ну и захва лио
је пред сед ни ку Руси је Вла ди -
ми ру Пути ну што се „увек
инте ре су је за нашу еко ном ску
и сва ку дру гу сарад њу”.

Одго ва ра ју ћи на пита ња
нови на ра, пред сед ник Срби је
гово рио је о „Азо та ри”, избо ри -
ма на Косо ву, као и о рођен да -
ну СНС-а.

„Азо та ра” и МСК
Вучић наво ди да је пан че вач ка
„ХИП–А зо та ра” тре нут но нај -
ве ћи про блем, за раз ли ку од
„Петро хе ми је”, с којом држа ва
нема про бле ма.

– „Петро хе ми ја” има око 80
мили о на евра на рачу ну. Сле -
де ће годи не може мо да раз го -
ва ра мо о даљој тран сфор ма ци -
ји „Петро хе ми је”, нема потре бе
да жури мо – рекао је пред сед -
ник и освр нуо се на, како је
рекао, „про блем”:

– Оно што је про блем и што
мора мо да реша ва мо, и због

виси не цене гаса, тех но ло ги је и
наших висо ких тро шко ва, то су
пан че вач ка „Азо та ра” и кикинд -
ски МСК и гле да ће мо да помог -
не мо. Мора мо да напра ви мо
про фи та бил но посло ва ње, не
може држа ва да крва ри на такав
начин. О томе гово ри мо већ дуго
и то сада поста је при о ри тет,
после таквог завр ше ног посла са
Желе за ром Сме де ре во.

Он је додао и да ситу а ци ја с
РТБ Бором није хит на, јер је

првом кру гу, и то тамо где Срби
има ју већи ну... Срби су мање
посва ђа ни међу собом него
Албан ци, а то нам доно си још
јед ну пред ност, јер мно ги спо -
ља, а зашто да не кажем и
Албан ци, желе ли су да посто је
раз ли чи те поли тич ке опци је
код Срба – рекао је Вучић и
додао да је у већин ски албан -
ским општи на ма у само три
иза бран гра до на чел ник у првом
кру гу.

У Пан че ву је пред сед ник
наја вио и да ће, када је реч о
уну тра шњем дија ло гу КиМ и
инсти ту ци о на ли за ци ји рад не
гру пе за подр шку, про фе со ри
прав ног факул те та уско ро
изне ти мишље ње (пред сед ник
је недав но позвао дома ћу
струч ну јав ност да се укљу чи у
уну тра шњи дија лог о КиМ).

Рођен дан пар ти је
Пред сед ник Срби је и лидер
СНС-а Алек сан дар Вучић одго -
во рио је да има добре одно се с
Томи сла вом Нико ли ћем и да
нови на ри Нико ли ћа тре ба да
пита ју зашто није при су ство -
вао про сла ви деве тог рођен да -
на СНС-а, чији је и лидер био.

– Сасвим сам сигу ран да је
Нико лић за сво ју стран ку, за
СНС увек, а да ли ће да буде на
неком ску пу или не, то је њего -
ва при ват на ствар... Са Нико -
ли ћем имам добру сарад њу. У
петак смо се виде ли и раз го ва -
ра ли о одно си ма с Кином,
Руси јом, у субо ту смо били
зајед но у Кра гу јев цу... Надам
се да ћу и када не будем пред -
сед ник, СНС осе ћа ти као сво -
ју, не мислим да ћете дуго
чека ти да тако нешто види те,
и поја вљи ва ћу се уко ли ко ме
буду пози ва ли – каже Вучић.

На пита ње Н1 да ли му је
Нико лић рекао да неће доћи
на тај скуп, рекао је:

– Одго во рио сам све што сам
имао по том пита њу да вам
кажем, али сам вео ма сре ћан,
и да оба ве стим гле да о це аме -
рич ке теле ви зи је Н1, који то
нису могли да виде на тој теле -
ви зи ји, да су на том ску пу били
и наши при ја те љи из Шпа ни је,
Кине, Грч ке, Мађар ске, све то
на вашој теле ви зи ји нису могли
да чују, а и мене су сла бо могли
да чују, више су чули Дачи ћа,
пошто им је то одго ва ра ло јер
им се мој говор није сви део. А
мој говор је био озби љан, одго -
во ран, гово рио о томе у ком
сме ру тре ба да иде Срби ја у
будућ но сти, а можда вам се зато
није ни допа ло. Немој те да се
љути те што вам се ни моји одго -
во ри данас можда не допа да ју,
али то су моји одго во ри и ја ћу
да одго во рим на начин на који
ја мислим да је потреб но.

Нови нар ка Н1 му је затим
одго во ри ла да се ни њему не
допа да оно што обја вљу је та
теле ви зи ја, а Вучић јој је затим
рекао да му се вео ма допа да то
што та теле ви зи ја гово ри и
обја вљу је.



На сед ни ци одр жа ној 24. окто бра
град ски жири за доде лу при зна ња и
награ да је после раз ма тра ња при спе -
лих пред ло га о кан ди да ти ма за нај -
ви ше пан че вач ко при зна ње – Новем -
бар ску награ ду, донео јед но гла сну
одлу ку да се она у 2017. годи ни
доде ли Жозе фу Лон ча ру, за изу зе -
тан успех у обла сти при вре де, и
Михај лу Јови ћу, за изу зет не успе хе
у обла сти обра зо ва ња.

Жозеф Лон чар је чуве ни мар ке -
тин шки маг, бренд-мај стор пре по -
зна тљив широм пла не те. При мљен
је 1971. годи не као нај мла ђи члан
на све ту у Међу на род но удру же ње

про па ган ди ста. Кре и рао је име
„Јуви та на”, про сла вио је „Бон жи ту”,
раз ви јао је мар ку „Соја ви та”, од ано -
ним ног „Поти сја” из Кањи же ство -
рио је лиде ра у про из вод њи и про -
да ји цре по ва... Пот пи сао је 640
про је ка та у сфе ри мар ке тин га. Часо -
пис „Табу” покре нуо је 2002. Добит -
ник је број них дома ћих и стра них
награ да и при зна ња.

Михај ло Јовић, про фе сор там бу -
ре, ман до ли не и гита ре у МШ „Јован

Бан дур” у нашем гра ду, поно си се
сво јим уче ни ци ма који с так ми че -
ња, било као соли сти, било као чла -
но ви орке ста ра, доно се прва места.
Води вео ма успе шан там бу ра шки
орке стар „Невен”. Бори се за очу ва -
ње там бу ре као наци о нал ног инстру -
мен та у Вој во ди ни, а издао је пет
раз ли чи тих уџбе ни ка важних за раз -
вој овог инстру мен та, које је одо бри -
ло Мини стар ство про све те. Огро ман
број насту па с орке стри ма које води
одр жао је током ове годи не.

Вера Цари на, пред сед ни ца жири -
ја, рекла је да је ове годи не било неко -
ли ко упа дљи вих раз ли ка у одно су на

прет ход не: при ја вље но је само девет
кан ди да та, а из обла сти умет но сти,
нау ке, меди ци не, архи тек ту ре и спор -
та није било пред ло же них сугра ђан -
ки и сугра ђа на. Она је каза ла да жири
није имао ника кву диле му о томе да
овој дво ји ци кан ди да та тре ба доде -
ли ти нај ви ше град ско при зна ње.

Раз го во ре с добит ни ци ма Новем -
бар ске награ де обја ви ће мо у наред -
ном бро ју нашег листа.

С. Т.

Петак, 27. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Након вео ма топлог пери о да, с тем пе -
ра ту ра ма од пре ко два де сет сте пе ни,
нову неде љу су наши сугра ђа ни доче -
ка ли с кишо бра ни ма и дебе лим јак на -
ма. Иако је кален дар ски већ вре ме за
акти ви ра ње греј них тела у нашим домо -
ви ма, те нагле про ме не нас увек нате -
ра ју да пожу ри мо и наба ви мо све што
нам је нео п ход но за зиму. У послед њих
неко ли ко годи на све је више људи који
се гре ју на дрва или пелет, али и оних
који ма је лак ше да за то кори сте стру ју.
С дру ге стра не, про ме не вре ме на ути чу
и на наше рас по ло же ње.

Овом при ли ком пита ли смо сугра -
ђа не како све то под но се и да ли су
гене рал но спрем ни да зако ра че у хла -
дан пери од.

МАЛИ ША МИШИЋ, пен зи о нер:
– Леп ше ми је када је топло вре ме,

али ово није ништа нео че ки ва но.
Мало ми здрав стве но сме та ју вели ке
про ме не, јер при ти сак тада вари ра.
Хлад но ћу нисмо доче ка ли неспрем -
ни, јер има мо цен трал но гре ја ње, па
у том сми слу није било ника квих про -
бле ма. Ипак више волим да је четр -
де сет пет сте пе ни него када је зима.

ЗЛА ТА АВРА МОВ СКА, пен зи о нер ка:
– Није ми све јед но када се нагло

про ме ни вре ме, јер имам доста
годи на, али ипак сам задо вољ на.
Рани је сам спре ми ла дрва за гре ја -
ње и већ ложим пома ло. Гре ја ње је
ску по, јер су пен зи је мале. Док се
пла те све дажби не, стру ја, плин,
теле фон, шта оста не... Узи мам око
пет куби ка дрва за целу зиму, а ове
годи не сам нека ко нај ви ше пла ћа -
ла. Све то иза ђе око три де сет хиља -
да дина ра за целу сезо ну.

МИЛ КА ЈОКИЋ, дома ћи ца:
– Нисам посеб но осе ти ла ника кву

про ме ну. И вре ме је да буде хлад но.
У сушти ни ми и при ја ово захла ђе ње,
јер не волим вру ћи ну. Гре јем се на
стру ју и то ми је сасвим довољ но, јер
сам по цео дан на послу. Пећ пуним
ноћу, када је јеф ти на стру ја. Гре ја ње
ме укуп но иза ђе око три де сет пет
хиља да дина ра. Ова кав вид гре ја ња
ми је нај и спла ти ви ји и нај бр жи.

ДАНИ ЈЕ ЛА БАЊАШ, дома ћи ца:
– Па и нисмо били спрем ни. Ово је

стра шна про ме на. Хлад но је ују тру,

посеб но деци када иду у шко лу. Још
када пада киша, то је ката стро фа.
Дрва смо спре ми ли још летос, а за то
је било потреб но издво ји ти око два -
де сет хиља да дина ра.

ВЛА ДИ МИР НАКИЋ, 
запо слен у „Теле ко му”:

– Био сам спре ман за наглу про ме -
ну вре ме на. Немам ника кве здрав -
стве не тего бе и надам се да ће тако и
оста ти. Угра дио сам инста ла ци ју за
гре ја ње на гас, па ћемо виде ти ове
годи не коли ко се то испла ти. Рани је
смо кори сти ли ком би но ва но гас и
чвр сто гори во, а сада не знам шта да
оче ку јем. Виде ће мо ове сезо не.

ЗОРАН ТРАЈ КО ВИЋ, 
сезон ски рад ник:

– Спрем но смо доче ка ли хлад но
вре ме. Гре је мо се на дрва, а наба ви -
ли смо их још пре чети ри месе ца јер
је тада било нешто јеф ти ни је. Цена
при лич но вари ра у зави сно сти од тога
које дрво се узи ма. Ми потро ши мо
око четр де сет хиља да.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

Д. БАЊАШМ. ЈОКИЋ В. НАКИЋ З. ТРАЈКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ВАС ЈЕ ЗАХЛА ЂЕ ЊЕ ИЗНЕ НА ДИ ЛО?

Спрем ни за зиму

З. АВРАМОВСКАМ. МИШИЋ

ХРОНИКА

Након при че о нов цу гово ри ло се о
закључ ку у вези са уче ство ва њем Пан -
че ва на кон кур су за суфи нан си ра ње
про је ка та једи ни ца локал них само у -
пра ва за уна пре ђе ње изра де и спро -
во ђе ње ефи ка сних реги о нал них и
локал них јав них поли ти ка с пред ло -
гом про јек та „Изра да Стра те ги је при -
вла че ња инве сти ци ја 2017–2020”.
Кон курс је рас пи сао Покра јин ски
секре та ри јат за реги о нал ни раз вој,
међу на род ну сарад њу и локал ну само -
у пра ву, општи циљ про јек та је уна -
пре ђе ње послов ног амби јен та, а вред -
ност му је 1,5 мили о на дина ра с

ПДВ-ом, од чега се ка Покра ји ни
апли ци ра са 700.000 дина ра.

Сле де ћа тема је била уче ство ва ње
Гра да на пози ву у окви ру грант шеме
про гра ма „Exchange 5”, с пред ло гом
про јек та под рад ним насло вом „Наста -
вак про јек та Упра вља ње имо ви ном 1,
2, 3”. Европ ска уни ја је путем Мини -
стар ства држав не упра ве и локал не
само у пра ве, Деле га ци је ЕУ у Срби ји и
СКГО рас пи са ла овај позив. Спе ци фич -
ни циље ви који се одно се на Пан че во
су уна пре ђе ње систе ма попи са и упи са
имо ви не, као и оног за упра вља ње
њоме. Укуп на вред ност про јек та за
Град је 80.000 евра, од чега би Пан че -
во, како је про јек то ва но, тре ба ло да на
име суфи нан си ра ња доби је 12.000 евра.

Ами но ва њем одлу ке НО ЈП „Урба -
ни зам” о утвр ђи ва њу виси не укуп них
тро шко ва борав ка по дете ту и виси не
уче шћа кори сни ка у укуп ним тро шко -
ви ма борав ка у одма ра ли шту на Див -
чи ба ра ма за 2017. годи ну већ ни ци су
завр ши ли сед ни цу. О овој важној
теми више ћемо писа ти у неком од
наред них бро је ва нашег листа.

С. Трај ко вић

При ма ња Гра да за првих
девет месе ци ове годи не
пре ко чети ри мили јар де
дина ра

Саста нак град ских већ ни ка одр жан
19. окто бра садр жао је чети ри тач ке
днев ног реда. Нај пре је на сто лу био
изве штај о извр ше њу Одлу ке о буџе -
ту гра да Пан че ва за пери од јану ар –
сеп тем бар 2017.

Бру то напла ће ни јав ни при хо ди у
првих девет месе ци ове годи не изно -
се 10.688.013.341 динар, који су рас -
по ре ђе ни тако да је 12,35 одсто при -
ход буџе та Репу бли ке Срби је, 18,42
одсто је оти шло на оба ве зно соци јал -
но оси гу ра ње РС, покра јин ски буџет
је при хо до вао 5,66 одсто, а соци јал но
оси гу ра ње АПВ 30,34 одсто.

Град ски буџет је допу њен са 28,03
одсто од поме ну те суме, а у касу
локал ног соци јал ног оси гу ра ња оти -
шло је 1,41 одсто. Рас по де ла је под -
ра зу ме ва ла и мање издат ке пре ма
дру гим кори сни ци ма. У овом пери о -
ду оства ре ни су укуп ни при хо ди и
при ма ња буџе та Гра да Пан че ва од
4.125.567.253 дина ра, што је за
82.536.742 дина ра мање оства ре ње од
дина мич ког пла на.

Када је реч о теку ћим тран сфе ри ма,
из Новог Сада је сти гло ско ро три де сет
мили о на дина ра, а капи тал них дота -
ци ја са истог места било је у изно су од
35 мили о на дина ра. Из репу блич ког
буџе та „теку ће” је при сти гло 21,5
мили о на, а „капи тал но” ско ро 27 мили -
о на дина ра. Мно го је цифа ра и табе ла
у изве шта ју засту пље но, па сва ко ко
жели да има бољи увид, може да посе -
ти сајт Гра да и тамо се инфор ми ше.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

КАСЕ, ПРО ЈЕК ТИ И ПОЗИ ВИ
НОВЕМ БАР СКИ ЛАУ РЕ А ТИ

Награ де Лон ча ру и Јови ћу

» Наставак са стране 1

Алек сан дар Антић, мини стар рудар -
ства и енер ге ти ке Срби је, у свом
поздрав ном гово ру иста као је да ће
инве сти ци ја у изград њу постро је ња
за дубо ку пре ра ду омо гу ћи ти сигур -
ност и одр жи вост Нафт не инду стри је
Срби је и несме та но оба вља ње нафт -
ног бизни са, који је од изу зет ног зна -
ча ја за нашу еко но ми ју, дру штве ни
про из вод и за Срби ју гене рал но.

– Реа ли за ци јом овог про јек та НИС
наста вља ула га ња у уна пре ђе ње
зашти те живот не сре ди не, јер ће се с
почет ком рада овог постро је ња сте ћи
усло ви за пре ста нак про из вод ње
мазу та с висо ким садр жа јем сум по -
ра. То ће ујед но омо гу ћи ти да Срби ја
испу ни сво је међу на род не оба ве зе у
сми слу огра ни ча ва ња кори шће ња
гори ва која има ју висок садр жај сум -
по ра – рекао је мини стар Антић.

С дру ге стра не, Игор Миро вић,
пред сед ник Покра јин ске вла де, иста -
као је да је про је кат „Дубо ка пре ра -
да” важан по сво јој тех но ло шкој
сушти ни, као и по сво јим ефек ти ма у
будућ но сти, јер ће савре ме ни ји пого -
ни рафи не ри је у Пан че ву има ти и
већу добит, а део те доби ти при па -
шће и Репу бли ци Срби ји, па самим
тим и АП Вој во ди ни, и биће усме рен
за све аспек те њеног раз во ја.

На све ча но сти у пан че вач кој рафи -
не ри ји гово рио је и амба са дор Руске
Феде ра ци је у Срби ји Алек сан дар

Чепу рин. Он је рекао да је НИС, у
окви ру међу соб не сарад ње Срби је и
Руси је, јед на од нај ва жни јих фир ми.

– Хтео бих, с тим у вези, да нагла -
сим да је то зајед нич ка ком па ни ја
Руси је и Срби је. Сма трам да посто је
три глав на раз ло га за ова ко добар
раз вој сарад ње ових две ју ком па ни -
ја: прво, тех но ло шка сарад ња, дру га
ствар је то што „Гаспром њефт” има
јед ну сна жну, фун да мен тал ну тех -
но ло шку осно ву за сарад њу на међу -
на род ном нивоу. И оно што је вео ма
важно, то је да смо успо ста ви ли јед -
ну вео ма добру сарад њу, како у
послов ном сми слу, тако и на поли -
тич ком нивоу с вла шћу држа ве и на
реги о нал ном нивоу – рекао је Алек -
сан дар Чепу рин на кра ју свог обра -
ћа ња.

Након што су све ча ну пове љу пот -
пи са ли мини стар Алек сан дар Антић
у име срп ске вла де и Алек сан дар Дју -
ков испред руског нафт ног гиган та
„Гаспром њеф та”, она је ста вље на у
вре мен ску кап су лу, коју је у теме ље
новог постро је ња поста вио рад ник
пан че вач ке рафи не ри је Зоран Тасић.
Потом су пред сед ник Репу бли ке
Срби је Алек сан дар Вучић и пред сед -
ник Управ ног одбо ра „Гаспром њеф -
та” Алек сан дар Дју ков сим бо лич но
покре ну ли сат који одбро ја ва вре ме
до пла ни ра ног завр шет ка радо ва на
поди за њу новог постро је ња у пан че -
вач ком рафи не риј ском ком плек су.

З. Ста ни жан

НИС ЗАПО ЧЕО ДРУ ГУ ФАЗУ МОДЕР НИ ЗА ЦИ ЈЕ 

РАФИ НЕ РИ ЈЕ НАФ ТЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Пре крет ни ца у раз во ју

Лончар Јовић



се само један пољо при вред ник,
оста ли га „испо шту ју”, па пар -
це лу доби ја по почет ној цени.
У слу ча ју над ме та ња онај који
табли цу нај ду же држи у вазду -
ху пот пи су је запи сник, на
осно ву ког се пра ви уго вор о
заку пу у наред них годи ну дана
са Упра вом за пољо при вред но
земљи ште.

На лици та ци ји се поја ви ло и
неко ли ко ком па ни ја које су
узи ма ле земљу у разним ката -
стар ским општи на ма. Пре ма
пра вил ни ку посто ји раз ли ка
изме ђу прав них и физич ких
лица: први тре ба да посе ду ју
10.000 хек та ра сво је обра ди ве
повр ши не, а дру ги мора ју да
има ју пре би ва ли ште и пола
хек та ра у свом вла сни штву на
тери то ри ји на којој узи ма ју
земљи ште у закуп.

Како ће пољо при вред ни ци
на кра ју про ћи, зави си од
њихо вог тру да, енер ги је, уло -
же них сред ста ва и – вре мен -
ских при ли ка.

земљи шту у држав ном вла сни -
штву пред ви ђе но је да поје ди -
нац може да лици ти ра за нео -
гра ни че ну повр ши ну земље,
уме сто, као што је важи ло до
2014. годи не, до 50 хек та ра.
Ово, нарав но, не одго ва ра вла -
сни ци ма мањих газдин ста ва.
Доско ра су посто ја ли дого во ри
изме ђу пољо при вред ни ка у
вези с лици ти ра њем за кон -
крет ну земљу, али тога ско ро
да више нема, па су цене неких
пар це ла оти шле вео ма висо ко
– у самом Бре стов цу про сеч но
се за хек тар пла ћа ло око 300
евра, а у Доло ву, реци мо, и сто
евра више.

Жив ко вић каже:
– Има ли смо озбиљ но над -

ме та ње у Стар че ву; тамо је про -
сеч на цена за хек тар изно си ла
346 евра, али нај ви шу цену
дости гла је земља у Кача ре ву:
427 евра. Ишло се на допла ту
депо зи та ско ро у свим ката -
стар ским општи на ма, а изли -
ци ти ра ни изно си су на кра ју

били ско ро дупло виши од
почет них цена. Нај ску пља је
била јед на пар це ла у Доло ву –
73.600 дина ра за хек тар.

По почет ној цени
Од рас по ло жи вих 10.700 у
закуп је дато 9.700 хек та ра, па
су заме ник гра до на чел ни ка и
чла но ви коми си је задо вољ ни.
Изме ђу оста лог и зато што ће
по овој став ци пла ни ра ни при -
хо ди – 200 мили о на дина ра –
бити над ма ше ни, што ће град -
ски оци увр сти ти у реба ланс
буџе та. Укуп на про сеч на цена
за поме ну тих 9.700 хек та ра је
281 евро по једи ни ци мере.

Због допла ћи ва ња депо зи та
за одре ђе не пар це ле (у стар ту
се упла ћу је 20 одсто од почет -
не цене), одно сно вели ког
инте ре со ва ња, неке лици та ци -
је су пре ки да не, па наста вља -
не; зато је све тра ја ло пет рад -
них дана.

Када посто ји дого вор, све је
мно го јед но став ни је: при ја ви

Вели ки број чла ни ца Европ -
ске уни је је у окви ру сво јих
наци о нал них агро е ко ло -
шких поли ти ка увео тзв.
агро е ко ло шке мере (Agri-
environment Measures), нас-
та ле као одго вор на нега тив не
после ди це које пољо при вре -
да има по био ди вер зи тет и
живот ну сре ди ну, а самим
тим и на соци о е ко ном ски раз -
вој, људ ско здра вље и бла го -
ста ње.

Агро е ко ло шке мере се
спро во де на наци о нал ном,
реги о нал ном или на локал -
ном нивоу, а импле мен ти -
ра не су у наци о нал не, реги -
о нал не или локал не про-
гра ме за пољо при вре ду и
рурал ни раз вој. Агро е ко ло -
шке про гра ме подр жа ва ЕУ
још од њихо вог пред ста вља -
ња рефор мом Зајед нич ке
пољо при вред не поли ти ке
(ЦАП) из 1992, а из циклу -
са у циклус су засту пље ни с
већим издва ја њем нов ца за
њихо ву реа ли за ци ју. Њима
су пољо при вред ни ци охра -

бре ни да пру жа ју еко ло шке
услу ге, које су мно го више
од при ме не добре пољо при -
вред не прак се. У неким слу -
ча је ви ма агро е ко ло шке
мере биле су једи ни извор
при хо да пољо при вред ни ци -
ма, па се може рећи да је
очу ва ње живот не сре ди не, а
пре све га био ди вер зи те та,
било њихов пољо при вред ни
про из вод. Земље чла ни це
ЕУ оба ве зне су да пону де
такве агро е ко ло шке про гра -
ме сво јим пољо при вред ни -
ци ма. Ово илу стру је поли -
тич ки при о ри тет који се
везу је за те про гра ме.

Агро е ко ло шке мере су
врло спе ци фич не и усме ре -
не су на реша ва ње иден ти -
фи ко ва них про бле ма у
зашти ти био ди вер зи те та и
при род них ресур са. Тако су
неке од мера нпр. сма ње ње,
посте пе но сма ње ње и на
кра ју пот пу но изба ци ва ње
из упо тре бе син те тич ких
мине рал них ђубри ва и
пести ци да из пољо при вред -
не про из вод ње, као и уво ђе -
ње више пољ них пло до ре да
и у поје ди ним годи на ма
„одма ра ње” земљи шта у
про из вод ном циклу су. Неки
од при о ри те та агро е ко ло -
шких мера су: уво ђе ње
систе ма орган ске про из вод -
ње, екс тен зив но упра вља ње

пашња ци ма, оста вља ње ивич -
них (изо ла ци о них) поја се ва
на пољи ма са усе ви ма, као
и очу ва ње посто је ћих при -
род них ста ни шта од зна ча -
ја за очу ва ње зашти ће них
врста, а која се нала зе у окви -
ру пољо при вред них пре -
де ла.

Агро е ко ло шке мере, та-
ко ђе, обу хва та ју зашти ту
шума, вла жних ста ни шта,
лине ар них пре де о них еле -
ме на та какви су ветро за -
штит ни поја се ви – с циљем
побољ ша ња усло ва за
живот дивље фло ре и фау -
не. Битан састав ни део
агро е ко ло шких мера пред -
ста вља и очу ва ње аутох то -
них биљ них сор ти и раса
дома ћих живо ти ња – као
важних гене тич ких ресур -
са у пољо при вред ној про -
из вод њи. Посто ја ње зеле не
инфра струк ту ре у пољо -
при вред ном пре де лу од
суштин ског је зна ча ја за
поли ти ке зашти те и очу ва -
ња био ди вер зи те та.

Агро е ко ло шке испла те
охра бру ју пољо при вред не
про из во ђа че да при хва те
пољо при вред не актив но сти
или нивое интен зи те та про -
из вод ње који доно се пози -
тив не еко ло шке исхо де.
Иако на први поглед, из
аспек та про фи та бил но сти,
нису нај и спла ти ви је, агро е -
ко ло шке мере су кључ ни
еле мент за инте гра ци ју еко -
ло шких про бле ма у зајед -
нич ку пољо при вред ну по-
ли ти ку ЕУ. Оне су ди-
зај ни ра не да охра бре пољо -
при вред ни ке да зашти те и
побољ ша ју живот ну сре ди -
ну на сво јим газдин стви ма,
а све то кроз испла те про -
ви зи ја за њихов труд и анга -
жман.

При ме ри оба ве за које
покри ва ју агро е ко ло шке ме-
ре су:

– еко ло шки при клад на
екс тен зив ност пољо при вре де;

– упра вља ње систе мом
пашња ка ниског интен зи те та;

– инте гри са но упра вља ње
пољо при вред ним газдин -
ством и орган ском пољо -
при вре дом;

– очу ва ње пеј за жа и исто -
риј ских одли ка као што су
руде рал ни агро е ко си сте ми,
живи це и шуме;

– очу ва ње вео ма важних
врста и био ди вер зи те та.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Агро е ко ло шке мере

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ОДР ЖА НА ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА ЗЕМЉИ ШТА У ДРЖАВ НОЈ СВО ЈИ НИ

У ЗАКУП ДАТО 9.700 ХЕК ТА РА
Про тест пао ра због
неза до вољ ства 
зако ном

Буџе том пла ни ра ни
при хо ди биће 
над ма ше ни

Током про те кле неде ље, у
вели кој сали Скуп шти не гра да,
одр жа на је редов на годи шња
лици та ци ја пољо при вред ног
земљи шта у држав ној сво ји ни.
Све локал не само у пра ве има ју
оба ве зу да офор ме коми си је
које на сво јој тери то ри ји изда -
ју у закуп ову земљу; 40 одсто
при хо да при па да гра ду, а по 30
одсто Покра ји ни и Репу бли ци.

Све је од поне дељ ка до пет -
ка про шло у нај бо љем могу ћем
реду, па није било замер ки уче -
сни ка лици та ци је.

Озбиљ но над ме та ње у Стар че ву
Деве то чла на коми си ја саста -
вље на од струч ња ка из Секре -
та ри ја та за пољо при вре ду коју
је офор ми ла Скуп шти на гра да,
на чијем је челу био Пре драг
Жив ко вић, заме ник гра до на -
чел ни ка, а при кљу че ни члан
Зори ца Репац, ресор на чла ни -
ца Град ског већа, није има ла
тежак посао иако је над ме та -
ње потра ја ло.

На отва ра њу лици та ци је за
ову агро е ко ном ску годи ну (1.
новем бар 2017 – 1. новем бар
2018), првог дана, уз про тест
пао ра, запо чет је про цес изда ва -
ња земље у Банат ском Бре стов -
цу. Земљо рад ни ци су иза шли
испред згра де Град ске упра ве
због неза до вољ ства зако ном који
је на сна зи три годи не.

Наи ме, изме на ма и допу на -
ма Зако на о пољо при вред ном

У орга ни за ци ји Удру же ња
Сло ве на ца јужног Бана та
„Логар ска доли на” из Пан че ва,
а уз помоћ Кан це ла ри је за сло -
ве нач ку дија спо ру из Љубља -
не, Наци о нал ног саве та сло ве -
нач ке наци о нал не мањи не у
Срби ји и Гра да Пан че ва, у сали
МКУД-а „Пете фи Шан дор”
Пан че во, у Ули ци цара Лаза ра
19, у субо ту, 28. окто бра, од 9
до 17 сати, биће одр жан тре ћи
гастро ном ски дога ђај „Наши
сло ве нач ки спе ци ја ли те ти”.

Уче сни ци ће бити уче ни ци
уго сти тељ ских сме ро ва шко ла
из Пан че ва, Вршца и Зре ња ни -
на, као и из Био тех нич ке шко -
ле из Пту ја (Сло ве ни ја). Сва ка
шко ла ће има ти по еки пу са два
уче сни ка и мен то ром, које ће
спре ма ти ручак одно сно посла -
сти чар ске и пекар ске спе ци ја -

ли те те и про из во де по сло ве -
нач ким рецеп ти ма. После
поде ле намир ни ца еки па ма и
упо зна ва ња с рад ним задат ком
уче сни ци ће се баци ти на при -
пре ма ње хра не. Потом ће пред -
став ни ци Био тех нич ке шко ле

из Пту ја одр жа ти пре да ва ње на
тему шко ло ва ња уго сти тељ ског
кадра у Сло ве ни ји и сло ве нач -
ке гастро но ми је.

Гости ће у прат њи струч ног
води ча оби ћи наш град, тј.
Успен ску цркву, Град ски парк,

Гим на зиј ски трг, Като лич ку
цркву, тами шки кеј и Музеј
пивар ства у ста рој пива ри.
После жири ра ња и оце њи ва ња
јела биће доде ље на при зна ња
и захвал ни це уче сни ци ма.
Усле ди ће све ча ни ручак.

Прет ход них годи на уз добар
ручак ишло је и добро рас по ло -
же ње, па су за сто лом скла па ни
дого во ри о буду ћој сарад њи,
чији је један од резул та та дру -
же ње мла дих кули на ра током
сле де ћег викен да у нашем гра -
ду. Тра ди ци ја се наста вља.

У СУБО ТУ, 28. ОКТО БРА

Наши сло ве нач ки спе ци ја ли те ти

Ових дана у меди ји ма се поја ви ло
оштро инто ни ра но саоп ште ње удру же -
ња „Пан че вач ки рата ри” у вези са ишче -
ки ва њем мера Вла де Репу бли ке Срби је
за пре ва зи ла же ње про бле ма пољо при -
вред ни ка наста лих услед екс трем не
ово го ди шње суше.

Јован Него ван, пред сед ник УО тог
удру же ња, каже да је одго вор Вла де
одга ђан месе ци ма с објашњењем да се
чека пот пу но сагле да ва ње после ди ца
суше и дода је:

– Број ни „аграр ни ана ли ти ча ри”
дава ли су као јав не лич но сти погре -
шне про це не и уно си ли кон фу зи ју,
уме сто да је дошло до пра во вре ме ног
и аде кват ног деј ства држа ве. Ево, већ
је про шао опти мал ни рок за сетву ози -
мих кул ту ра – од 5. до 25. окто бра, а
још увек нема јеф ти ни јег дизел-гори -
ва за пољо при вре ду. Сетва пше ни це је
углав ном засно ва на на соп стве ном

семе ну и вео ма ску пом дизел-гори ву.
Куку руз је ски нут са 95 одсто повр ши -
на и сада је ваљ да пот пу но јасно да је
род вео ма оску дан на тери то ри ји целе
Срби је, а не само Бана та, и да про се -
чан при нос неће бити изнад три тоне
по хек та ру, одно сно три мили о на тона
у целој Срби ји, што по оби му про из -
вод ње, изу зи ма ју ћи 2000. годи ну, при -
па да нај ни жем роду куку ру за ика да
забе ле же ном.

Него ван сма тра да се ради о погре -
шној аграр ној поли ти ци и неа де кват ној
стра те ги ји зашти те наших пољо при -
вред ни ка од стра них фак то ра, те да се
исто вре ме но у држа ва ма чла ни ца ма ЕУ
шти те пољо при вред ни ци висо ким суб -
вен ци ја ма и дру гим мера ма.

Да ли ће ресор но мини стар ство
ипак пову ћи неки потез којим би се
олак ша ли наго ми ла ни про бле ми рата -
ра, биће позна то у наред ним неде ља ма.

НА ТРА ГУ САОП ШТЕ ЊА ЗА ЈАВ НОСТ „ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ РАТА РА”

Изо ста ла помоћ држа ве за пољо при вред ни ке
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Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику 

magyar nyelven / на мађарском језику 

Tanszercsomag
az elsősöknek 
» II. oldal

A múltunkról,
Bukovináról...
» II. oldal

Torontálvásárhelyen
találkoztak
az amatőrök 
» VII. oldal 

Az egyházak
megemlékeztek
az ünnepről
» VIII. oldal 

A protestáns egyházakban a 2017-es év
szerte a világban nagy jelentőségű, mi-
vel ebben az évben emlékeznek meg a
reformáció kezedetéről a távoli, 1517-es
évben. 500 év telt el azóta, amikor Lut-
her Márton szerzetes, professzor és re-
formátor kiszegezte a 95 tételét a wit-
tenbergi vártemplom kapujára. Habár
történelmileg nem igazolt, mégis egy
olyan esemény, amely a világot megvál-
toztatta. 

A Szerbiai Református Keresztyén
Egyház is csatlakozott a megemlékezé-
sekhez. Különböző helyszíneken jöttek
össze a hívek, hogy együttlétükkel te-
gyék jelentősebbé e fontos jubileumot.
Bácskossuthfalván a református egy-
házban júniusban avatták fel a refor-
mációi emléktáblát a református és
evangélikus egyház országos vezetői-
nek jelenlétében, amit egybekötöttek
az akkor ott megrendezett Durindó és
Gyöngyösbokréta, a vajdasági magyar
népzenei együttesek, néptánccsopor-
tok és szólisták hagyományápoló és
hagyományőrző, ijúsági és felnőtt ka-
tegóriájú szemléjével. 

Központi ünnepség Maradékon 
A szerémségi Maradék olyan vidéken
van, amely a huszitizmusról és a Hu-
szita Bibliáról nevezetes. Az ünnep-
ségre a vajdasági református gyüleke-
zetek résztvevőin kívül augusztus 26-
án vendégek voltak Horvátországból,
Magyarországról és a messzi Kárpátal-
járól, ahonnan egy gyermekekből és
felnőttekból álló énekkar is szolgált az
ünnepségen. Az istentiszteleten Halász
Béla, a Szerbiai Református Kereszt-
yén Egyház püspöke hirdette Isten Igé-
jét, a vendég-énekkaron kívül pedig a
hertelendyfalvi református kórus is di-
csérte Istent. Az ünnepséget megtisz-
telte jelenlétével a katolikus egyház
képviseletében Dr. Német László SVD
nagybecskereki megyéspüspök, vala-
mint Dr. Latorcai Csaba helyettes ál-
lamtitkár, aki felolvasta Magyarország
miniszterelnökének, Orbán Viktornak
köszöntőlevelét. Halász Dániel, a ma-
radéki református lelkész Potápi Ár-

formátus gyülekezet tagjai és Kiss
Nándor esperes nagyszerű szervezők-
nek bizonyultak, hiszen mindenki
nagy élménnyel gazdagodva térhetett
haza a találkozó után. 

A délelőtti programot a művelődési
otthonban tartották meg a vendégek
nagy létszáma miatt. A himnusz elé-
neklését, a köszöntőt és a kezdő áhita-
tot követően, amelyet  Halász Béla, a
Szerbiai Református Keresztyén Egy-
ház püspöke tartott,  az öt egyházme-
gye esperesének beszámolója követke-
zett  az elmúlt év eseményeiről térsé-
gükben. A délelőtt az aradáci szlovák
evangélikus kórus fellépésével, majd a
közösen énekelt székely himnusszal
zárult. 

A délutáni program a templomban
kezdődött, ahol az egybegyűlt hívők
spontán éneklése után Dr. Fekete Ká-
roly, a Tiszántúli Református Egyház-
kerület püspöke hírdette az ígét. Ezt
követően leleplezték Nyerghgyártó
János lelkész emléktábláját, aki első
lelkész volt a városban. Mindenki
megtekinthette az alkalmi bibliakiál-
lítást, valamint egy kis kézimunkaki-
állítást. 

A rendezvény a művelődési köz-
pontban folytatódott. Hegyi Ádám tör-
ténész előadást tartott, melyben beszá-
molt a találkozó régióinak újabb kuta-
tásairól. Az úrvacsorás istentiszteleten
t. Csűry István, a Királyhágómelléki
Egyházkerület püspöke hírdette az
ígét, az ágendázás szolgálatát pedig Fe-
kete Károly püspök végezte. Az úrva-
csorai jegyeket 13 lelkész osztotta a
mintegy 700 megjelent hívőnek. 

A további programban fellépett He-
vesi Tibor operaénekes Rontó Márta
orgonaművész kíséretében, majd a to-
rontálvásárhelyi gyülekezet énekkara
szolgált. 

Záróénekként a CX. zsoltárt  éne-
kelték el, majd átadták a vándorzászlót
a jövő évi találkozó szervezőinek. A
VI. Találkozót a Csongrádi Egyházme-
gye szervezi Szentesen. 

Halász Zsuzsanna

Lőcsei Ilona

500 ÉVES REFORMÁCIÓ

KÜLÖNBÖZŐ ÜNNEPSÉGEK HAZÁNKBAN IS

pád János Magyarország nemzetpoliti-
káért felelős államtitkár levelét – üze-
netét olvasta fel. A megjelenteket kö-
szöntötte Pásztor István, a Tartományi
Képviselőház, illetve a VMSZ elnöke és
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács
elnöke is. 

Kirvájjal összekötött jubileum
A hertelendyfalvi evangélikus- és re-
formátus templom felszentelésének
ünnepére rendezvénysorozatot szer-
veztek, amely szeptember 19-én az úr-
vacsoraosztásra előkészítő áhitattal
kezdődött, majd az elkövetkező két na-
pon Szilágyi Zoltán püspöki segédlel-
kész az áhitatot követően a fél évezre-
des  reformációról tartott előadásokat. 

Szombaton, szeptember 23-án délelőtt
a helyi Emlékotthon termében tartottak
a szlovák evangélikus- és magyar refor-
mátus egyházközösség tagjai közös meg-
emlékezést a jelentős jubileum kapcsán,
magasrangú vendégek és  lelkészek jelen-
létében. 

Branislav Kulik  helyi szlovák evan-
gélikus lelkész szerb nyelven köszön-
tötte a vendégeket, majd Samuel
Vrbovski, a Szlovák Evangélikus Egy-
ház püspöke szlovák nyelven szólt a je-

lenlevőkhöz. Végül Halász Béla, a Szer-
biai Református Keresztyén Egyház
püspöke magyar nyelven méltatta az
ünnepet. 

A magasrangú vendégek között volt
többek között Dr. Mileta Radojević, az
Igazságügyi minisztérium Egyházak-
kal és hitközösségekkel együttműködő
igazgatóságának  igazgatója, aki Alek-
sandar Vučić  Szerb államfő üdvözlőle-
velét tolmácsolta. 

Az ünnepi összejövetelt a szlovák
evangélikus egyház vallásoktatásra járó
gyermekcsoportja, valamint a két gyü-
lekezet kórusa tette szebbé éneklésével. 

A hertelendyfalvi templomokban a
vasárnap az ünnep jegyében telt el. 

Találkozó Nagybecskereken
Az utolsó, eddig legnagyobb rendez-
vény az 500 éves jubileum megünnep-
lése során a történelmi Békés-Bánáti
Református Egyházmegye utódegy-
házmegyéinek 5. Találkozója volt, ame-
lyet Nagybecskereken tartottak meg
október 7-én. A vendégek a magyaror-
szági Csongrád és Békés-, a romániai
Temesvári és Aradi Református Egy-
házmegyékből, valamint a szerbiai Bá-
nátból érkeztek. A nagybecskereki re-
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Megszólaltak az iskolacsengők a
2017-es tanév kezdetén, új kihí-
vásokra szólítva a diákokat és
oktatóikat egyaránt. A dél-báná-
ti végeken, Székelykevén, Herte-
lendyfalván, Udvarszálláson és
Ürményházán összesen 11 ma-
gyar diák kezdi meg tanulmá-
nyait, míg Torontálvásárhelyen
18 elsős foglalta el helyét az isko-
lapadokban. 

Vajdaságszerte minden iskolá-
ban tartottak tanévnyitó ün-
nepséget, melyek keretében ün-
nepélyesen fogadták az első
osztályba induló kisdiákokat. A
magyar tannyelvű oktatásban
részesülő kisdiákok idén is
megkapták a Magyarország
kormánya és a vajdasági Ma-
gyar Nemzeti Tanács támogatá-
sából összeállított tanszercso-
magot, mely által már folyama-
tosan hetedik éve  segítik a szü-
lőket a különben is költséges is-
kolaév kezdetén. 

Az idei tanévnyitó Vajdasági
központi ünnepségét Székelyke-
vén tartották meg rangos vendé-
gek jelenlétében augusztus 31-
én délután a Žarko Zrenjanin
Általános Iskola épületében. 

Az ünnepséget megtisztelte
jelenlétével Magyarország nem-
zetpolitikáért felelős államtitká-
ra, Potápi Árpád János, aki kö-
szöntő beszédet mondott:

– Sok szeretettel és nagy tisz-
telettel köszöntök mindenkit és
én is elsősorban köszöntöm a
kis elsősöket. Kinek tizenöt
évig, kinek húsz évig fog tartani
az iskoláztatási időszak, ezért
dőljetek hátra, élvezzétek in-
kább ezeket az éveket, mert ha
nem, akkor nagyon hosszú lesz.
Én nagyon remélem, hogy min-
denkinek tetszeni fog az iskola,
hamar be fogtok szokni a szé-
kelykevei iskolaközösségbe,
megszeretitek a tanító nénit, az
igazgató bácsit és mindenkit,
aki azzal foglalkozik, hogy ti
okosabbakká, szebbekké, job-
bakká váljatok az életetek során
és azokat a tudnivalókat tanul-
játok meg, amelyekkel az élet-
ben tudtok majd hasznosulni és
majd a ti gyermekeiteket is ide
tudjátok küldeni, a székelykevei
általános iskolába. 

A továbbiakban közölte,
hogy Vajdaságban 1467 új első
osztályos kezdte meg tanulmá-
nyait a magyar iskolákban. Vol-
tak tanévek, amikor sokkal töb-
ben voltak. Vannak kedvező je-
lek is, mert újra vannak magyar
elsősök a zombori, a nezsényi,
az udvarszállási, illetve a mara-
déki iskolában. Úgy véli, hogy

A 2017-ES TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG 

TANSZERCSOMAG AZ ELSŐSÖKNEK 

Menetrenden kívüli könyvbe-
mutatót tartottak szeptember 16-
án a pancsovai Petői Sándor Ma-
gyar Művelődési Egyesület szék-
házában. A kötet és annak szerző-
je Déváról érkezett az al-dunai
székely-magyar közösség köreibe.
Az andrásfalvi reformátusok
levelei 1891 – 1945 között, írta
László Gergely Pál, Déva. Ké-
szült 2016-ban. Miképpen az
invitáló levélkében is elhang-
zott, a kétszáz oldalos kiad-
vány, könyv, hiánypótló anyag.
Annál is inkább, mivel valós
történelmünk, és annak felku-
tatása, napjainkban is folyik. A
kötet a bukovinai Andrásfalva
reformátusainak az életét tár-
gyalja. 

- Aránylag kevés, és általános
dolog az, ami róluk ismert, és ez
nemcsak a krónikásoknak, ha-
nem nekik is köszönhető, hisz
már eleve az elszigetelődést vá-
lasztották – nyilatkozta lapunk-
nak a könyv szerzője. 

– Külön róluk, mármint az
andrásfalviakról, még csak egy

könyv jelent meg a dévai, néhai
Zsók Béla tollából ( Az andrás-
falvi reformátusok két évszáza-
da ). A gyűjtés a Kolozsvári Re-
formátus Egyház levéltári anya-
gára alapul, tárgyalva az andrás-

falvi reformaták problémáit
1891 és 1945 között. Úgy gon-
doltam, tartozom ezzel a kiadás-
sal néhai nagyanyámnak, Zsók
Teréznek, aki a kitelepedett and-
rásfalviak között született 1892-

ben. Mégpedig itt, ezen a vidé-
ken. Hertelendyfalván.

A könyvbemutató baráti és
testvéri társalgással folytató-
dott.

Martinek Imre

a Végrehajtó Bizottság oktatá-
sért felelős tagja is.

Az ünnepséget megelőzően
Potápi Árpád János nemzetpoli-
tikai államtitkár Székelykevén a
temető bejáratánál levő emlék-
műnél elhelyezte a Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság koszorúját.

Magyarország nemzetpoliti-
káért felelős államtitkára, Potá-
pi Árpád János és a vajdasági
Magyar Nemzeti Tanács elöljá-
rói, Hajnal Jenő elnökkel az élen
aznap délután, tehát augusztus
31-én Hertelendyfalván a Ta-
mási Áron Székely-Magyar Mű-
velődési Egyesületben is látoga-
tást tett. A rangos vendégeket az
egyesület székházában a helyi
magyarság képviselői fogadták:
Halász Béla református püspök
és a presbitérium néhány tagja,
Lőcsei Vilmos az egyesület el-
nöke és a Végrehajtó Bizottság
tagjai, valamint Rancz Károly,
Pancsova alpolgármestere. 

Potápi Árpás János nemzet-
politikai államtitkár a Tamási
Áron SZMME-ben  megtekin-
tette a Magyar kormány támo-
gatásából megvásárolt telket és
a múlt évben felállított székely-
kaput, valamint a leendő tájház
látványtervét, amelyet ugyan-
csak az anyaország támogatásá-
val építenek fel a jövő év folya-
mán. 

Lőcsei Ilona

A pancsovai Borromeo Szent
Károly katolikus templomban
2017. október 14-én a városi ka-
tolikus közösség magasrangú
egyházi méltóságok és számos
vendég jelenlétében  ünnepelte
meg a plébánia fennállásának
300 éves évfordulóját. 

A templom épülete a történel-
mi városrész egyik legrégebbi
építménye, amely 1757-ben ké-
szült, majd egy évvel később a
közvetlen közelében a Minorita
rend kolostora is felépült. A tör-
ténelem folyamán a pancsovai
katolikus egyházban is voltak
jelentős  változások, de a plébá-
nia  300 éven át folyamatosan
fennmaradt. 

A megemlékezés ünnepi szent
misével kezdődött, amelyen Dr.
Német László SVD nagybecske-
reki megyéspüspök üdvözölte a
jelenlevőket, majd vezette a két-

nyelvű szentmisét. Dr. Pénzes
János szabadkai megyéspüspök
magyar nyelven,  majd msgr. mr.
Stanislav Hočevar belgrádi ér-
sek-metropolita horvát nyelven
mondott szentbeszédet.  

Az ünnepi szent mise befejez-
tével a parókia bejárati folyósó-
ján márványtáblát lepleztek le,
amelyen a Borromeo Szent Ká-
roly templomban szolgálatot
végző összes lelkipásztor  neve
szerepel, 1717-től napjainkig.

A templom, de különöskép-
pen a plébánia épülete az utóbbi
néhány évben nagy felújítási fo-
lyamatban részesült és kapta el
méltó kinézetét. Msgr. Dr. Né-
met László nagybecskereki me-
gyéspüspök szavai szerint az
ünnep nemcsak a múltra emlé-
keztet, hanem a jelenről szól és
a jövő fele mutat.

Lőcsei Ilona

HÁROMSZÁZ ÉVES JUBILEUM

AZ Ó-VÁROSRÉSZ EGYIK 
LEGRÉGEBBI ÉPÍTMÉNYE

Ez év szeptemberének harma-
dik hétvégéjén tartották meg
Versecen, sorrendben immár
huszadik alkalommal, a dél-
bánsági kisváros neves szülötté-
nek, Herczeg Ferenc írófejede-
lemnek az emlékét méltató em-
léknapokat.

A rendezvény szervezője és
házigazdája változatlanul a he-
lyi Petői Sándor Kultúregyesü-
let volt. Közbenjárásukra a kon-
ferencia meghívott előadói, a
vendégek, valamint az esemény
lekövetését felvállaló, írott és
elektronikus média képviselői
másfél órára az idén is „birto-
kukba vehették” a verseci Vá-
rosháza dísztermét. Alkalmi kö-
szöntőt Virág Bene Klára, az
egyesület elnök asszonya mon-
dott, majd Jerasz Anikó, az
MNT Végrehajtó Bizottságának
elnök asszonya köszöntötte az
egybegyűlteket. Az előadásokat
ezúttal dr. Mák Ferenc iroda-
lom- és művészettörténész, kri-
tikus és szerkesztő, illetve msgr.
Bogdán József fehértemplomi
plébános-költő vállalták. Az
alább olvasható irodalmi mélta-
tást, mely eredetileg dr. Mák ta-
nár úr jegyzetéből vétetett, a
XX. Herczeg Ferenc Emlékna-
pok szervezői, aféle ízelítőként,

a magyar nyelvű meghívókra is
rányomtatták.

„Versec város sváb szárma-
zású szülöttje írói pályája során
legjobb műveiben, a Pogányok,
A hét sváb és Az élet kapuja cí-
mű regényeiben, A fekete lo-
vas, a Bizánc és A híd című
drámáiban a magyar nemzet
sorsfordító eseményeinek állí-
tott emléket, s a politikai ma-
gyar nemzet történelemformá-
ló erejét hirdetve eszmevilágá-
ban is vállalta a küldetéses sze-
repének méltatását. Ezért ír-
hatta róla kiváló tisztelője (Né-
meth G. Béla): Herczeg Ferenc
„mint dolgos állampolgár való-
ban polgár volt, mint politikus
ember – vagy sajátos magyar
kifejezéssel szólva: mint hazafi
– a politizáló birtokosság esz-
ményeinek, ideáinak, célkitű-
zéseinek elfogadója”. Egy patrí-
cius, aki eljutott a titkok kapu-
jába. A műveiből hűséget, mél-
tóságot és a közösség iránti fel-
tétlen alázatot tanulhat a kései
utókor.” 

A hatvanadik verseci szüreti
napok keretében zajló idei kul-
turális rendezvényt Versec vá-
rosa és a Magyar Nemzeti Ta-
nács védnökölte. 

Martinek Imre

A XX. HERCZEG FERENC EMLÉKNAPOK

HELYSZÍNI JEGYZETEK VERSECRŐL

KÖNYVBEMUTATÓ

A MÚLTUNKRÓL, BUKOVINÁRÓL...

habár fogyunk, talán ezt a fo-
gyást meg lehet állítani, talán
visszájára lehet fordítani ezt a
folyamatot és talán újra lehet
bölcsődéket, óvodákat, iskolá-
kat nyitni olyan falvakban és vá-
rosokban, ahol esetlegesen már
több évtizede ilyen intézmény
nincs. 

– Ezért dolgozik a Magyar
Kormány, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársá-
ga, a VMSZ, a tartományi kor-
mány és a tartományi parla-
ment, valamint a Magyar Nem-
zeti Tanács és összefogunk a he-
lyi önkormányzatokkal és egy-
házakkal annak érdekében,
hogy ezt a folyamatot tudjuk se-
gíteni. Az a legfontosabb cél a
következő években, hogy min-
den magyar gyermek, minden
vegyes házasságban született
gyermek újra magyar óvodába,
magyar általános iskolába, ma-
gyar felső oktatási intézménybe,
egyáltalán magyar iskoláztatási
rendszerben tudjon járni. Ennek
az anyagi hátterét szeretnénk
megteremteni. Többszörösen
bebizonyított tény az, hogy min-
denki a saját anyanyelvén tud a
legjobban érvényesülni, legjob-
ban tanulni és elsősorban az
óvodás, illetve a kisiskolás kor-
ban van szükség arra, hogy
anyanyelven tudjuk a legalapve-
tőbb tudnivalókat elsajátítani –

hangsúlyozta Potápi Árpád Já-
nos államtitkár, majd beszédét
Pál Ferenc atya idézetével fejezte
be: „Adjál akkor is, ha kevés van
neked is, adjál akkor is, ha ne-
ked is szükséged lenne rá, adjál
akkor is, ha neked nem adtak,
adjál akkor is, ha a szavaknál
többre van szükség. És közben
észrevétlenül a reménység em-
berévé leszel.” 

A szervező Magyar Nemzeti
Tanács nevében az elnök, Hajnal
Jenő szólt a jelenlevőkhöz. Jelen
volt Vicsek Annamária Szerbia
oktatási államtitkára is, aki rö-
vid köszöntőjében üdvözölte a
vendégeket és egybegyűlteket.

A székelykevei, hertelendy-
falvi, ürményházi és udvarszál-
lási magyar elsős kisdiákoknak
és a magasrangú vendégeknek a
helyi iskola  tanulói ünnepi mű-
sorral kedveskedtek, majd a ti-
zenegy induló tanulónak kézbe-
sítették a tanszercsomagokat,
amelyekkel jelentősen meg-
könnyítik számukra a tanévkez-
dést. 

A Dél-Bánátban megtartott
tanévnyitó ünnepséget megtisz-
telte jelenlétével Pásztor István,
a tartományi képviselőház és a
VMSZ elnöke, Nyilas Mihály
tartományi oktatási titkár, Je-
rasz Anikó, a Magyar Nemzeti
Tanács Végrehajtó Bizottságá-
nak elnöke és Petkovics Márta,
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У протестантским верским заједни-
цама широм света 2017. година је од
посебног значаја, пошто се ове годи-
не присећају почетка реформације
давне 1517. Прошло је 500 година од
када је Мартин Лутер, монах, профе-
сор и реформатор, објавио својих 95
теза на вратима дворске цркве у
Витенбергу. Иако није историјски
подржан, тај догађај је променио
свет.

Реформатска хришћанска црква у
Србији својим манифестацијама се
исто придружила присећањима. На
разним местима у разним прилика-
ма верници се окупљају, како би сво-
јим заједништвом увеличали значај
овог јубилеја. У Старој Моравици су
у реформатској цркви почетком јуна
освештали спомен-плочу реформа-
ције у присуству врховних вођа
реформатске и евангеличке цркве,
истовремено када се тамо одржавао
Фестивал за неговање и очување тра-
диција војвођанских народних орке-
стара, фолклорних група и солиста у
категорији омладине и одраслих
„Дуриндо” и „Ђенђешбокрета”.

Централна свечаност у Марадику
Марадик је место у Срему, у крају
који је познат по хуситизму и по
„Хуситској библији”. Поред чланова
реформатских заједница из Војводи-
не, 26. августа су свечаности прису-
ствовали и гости из Хрватске,
Мађарске и далеке Украјине, одакле
је био и хор састављен од породица,
деце и одраслих, који су наступили
том приликом. На богослужењу је
проповедао Бела Халас, бискуп
Реформатске хришћанске цркве у
Србији, а поред гостујућег хора,
певао је и реформатски црквени хор
из Војловице. Прославу су својим
присуством увеличали и представ-
ник Католичке цркве др Ладислав
Немет, зрењанински бискуп, као и
заменик државног секретара др Чаба
Латорцаи, који је прочитао поздрав-
но писмо Виктора Орбана, премије-
ра Мађарске. Даниел Халас, рефор-
матски свештеник у Марадику,
прочитао је писмо – поруку која је
стигла од Јаноша Арпада Потапија,

не заједнице у Зрењанину и декан
Нандор Киш били су одлични орга-
низатори, пошто су након сусрета сви
гости отишли својим домовима задо-
вољни и богатији за један велики
доживљај.

Преподневна манифестација је
одржана у Дому културе, због вели-
ког броја посетилаца. Након отпева-
не химне, поздрава и уводног бого-
служења Беле Халаса, бискупа
Реформатске хришћанске цркве у
Србији, уследило је извештавање
декана из пет епархија о догађајима
у протеклој години у њиховим среди-
нама. На крају је наступио хор сло-
вачке евангеличке цркве из Арадца и
заједнички је отпевана Секељ химна.

Први део послеподневног програ-
ма одржан је у цркви, где су окупље-
ни верници најпре спонтано запева-
ли, а затим је проповедао др Карољ
Фекете, бискуп реформатске епархи-
је Тисантул. Након тога је откривена
спомен-плоча на унутрашњем зиду
цркве у знак помена на првог рефор-
матског свештеника у граду Јаноша
Њергђарта. Посетиоци су могли да
погледају и пригодну изложбу библи-
ја, као и ручних радова.

Дешавање се наставило у културном
центру. Историчар Адам Хеђи одржао
је предавање на којем је известио при-
сутне о најновијим истраживањима у
регијама које учествују на сусрету. На
богослужењу пре причести пропове-
дао је Иштван Чири, бискуп епархије
Кираљхагомелек, кога је у служби сле-
дио Карољ Фекете, бискуп. Причест је
вршило 13 свештеника за око 700 при-
сутних верника.

У даљем програму је наступио
Тибор Хевеши, певач опере, у пратњи
уметнице Марте Ронто, која је свира-
ла на оргуљама, а представио се и хор
реформатске цркве из Дебељаче.

Као завршна песма отпеван је 90.
псалам, па је предата прелазна заста-
ва организаторима наредног сусрета.
Домаћин шестих сусрета биће Сен-
теш, место у Мађарској, у епархији
Чонград.

Жужана Халас

Илона Лечеи

ПЕТСТО ГОДИНА РЕФОРМАЦИЈЕ

РАЗНЕ ПРОСЛАВЕ И У НАШОЈ ЗЕМЉИ

државног секретара за националну
политику Мађарске. Поздравним
говорима окупљенима су се обрати-
ли и Иштван Пастор, председник
Покрајинске скупштине и СВМ, и
Јене Хајнал, председник Национал-
ног савета мађарске националне
заједнице.

Јубилеј повезан с кирвајем
На дан освештења војловачке еванге-
личке и реформатске цркве органи-
зован је низ манифестација, који је
започет 19. септембра припремним
молитвеним службама за причест, док
је наредна два дана након службе мла-
ди свештеник Золтан Силађи, помоћ-
ник бискупа, одржао предавања о
пола миленијума реформације.

У суботу, 23. септембра, пре подне,
одржана је заједничка свечаност чла-
нова словачке евангеличке и мађар-
ске реформатске заједнице у Спомен
дому у Војловици поводом значајног
јубилеја, а њој су присуствовали висо-
ки званичници и свештеници.

Бранислав Кулик, војловачки еван-
гелички свештеник, поздравио је
госте и присутне на српском језику, а
затим је Самуел Врбовски, бискуп
Словачке евангеличке цркве, на сло-
вачком језику пренео своје мисли

поводом празника. На крају се Бела
Халас, бискуп Реформатске хришћан-
ске цркве у Србији, обратио присут-
нима на мађарском језику и одржао
свечани говор.

Међу високим званичницима био
је и др Милета Радојевић, директор
Канцеларије за односе с црквама и
верским заједницама Владе Србије,
који је прочитао поздравно писмо
Александра Вучића, председника
Србије.

Прослави су својим певањем допри-
нос дали и хор деце која похађају
веронауку у евангеличкој цркви и
мешовити хорови одраслих из обе
цркве.

Недеља је у војловачким црквама
протекла у духу свечаности.

Сусрет у Зрењанину
Последња, али уједно и највећа мани-
фестација у низу прослава 500. годи-
шњице реформације био је пети
сусрет чланова наследних епархија
историјских реформатских црквених
епархија Бекеш – Банат, који је одр-
жан у Зрењанину 7. октобра.  Гости су
стигли из Чонграда и Бекеша у
Мађарској, из румунских градова
Темишвара и Арада и из Баната у
Србији. Чланови реформатске цркве-
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Огла си ла су се школ ска зво на
на почет ку школ ске 2017.
годи не пози ва ју ћи на нове иза -
зо ве уче ни ке и њихо ве настав -
ни ке под јед на ко. У нај у да ље -
ни јим  мести ма  јужног Бана та
– Ско ре нов цу, Вој ло ви ци,
Добри ће ву и Јер ме нов ци ма –
укуп но 11 мађар ских уче ни ка
запо чи ње шко ло ва ње, док је у
Дебе ља чи 18 малих прва ка
зау зе ло сво ја места у школ -
ским клу па ма.

Све шко ле широм Вој во ди не
орга ни зо ва ле су про сла ве
пово дом почет ка школ ске
годи не и све ча но при хва ти ле
мале уче ни ке који су кре ну ли
у први раз ред. Прва ци који ће
поха ђа ти наста ву на мађар -
ском јези ку и ове годи не су
доби ли паке те школ ског при -
бо ра саста вље не из дона ци је
мађар ске вла де и Наци о нал ног
саве та мађар ске наци о нал не
зајед ни це у Вој во ди ни, који
већ седам годи на уза стоп но
пома жу роди те љи ма на почет -
ку школ ске годи не.

Вој во ђан ска цен трал на про -
сла ва почет ка школ ске годи не
ове годи не је одр жа на у згра -
ди Основ не шко ле „Жар ко
Зре ња нин” у Ско ре нов цу, 31.
авгу ста по под не, у при су ству
висо ких зва нич ни ка.

Про сла ву је сво јим при су -
ством уве ли чао и Јанош Арпад
Пота пи, држав ни секре тар
одго во ран за наци о нал ну
поли ти ку Мађар ске. Он је
рекао:

– Срдач но поздра вљам све
при сут не, а пре све га мале уче -
ни ке првих раз ре да. Неко ме ће
шко ло ва ње тра ја ти пет на ест,
неко ме два де сет годи на, и зато
се опу сти те и ужи вај те у овим
годи на ма, јер ако вам се не
допад не, јако ће се оду жи ти. Ја
се искре но надам да ће се шко -
ла сва ко ме допа сти, брзо ћете
се нави ћи на ову школ ску
зајед ни цу у Ско ре нов цу, заво -
ле ће те сво ју учи те љи цу, дирек -
то ра и сва ко га ко ће се бави ти
тиме да поста не те памет ни ји,
леп ши и бољи током живо та и
да нау чи те све оно што ћете
моћи да кори сти те у живо ту,
те да ћете касни је и сво ју децу
моћи да шаље те у ову основ ну
шко лу у Ско ре нов цу.

Изнео је пода так да је у Вој -
во ди ни 1.467 прва ка запо че ло
сво је шко ло ва ње на мађар ском
јези ку. Било је годи на када их
је било мно го више. Има и
повољ них пода та ка – да поно -
во има малих прва ка у мађар -
ским оде ље њи ма у Сом бо ру,

ПРО СЛА ВА ПОЧЕТ КА ШКОЛ СКЕ 2017. ГОДИ НЕ

ПРВА ЦИ МА ШКОЛ СКИ ПРИ БОР

У седиштупанчевачког МКУД-а
„Петефи Шандор” 16. септем-
бра одржана је промоција књи-
ге која није била предвиђена
првобитним програмом. Аутор
књиге је са издањем стигао из
места Дева у заједницу Секељ
Мађара на доњем току Дунава.

Наслов књиге је „Писма
реформата из Андрашфалве
између 1891. и 1945”, а њен
аутор је Ласло Гергељ Пал из
Деве. Написана је 2016. годи-
не. Као што пише у кратком
позивном писму, издање од
двеста страница је материјал
за попуњавање недостатака,
утолико пре што  стварна исто-
рија и њено истраживање теку
и дан-данас. Књига расправља
о животу реформата у буковин-
ском селу  Андрашфалва.

– Релативно је мало и уоп-
штено оно што је о њима
познато, и то не само због хро-
ничара већ и због њих самих,
пошто су од самог почетка иза-
брали изолацију – изјавио је
аутор књиге.

Посебно о њима – о мештани-
ма Андрашфалве –објављена је
још само једна књига, из пера
Беле Жока из Деве, под насло-
вом „Две стотине година
реформата из Андрашфалве”.
Представљена збирка се засни-
ва на архивском материјалу

реформатске цркве у Клужу и
расправља о проблемима
реформата из Андрашфалве
између 1891. и 1945. године.

- Помислио сам да дугујем
ово издање мојој покојној баки,
Терези Жок, која је рођена
1892. године међу исељеним

мештанима Андрашфалве, и то
овде, на овим просторима, у
Војловици.- изјавио је Ласло
Гергељ Пал. 

Представљање књиге наста-
вило се уз другарско и братско
дружење.

Имре Мартинек

чла ни ца Извр шног одбо ра
заду же на за обра зо ва ње.

Пре почет ка све ча но сти у
Ско ре нов цу Јанош Арпад
Пота пи је, у име Држав ног
секре та ри ја та за наци о нал ну
поли ти ку, поло жио венац на
спо мен-обе леж је које се нала -
зи на ула зу у гро бље.

Истог дана, 31. авгу ста, Јанош
Арпад Пота пи, држав ни секре -
тар за наци о нал ну поли ти ку
Мађар ске, и чел ни ци вој во ђан -
ског Наци о нал ног саве та
мађар ске наци о нал не зајед ни -
це с пред сед ни ком Јене ом Хај -
на лом на челу, посе ти ли су и
Мађар ско кул тур но-умет нич ко
дру штво „Тама ши Арон” у Вој -
ло ви ци. У седи шту Дру штва
зна чај не госте доче ка ли су
пред став ни ци вој ло вач ких
Мађа ра, Бела Халас, рефор мат -
ски бискуп, као  и неко ли ко
чла но ва пре зби те ри ју ма, Вил -
мош Лечеи, пред сед ник Дру -
штва, и чла но ви Извр шног
одбо ра, као и Карољ Ранц, заме -
ник гра до на чел ни ка Пан че ва.

Јанош Арпад Пота пи погле -
дао је у МКУД-у „Тама ши
Арон” плац који је купљен уз
помоћ дона ци је мађар ске вла -
де и секељ-капи ју, која је
поста вље на про шле годи не, као
и идеј ни про је кат етно-куће
која ће бити изгра ђе на тако ђе
из дона ци је Мађар ске током
наред не годи не.

Ило на Лечеи

У Католичкој цркви Св. Кар-
ла Боромејског 14. октобра одр-
жана је свечаност у присуству
високих црквених званичника
и бројних гостију, којом је град-
ска католичка заједница про-
славила тристагодишње посто-
јање панчевачке жупаније.

Зграда цркве је једна од нај-
старијих грађевина у историј-
ском делу града – саграђена је
1757. године, а након једне
године у непосредној близини
изграђен је и миноритски
самостан. Током историје су се
и у панчевачкој католичкој
цркви дешавале значајне про-
мене, али је жупанија опстала
током триста година.

Присећање је почело у окви-
ру свечане свете мисе, на којој
је др Ладислав Немет, зрења-
нински бискуп, поздравио при-
сутне, а затим је водио двоје-
зично свету мису. Др Јанош
Пензеш, суботички бискуп,

служио је мису на мађарском
језику, а затим је msgr. мр Ста-
нислав Хочевар, београдски
метрополит и надбискуп, про-
поведао на хрватском језику.

Након завршетка свете мисе
у парохијском улазном ходни-
ку откривена је мермерна пло-
ча на којој су исписана имена
свих свештеника, пастора који
су од 1717. године до данас
вршили службу у Цркви Св.
Карла Боромејског.

Црква, али посебно зграда
парохије у последњих неколи-
ко година подвргнута је вели-
ким процесима обнављања и
на тај начин добила је свој
достојан изглед. Према речи-
ма msgr. др Ладислава Неме-
та, зрењанинског бискупа, пра-
зник није само подсећање на
прошлост, већ говори о сада-
шњости и указује на будућно-
сти.

Илона Лечеи

ТРИСТАГОДИШЊИ ЈУБИЛЕЈ

ЈЕДНА ОД НАЈСТАРИЈИХ ГРАЂЕВИНА 
У СТАРОМ ДЕЛУ ГРАДА

У Вршцу су тре ћег викен да у
сеп тем бру ове годи не два де се -
ти пут заре дом одр жа ни спо -
мен-дани који ма се достој но
чува успо ме на на Ферен ца
Хер це га, писца – вели ка на,
који је рођен у малом гра ду у
јужном Бана ту.

Орга ни за тор и дома ћин мани -
фе ста ци је и овом при ли ком
било је Кул тур но дру штво
„Пете фи Шан дор” из Вршца.
Уз њего во посре до ва ње, и ове
годи не су све ча ну салу вршач -
ке град ске куће могли да кори -
сте сви позва ни пре да ва чи на
кон фе рен ци ји, гости и пред -
став ни ци писа них и елек трон -
ских меди ја који су пра ти ли
дога ђај. Кла ра Бене Вираг,
пред сед ни ца Дру штва, при год -
но је поздра ви ла госте, а затим
је Ани ко Јерас, пред сед ни ца
Извр шног одбо ра Наци о нал ног
саве та мађар ске наци о нал не
зајед ни це, поздра ви ла оку пље -
не. Овом при ли ком су уло гу
пре да ва ча при хва ти ли др
Ференц Мак, исто ри чар књи -
жев но сти и умет но сти, кри ти -
чар и уред ник, и msgr. Јожеф
Бог дан, жуп ник-песник из
Беле Цркве. Цити ра ну  књи -
жев ну посве ту, која је навод но
узе та из беле шки про фе со ра
Мака, орга ни за то ри XX спо -
мен-дана „Хер цег Ференц” су,

као наго ве штај, дали да се
одштам па на позив ни ца ма на
мађар ском јези ку.

„Рођен у гра ду Вршцу, са
швап ским поре клом, током
кари је ре писац је у нај бо љим
дели ма, рома ни ма ’Пага ни‘,
’Седам Шва ба’ и ’Капи ја
живот’‘, и у дра ма ма ’Црни
јахач’, ’Бизанц’ и ’Мост’ поста -
вио успо ме ну суд бин ским дога -
ђа ји ма мађар ског наро да и
огла ша ва ју ћи сна гу поли тич ког
мађар ског наро да да фор ми ра
исто ри ју, и сво јим погле дом на
свет достој но је при хва тио уло -
гу миси о на ра. Зато је о њему
писао његов обо жа ва тељ (Бела
Г. Немет): ’Хер цег Ференц је
као вре дан држа вља нин заи ста
био гра ђа нин, као човек поли -
ти чар – или боље рећи: као
патри о та при хва тао је истак ну -
те циље ве земљо по сед ни ка који
су води ли поли ти ку’. Он је
патри ци јус, који је сти гао до
капи је тај ни. Из њего вих дела
касно потом ство може нау чи -
ти  вер ност, досто јан ство и без -
у слов ну пони зност пре ма зајед -
ни ци.”

Покро ви те љи ово го ди шње
кул тур не мани фе ста ци је, која се
одви ја ла у окви ру 60. вршач ких
„Дана гро жђа” били су град
Вршац и Наци о нал ни савет
мађар ске наци о нал не зајед ни це.

Имре Мар ти нек

ДВА ДЕ СЕ ТИ СПО МЕН-ДАНИ „ХЕР ЦЕГ ФЕРЕНЦ”

БЕЛЕ ШКЕ С ДОГА ЂА ЈА У ВРШЦУ

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ

О ПРОШЛОСТИ, О БУКОВИНИ...

Неу зи ну, Добри ће ву и Мара ди -
ку. Сма тра да, насу прот томе
што нас је мање, можда тај пад
може да се зау ста ви, можда тај
про цес може да се окре не и
можда могу поно во да се отво -
ре јасли це, заба ви шта и шко ле
у сели ма и гра до ви ма у који ма
ова квих инсти ту ци ја већ деце -
ни ја ма нема.

– Зато мађар ска вла да,
Држав ни секре та ри јат за наци -
о нал ну поли ти ку, СВМ, Покра -
јин ска вла да и Покра јин ска
скуп шти на, као и Наци о нал ни
савет ује ди ње ни са само у пра -
ва ма и црква ма могу пома га ти
овај про цес. Нај ва жни ји циљ
нам је да у наред ним годи на ма
постиг не мо да сва ко мађар ско
дете или дете из мешо ви тог
бра ка може поха ђа ти мађар ско
заба ви ште, мађар ску основ ну
шко лу и висо ку шко лу, тј. да
може сте ћи обра зо ва ње у
мађар ском обра зов ном систе -
му. Желе ли бисмо да све му
томе може мо ство ри ти мате ри -
јал ну осно ву. Више стру ко је
потвр ђе на чиње ни ца да сва ко
на свом матер њем јези ку може
нај бо ље да про спе ри ра, да нај -
бо ље учи, а пого то во је бит но
да у заба ви шту и у првим раз -
ре ди ма могу на матер њем јези -
ку нау чи ти основ не пој мо ве –
иста као је држав ни секре тар
Јанош Арпад Пота пи, а свој
говор је завр шио цити ра њем
оца Ферен ца Пала: „Дај и онда

када и ти имаш мало, дај и онда
ако и ти имаш потре бу за тим,
дај и тада ако теби нису дали,
дај и тада ако је потреб но више
од речи. А у међу вре ме ну ћеш
непри мет но поста ти човек
наде”.

У име Наци о нал ног саве та
мађар ске наци о нал не зајед ни -
це при сут ни ма се обра тио
пред сед ник Јене Хај нал, а била
је при сут на и Ана ма ри ја
Вичек, држав ни секре тар за
обра зо ва ње у Срби ји, која је
тако ђе поздра ви ла госте и
дома ћи не.

За мађар ске уче ни ке који
су кре ну ли у први раз ред у
Ско ре нов цу, Вој ло ви ци, Јер -
ме нов ци ма и Добри ће ву, као
и за висо ке зва нич ни ке, уче -
ни ци ско ре но вач ке шко ле
при ре ди ли су при го дан све -
ча ни про грам, а затим су
ђаци ма прва ци ма уру чи ли
поклон-паке те са школ ским
при бо ром, чиме су им знат но
олак ша ли поче так школ ске
годи не.

Све ча но сти пово дом почет -
ка школ ске годи не у јужном
Бана ту при су ство ва ли су и
Иштван Пастор, пред сед ник
Покра јин ске скуп шти не и
СВМ, Михаљ Њилаш, покра -
јин ски секре тар за обра зо ва ње,
Ани ко Јерас, пред сед ни ца
Извр шног одбо ра Наци о нал ног
саве та мађар ске наци о нал не
зајед ни це, и Мар та Пет ко вич,
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Традиционално већ пету
годину заредом МКУД „Пете-
фи Шандор” из Панчева доче-
кује јесен организујући продај-
ну изложбу зимнице и многих
других аконија испред својих
просторија.

Манифестација „Дунав се
улива у Тамиш” у почетку се
одржавала у Улици Николе
Тесле, али је пре неколико
година премештена испред
просторија друштва „Петефи
Шандор”, у Улици цара Лаза-
ра, где се уједно и представља
рад друштва.

Чланови друштва обележили
су последње дане лета 15. и 16.
септембра у весељу и шарени-
лу. Стиховима песме „Дунав се
улива у Тамиш” посетиоци су
поздравили почетак јесени, а с
њом и припремање зимнице.

Петак по подне дочекан је с
тезгама пуним разних аконија
припремљених на традициона-
лан начин, с великим и малим
теглама пуним зимнице свих
боја. Поред класичних папри-
ка, краставчића, салата и ајва-
ра, излагачи и продавци су се
показали и на слатком терену,
јер су у понуду уврстили мар-
меладе, џемове и слатка неве-
роватних комбинација, кори-
стећи рецепте својих мајки и
бака, али и нешто модерније,
показујући разне нивое креа-
тивности у комбиновању састо-
јака.

За дегустацију и продају
слатких вина и ове године била
је задужена породица Шмит из
Војловице, која је изложила и
продавала вино од малина и
купина, као и ликере и ракију
од тог сочног воћа.

Удружења жена разних кул-
турно-уметничких друштава
излагала су своје колаче, зим-
ницу и ручне радове.

Највеће звезде фестивала
биле су чланице друштва, које
су, на врелом сунцу месиле и

пекле лангоше на лицу места,
као и гошће из Војловице, које
су припремале традиционалан
киртеш-колач на роштиљу.
Лангоши, и даме које их пра-
ве, постали су веома популар-
ни у Панчеву, с обзиром на то
да се пеку на лицу места, тако
да су несумњиво свежи, са уку-
сним и помало необичним
намазима, као што су уље с
белим луком и павлака с
додатком качкаваља. Током
карневала и фестивала зимни-
це продале су огромне количи-
не овог укусног прженог теста.
Рецепт за киртеш-колач поти-
че из Трансилваније и тради-
ционалан је колач Секељ Ма
ара. Необично припремање је
и забавно с обзиром на то да се
и он припрема на лицу места
и пече се на роштиљу. Врео

колач, који личи на димњак,
прекрива се млевеним ораси-
ма, шећером, циметом или
кокосом. Припрема овог кола-
ча је забава и за очи и за сто-
мак.

Први дан фестивала затво-
рио је мешовити хор „Златна
јесен” из Панчева, који је певао
евергрин хитове и увесељавао
учеснике и пролазнике.

У суботу, од раних поподнев-
них до раних вечерњих сати,
забава је настављена на исти
начин. С обзиром на то да
МКУД „Петефи Шандор” има
свој веома успешан мешовити
хор, он је преузео организаци-
ју весеља на себе, тако што је
провео поподне певајући ста-
ре мађарске народне песме.
Већина учесника прихватила
је позив да се придружи заба-
ви, те је весеље настављено све
до вечери.

Традиционалним нотама
затворен је овогодишњи фести-
вал зимнице, у нади да ће сле-
деће године бити још посеће-
нији и веселији.

Каролина Бисак

Уче сни ци саве то ва ња оку пи ли
су се 9. сеп тем бра већ у пре по -
днев ним сати ма, и то пред став -
ни ци из Добри ће ва, Шуша ре,
Кови на, Ско ре нов ца, Ива но ва,
Пан че ва, Вој ло ви це и мешта ни,
као и вете ра ни смо тре. Сво јим
при су ством скуп су уве ли ча ли
мр Јене Хај нал, пред сед ник
Наци о нал ног саве та мађар ске
наци о нал не зајед ни це, и Арон
Шутуш, пред сед ник Кул тур ног
саве за вој во ђан ских Мађа ра.

Увод но пре да ва ње при пре мио
је Имре Мар ти нек у име дома -
ћи на, Дома кул ту ре „Јожеф
Ати ла” у Дебе ља чи. Након тога
су при сут ни пред став ни ци свих
дру шта ва под не ли изве штај о
оства ре ним резул та ти ма и раду
сво јих орга ни за ци ја у пери о ду
изме ђу две смо тре. У отво ре -

ДВА ДЕ СЕТ ОСМА ЈУЖНО БА НАТ СКА СМО ТРА

АМА ТЕ РИ СЕ СУСРЕ ЛИ У ДЕБЕ ЉА ЧИ
Бана та, које су се под јед на ко
потру ди ле да изло же нај леп ше
кома де руч них радо ва. 

У раним попо днев ним сати -
ма при сти гли су уче сни ци кул -
тур но-умет нич ког про гра ма,
који су од Основ не шко ле
„Моша Пија де” про ше та ли у
уред ној повор ци до рефор мат -
ске цркве, где су при су ство ва -
ли еку мен ском бого слу же њу.
Про по вед ни ци су били рефор -
мат ска све ште ни ца Мари ја
Бесе деш и жуп ник Тамаш
Маша. Било је вео ма лепо, јер
је црква била пре пу на гости ју
свих узра ста у народ ним
ношња ма, који су пре да но пра -
ти ли бого слу же ње и на тај
начин упу ће ну им пору ку.

Из цркве су уче сни ци поно -
во у уред ној повор ци пре шли
до сале Дома кул ту ре „Јожеф
Ати ла”, где су дирек тор Ласло
Хор ти и пред сед ник Кул тур ног
саве за вој во ђан ских Мађа ра
Арон Шутуш одр жа ли поздрав -
не гово ре, а након тога су јед но
за дру гим насту пи ли Деч ји хор
„Дел пачир таи”, ама те ри –
акти ви сти кул тур них дру шта ва
из Добри ће ва, Ива но ва, Шуша -
ре, Пан че ва, Кови на, Ско ре нов -
ца, Дебе ља че, Вој ло ви це и
Вршца, мали и вели ки – под -
јед на ко. Пру же на је при ли ка за
пред ста вља ње и ско ро фор ми -
ра ној фол клор ној гру пи у
недав но одр жа ном Кам пу за
него ва ње матер њег јези ка, тра -
ди ци је и народ них ига ра у
Шуша ри, уз струч но руко во ђе -
ње коре о гра фа Ролан да Решоц -
ки ја.

Након про гра ма пуног садр -
жа ја, који је тра јао ско ро два и
по сата, дирек тор Дома кул ту -
ре „Јожеф Ати ла” из Дебе ља че
пре дао је пре но си ве сим бо ле
смо тре пред сед ни ци МКУД-а
„Пете фи Шан дор” у Добри ће -
ву. У настав ку вече ри уче сни -
ци су били гости на при ка зи -
ва њу народ них ига ра – теча ју,
где их је Роланд Решоц ки са
сво јом парт нер ком под у ча вао
народ ним игра ма раз ли чи тих
реги ја.

Спон зо ри 28. смо тре јужно -
ба нат ских мађар ских кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва били
су Наци о нал ни савет мађар ске
наци о нал не зајед ни це и
Држав ни секре та ри јат за наци -
о нал ну поли ти ку Мађар ске
пре ко Фон да ци је „Бет хлен
Габор”. Јед но днев на мани фе -
ста ци ја поно во је потвр ди ла
вољу јужно ба нат ских Мађа ра
за дело ва њем овде у зави ча ју и
њихо ву жељу да напре ду ју и
опста ну као Мађа ри – део
мађар ског наро да.

Ило на Лечеи

ДАНИ ЗИМНИЦЕ У МКУД-у„ПЕТЕФИ ШАНДОР”

ЗИМНИЦА И ВЕСЕЉЕ

НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Мађар ско кул тур но-умет нич -
ко дру штво „Кеве” из Кови на
се у окви ру скром не све ча но -
сти 15. окто бра при се ћа ло пет -
на е сто го ди шњег рада и актив -
но сти.

Након што је Јанош Бинец,
пред сед ник Дру штва, одр жао
поздрав ни говор, Мар гит
Бинец, секре тар дру штва,
пред ста ви ла је украт ко рад
Дру штва и илу стро ва ла све то
про јек то ва ним фото гра фи ја ма
и изло же ним сли ка ма са дога -
ђа ја. Тре нут но актив не гру пе,
деч ја фол клор на гру па и
мешо ви ти хор, наиз ме нич но
су се пред ста вља ле са више
тача ка, а у међу вре ме ну је
било и соло пева ња и реци то -
ва ња.

Мало удру же ње живи захва -
љу ју ћи чла но ви ма неко ли ко
ода них поро ди ца из Кови на –
сазна ли смо од Јано ша Бине -
ца, који је свим чла но ви ма
доде лио скром не покло не и на

тај начин захва лио за само пре -
го ран, пожр тво ван, одан рад.

Вече се завр ши ло дру гар -
ским раз го во ри ма и дру же њем,

у нади да ће Дру штво, које
посто ји и ради у про сто ри ја ма
згра де като лич ке паро хи је у
Кови ну, и нада ље још мно го

годи на чува ти мађар ски језик
и пре но си ти на мла ђе гене ра -
ци је насле ђе ну кул ту ру.

Ило на Лечеи

15 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

У ЗНА КУ ЈУБИ ЛЕ ЈА

сти да се види мо поно во тек
након дугог пери о да од годи ну
дана и кре не мо да раз ми шља -
мо даље. Основ ни зада так Кул -
тур ног саве за је да сва ко днев -
но буде при су тан код свих вас,
има оба ве зу да вам помог не
при ли ком кон ку ри са ња или у
обез бе ђе њу струч ња ка на пољу
народ не музи ке, народ не игре
или драм ских пред ста ва. Пред -
ла жем да позо ве те савез, сед -
не те зајед но у овом саста ву још
јед ном и нека сва ко саста ви
сво је зах те ве за наред ну годи -
ну за које сма тра да би тре ба ло
да се еви ден ти ра ју. Мно го је
лак ше ако зна мо коли ко ће
кошта ти ове чети ри банат ске
мани фе ста ци је и ако уна пред
зна мо ко ће бити дома ћин у
наред ној годи ни, ко ће под не -
ти при ја ву за кон курс, коју

поје ди нач но сми сли за себе
јед ну мани фе ста ци ју за коју
сма тра да је само њего ва. Може
бити и више, али да поред ових
зајед нич ких има макар још
јед ну коју ћемо моћи да пома -
же мо, да зајед ни ца ствар но
осе ти да озбиљ но мисли мо све
о чему гово ри мо – рекао је Јене
Хај нал. 

Саве то ва ње је било при ли ка
да се иза бе ре орга ни за тор –
дома ћин ово го ди шњег Сусре та
божић них оби ча ја и Витле јем -
ских ига ра, као и сле де ће смо -
тре, дого ди не. Орга ни за ци ју
Божићног сусрета је при хва тио
мађар ски КУД „Ади Ендре” из
Шуша ре, а два де сет деве те
Јужно ба нат ске смо тре МКУД
„Пете фи Шан дор” из Добри ће -
ва. С обзи ром на то да је ова
мани фе ста ци ја, која је оку пи -

ној диску си ји мр Јене Хај нал,
пред сед ник Наци о нал ног саве -
та мађар ске наци о нал не зајед -
ни це, иста као је:

– Сма трам да је вео ма бит но
да када неко при хва ти орга ни -
за ци ју јужно ба нат ског сусре та,
у сушти ни при хва ти и уло гу
коор ди на то ра, зна чи да током
јед не годи не коор ди ни ра при -
пре ма ма нове мани фе ста ци је.
Било би добро, јер нас има јако
мало, вре ме нас вео ма при ти -
ска, исто ри ја се над нама брзо
мења, па ми јед но став но нема -
мо вре ме на, нема мо могућ но -

ћемо при хва ти ти и одо бри ти
сред ства.

Пред ло жио је да се запи сник
са дана шњег састан ка при пре -
ми тако да се уз њега за ове
вели ке мани фе ста ци је дода ју
и став ке изда та ка и све зајед но
већ у року од месец дана доста -
ви саве зу и Наци о нал ном саве -
ту, како би било могу ћа кон -
крет на помоћ.

– Савез ће у будућ но сти има -
ти три основ на задат ка: тре ба
да обра те пажњу на вас, да вас
еви ден ти ра ју и, што би било
вео ма важно, да сва ко дру штво

ла кул тур на дру штва из јужног
Бана та и под ста кла их на међу -
соб ну сарад њу дав не 1969.
годи не покре ну та у Вој ло ви ци,
руко во ди о ци МКУД-а „Тама -
ши Арон” већ су наја ви ли да
при хва та ју орга ни зо ва ње јуби -
лар не, три де се те смо тре.

Након саве то ва ња отво ре на је
изло жба пре див них руч них
радо ва, која је поста вље на у
про сто ри ја ма Сто но те ни ског
клу ба „Спар та кус”. Поно во се
ука за ла при ли ка да се посе ти о -
ци диве дра го це ним руко тво ри -
на ма вред них вези ља из јужног
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Још јед ном је потвр ђе но да
без обзи ра на то коли ко дале -
ко човек оде од зави ча ја и
коли ко му је суд би на накло ње -
на, у живо ту дође један пери од
када поч не да истра жу је и тра -
га за сво јим поре клом, коре ни -
ма сво је поро ди це и поне кад
окре не „руду сво је кочи је” у
прав цу зави ча ја, где се увек
заи ста осе ћа код куће.

То је учи нио Антал Бува ри
Тони мла ђи, који живи и ради
у Немач кој и који је две годи -
не при пре мао сусрет поро ди -
це Бува ри.

Антал Бува ри, који је рођен
у Ива но ву, и њего ва супру га
Ката лин изро ди ли су осмо ро
деце, који су као одра сли са
сво јим поро ди ца ма потра жи -
ли бољи живот и про спе ри тет
широм све та. Већи ну уну ча ди,
њих 21, бака и деда су упо зна -
ли с фото гра фи ја и током крат -
ких лет њих годи шњих одмо ра.
Сада су већ и уну ци осно ва ли
сво је поро ди це, али нажа лост
нису често има ли при ли ке да
се међу соб но упо зна ју.

То је био повод за иде ју, која
се про те клог лета и оства ри ла,
да орга ни зу ју један вели ки
поро дич ни сусрет и да се сви,
њих око шезде сет, вра те у зави -
чај из дале ке Швед ске, Немач -
ке, Аустри је, Мађар ске и из
разних места у Срби ји, како би

зајед но про ве ли неко ли ко дана,
ево ци ра ли успо ме не и изгра -
ди ли при сни је поро дич не везе.

Све што се током сусре та
деша ва ло, пре при чао је Јанош
Чер ник, један од уну ка, који
још увек живи у Ива но ву и био
је један од орга ни за то ра:

– Тони воли род би ну, као и
Ива но во, чак је и кућу купио
овде. Гово рио је да ће у доглед -
но вре ме оку пи ти поро ди цу, али
му нисмо баш веро ва ли. Већ је
про шле годи не за вре ме годи -
шњег одмо ра успео да оку пи
десе так нас уну ка, тако да нас

је са чла но ви ма поро ди ца било
око два де сет пето ро. Пошто се
сви ма сви де ло, већ смо се тада
дого во ри ли да се ове годи не
поно во нађе мо, али у већем бро -
ју. Иза бра ли смо дан, да то буде
почет ком авгу ста, и већ смо у
фебру а ру поче ли орга ни зо ва ње
и дого ва ра ње о месту сусре та и
актив но сти ма.

За поро ди це које су при сти -
гле из ино стран ства сме штај су
обез бе ди ли рођа ци у Ива но ву.
Сви су се тру ди ли да што већи
део вре ме на про ве ду зајед но у
оби ла ску села, купа њу на Дуна -
ву, вожњи чам цем. Орга ни зо ва -
но су посе ти ли Пан че во, Вој ло -
ви цу и Ско ре но вац, где тако ђе
има ју род би ну и при ја те ље. Сам
дан сусре та био је 4. август, у
про сто ри ја ма фуд бал ског клу ба

у Ива но ву. Након оку пља ња про -
чи тан је кра так исто ри јат поро -
ди це, и то на три јези ка: срп -
ском, мађар ском и енгле ском,
како би сви чла но ви, па и нај -
мла ђи, могли да буду у току.
Усле ди ло је међу соб но упо зна -
ва ње по фами ли ја ма сва ког од
осмо ро деце, иако више нису сви
међу живи ма. Изме ни ли су кон -
так те и  адре се, што ука зу је на
то да посто ји жеља за настав ком
дру же ња. Весе ла атмос фе ра пре -
тво ри ла се у игру и песму, сва ко
је на свом јези ку поку шао да
кому ни ци ра са оста ли ма. Чак је

била једин стве на при ли ка и за
про сла ву рођен да на два ју чла -
но ва вели ке поро ди це, што ће
им оста ти трај но у сећа њу.

Ката лин Бува ри, нај ста ри ја
сна ја, била je пре за до вољ на
поро дич ним оку пља њем.

– Један од сино ва и ћер ка
рет ко дола зе кући и посеб но
ме је  инте ре со ва ло како ће се
осе ћа ти сна ја и зет, који су
нави кли на дру ге живот не
окол но сти, пошто су Нем ци.

Међу тим, на моју радост, сви
су били вео ма задо вољ ни и
изра зи ли су жељу да поно во
дођу. Раду је ме што смо успе -
ли да се оку пи мо, био је јако
леп сусрет – рекла је она.

У после по днев ним сати ма
орга ни зо ван је тур нир у малом
фуд ба лу. Чла но ви поро ди це су
се поде ли ли на два табо ра: еки -
па из Евро пе и еки па из Срби -
је. Без обзи ра на успе шност
акци ја, резул тат је на кра ју
игре остао нере шен, па је задо -
вољ ство било уто ли ко веће.

Дру же ње и весе ље наста ви -

ло се до касних вечер њих сати.
Вре ме је брзо про ле те ло, а неке
поро ди це су се кра јем викен да
већ вра ти ле сва ко днев ном
живо ту у дале ким запад ним
земља ма.

Нада мо се да сним ци и фото -
гра фи је неће оста ти само лепе
успо ме не, већ да ће се у будућ -
но сти и потом ци чла но ва ове
поро ди це бли же упо зна ти.

Ило на Лечеи

Јесен у Вој ло ви ци почи ње кир -
ва јем. Послед њи викенд
септембра сва ке годи не резер ви -
сан је за вели ки пра зник рефор -
мат ске и еван ге ли стич ке цркве
у Вој ло ви ци. Пре 115 годи на те
две вер ске уста но ве су осве шта -
не и од тада се сва ке годи не обе -
ле жа ва овај пра зник уз сећа ње
на про шлост, ужи ва ње у сада -
шњо сти и веру у будућ ност.

Ова годи на је била посеб на
због обе ле жа ва ња 500 годи на
рефор ма ци је, као и одр жа ва -
ња тре ћег „Свет ског сусре та
Вој лов ча на", тако да је вој ло -
вач ка рефор мат ска црква уло -
жи ла спе ци јал не напо ре да
кир вај ове годи не буде што
леп ше про сла вљен.

Током послед ње неде ље сеп -
тем бра доче ка ни су гости из
Хида ша у Ма арској, са све ште -
ни ком Рефор мат ске цркве
Каро љем Ђен ге ом на челу, као
и мно штво бив ших ста нов ни -
ка Вој ло ви це који живе и раде
у ино стран ству или у дру гим
мести ма у Срби ји, али су има -
ли вели ку жељу да при су ству ју
овој све ча но сти.

Ово го ди шњи секељ ски бал,
тј. игран ка и вече ра пово дом
сусре та Секељ Ма ара из целог
све та, одр жан је 22. сеп тем бра
у вечер њим часо ви ма. Уз
мађарску народ ну музи ку и
тра ди ци о нал ну хра ну коју су
спре ми ле чла ни це МКУД-а

„Тама ши Арон" весе ље и дру -
же ње тра ја ло је до дубо ко у
ноћ. Рефор мат ска црква у Вој -
ло ви ци с биску пом Белом
Хала сом на челу уго сти ла је
све оне који су били заин те ре -
со ва ни да при су ству ју овом
догађају. Мало је рећи да је
вели ка сала кул тур но-умет -
нич ког дру штва била пре те сна
за све госте.

Иако је бал тра јао до сит них
јутар њих сати, то није спре чи -
ло пет на ест еки па да 23. сеп -

тем бра укр сте вар ја че у дво ри -
шту моли тве ног дома мађарске
рефор мат ске цркве и у сво јим
котли ћи ма започ ну при пре му
мађарског гула ша. Мирис овог
спе ци ја ли те та дале ко се ширио
до попо днев них сати, када су
еки пе са сво јим котли ћи ма и
мно штвом Вој лов ча на кре ну ле
од моли тве ног дома ка згра ди
МКУД-а „Тама ши Арон" носе -
ћи тра ди ци о нал но кир вај ско
дрво, оки ће но шаре ним мара -
ма ма, јабу ка ма и укра сним

више бој ним тра ка ма од креп-
папи ра које су на њега ока чи ла
деца. Ови укра си пред ста вља ју
даро ве које мла ди ћи, након
што се дрво успра ви и учвр сти
у земљи, тре ба да ски ну и
покло не девој ка ма чија срца
желе да осво је. Иако се ово
више не деша ва, део тра ди ци је
је сачу ван, а деца су заба вље на
током целог дана, док се одра -
сли так ми че у кува њу.

Након што је гулаш успе шно
ску ван и пошто га је жири оце -

нио, вече је било резер ви са но
за кул тур но-умет нич ки про -
грам уз уче шће чла но ва
МКУД-а „Тама ши Арон". Деца
су изве ла тра ди ци о нал не реци -
та ци је, при че, песме и игре
сачу ва не од забо ра ва, а насту -
пи ли су и мешо ви ти хор с
буко вин ским секељ  мађар-
ским народ ним песма ма уз
прат њу цитре и жен ски хор
мла е гене ра ци је под вођством
Јудит Силађи с цркве ном
песмом. При ред ба је завр ше на
пева њем Секељ хим не, након
чега је про гла шен побед ник
так ми че ња у кува њу гула ша.
Ове годи не титу лу нај бо љих
поне ли су отац и ћер ка - Лајош
и Габри је ла Бисак. Усле ди ла је
вече ра, када је послу жен гулаш
који су так ми ча ри ску ва ли.

Сутра дан су одр жа на бого -
слу же ња у обе цркве, која су
била у пра знич ном духу, с мно -
го гости ју и суграђана.

За омла ди ну и децу, као и сва -
ке годи не, нај за бав ни ји део
пра зни ка био је вашар, на
којем су могли да потр о ше
џепа рац на играч ке и вожње
рин ги шпи лом, аути ћи ма и
вози ћи ма.

Ово го ди шњи кир вај посе ти -
ло је мно го гости ју из ино -
стран ства, те је на тај начин
одр жа на тра ди ци ја која се пре -
но си на мла де и иако је ово
пра зник рефор мат ске и еван -
ге ли стич ке цркве, сви жите љи
Вој ло ви це га воле и ужи ва ју у
њему. Јед на од нај леп ших тра -
ди ци ја овог дела гра да оду век
је била при хва та ње гости ју и
обо стра но ужи ва ње у вре ме ну
про ве де ном зајед но. Кир вај,
као посе бан пра зник, само је
један од мно гих када су дру -
же ње, љубав и добро рас по ло -
же ње на првом месту у овом
малом кут ку Пан че ва.

Каро ли на Бисак

СВЕ ЧА НОСТ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ 

ЦРКВЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ ПРА ЗНИК

ПРВИ СУСРЕТ ПОРО ДИ ЦЕ БУВА РИ

УДА ЉЕ НОСТ НИЈЕ БИЛА ПРЕ ПРЕ КА ЗА ОКУ ПЉА ЊЕ

У Шуша ри је изме ђу 2. и 6. авгу ста одр жан први Јужно ба -
нат ски камп за него ва ње тра ди ци је, мате р њег јези ка, изград -
њу зајед ни це, фол кло ра и народ не музи ке. Камп је одр жан у
малом селу у срцу Дели блат ске пешча ре, у окру же њу Цркве
Све тог Ласла. На ини ци ја ти ву деч јег хора „Дел пачир таи”,
ује ди ни ла су се чети ри кул тур но-умет нич ка дру штва, и то
Мађар ски кул тур но-умет нич ки цен тар из Дебе ља че, МКУД
„Боназ Шан дор” из Ива но ва, КУД „Ади Ендре” из Шуша ре и
КУД „Пете фи Шан дор” из Добри ће ва, с наме ром да након
дугог пери о да мађар ска деца из јужног Бана та поно во има ју
један камп, јед ну ради о ни цу о којој су сања ли и коју су реа -
ли зо ва ли бодре ћи јед ни дру ге.  Идеј ни тво р ци кам па поста -
ви ли су као циљ очу ва ње мађар ског иден ти те та, одно сно њего -
во јача ње. Позва ли су више десе ти на деце и омла ди на ца, с
који ма су ради ли струч ни педа го зи из обла сти народ них ига -
ра и народ не музи ке. Под у ча ва ње народ ним игра ма при хва -
ти ли су Роланд Решоц ки и Чила Важо њи, а музич ку подр шку
им је пру жао орке стар „Черем пе ле” из Пан че ва. Нарав но,

било је и дру гих актив но сти, пошто је камп у тра ја њу од пет
дана  омо гу ћио обра ду разно вр сних тема. Про грам ски еле -
мен ти кам па су, поред обу ча ва ња у већ поме ну тој народ ној
песми, музи ци и народ ној игри, били и чува ње тра ди ци је,
под сти ца ње на говор на мађар ском јези ку, поди за ње све сти
из позна ва ња локал не исто ри је која се тиче Мађа ра, изград -
ња зајед ни це, при по ве да ње и пре да ва ње о зашти ти око ли не
госту ју ћих пре да ва ча.

Иако су током при пре ма мно ги с резер вом при хва та ли
мани фе ста ци ју, која је изгле да ла као вели ки зало гај, камп је
више стру ко оправ дао оче ки ва ња. Ујед но је пону ђе но да мани -
фе ста ци ја дого ди не има наста вак. Камп у Шуша ри пре све га
оку пља школ ску децу из реги о на, из Дебе ља че, Вој ло ви це,
Ива но ва, Ско ре нов ца, Шуша ре, Добри ће ва и Вршца, као и
фол кло ра ше, пева че народ них песа ма и цитра ше који раде у
сек ци ја ма при кул тур но-умет нич ким дру штви ма. Пре ко њих
пози ва ју и све оне који овај део у дија спо ри сма тра ју сво јим.

Струч ни парт нер у орга ни зо ва њу кам па је Мре жа куће тра -
ди ци ја, парт нер у сарад њи  је Кул тур ни инсти тут вој во ђан -
ских Мађа ра, а дона тор је био Наци о нал ни савет мађар ске
наци о нал не зајед ни це.

Имре Мар ти нек

НОВА ПОЗНАН СТВА И ПОНО ВЉЕ НИ СУСРЕ ТИ
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Пројекат суфинансиран из
буџета Републике Србије –
Министарства културе и
информисања.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Друштво са ограниченом одговорношћу делатност „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” 

• Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Синиша Трајковић • Уредник издања: Илона Лечеи • Технички

уредник: Александар Милошевић  • Фотографије: Имре Мартинек,
Чила Ковач, Мартон Бисак, Рената Патерман, Марина Листмајер 
и Петар Василчин • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски), 

Јулијана Балаша (мађарски) 



Péntek  2017. október 27.

pancevac@pancevac-online.rs

VII

A pancsovai Petői Sándor Ma-
gyar Művelődési Egyesület már
hagyományosan, öt éve folyama-
tosan úgy várja be az őszt, hogy
az egyesület székháza előtt befőt-
tesek és más inomságok eladás-
sal egybekötött kiállítását szerve-
zi meg. 

Kezdetben a Duna ömlik a Te-
mesbe  című rendezvényt a Niko-
la Tesla utcában tartották meg, de
néhány éve áthelyezték a Lázár
cár utcába az egyesület székházá-
hoz, ahol egyben az egyesület te-
vékenységét is bemutatják. 

Szeptember 15-ét, pénteket és
16-át, szombatot, a nyár utolsó
napjait az egyesület tagjai vidám
hangulatban ünnepelték. A Duna
ömlik a Temesbe című vers sorai-
val köszöntötték a látogatók  az ősz
első napjait, ezzel egyben pedig a
befőttek készítésének kezdetét is. 

Péntek délutánt már a megra-
kott asztalokkal várták be, amelye-
ken  a hagyományosan készített

legkülönfélébb inomságok, sok-
színű télirevalóval teli  kissebb- na-
gyobb üvegek voltak.  A már meg-
szokott módon elkészített paprika,
uborka, saláták és ajvar mellett a
kiállítók és elárusítók  az édes ízek-
kel is bemutatkoztak:   a mamák  és
nagymamák  receptjei szerint ké-
szített lekvárokkal, dzsemekkel,
ízekkel és egyéb édességekkel hi-
hetlen mennyiségben, de moder-
nebb változatokban is, különböző
szintű kreativitást tanusítva az össze-
tevők összeállításában.   

Az édesborok kínálatával  és el-
árusításával  idén is a hertelendy-
falvi Smit család rukkolt elő: a
szorgos termelők  málnából  és
szederből készített  borokat, likő-
röket és pálinkát  állítottak ki és
kínáltak megvételre.

Különböző egyesületek nőszer-
vezetei süteményeiket, befőttjei-
ket és kézimunkáikat  tették ki
közszemlére. 

A fesztivál fénypontjai min-
denképpen az egyesület nőtagjai

voltak, akik a tűző nap ellenére is
tésztát gyúrtak és sütötték a lán-
gost a helyszínen,  és a herte-
lendyfalvi vendégek, akik a ha-
gyományos kürtős kalácsot sütöt-
ték nyárson.  A lángosok és a höl-
gyek, akik készítik, nagy népsze-
rűségre tettek szert Pancsován,
tekintettel arra, hogy a helyszínen
készítik el és így kétségkívül friss,
különböző ízekkel és kenőkré-
mekkel, mint amilyen a foghagy-
más olaj, vagy a tejfelhez hozzá-
adott sajt. A karnevál és a befőttes
fesztivál  alkalmával is nagyon
nagy mennyiségű rendkívül  i-
nom sült tésztát adtak el. 

A kürtős kalács receptje Er-
délyből származik és a székely-
magyarok hagyományos sütemé-
nyének számít. Elkészítése félig-
meddig szórakozás, mivel ugyan-
csak a helyszínen készül rosté-
lyon. A forró kalácsot, amely ké-
ményre emlékeztet, bevonják da-
rált dióval, cukorral, őrölt fahéjjal

vagy már korszerűbben kókusz-
szal. E kalács tetszetős a szemnek
is, de a gyomornak is. 

A fesztivál első napját a pan-
csovai Zlatna jesen vegyeskar zár-
ta, amely örökzöld dalokkal szó-
rakoztatta a résztvevőket és járó-
kelőket. 

Szombaton a koradélutáni
óráktól estig  folytatódott a szóra-
kozás. Tekintettel arra, hogy a
pancsovai Petői Sándor MME-
ben is  nagyon sikeres vegyeskar
működik, a kórustagok vállalták a
szórakoztatást is, hagyományos
népdalokkal, nótákkal derítve jó-
kedvre, dalolásra  a főzőcskéző-
ket, kiállítókat, szórakozni vágyó-
kat. A résztvevők többsége elfo-
gadta a meghívást, hogy társuljon
a mulatsághoz, így a szórakozás is
eltartott. 

Vidáman ért véget az idei be-
főttes fesztivál is, mint ahogy az
előzőek is, ami jó kilátást ígér a
következő évi folytatásra is.

Biszak Karolina

Szeptember 9-én már a délelőtti
órákban összegyűltek a tanács-
kozás résztvevői és a szemle vete-
ránjai Udvarszállásról, Fejérte-
lepről, Keveváráról, Székelykevé-
ről, Sándoregyházáról, Pancso-
váról és Hertelendyfalváról, aki-
ket a helyi szervezők szeretettel
fogadtak. Az összejövetelt meg-
tisztelte jelenlétével mgr. Hajnal
Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács
elnöke és Sutus Áron, a Vajdasá-
gi Magyar Művelődési Szövetség
elnöke is. 

A tanácskozás vitaindítóját a to-
rontálvásárhelyi József Attila
Művelődési Otthon nevében
Martinek Imre készítette. Ezt kö-
vetően minden jelenlévő egyesü-
let képviselője beszámolt a két
szemle közötti időszakban a saját

HUSZO NNYO LCADIK  DÉL-BÁNÁTI SZEMLE
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zók értékes alkotásait, hiszen
egyaránt arra törekedtek, hogy a
legszebb darabokat állítsák ki. 

Miután megérkeztek a műve-
lődési műsor résztvevői, a fellé-
pő csoportok a Moša Pijade Ál-
talános Iskolától a helyi refor-
mátus templomig vonultak
díszmenetben, ahol ökumeni-
kus istentiszteleten vettek részt.
Az igét Beszédes Mária lelkész-
nő és Ft. Masa Tamás plébános
hírdette. Szép látvány volt, hogy
a templom megtelt  a népvise-
letbe öltözött, különböző kor-
osztályú vendégsereggel, akik
odaadóan hallgatták Isten ígéjét
és azáltal a hozzájuk szóló üze-
netét. 

A templomból kivonulva is-
mét szépen, sorban felvonulva
jutottak el a résztvevők a József
Attila Művelődési Otthon nagy-
termébe, ahol az igazgató, Horti
László  és Sutus Áron, a
VMMSZ elnökének köszöntő-
beszéde után egymást követve
léptek színre a fellépők: a Dél
Pacsirtái gyermekkórus, az ud-
varszállási,  sándoregyházi,  fe-
jértelepi, pancsovai, kevevárai,
székelykevei, torontálvásárhe-
lyi, hertelendyfalvi és verseci
egyesületek műkedvelői, kicsik
– nagyok egyaránt. Alkalom
volt ez a közelmúltban megtar-
tott dél-bánsági anyanyelvápo-
lói-, hagyományőrző- és nép-
tánctáborban formálódott tánc-
csoport bemutatkozására is, Re-
sócki Rolland koreográfus mű-
vészeti vezetésével. 

A közel két és fél órás, tartal-
mas  műsort követően  Horti
László, a helyi József Attila Mű-
velődési Otthon igazgatója át-
adta a szemle vándorjelvényeit
az udvarszállási Petői Sándor
Magyar Művelődési Egyesület
elnökének, Horváth Gizellának.
Az est folytatásában a résztve-
vők táncházi mulatság vendégei
voltak, ahol Resócki Rolland és
párja vezetésével rophatták a
különböző régiók néptáncait. 

A Dél-bánáti Magyar Műve-
lődési Egyesületek 28. Szemléjét
a Magyar Nemzeti Tanács tá-
mogatta. A költségekhez hozzá-
járult anyaországunk Nemzet-
politikai Államtitkársága is a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
közvetítésével. Az egynapos
rendezvény ismét a dél-bánsági
magyarság  tenniakarásáról  ta-
núskodott, hogy itt, a szülőföl-
dön kívánnak   boldogulni  és
megmaradni a Magyar nemzet
számára - magyarnak.  

Lőcsei Ilona

BEFŐTTES FESZTIVÁL A PETŐFI SÁNDOR MME-BEN

BEFŐTTES ÉS MULATSÁG EGY HELYEN

A kevevári Keve Magyar Mű-
velődési Egyesület 15 éves tevé-
kenységére tekintett vissza ez év
október 15-én egy szerény ün-
nepség keretében.

Az egyesület elnökének, Bi-
necz Jánosnak köszöntője
után a titkár, Binecz Margit
számolt be röviden az egyesü-
let berkeiben kifejtett munká-
ról, kivetített képekkel és sze-
rény fényképkiállítással il-
lusztrálva az elhangzottakat. A
jelenleg aktívan működő ve-
gyeskar és gyermektánccso-
port több műsorszámal is be-
mutatkozott, miközben szóló-
ének is elhangzott és szavalók
is bemutatkoztak.

Amint Binecz Jánostól, az
egyesület elnökétől megtudtuk,
a kicsiny egyesületet néhány ke-
vevári lelkes család tagjai élte-
tik, akiknek az egyesület az év-
forduló alkalmából szerény
ajándékkal köszönte meg az ön-
feláldozó, odaadó munkát.

Az est meghitt beszélgetéssel,
társalgással ért véget abban a
reményben, hogy a kevevári ka-

tolikus parókia épület helyisé-
gében működő egyesületben
ezután is sok évig megőrzik a

magyar nyelvet és továbbadják
az örökbe kapott kultúrát.

Lőcsei Ilona

15 ÉVES MEGMARDÁS
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halogatásra, hogy majd egy év-
nyi szünet  után találkozzunk és
csak akkor kezdjük el tovább-
gondolni magunkat. A Művelő-
dési Szövetségnek alapfeladata
lesz a napi jelenlét valamennyi-
üknél, tehát ha pályázathoz kell
az útmutatás, ha népzenei-,
néptánc- és drámai előadások-
hoz szakember kell, kötelessé-
gük, hogy ebben segítsenek
önöknek. Javasolnám, hogy a
Szövetség vezetőit hívják meg
egy értekezésre, üljenek le eb-
ben a körben még egyszer és
mindenki fogalmazza meg a kö-
vetkező egy évre azokat az igé-
nyeket, amelyeket kataszterbe
kell venni. Sokkal könyebb, ha
tudjuk, hogy ez a négy bánsági
rendezvény mennyibe kerül és
ezt a költséget már annak a tu-
datában tervezzük be, hogy is-

kell igyelni, nyilvántartani igé-
nyeiket. Nagyon fontos lenne,
hogy minden egyes egyesület ta-
láljon ki magának egy rendezvé-
nyét, amelyről úgy gondolja,
hogy csak az övé. Lehet több is,
de legalább még egy esemény le-
gyen a közös mellett, amelyet tu-
dunk támogatni, hogy a közös-
ség tényleg érezze, hogy komo-
lyan gondoljuk azt, amit beszé-
lünk – mondta el Hajnal Jenő. 

A tanácskozás alkalom volt az
idei Karácsonyi Szokások és
Betlehemes Játékok,  valamint a
jövő évi Szemle házigazdájának
kinevezésére is. Az előbbit a fe-
jértelepi Ady Endre Magyar
Művelődési Egyesület, a 29.
Dél-bánáti Szemlét pedig az ud-
varszállási Petői Sándor Ma-
gyar Művelődési Egyesület ve-
zetői vállalták. Tekintettel arra,

szervezetében megvalósított te-
vékenységről.  A vita folyamán
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti
Tanács elnöke kiemelte:

– Nagyon fontosnak tarta-
nám, hogy akkor, amikor valaki
átvállalja a Dél-bánsági találko-
zó megszervezését, az lényegé-
ben a koordinációt is vállalja fel,
vagyis az újabb találkozó részle-
teinek a kidolgozását egy éven
át.  Nagyon jó lenne, mert olyan
kevesen vagyunk, annyira hajt
az idő, a történelem felettünk
olyan lépéseket tesz, hogy nincs
időnk, nincs lehetőségünk, a

mert a rendezvények a jövő évi
házigazdája, így a pályázatot
úgy nyújthatja be, hogy meg is
kapja rá a pénzt. 

Azt ajánlotta,  hogy a mai ha-
tározatok alapján a jegyzőkönyv
már úgy készüljön el, hogy ezek
a feladatok, ezek a nagy rendez-
vények tervezete a költségvetési
tételekkel együtt egy hónapon
belül ott legyen a Szövetségnél,
a Nemzeti Tanácsnál, hogy tud-
janak segíteni közvetlenül, kéz-
zel foghatóan. 

– A Szövetségnek három alap-
vető dolga lesz a jövőben: oda

hogy ez a Dél-Bánsági egyesüle-
teket összefogó, együttműkö-
désre késztető rendezvény an-
nak idején, 1969-ben Herte-
lendyfalván indult, a Tamási
Áron Székely-Magyar Művelő-
dési Egyesület vezetői már jelez-
ték, hogy elfogadják a jubiláló,
30. Szemle megszervezését. 

A tanácskozás után a helyi
Spartakus Asztalitenisz Klub
helyiségében felállított színpon-
pás kézimunkakiállítás megnyi-
tójára került sor. Ismét alkalom
adódott meggyönyörködni a
Dél-bánáti szorgos kézimunká-



Még egy alkalommal bebizonyo-
sodott, hogy bármilyen távol ke-
rül is az ember a szülőfalujától,
bármennyire jól megy sora, az
élete folyamán eljön az az idő-
szak, amikor keresni – kutatni
kezdi eredetét, a család gyökereit
és visszafordítja kocsija rúdját a
szülőföld irányába, ahol mindig
igazán otthon lehet.

Ezt tette ijú Búvári Antal – Tó-
ni, aki Németországban él és dol-

gozik, és aki két év folyamán ké-
szítette elő a Búvári család talál-
kozóját. 

A sándoregyházi születésű Bú-
vári Antalnak és feleségének, Ka-
talinnak nyolc gyermeke született,
akik felnőtt korukban családjaik-
kal szerte a nagyvilágban kerestek
boldogulást, jobb megélhetést. A
21 unoka többségét a nagyszülők
már csak fényképekről és a rövid
nyári-szabadságok idején ismer-
hették meg. Most már az unokák
is családot alapítottak és sajnos
nem sokszor adódott alkalom az
egymás közötti ismerkedésre. 

Ebből kiindulva született meg
az ötlet, amely az elmúlt nyár fo-
lyamán valóra vált, hogy egy nagy
családi találkozó alkalmával ha-
zatérjenek a távoli Svédországból,
Németországból, Ausztriából,
Magyarországról és Szerbia kü-
lönböző településeiről – közel
hatvanan, hogy több napot közö-
sen eltöltve megismerkedjenek,

emlékeket idézzenek fel és szoro-
sabb családi kapcsolatot építse-
nek egymás között. 

Mindenről, ami a találkozó
idején történt, Csernik János, az
unokák egyike mesélt, aki még
Sándoregyházán él és a találkozó
egyik szervezője is volt:

– Tóni szereti a rokonságot és
szereti Sándoregyházát, egy házat
is vásárolt itt. Mindig mondta,
hogy egyszer összehívja a rokon-

ságot, de mi nem igen hittünk ne-
ki. Már a múlt évben a szabadság
idején sikerült neki, hogy össze-
hívjon minket, unokákat, tízet,
úgy hogy a családtagokkal közö-
sen közel huszonöten voltunk.
Mivel mindenkinek tetszett, már
akkor beszélgettünk arról, hogy
az idén ismét találkozzunk, de na-
gyobb számban. Kitűztük a napot,
hogy augusztus elején legyen és
már februárban megkezdtük a
szervezést, megbeszélést a talál-
kozó helyéről és a tennivalókról. 

A külföldről érkezett családok-
nak a sándoregyházi rokonok biz-
tosítottak szállást. Mindannyian
arra törekedtek, hogy minnél
több időt töltsenek együtt faluné-
zésben, a Dunán való fürdésben,
csónakázásban. Szervezetten
meglátogatták Pancsovát, Herte-
lendyfalvát és Székelykevét, ahol
szintén vannak rokonok és bará-
tok. A találkozó napja augusztus
4-én volt a sándoregyházi labda-

rugócsapat helyiségeiben. Miután
mindenki jelen volt, ismertették a
család rövid történetét, mégpedig
három nyelven: szerbül, magyarul
és angolul, hogy minden család-
tag, a legkissebbek is tudják kísér-
ni. Ezt követően a nyolc gyermek
családjainak a bemutatkozása kö-
vetkezett, habár már nincsenek
mindannyian az élők sorában.
Egymás között kapcsolattartó
adatot, címet váltottak, ami arra

utal, hogy van kedv a barátkozás
folytatására. A vidám hangulat
táncba és nótába váltott, minden-
ki a saját nyelvén próbálkozott ér-
tekezni a többi családtaggal. Egye-
di alkalom volt ez még a nagy csa-
lád  két tagjának  szülinapi kö-
szöntőjére is, ami bizonyára tartós
emlék marad számukra. 

Búvári Katalin, a legidősebb
meny nagyon megelégedett volt a
családi összejövetellel.

– Egyik iam és a lányom nem
gyakran látogatnak haza és külö-
nösen érdekelt, hogy a menyem
és a vejem hogyan fogják érezni
magukat, mivel ők teljesen más

életkörülményekhez vannak
szokva, tekintettel arra, hogy né-
metek, azonban, nagy örömömre,
mindannyian nagyon meg voltak
elégedve és azt mondták, szívesen
jönnének ismét. Örülök, hogy si-
került összejönni, nagyon szép
találkozó volt – mondta el. 

A délutáni órákban labdarugó
- mérkőzést is szerveztek. A csa-
ládtagok két táborra osztoztak:
egyik csapat lett az európai, a má-

sik pedig a szerbiai. Függetlenül a
játék sikerétől, az eredmény a vé-
gén döntetlen lett, de annál na-
gyobb volt a megelégedés. 

A barátkozás és a mulatság a
késő esti órákig eltartott. Az idő
nagyon gyorsan elmúlt, egyes
családok már a hét végén vissza-
tértek mindennapi életükhöz a
távoli nyugati országokban. 

Az eseményt megörökítő csalá-
di felvétel, reméljük, nemcsak
szép emlék marad, hanem a to-
vábbiakban is tettre is készteti a
családtagokat, hogy gyermekeik is
közelebb kerüljenek egymáshoz.

Lőcsei Ilona

Hertelendyfalván az ősz kirváj-
jal kezdődik. Minden év szep-
temberének utolsó hétvégéjét  az
evangélikus és református temp-
lom nagy ünnepeként jegyzik. E
két egyházi intézményt 115 évvel
ezelőtt szentelték fel és azóta
minden évben ünnepelnek ezen
a napon, a jövőbe vetett hittel
emlékezve a múltra,  örvendezve
a jelennek. 

Ez az év különleges volt az 500
éves  reformáció és a herte-
lendyfalviak 3. Világtalálkozó-
jának megünneplése  miatt, így
tehát a helyi református egyház
különösen megtett mindent,
hogy idén a kirváj szép ünnep-
pé válljon. 

Szeptember utolsó hetében
hidasi vendégek érkeztek Ma-
gyarországról Gyenge Károly
református lelkész vezetésével,
valamint számos hertelendyfal-
vi volt lakos, aki most külföl-
dön, vagy Szerbia más települé-
sén él és dolgozik, de nagyon
vágyódik, hogy jelen legyen az
ünnepségen. 

Az idei székely bált, vagyis a
székelyek világtalálkozójának
alkalmából megrendezett  mu-
latságot és vacsorát szeptember
22-én este tartották meg. Ma-
gyar népzene és hagyományos
ételek mellett, amelyet a Tamási
Áron SZMME asszonyai készí-
tettek, a szórakozás és társalgás
az éjjeli órákig tartott. A herte-

lendyfalvi református egyház
Halász Béla püspökkel az élen
mindenkit vendégül látott, aki
érdekelve volt az eseményre.
Nem túlzás, hogy a művelődési
egyesület nagyterme szűknek
bizonyult a megjelent vendé-
geknek. 

Annak ellenére, hogy a mulat-
ság az éjbe nyúlott, ez nem volt
akadály, hogy szeptember 23-án 
15 csapat fakanállal versenyez-

zen a református imaház udva-
rán, bográcsos magyar pörkölt
készítésébe fogjon. A különleges
étel illata messzire terjedt.  A dél-
utáni órákban a csapatok bográ-
csaikkal  a hertelendyfalviak  né-
pes kíséretében elindultak az
imaháztól a Tamási Áron
SZMME székháza felé, miköz-
ben vitték a gyerekek által tarka
kendőkkel, almával és sokszínű
papírszallaggal feldíszített ha-

gyományos kirvájfát is. A fára tű-
zött díszek eredetileg ajándékok
voltak, amelyeket a legények
hoztak le a felállított, földbe ásott
fáról és a lányoknak ajándékoz-
ták, akiknek a szívét szerették
volna megnyerni. Habár a fára-
mászás most már nem szokás, a
hagyományt részben megtartot-
ták, a gyerekeknek viszont egész-
napi szórakozást jelent, míg a fel-
nőttek versenyeznek a főzésben. 

Miután a pörkölt sikeresen
megfőtt és a bíráló bizottság ál-
tal leosztályozták, az est műve-
lődési műsor bemutatásával
folytatódott a Tamási Áron
SZMME  tagjainak részvételé-
vel. A gyerekek szavalatokat,
népmesét, népdalt és feledéstől
megőrzött táncokat adtak elő.
Az egyesület vegyes népdalköre
citerazene kíséretében bukovi-
nai székely népdalokkal lépett
fel. Az ijú női kórus Szilágyi
Judit vezetésével templomi
énekkel mutatkozott be. A mű-
sort a székely himnusz közös
eléneklésével zárták, miután
meghirdették a pörköltfőző
verseny győztesét. Idén a leg-
jobb csapat címet apa és lánya,
Biszak Lajos és Gabriella nyer-
te. Az ezt követő vacsorára a
versenyzők által megfőzött pör-
költet szolgálták fel. 

Másnap istentiszteletet tar-
tottak mindkét templomban,

ünnepi hangulatban, sok ven-
déggel és gyülekezeti taggal. 

Az ijúság és a gyerekek ré-
szére, mint minden évben, az
ünnep legszórakoztatóbb helye
a vásártér volt, ahol a zsebpénzt
játékra, körhintán, autózásra,
vagy vonatozásra költhették. 

Az idei kirváj napján sok kül-
földi vendég volt jelen, így meg-
maradt a hagyomány, amelyet a
iatalok visznek majd tovább.
Annak ellenére, hogy ez az evan-
gélikus és református egyház ün-
nepe, hertelendyfalva minden
lakosa kedveli és élvezi az ünne-
pet. Egyike a legszebb hagyo-
mánynak ebben a városrészben
mindig is a vendégek befogadása
volt és az együtt töltött időben
való élvezet. Kirváj, mint külö-
nös ünnep, csak egy a sok közül,
amikor a barátkozás, a szeretet
és a jókedv van előtérben Pan-
csova ezen kis szögletében. 

Biszak Karolina

ÜNNEPSÉG HERTELENDYFALVÁN

AZ EGYHÁZAK MEGEMLÉKEZTEK AZ ÜNNEPRŐL

A BÚVÁRI CSALÁD ELSŐ TALÁLKOZÓJA

A TÁVOLSÁG NEM VOLT AKADÁLYA AZ ÖSSZEJÖVETELNEK

Augusztus másodika és hatodika között tartották meg Fejérte-
lepen az első Dél-bánsági hagyományőrző, anyanyelvápoló, kö-
zösségépítő, néptánc és népzenei tábort. A tábor helyszíne a De-
libláti-homokpuszta szívében lüktető falucska Szent László-
templomának környéke volt. A Dél Pacsirtái Gyermekkórus
kezdeményezésére négy dél-bánsági magyar művelődési egye-
sület – névszerint a torontálvásárhelyi Magyar Művelődési és
Művészeti Központ, a sándoregyházi Bonnaz Sándor Magyar
Művelődési Egyesület, a fejértelepi Ady Endre Művelődési Egye-
sület és az udvarszállási Petői Sándor Művelődési Egyesület fo-
gott össze. Feltett szándékkal, hogy hosszú idők után ismét le-
gyen a dél-bánáti magyar gyermekeknek egy közösen megálmo-
dott, létrehozott, lebonyolított, véghezvitt és egymást erősítő tá-
bora, műhelye. 

A tábor megálmodói a magyar önazonosságtudat megőrzését,
illetve annak erősítését tűzték ki célul, többtíz gyermeket és ijút
invitálva meg, akikkel szakavatott népitánc-és népzenepedagó-
gusok foglalkoztak. A táncoktatást Resócki Rolland és Vázsonyi
Csilla vállalták, a hangszeres támogatást pedig a pancsovai Csö-
römpölő zenekar biztosította. Persze, voltak egyéb aktivitások is,

lévén hogy az ötnapos tábor rendkívül sokrétű ismeretek elsajá-
títására teremtett lehetőséget. A már említett népdal-, népzene-
és néptáncoktatás mellett a tábor programelemei a hagyomá-
nyőrzés, a magyar szóra késztetés, a magyar vonatkozású hely-
történeti ismeretek tudatosítása, a közösségépítés, a mesemon-
dás és a környezetvédelmi töltetű vendégelőadások köré csopor-
tosultak.

Bár körvonalazódásának idején többen is bizonyos fenntar-
tással fogadták a nagy lélegzetvételűnek igérkező rendezvényt, a
tábor többszörösen is beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Egyben ígéretet is hozva, a történetnek lészen folytatása! A fejér-
telepi tábor mindenekelőtt a dél-bánsági régió településeinek -
Torontálvásárhely, Hertelendyfalva, Sándoregyháza, Székelyke-
ve, Fejértelep, Udvarszállás és Versec iskolásait, továbbá a műve-
lődési egyesületek szakcsoportjaiban tevékenykedő néptáncoso-
kat, népdalénekeseket, citerásokat... szólította meg. Illetve rajtuk
keresztül mindazokat, akik e szórványvidéket is a sajátjuknak
érzik. 

A tábor szakmai partnere a vajdasági Hagyományok Háza
Hálózat, együttműködő partnere a Vajdasági Magyar Művelő-
dési Intézet, támogatója pedig a Magyar Nemzeti Tanács volt. 

Martinek Imre
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јер поред вели ке висин ске раз -
ли ке коју тре ба да савла да, так -
ми чар мора да води рачу на и о
нерав ној под ло зи. Поред тога,
так ми ча ри мора ју води ти рачу -
на и о мар ка ци ја ма како се не
би изгу би ли. У седам кола Тре -
кинг лиге Срби је Алек сан дар
Митић је укуп но пре шао 232
кило ме тра и савла дао висин -
ску раз ли ку од 10.901 метра, а
у истом бро ју кола Вој во ђан ске
лиге пре шао је око 267 кило -
ме та ра и савла дао висин ску
раз ли ку од 5.897 мета ра. У пре -
о ста ла два кола, која су била
зајед нич ка, пре шао је 85 кило -

Мини стар ство за зашти ту
живот не сре ди не, Мини стар -
ство држав не упра ве и локал -
не само у пра ве и Стал на кон -
фе рен ци ја гра до ва при ре ди ли
су у уто рак скуп „Дија лог о
живот ној сре ди ни и локал ном
раз во ју – Пла ни ра ње и при о -
ри ти за ци ја про је ка та на ло-
кал ном нивоу”.

Циљ ску па био је да се
локал не само у пра ве упо зна ју
с при о ри те ти ма Мини стар -
ства зашти те живот не сре ди -
не и да се кроз реформ ски
про цес који спро во ди Мини -

стар ство држав не упра ве и
локал не само у пра ве пру жи
подр шка општи на ма и гра до -
ви ма како би могле да дају
свој пун допри нос испу ња ва -
њу оба ве за у про це су при сту -
па ња Срби је Европ ској уни ји,
као и да уна пре де сво је услу -
ге које пру жа ју гра ђа ни ма у
обла сти зашти те живот не
сре ди не. Како се могло чути
на ску пу, Срби ја из ЕУ фон -
до ва може да доби је 43 одсто

нов ца који јој је потре бан за
испу ња ва ње при о ри те та у
обла сти зашти те живот не
сре ди не и одр жи вог раз во ја,
а оста так нов ца мора ће да
обез бе ди из буџе та и кре ди -
та. Било је речи и о нео д го -
вор ном пона ша њу локал них
само у пра ва које нена мен ски
тро ше новац наме њен за
потре бе еко ло ги је.

Закљу чак је да се у наред -
ном пери о ду мора покре ну ти
јав на рас пра ва о про бле му
отпад них вода, неле гал них
депо ни ја, неис ко ри шћа ва њу

отпа да, кон та ми на ци ји земљи -
шта и енер гет ској ефи ка сно -
сти, као и то да је да нео п ход -
но убр за ти доби ја ње дозво ла,
потвр да и лицен ци које обез -
бе ђу ју локал не вла сти.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 27. октобар 2017.
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НОВО ПОСТРО ЈЕ ЊЕ У ПАН ЧЕ ВАЧ КОЈ РАФИ НЕ РИ ЈИ

КОКС УМЕ СТО МАЗУ ТА
Чла но ви удру же ња Асо ци ја -
ци ја за мла де покре ну ли су у
окто бру кам па њу „Без бед ност
је вред ност”, која се реа ли зу -
је у сарад њи с пан че вач ком
локал ном само у пра вом. У
поне де љак, 23. окто бра, у
Гим на зи ји „Урош Пре дић”
одр жа но је пре да ва ње о без -
бед но сти у сао бра ћа ју. Кроз
интер ак тив на пре да ва ња ђаци
те шко ле сазна ли су више о
ризи ци ма с који ма се сва ко -
днев но сусре ћу на путу до
шко ле. Исто пре да ва ње при -
ре ђе но је и у сре ду, 25. окто -
бра, у Елек тро тех нич кој шко -
ли „Нико ла Тесла”.

Пре ма речи ма чла но ва овог
удру же ња, без бед ност у сао -
бра ћа ју у локал ним само у пра -

ва ма је јед на од вео ма важних
тема. Про је кат Асо ци ја ци је за
мла де „Без бед ност је вред -
ност” уте ме љен је на иде ји о
раз ви ја њу сао бра ћај не кул ту -
ре мла дих, тако да су пре да -
ва ња при ла го ђе на без бед но -
сти и ризи ци ма с који ма се
уче ни ци суо ча ва ју сва ко днев -
но као пеша ци, бици кли сти и
воза чи мотор них вози ла. Еду -
ка тив ни про грам пред ста вља

и синер ги ју сао бра ћај ног
обра зо ва ња и вас пи та ња с
позо ри штем и умет но шћу.
Позо ри шна пред ста ва под
нази вом „Мото ри”, која се
изво ди у скло пу про јек та, има
циљ да мла де наве де на раз -
ми шља ње о после ди ца ма
небе збед ног пона ша ња у сао -
бра ћа ју, да им подиг не свест
и омо гу ћи пре и спи ти ва ње
посто је ћих ста во ва пре ма сао -
бра ћа ју.

Удру же ње Асо ци ја ци ја за
мла де је невла ди на и непро -
фит на орга ни за ци ја која је
осно ва на с циљем да се у
нашој локал ној зајед ни ци
поспе ши раз вој цивил ног
дру штва, уна пре ди обра зо ва -
ње мла дих кроз екс пан зи ју

нефор мал ног обра зо ва ња и
побољ ша поло жај соци јал но
угро же не попу ла ци је. Поред
тога, чла но ви овог удру же ња
зала жу се и за то да се у Пан -
че ву оства ри висок сте пен
без бед но сти деце и мла дих,
те да се подиг не ниво акти -
ви зма и волон те ри зма гра ђа -
на, као и све сти деце и мла -
дих у обла сти спор та, кул ту ре
и умет но сти.

ПРЕ ДА ВА ЊА У ШКО ЛА МА

Без бед ност у сао бра ћа ју

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Алек сан дар Митић
дво стру ки шам пи он

Пан чев ци шести у
држа ви

Чла но ви Пла ни нар ског дру -
штво „Јеле нак” оства ри ли су
вели ки успех у ово го ди шњој
сезо ни Тре кинг лиге Срби је и
Вој во ђан ске тре кинг лиге. У
поје ди нач ној кон ку рен ци ји
три јум фо вао је Алек сан дар
Митић, који је са 777 бодо ва
осво је них у наци о нал ној и 717
бодо ва у вој во ђан ској лиги
постао дво стру ки побед ник у
2017. годи ни. Поред ових побе -
да, Алек сан дар Митић је осво -
јио и наци о нал ни куп.

Уче сник је тре кинг лиге од
кра ја 2014. годи не и так ми чио
се у послед њих 29 кола, не про -
пу стив ши нијед но над ме та ње.
У 2015. годи ни био је дру ги у
поје ди нач ној кон ку рен ци ји,
затим је у 2016. годи ни зау зео
тре ће место, да би свој нај ве ћи
успех дости гао у 2017. годи ни.
Тре кинг лига Срби је и Вој во -
ђан ска тре кинг лига има ле су
по девет кола, од којих су два
била зајед нич ка (Шид и Субо -
тич ка пешча ра). Алек сан дар је
увек бирао нај ду же ста зе (око
40 кило ме та ра). У пла нин ским
пре де ли ма ова део ни ца пред -
ста вља оте жа ва ју ћу окол ност,

ВЕЛИ КИ УСПЕХ „ЈЕЛЕН КА”

Две титу ле у овој годи ни

Еко ном ска и 
еко ло шка корист

Иза зов за запо сле не
у Рафи не ри ји

НИС је у поне де љак, 23. окто -
бра, запо чео нову фазу модер -
ни за ци је сво јих про из вод них
пого на у Пан че ву (виде ти
текст на наслов ној стра ни). Реч
је о дру гој фази, у којој је кључ -
на инве сти ци ја упра во реа ли -
за ци ја про јек та „Дубо ка пре -
ра да”. Да под се ти мо, прва
фаза модер ни за ци је Рафи не -
ри је под ра зу ме ва ла је изград -
њу нових постро је ња и рекон -
струк ци ју посто је ћих. Кључ ни
про је кат те ета пе, која је обу -
хва ти ла раз вој пре ра ђи вач ких
капа ци те та НИС-а, била је
изград ња ком плек са за бла ги
хидро кре кинг и хидро о бра ду
(MHC/DHT) – про цес секун -
дар не пре ра де сиро ве наф те.
Поче так рада овог ком плек са
у 2012. годи ни омо гу ћио је да
се у нашој земљи про из во ди
гори во евро 5 ква ли те та. У
прву фазу модер ни за ци је
Рафи не ри је наф те у Пан че ву
било је уло же но више од 540
мили о на евра.

Нова постро је ња, које ће
днев но пре ра ђи ва ти две хиља -
де тона, омо гу ћи ће опти мал но
иско ри шће ње капа ци те та Рафи -
не ри је наф те у Пан че ву и пове -
ћа ће ефи ка сност пре ра де са
сада шњих 86 про це на та на 99,2
посто. Како твр де, то ће пове -
ћа ти про из вод њу висо ко ква ли -
тет ног бен зи на и дизе ла и омо -
гу ћи ти про из вод њу кок са, који
се досад уво зио у нашу земљу.

Дубо ка пре ра да
Пун назив капи тал ног про гра -
ма који НИС реа ли зу је у Пан -
че ву гла си: „Дубо ка пре ра да са
тех но ло ги јом одло же ног кок -
со ва ња”, а за њего ву реа ли за -
ци ју биће утро ше но више од
300 мили о на евра. Са изград -
њом нових капа ци те та рафи -
не риј ске пре ра де пан че вач ка
рафи не ри ја биће свр ста на међу
нај мо дер ни је у Евро пи. Глав ни
про јек тант и ком па ни ја која
упра вља изград њом новог про -

из вод ног систе ма јесте међу на -
род на ком па ни ја „CB&I”. Поче -
так комер ци јал не про из вод ње
ком плек са постро је ња за дубо -
ку пре ра ду наф те пла ни ран је
за тре ћи ква р тал 2019. годи не.
Тада ће рафи не ри ја у Пан че ву
пре ста ти да про из во ди висо ко -
сум пор ни мазут и пове ћа ће
капа ци тет про из вод ње висо ко -
ква ли тет ног бен зи на и дизе ла.

Менаџ мент НИС-а, поред
еко ном ског фак то ра, у први
план исти че и еко ло шки фак -
тор модер ни за ци је који ће
доне ти ова нова инве сти ци ја.
Основ ни еко ло шки аспект овог
про јек та је чиње ни ца да пре -
ста ју усло ви за про из вод њу
мазу та с висо ким садр жа јем
сум по ра, што зна чи да на срп -
ском тржи шту неће бити гори -
ва које при саго ре ва њу узро ку -
је еми си ју зна чај них коли чи на
сум пор них једи ње ња у атмос -
фе ру. Тако ђе, биће додат но
сма ње на еми си ја пра шка стих
мате ри ја.

С дру ге стра не, стра те ги ја
реа ли за ци је про јек та пред ви ђа
да се током изво ђе ња радо ва
пред ност да дома ћим ком па -
ни ја ма, што ће пози тив но ути -

ОДР ЖАН ДИЈА ЛОГ О ЕКО ЛО ГИ ЈИ

Чека нас вели ки посао

ме та ра и савла дао висин ску
раз ли ку од 864 метра.

У укуп ном пла сма ну ПД
„Јеле нак” се пла си рао на
шесто место у укуп ном пла -
сма ну, осво јив ши 3.256 бодо -
ва и 23 меда ље. Вели ком
успе ху допри не ли су посеб но
Алек сан дар Шац (осво јио
шест меда ља), Здрав ко Мар -
ко вић и Сла ђа на Дечер мић
(по три меда ље), као и Бра ти -
слав Јере мић, Дане Јаћи мов -
ски, Андре ја Ранић, Михал
Шуља, Горан Дим ко вић, Би-
ља на Митић, Дани је ла Самар -
џић, Ана Мило са вље вић и

Сан дра Тро ја но вић (по јед ну
меда љу).

Тре кинг лига је пла ни нар ско
так ми че ње у пеша че њу и трча -
њу које се одр жа ва на обе ле же -
ним пла ни нар ским ста за ма раз -
ли чи те дужи не и зах тев но сти.
Циљ је у што кра ћем пери о ду
пре ћи мар ки ра ну ста зу, која је
оба ве зно кру жна, уз при др жа ва -
ње зада те ста зе, што се дока зу је
ове ром так ми чар ске књи жи це
на кон тр ол ним тач ка ма. Так ми -
чар на стар ту доби ја мапу ста зе
са обе ле же ним мар ке ри ма и
опи сом ста за. Посто је три врсте
ста за: мала, сред ња и вели ка.

ца ти и на пове ћа ње анга жо ва -
ња локал не рад не сна ге.

Еко ном ски ефек ти
НИС с поно сом исти че да дру -
га фаза модер ни за ци је Рафи не -
ри је наф те у Пан че ву наста вља
прак су стал ног ино ви ра ња и
побољ ша ња постро је ња и про -
це са, као и уво ђе ња нових
чистих тех но ло ги ја. Реа ли за ци -
јом овог про јек та руско-срп ски
нафт ни гигант реши ће про блем
пла сма на мазу та с висо ким
садр жа јем сум по ра, јер ће се
уме сто висо ко сум пор ног мазу -
та про из во ди ти додат не коли -
чи не све тлих про из во да и кокс.

Осно ву чита вог про це са чине
два реак то ра у који ма оста так
након загре ва ња про ла зи про цес
кок со ва ња, при чему дола зи до
додат ног издва ја ња белих дери -
ва та. Након про це са кок со ва ња
спро во ди се посту пак хидра у -
лич ког сече ња, буше ња и исто -
ва ра кок са у систем тран спор та
и уто ва ра. Поред стан дард них
апа ра та који се кори сте у пре -
ра ди наф те (пећи, коло не, изме -
њи ва чи топло те и пум пе), про -
јек том се пред ви ђа и изград ња
и мон та жа опре ме за сече ње и

буше ње кок са, тран спорт них
тра ка и посеб них систе ма за
скла ди ште ње кок са. Читав тај
ком плек сни систем опре ме про -
јек то ва ће изво ђач, ком па ни ја
CB&I, која ће тако ђе упра вља ти
про це сом изград ње и пру жа ти
подр шку у набав ци опре ме.

С тех но ло шке тач ке, реа ли -
за ци јом овог про јек та НИС ће
доби ти низ нових и модер них
тех но ло шких про це са који ће
сва ка ко пред ста вља ти иза зов за
спе ци ја ли сте и запо сле не у
Рафи не ри ји. За ста би лан и
ефи ка сан рад новог постро је -
ња потре бан је ква ли фи ко ва ни
пер со нал инже ње ра, опе ра те -
ра и машин ских спе ци ја ли ста,
за шта се пла ни ра укуп но четр -
де сет тро је људи.

Да под се ти мо, Рафи не ри ја
наф те у Пан че ву доби ла је у
сеп тем бру IPPC дозво лу о инте -
гри са ном спре ча ва њу и кон тро -
ли зага ђе ња живот не сре ди не,
којом се потвр ђу је да је про из -
вод ни про цес у Рафи не ри ји у
пот пу но сти ускла ђен с нај ви -
шим дома ћим и европ ским
стан дар ди ма у обла сти зашти -
те живот не сре ди не.



ради мо и скри нинг пре гле де за
рано откри ва ње кар ци ном ских
боле сти.

• Који симп то ми дово де
паци јен те у орди на ци ју ото ри -
но ла рин го ло га?

– Јавља ју нам се људи с раз -
ли чи тим тего ба ма – од оних
бaналних, попут свра ба у
ушном кана лу или носу, до
про бле ма који се често пре тво -
ре у пита ње живо та. Инте ре -
сант но је да ото ри но ла рин го -
ло ги ја има нај ду жи назив од
свих меди цин ских стру ка, а
јед на је од нај ур гент ни јих слу -
жби. Можда на први поглед
делу је да је ова гра на меди ци не

Петак, 27. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

8

Зака жи те свој тер мин
путем теле фо на
013/21-90-900 
и 013/21-90-903, 
рад ним дани ма 
од 7 до 14 сати.

На пре глед могу доћи
и одра сли и деца.

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Дер ма фрак је нови апа рат за
мезо те ра пи ју, који ком би ну -
је три тех но ло ги је: микро дер -
мо а бра зи ју, инјек та бил ни
микро ни длинг и LED тера пи -
ју. Када се удру же ове три
тех но ло ги је, као резул тат се
доби је под мла ђе на, затег ну -
та кожа с мање бора, без
непра вил но сти у виду фле ка
и шаре ни ла коже, јер се за
сва ки про блем уно си одго ва -
ра ју ћи мезо кок тел.

Микро дер мо а бра зи ја се
ради дија мант ским прсте -
ном уз помоћ ваку у ма. То је
дубок повр шин ски пилинг
коже који ски да изу мр ле
ћели је и ваку у мом их уси -
са ва с коже. Микро дер мо а -
бра зи ја омо гу ћа ва да кожа
про ди ше и буде спрем на за
унос мезо те ра пиј ских кок -
те ла.

Инјек та бил ни нидлинг уз
помоћ ваку у ма омо гу ћа ва дис -
тор зи ју дер мал ног матрик са и
симул та ну пене тра ци ју пре па -
ра та (хија лу рон, фак то ри
раста, вита ми ни...). Ваку ум
обез бе ђу је пре ци зну пене тра -
ци ју игли ца ма како би се унос
пре па ра та нај бо ље рас по ре -
дио. Дуби на про ди ра ња може
се кон тро ли са ти јер су кана ли
ство ре ни испод дер мал но-
епи дер мал ног сло ја, а изнад
капи ла ра и жива ца, тако да
нема бола и крва ре ња.

Послед њи корак у овом
трет ма ну дер ма фра ком је LED
тера пи ја – посту пак под мла -
ђи ва ња коже помо ћу све тла.
Одре ђе не фре квен ци је све тло -
сти зна чај но пове ћа ва ју раст
новог тки ва, сти му ли шу про -
из вод њу кола ге на и сма њу ју
сит не боре. Све тло сна енер ги -
ја про ди ре кроз сло је ве коже,
уни шта ва ју ћи сло бод не ради -
ка ле без ика квог штет ног ути -
ца ја на кожу. Црве на боја све -
тла је инду ко ва на код ста ре ња
коже, а пла ва код акни и упал -
них про це са.

Инјек ци о на мезо те ра пи ја
је увек пра ви избор, у виду
инјек ци ја, дер ма пе на, дер ма -
ро ле ра или дер ма фра ка.
Дубин ски и циља но хра ни и
под мла ђу је кожу дају ћи јој
свеж, једар, здрав и мла да -
лач ки изглед.

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Дер ма фрак – нови 
облик мезо те ра пи је

ЗДРАВА ИСХРАНА

Уку сна и леко ви та, јабу -
ка пред ста вља кра љи цу
воћа свих годи шњих
доба. Ипак, мирис јабу -
ке и циме та који се
шири из рер не нај ви ше
под се ћа на јесен, на
дом, на топли ну. То је
нешто што жели те да
оста ви те сво јој деци у
ама нет. Мири се који
асо ци ра ју на поро ди цу.
Те сит не радо сти које
могу да изву ку из сећа -
ња када им је потреб но
нешто да их загре је.

Посто ји ста ра народ -
на посло ви ца која каже:
ако хоћеш да будеш здрав,
сва ког дана поје ди по јед ну
јабу ку. Данас вам пред ста -
вља мо рецепт за брзе и уку -

сне пече не јабу ке. Ужи вај те
у див ним уку си ма и мири -
си ма јесе ни и чини те добро
за сво је здра вље.

Потреб но: кило грам јабу ка, 60 гра ма баде ма, 60 гра ма сувог гро жђа,

шест кафе них каши ка меда и јед на кафе на каши ка мле ве ног циме та.

При пре ма: Јабу ка ма ски ну ти капи це, па их пола ко изду би ти и изва -

ди ти семен ке. Тре ба пази ти да се не про бу ши дно. Баде ме круп ни је

исе ћи, па их поме ша ти са сувим гро жђем и медом. Том сме сом пуни -

ти јабу ке. Пуње не јабу ке и капи це поре ђа ти у плех на папир за пече -

ње. Пећи 30 мину та у рер ни загре ја ној на 200 сте пе ни.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Пи ше: Драгана Јоцовић

Пече не јабу ке

Миси ја менаџ мен та Заво да за
здрав стве ну зашти ту „Пан че -
вац” да та уста но ва с вре ме ном
пре ра сте у мини-кли ни ку већ
је, тако ре ћи, оства ре на. Поред
тога што су у спек тар услу га
Заво да недав но увр ште ни
ултра звуч ни пре гле ди срца,
абдо ме на и мале кар ли це, које
раде струч ња ци са Инсти ту та
„Деди ње” и из Кли нич ког цен -
тра Срби је, од новем бра ће у
тиму Заво да бити и др Горан
Митев ски, ото ри но ла рин го лог.
Овог врсног лека ра не тре ба
опшир но пред ста вља ти, буду -
ћи да га већи на наших сугра -
ђа на већ добро позна је и за
њега има само речи хва ле.

Др Горан Митев ски дипло ми -
рао је 1991. на Меди цин ском
факул те ту у Бео гра ду, а спе ци -
ја ли за ци ју је завр шио 1997.
годи не. Пре тога, још 1993, већ
се запо слио на Оде ље њу ото -
ри но ла рин го ло ги је Опште бол -
ни це Пан че во. Када смо рекли
да вели ки број Пан чев ки и
Пан че ва ца позна је овог лека -
ра, ништа нисмо пре у ве ли ча -
ли: он за годи ну дана пре гле да
у про се ку 6.000 паци је на та,
што зна чи да је само у послед -
ње две деце ни је кроз њего ву
орди на ци ју про шло пре ко
120.000 људи, што је мал те не
број ста нов ни ка Пан че ва са
свих девет при па да ју ћих села.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Од новем бра
ћете у Заво ду „Пан че вац” субо -
том оба вља ти ком плет не ОРЛ
пре гле де. Шта они обу хва та ју?

Г. МИТЕВ СКИ: Стан дард ни
ком пле тан ото ри но ла рин го ло -
шки пре глед обу хва та прак тич -
но све веза но за пато ло ги ју уха,
носа, ларинк са, грла и ждре ла.
Завод рас по ла же и ауди о ме -
тром, тако да налаз може мо
упот пу ни ти и овом ана ли зом.
Циљ нам је да дијаг но сти ку, на
коју се често чека и више месе -
ци, спро ве де мо за неко ли ко
дана и да, по потре би, паци јен -
та у што кра ћем року упу ти мо
у тер ци јар ну уста но ву ради
даљег лече ња. Ако у томе успе -
мо, ура ди ли смо вели ки посао.
Тако ђе, менаџ мент Заво да
„Пан че вац” има у пла ну да раз -
ви је везу ОРЛ слу жбе с пато -
ло гом, тако да би тре ба ло да у
наред ном пери о ду поч не мо да

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДР ГОРАН МИTЕВСКИ, ОТО РИ НО ЛА РИН ГО ЛОГ

СУБО ТОМ У ЗАВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ” 
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ ОРЛ ПРЕ ГЛЕ ДИ

У про тив ном, може се деси ти
да чуло слу ха буде непо врат но
изгу бље но.

• Којим осо ба ма се пре по ру -
чу је ком пле тан ОРЛ пре глед?

– Сва ка пато ло ги ја која тра је
дуже од месец дана тре ба да нас
наве де да се обра ти мо спе ци ја -
ли сти, било да је реч о томе да
сте изгу би ли чуло мири са, да
оте жа но дише те на нос, не чује -
те добро, про му кли сте, било да
осе ћа те бол у грлу или бол при
гута њу. Ако ови симп то ми тра -
ју дуже вре ме, апе лу јем на
паци јен те да оду код лека ра.
Осим тога, на сва ких шест месе -
ци или нај ви ше годи ну дана
тре ба оба ви ти и пре вен тив ни
пре глед, јер наш ква ли тет живо -
та неће бити исти ако неку про -
ме ну откри је мо и откло ни мо у
почет ној фази и ако се, с дру ге
стра не, упу ти мо код спе ци ја ли -
сте тек кад насту пе озбиљ ни
симп то ми. Пре гле ди одра слих
и деце оба вља ће се само субо -
том, а паци јен ти свој тер мин
могу зака за ти путем теле фо на
Заво да „Пан че вац” 013/21-90-
900 и 013/21-90-903, рад ним
дани ма од 7 до 14 сати.

негде у запећ ку, но схва ти ће -
мо коли ко је та прет по став ка
погре шна ако се сети мо слу ча -
је ва где од пра во вре ме не реак -
ци је спе ци ја ли сте ОРЛ зави си
живот паци јен та: крва ре ња из
гор њих дисај них путе ва, при -
су ство стра них тела, тумо ри на
дисај ним путе ви ма, опструк -
ци је, гуше ња...

• Гужве у ОРЛ амбу лан та ма
нису рет кост. Да ли је сва ки
дола зак код ото ри но ла рин го -
ло га оправ дан?

– Један од основ них раз ло га
због којих се паци јен ти обра ћа -
ју лека ру у дому здра вља, и то
не само у Срби ји већ и у све ту,
јесу проблeми с гор њим респи -
ра тор ним путе ви ма. Мно ги од

гра ду врло честа. Ова кве про -
ме не лече се годи на ма, а поне -
кад и деце ни ја ма.

• Слу ша ње музи ке пре ко слу -
ша ли ца у послед њих неко ли ко
годи на вео ма је попу лар но. Да
ли је њихо ва упо тре ба штет на?

– Није, ако се кори сте на аде -
ква тан начин: кра ће вре ме и уз
одго ва ра ју ћу јачи ну зву ка. Осо -
бе које током већег дела дана
слу ша ју гла сну музи ку пре ко
слу ша ли ца запра во се ижи вља -
ва ју над сво јим слу шним апа -
ра том. Изла зна сна га звуч ни ка
на слу ша ли ца ма мери се у
микро ва ти ма, све док се они не
нађу у ушном кана лу – тада се
она пове ћа ва и по хиља ду и
више пута, те звук делу је на
наше буб не опне као да смо у
про сто ри ји са 60–100 вати озву -
че ња. Морам скре ну ти пажњу
и на чиње ни цу да у послед ње
вре ме има мо пове ћан број мла -
дих осо ба са акут ним лези ја ма
слу ха. Сад се посе ћу ју места где
се музи ка мери сто ти на ма
деци бе ла, живи се два де сет
сати днев но, а ухо мора да да
се одмо ри осам сати током
дана, као и сва ки дру ги орган.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, често про на ла -
зи мо раз не изго во ре да као
одго вор на број не живот не
иза зо ве не учи ни мо ништа.
При сми шља њу нај ра зли чи -
ти јих оправ да ња за сво је
непо ме ра ње из сва ко днев них
рути на испо ља ва мо врхун ску
кре а тив ност. Каква год да
нам је реал ност, при хва ти ће -
мо је као неми нов ност, суд -
би ну коју не може мо мења -
ти, или ћемо кри ви ти спољ не
окол но сти што су нам ство -
ри ле ствар ност која нам не
одго ва ра. При том види мо
себе као да су нам „веза не
руке” и да је сва ки поку шај
да про ме ни мо нешто у свом
живо ту уна пред осу ђен на
про паст.

Све оно што смо угра ди ли
у нај ја ча уве ре ња, може да
се види у начи ну на који смо
„уре ди ли” живот. Кад се
освр не мо на нај ве ће иза зо ве
с који ма нисмо има ли хра -
бро сти да се суо чи мо, пре -
по зна ће мо сми шље не изго -
во ре, који нас држе у
пози ци ји немоћ не осо бе,
жртве или губит ни ка.

На само у ни шта ва ју ће тврд -
ње типа „Ја никад нисам...”,
или „Увек ја...”, доби ја мо
потвр ду уве ре ња да нам је
место баш ту где се сада
нала зи мо и да нема свр хе
тежи ти про ме на ма, јер је
неки „бољи” живот резер ви -
сан за дру ге људе. Вео ма
често смо све до ци само и -
спу ња ва ју ћих про ро чан ста -
ва. Изве шти ли смо се да,
када не доби је мо одго во ре

на пита ња о живо ту, про ме -
на ма, сми слу, нов цу... за
попу ња ва ње пра зни на кори -
сти мо машту, коју ускла ђу -
је мо са сво јим иску ством.
Тада одго во ре боји мо осе ћа -
јем стра ха и неиз ве сно сти.
Врти мо се у зача ра ном кру -
гу недо стат ка само по што ва -
ња и вере у себе. С дру ге
стра не, када из ста ња стра -
ха сагле да ва мо сво ју будућ -
ност, нала зи мо нове изго во -
ре за ства ра ње бри га. Оне
пред ста вља ју ула га ње енер -
ги је у нешто што не жели мо
да се дого ди. Ова квим
живот ним стра те ги ја ма пос-
та је мо мај сто ри не само у
упо тре би изго во ра „широ ке
наме не” (пре ви ше сам млад
или стар, немам вре ме на, то
сам већ про бао, кажу људи
то је...), већ и у сми шља њу
оних лич них, само нама
бли ских, који нас држе при -
ко ва ним без у слов ном вером
у њих.

Потреб но је само да схва -
ти мо да су нас сви изго во -
ри које смо ство ри ли дове -
ли до тач ке где смо сада.
Када смо се уве ри ли у соп -
стве ну моћ кре и ра ња про -
ро чан ста ва, потреб но је да
то зна ње иско ри сти мо за
ства ра ње реал но сти у којој
ћемо кори сти ти неке нове
изго во ре за тра же ње дру га -
чи јих одго во ра. Про на ла же -
њем хра бро сти да про ба мо
или нау чи мо нешто дру га -
чи је уви ђа мо да је у живо ту
оства ри во и нешто ново за
шта смо били уве ре ни да не
заслу жу је мо и сми шља ли
раз не изго во ре као потвр ду
таквих уве ре ња.

Неке изго во ре неће мо ни
пре по зна ти као такве, јер су
поста ли састав ни део наше
лич но сти. Поста вља мо их
несве сно, функ ци о ни шу као
меха ни зми одбра не, али нас
„бра не” од пре у зи ма ња одго -
вор но сти за лич ну про ме ну.

Нала зи ти изго вор за про -
ме не или про тив њих – одлу -
ка је, као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Изго во ри

њих потом бива ју упу ће ни у
нашу слу жбу. Чиње ни ца је да
би се број посе та ОРЛ амбу лан -
та ма могао сма њи ти, с обзи ром
на то да маса људи дола зи зато
што кори сти раз не ква зи ле ко ве
или народ ске леко ве, а попу ла -
ран је и систем „саве та добр ог
ком ши је”. Све при сут не су и
зло у по тре бе капи за нос и шта -
пи ћа за уши. Капи за нос тре ба
кори сти ти искљу чи во ако је то
одре дио лекар. Недо пу сти во је
то што се капи за нос несме та -
но пла си ра ју кроз сред ства јав -
ног инфор ми са ња, као и то што
их паци јен ти узи ма ју на сво ју
руку. Састав овог пре па ра та је
такав да потен ци ра актив ност
срча ног миши ћа, коју не пра ти
аде кват на окси ге на ци ја крви, те
пре те ра на упо тре ба капи може
дове сти до пре дин фар ктног ста -
ња. И не само да може већ смо
има ли таквих слу ча је ва. Чак је
јед на мла да осо ба од 18-19
годи на завр ши ла у коро нар ној
једи ни ци упра во у пре дин фар -
ктном ста њу зато што је тро ши -
ла 3-4 фла ши це капи за нос
днев но.

• Зашто кори шће ње шта пи -
ћа за уши није пожељно?

– Нај па мет ни је би било да се
шта пи ћи за уши изба це из упо -
тре бе, јер гото во нико не уме
да их кори сти пра вил но. Тро -
про цент ни хидро ген јед ном
недељ но, чети ри до пет капи у
сва ко уво реша ва ствар. Ушна
маст шти ти кожу уха. Сва ка
мани пу ла ци ја у кана лу иза зи -
ва поја ча но луче ње церу ме на,
јер се орга ни зам на тај начин
бра ни од меха нич ке ири та ци -
је. Тако наста је екцем ушног
кана ла, поја ва која је у нашем



Дуго оче ки ва на рекон струк ци -
ја Интер ног оде ље ња је поче -
ла, а због радо ва, који тре ба да
тра ју осам месе ци, интер ни -
стич ки одсе ци пре ба че ни на
хирур шку стра ну згра де те
уста но ве.

Тако се сада одсек кар ди о -
ло ги је нала зи на тре ћем спра -
ту, на оде ље њу орто пе ди је, а
oдсек нефро ло ги је је на тре ћем
спра ту, на оде ље њу уро ло ги је.
Оде ље ње ендо кри но ло ги је и
реу ма то ло ги је пре се ље но је на
дру ги спрат, на оде ље ње гине -
ко ло ги је, а коро нар на једи ни -
ца, као и хема то ло ги ја и
гастро ен те ро ло ги ја, нала зе се
на првом спра ту, на оде ље њу
хирур ги је.

Дија ли за је и даље на дру гом
спра ту интер ни стич ког бло ка, а
у при зе мљу те згра де оста ли су

одсек ендо ско пи је и дија бе то ло -
шка амбу лан та. У бол ни ци нагла -
ша ва ју да су посе те могу ће
искљу чи во од 15 до 16 сати и апе -
лу ју на гра ђа не да се стро го при -
др жа ва ју тог вре ме на и пошту ју
инте рес паци је на та сме ште них у
тој здрав стве ној уста но ви.

Због рекон струк ци је Интер -
ног и амбу лан та Меди ци не
рада „Цен тар” (Желе знич ка
амбу лан та) пре се ље на је са
адре се Вука Кара џи ћа 8 у Ули -
цу Мило ша Обре но ви ћа 2 и
нала зи се у про сто ри ја ма бив -
шег кожног дис пан зе ра. У току
је и пре се ље ње теле фон ских
лини ја, како би број теле фо на
амбу лан те остао исти. Док се
тај посао не завр ши, број путем
којег паци јен ти могу доби ти
потреб не инфор ма ци је јесте
062/80-48-554. Д. К.

Двоје историчара, различитих
по свему што их одређује, кре-
ћу ка истом одредишту, синај-
ском манастиру Свете Ката-
рине. Немац Фон Тишендорф
открива библијске списе
непроцењиве вредности, а
више од века касније Фран-
цускиња Жорж Рикети наста-
вља његово истраживање.

Композиција Протићевог
романа организована је тако
да у њој уочавамо обиље
мотива и детаља, историј-
ских чињеница, поступке
симултанизма и монтаже,
промишљен систем асоција-
ција, али и интертекстуалне
везе с класицима светске
књижевности. Он потврђује
да је постмодернизам донео

промену у свим сегментима
друштва, па култура и умет-
ност настају у непрестаном
преиспитивању затечене тра-
диције и у напорима да се
прошири видокруг људског
сазнања.

Стварајући књижевно де-
ло у којем је успео да обу-
хвати целокупно људско
искуство, али и идеологију и
историју, Милан Ст. Протић
поставља бројна питања која
и данас окупирају модерног
човека, а од којих је најва-
жније оно које се тиче самог
смисла људског постојања –
може ли се уобличити исти-
на тако што ће се разобли-
чити мит или је мит основа
на којој почива истина?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

ДРУШТВО
Петак, 27. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

9

Два читаоца који до среде, 1. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која је ваша
омиљена јесења одевна комбинација?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „Синајско јеванђеље” Милана Ст. Протића. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Вулкан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас куда
воли те да путу је те у јесен.
„Пан че вац” и изда вач ка кућа
„Вул кан изда ва штво” при -
пре ми ли су по један при ме -
рак књи ге „Мулен руж” Пје -
ра ла Мира за два наша
чита о ца или чита тељ ке који
су нај кре а тив ни је одго во ри -
ли на то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„У јесен, када дани поста -
ју све кра ћи и када нам сун -
це све шкр ти је дару је сво је
зра ке, мене пову че жеља да
видим род ни крај мојих
роди те ља. Тада купим возну
кар ту и кре нем јужном пру -
гом да опет видим воћ ња ке
гра на сави је них под тере том
зре лих јабу ка и кру ша ка,
вино гра де оки ће не оте жа -
лим зре лим, мири сним гро -
жђем... Тада у себи осе тим
нео пи си ву сре ћу и чини ми
се да осе тим додир мени нај -
дра жих, а у веч ност пре се ље -
них душа.” 066/3525...

„Када је лепо вре ме,
викен дом убо де мо прст у
мапу Срби је, спа ку је мо децу
у кола и кре не мо тамо где
кажи прст каже, да у фото-
-албу ме нашег сећа ња дода -
мо нове стра ни це нај леп ших
успо ме на.” 060/3380...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње који део гра да им је нај -
леп ши у јесен. Они ће
осво ји ти по један при ме рак
књи ге „Тај ни живот дрве ћа”
Пете ра Воле бе на.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу лић”
у „Авив пар ку”, од наред ног
утор ка, пре у зму ауто ри сле -
де ћих одго во ра:

„Нај леп ши део гра да у
јесен, кад лишће пада,
Народ на ми је башта, где буја
при ро де машта. Дрве ће се
дого ва ра каква ће бити шара
дого ди не у моди, те се тим
руко во ди нијан се када бира
да усред све оп штег мира
дезе не све раз ра ди, да нас све
изне на ди.” 063/7830...

„Народ на башта је заи ста
мис пан че вач ке јесе ни! Све
оно зла то, пур пур, бакар и
пар чи ћи зеле ни ла пото пље -
ни у пар фем надо ла зе ћих
про ме на и опле ме ње ни зна -
ци ма будућ но сти у виду деч -
је гра је пра ви су лек не само
за чула већ и за душу!”
064/5113...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња потра -
жи те на стра ни ца ма овог
бро ја „Пан чев ца”.

Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Мис пан че вач ке јесе ни

МЕСЕЦ БОР БЕ ПРО ТИВ РАКА ДОЈ КЕ

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА И ДАЉЕ ЈЕДИ НИ 
ЕФИ КА САН ЛЕК

У Јужно ба нат ском
окру гу сва ке годи не
око 170 жена обо ли 
и 75–80 женa умрe
од кар ци но ма дој ке

У све ту годи шње 
1,7 мили о на 
ново о бо ле лих

Рак дој ке пред ста вља воде ћи
узрок обо ле ва ња и уми ра ња од
малиг них боле сти у жен ској
попу ла ци ји широм пла не те,
пога ђа ју ћи под јед на ко и раз ви -
је не и нераз ви је не обла сти.

Пре ма пода ци ма Свет ске
здрав стве не орга ни за ци је (СЗО),
у све ту се годи шње реги стру је
ско ро 1,7 мили о на обо ле лих
жена, а од исте боле сти сва ке
годи не умре пре ко пола мили о -
на њих. Срби ја у овом погле ду
не зао ста је за свет ским трен до -
ви ма, па је тако и у нашој земљи
рак дој ке нај че шћи малиг ни
тумор у жен ској попу ла ци ји.

Реа го ва ти пра во вре ме но
Окто бар се као Међу на род ни
месец бор бе про тив рака дој ке

Два читаоца који до среде, 1. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који чај пијете
ових дана?”, наградићемо по једним примерком књиге „Пијев живот”
Јана Мартела. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша -
љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи  и
38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„Синајско јеванђеље” 
Милана Ст. Протића

Пи Пател, син власника зоо-
лошког врта, поседује енци-
клопедијско знање о живо-
тињама и велики је заљу-
бљеник у приче. Пију је
шеснаест година када њего-
ва породица креће из Инди-
је у Канаду на јапанском
теретном броду, заједно са
животињама из зоолошког
врта, у потрази за бољим
животом. Брод тоне. Пи је
једини човек у чамцу за спа-
савање, а друштво му праве
хијена, орангутан, повређе-
на зебра и Ричард Паркер,
огромни бенгалски тигар.

Ускоро ће тигар елиминиса-
ти све сем Пија, коме страх,
знање и лукавство омогућују
да преживи с Ричардом Пар-
кером 227 дана на пучини
Тихог океана. Када напокон
стигну до обале Мексика,
Ричард Паркер бежи у џун-
глу и више га нико неће
видети. Људи који испитују
Пија не желе да поверују у
његову причу и захтевају да
им исприча „истину”. После
вишесатног испитивања Пи
прича другу верзију, много
мање фантастичну, много
обичнију.

ПОЧЕ ЛА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ИНТЕР НОГ

Нова адре са: хирур шки блок

„Пијев живот” Јана Мартела

Захва љу јем др Гора ну Воји но -
ви ћу, нефро ло гу, на изу зет ном
зала га њу у лече њу паци је на та.
Хро нич ни сам дија бе ти чар и
при мо ра на сам да на сва ких
шест месе ци одла зим на кон -
трол не пре гле де. Током лече -
ња сам има ла при ли ку да се
уве рим у то да је др Горан Воји -
но вић вели ки хума ни ста и

један од рет ких струч ња ка у
свом послу.

Тако ђе, имам потре бу да
похва лим и др Дафи ну
Ристић, дија бе то ло га, као и др
Душан ку Жило вић, инфек то -
ло га, која ми је про шле годи -
не спа сла живот. Сви ма им од
срца хва ла!

Рад ми ла Шукун да

ПИСМО ЧИТА ТЕЉ КЕ

Захвал ност лека ри ма ПРЕ СЕ ЉЕН И ДЕО ЗАВО ДА

У току је пре се ље ње и дела Заво да за јав но здра вље, па се

тако услу ге кли нич ке микро би о ло ги је и сани тар них пре гле -

да не оба вља ју од 25. до 30. окто бра.

Сани тар ни пре гле ди ће се од поне дељ ка оба вља ти на ста -

рој адре си, у Пасте ро вој ули ци 2, од 8 до 10 сати, док ће се

услу ге кли нич ке микро би о ло ги је, уз упут лека ра, врши ти у

дво ри шној згра ди нека да шње Очне амбу лан те у Ули ци 6.

окто бра 9.

Ако сте напу ни ли 50 годи на, вре ме је за мамо гра фи ју

обе ле жа ва широм све та, како
би се скре ну ла пажња на висо -
ку рас про стра ње ност овог обо -
ље ња и поди гла свест јав но сти
о зна ча ју пре вен ци је и раног
откри ва ња ове боле сти. Тако се
пру жа могућ ност за пра во вре -
ме но запо чи ња ње лече ња, али
се и пове ћа ва ју шан се за трај -
но изле че ње.

Пре ма пода ци ма Заво да за
јав но здра вље Пан че во, у
Јужно ба нат ском окру гу сва ке
годи не око 170 жена обо ли и
75–80 женa умрe од рака дој ке.

– Током 2014. годи не забе -
ле жен је пораст узра сно спе ци -
фич них сто па обо ле ва ња жена
од четр де се те годи не живо та, а
нај ви ше сто пе инци ден ци је
забе ле же не су у нај ста ри јим
узра сти ма – од 60. до 74. годи -
не живо та. Када гово ри мо о
уми ра њу од малиг них тумо ра
дој ке, при ме ћу је се бла ги
пораст већ у узра сту од 45.
годи не, али нај ви ше сто пе мор -
та ли те та су у узра сти ма од 60.
до 69. годи не живо та. Нажа -
лост, висо ке сто пе инци ден ци -
је у узра сти ма од 60. до 69.
годи не пра те у истим узра сти -
ма и висо ке сто пе мор та ли те та,

што нај ве ро ват ни је гово ри о
касном јавља њу жена тих ста -
ро сних доба на пре вен тив не
пре гле де, када је малиг на
болест већ у узна пре до ва лом
ста ди ју му, одно сно већ су при -
сут не уда ље не мета ста зе на
сусед ним орга ни ма – наво ди се
у саоп ште њу Заво да.

У тој уста но ви кажу да се
висо ка уче ста лост обо ле ва ња
од рака дој ке мора у изве сној
мери при пи са ти чиње ни ци да
до данас нису откри ве ни или
до кра ја раз ја шње ни сви узро -
ци њего вог настан ка, па су
доме ти при мар не пре вен ци је,
у том сми слу, лими ти ра ни. С
обзи ром на то, једи но дока за -
но ефи ка сно реше ње за сма ње -
ње сто пе уми ра ња од ове боле -
сти тре нут но је њено рано
откри ва ње, одно сно секун дар -
на пре вен ци ја. Упра во с тим
циљем Свет ска здрав стве на
орга ни за ци ја кре и ра, про мо ви -
ше и подр жа ва наци о нал не
про гра ме за кон тро лу кар ци -
но ма дој ке.

Орга ни зо ва ни скри нинг
Пра те ћи пре по ру ке СЗО и
иску ства европ ских зема ља у

спро во ђе њу попу ла ци о них скри-
нинг про гра ма, у нашој држа -
ви је у децем бру 2012. запо чет
про грам орга ни зо ва ног скри -
нин га рака дој ке с циљем сма -
ње ња смрт но сти и уна пре ђе ња
ква ли те та живо та жена обо ле -
лих од ове боле сти. Скри нинг
мето да која се кори сти јесте
мамо гра фи ја, а циљ ну попу -
ла ци ју чине жене узра ста 50–
69 годи на. На тери то ри ји
Срби је у овом момен ту орга -
ни зо ва ни скри нинг рака дој ке
спро во ди се на тери то ри ји 36
општи на, у који ма живи пре ко
600.000 при пад ни ца циљ не
попу ла ци је.

У Заво ду нагла ша ва ју да се
откри ва њем рака дој ке у раној
фази боле сти ства ра могућ -
ност за ефи ка сно лече ње, те да
је пра во вре ме ном при ме ном
одго ва ра ју ће савре ме не тера -
пи је и даљим кон ти ну и ра ним
трет ма ном могу ће спа сти
мно го живо та. Сто га та уста -
но ва апе лу је на жене изме ђу
50 и 69 годи на које у прет ход -
не две годи не нису ура ди ле
мамо гра фи ју да то учи не без
одла га ња.

Д. Кожан



Пово дом све чешћих слу ча је ва
вршњач ког наси ља Неза ви сни
поли циј ски син ди кат Срби је
сма тра да је нео п ход но пове ћа -
ти број школ ских поли ца ја ца, јер
их је сада пре ма ло да би успе -
шно кон тро ли са ли пона ша ње
свих ђака и бла го вре ме но реа го -
ва ли  у слу ча ју инци де на та.

– До сада смо упо зо ра ва ли
да има слу ча је ва да један
школ ски поли ца јац обез бе ђу је
две или чак три шко ле које су
при лич но уда ље не јед на од
дру ге и да сма тра мо да је
физич ки немо гу ће одго во ри ти
потре ба ма посла у таквој ситу -
а ци ји. Не сме мо забо ра ви ти
слу ча је ве вршњач ког мал тре -
ти ра ња и наси ља који су завр -
ше ни тра гич но, па зато овај
про блем тре ба реши ти – упо -
зо рио је Милош Јелен ко вић,
пред сед ник Неза ви сног поли -
циј ског син ди ка та Срби је.

Он је под се тио да су меди ји
ових дана изве шта ва ли о томе

да је пре ту чен уче ник јед не
основ не шко ле у Бео гра ду када
су га на вели ком одмо ру напа -
ла два мла ди ћа да би му оте ли
џепа рац. С дру ге стра не, један
од уче ни ка сред ње шко ле у
Мла де нов цу који је био под деј -
ством алко хо ла напао је про фе -
со ра, а када је школ ски поли -
ца јац интер ве ни сао да би га
одбра нио, наср нуо је и на њега.

Јелен ко вић је додао да је
очи глед но да су све чешћи
слу ча је ви наси ља у шко ла ма и
да на то ути чу како про бле ми
у поро ди ца ма, тако и више
дру штве них чини ла ца. Пре ма
њего вим речи ма, једи ни изу -
зе так од тог трен да су шко ле у
који ма посто је поли цај ци, јер
је у њима мање таквих инци -
де на та.

– Због тога је важно да се
поред видео-над зо ра, који
посто ји у неким шко ла ма,
обез бе ди и стал но при су ство
школ ских поли ца ја ца да би
реа го ва ли бла го вре ме но сва ки
пут кад се дого ди неко наси ље.
Доказ за то је слу чај у Мла де -
нов цу. Пита ње је како би се он
завр шио да није интер ве ни сао
школ ски поли ца јац – закљу чио
је Јелен ко вић.

Он је додао да је добро што је
у мно гим основ ним и сред њим
шко ла ма поста вљен видео-
- над зор и што ће се то наста ви -
ти, али је рекао да је та мера
недо вољ на без стал ног при су -
ства школ ских поли ца ја ца и
пове ћа ња њихо вог бро ја.

Повре ђе ни ма у сао бра ћај ним
несре ћа ма често се деша ва да
им изу зет но брзо, нај ви ше 24
сата после тих дога ђа ја, на кућ -
не адре се сти жу пону де за
помоћ ради накна де мате ри -
јал не ште те која им је при чи -
ње на.

Због тога се наме ће пита ње
ода кле они ма који нуде сво је
услу ге у таквим слу ча је ви ма
тач не инфор ма ци је о оште ће -
ни ма и њихо ве адре се. Пово -
дом те прак се ових дана је реа -
го ва ла Адво кат ска комо ра
Вој во ди не. Та орга ни за ци ја је
обја ви ла саоп ште ње да је нуђе -
ње помо ћи оште ће ни ма спор -
но по два осно ва и да у таквом
пона ша њу посто је еле мен ти
два ју пре кр ша ја који су супрот -
ни про пи си ма.

Један је трго ви на лич ним
пода ци ма гра ђа на, а дру ги

нуђе ње адво кат ских услу га
мимо одред би Кодек са про фе -
си о нал не ети ке адво ка та. Оба
пре кр ша ја су, како је иста кла
Адво кат ска комо ра, непри хва -
тљи ва за прав ну држа ву.

„Оба ве шта ва мо јав ност да
нај о штри је осу ђу је мо сва ки вид
неза ко ни тог и непро фе си о нал -
ног пона ша ња у поступ ци ма за

накна ду ште те како од стра не
држав них орга на, јав них уста -
но ва и дру гих прав них лица,
тако и од стра не адво ка та.
АКВ с пажњом пра ти све при -
сут ни ји про блем неза ко ни тог
и нее тич ког нуђе ња услу га у
поступ ци ма за накна ду ште те,
али и про блем зло у по тре бе
лич них пода та ка оште ће них
гра ђа на и неза ко нит рад
држав них орга на у ова квим
слу ча је ви ма”, пише у саоп ште -
њу АКВ.

Ту се може про чи та ти и да
Адво кат ска комо ра Вој во ди не
упо зо ра ва јав ност и сво је члан -
ство да се у слу ча је ви ма нуђе -
ња помо ћи у посре до ва њу и
нее тич ког пру жа ња прав не
помоћ често сти чу еле мен ти
кри вич них дела из обла сти
коруп ци је и зашти те лич них
пода та ка гра ђа на.

Гра ђа ни који и поред тога
при ста ју на помоћ оних који су
им се обра ти ли с таквом пону -
дом пре у зи ма ју на себе ризик
да пре тр пе додат ну ште ту, да
им не буде пру же на помоћ
каква је потреб на и да и у
будућ но сти буду жртве таквих
зло у по тре ба.

Да би се томе ста ло на пут,
Адво кат ска комо ра Вој во ди не
пози ва све гра ђа не који су се
суо чи ли с таквим про бле ми ма
да јој се јаве како би их зашти -
ти ла од зло у по тре ба.

„Сма тра мо да је у зајед нич -
ком инте ре су свих да се про мо -
ви шу и афир ми шу про фе си о -
нал ни и зако ни ти обра сци
пона ша ња и да се иско ре не
поја ве које нано се ште ту угле ду
саме адво ка ту ре и општем инте -
ре су свих гра ђа на”, тако ђе се
наво ди у саоп ште њу АКВ.

РЕА ГО ВА ЊЕ АДВО КАТ СКЕ КОМО РЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Про тив сум њи вих пону да за помоћ

ХРОНИКА
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Четво ри ца мла ди ћа
иза реше та ка због
кра ђа нов ца из поште
у Банат ском Новом
Селу и више гра до ва
широм Срби је

Прет по ста вља се 
да су укра ли нај ма ње
50 мили о на дина ра

Били су сигур ни да
неће бити ухва ће ни

Основ но јав но тужи ла штво у
Пан че ву про ду жи ло је за још
месец дана при твор четво ри ци
мла ди ћа с тери то ри је Пожа -
рев ца, ста ро сти од 19 до 25
годи на, због осно ва не сум ње да
су опљач ка ли више пошта на
тери то ри ји нашег гра да и чита -
ве Срби је и да су сте кли про -
тив прав ну нов ча ну корист у
изно су од 50 мили о на дина ра.

Пан че вач ки поли цај ци су
ухап си ли ову четво ри цу пљач -
ка ша 21. сеп тем бра oко 3.30,
после дано ноћ ног више днев ног
опе ра тив ног рада и пра ће ња.
Изне на ди ли су их у тре нут ку
док су из поште у Банат ском
Новом Селу на коли ци ма изно -
си ли метал ну касу тешку неко -
ли ко сто ти на кило гра ма.

У тре нут ку када су их поли -
цај ци пре ки ну ли у том послу,

ОДЛУ КА ОСНОВ НОГ ЈАВ НОГ ТУЖИ ЛА ШТВА

ПРО ДУ ЖЕН ПРИ ТВОР 
ПЉАЧ КА ШИ МА ПОШТА

у каси је било око два мили о -
на дина ра. Сви лопо ви су били
маски ра ни и носи ли су рука -
ви це. Поли цај ци су током
истра ге утвр ди ли да су се они
нај пре дове зли у Банат ско
Ново Село ауто мо би лом мар -
ке „мер це дес”. Потом су пре -
се кли ката нац на вра ти ма
поште, раз ва ли ли ула зна вра -
та и поку ша ли да изне су касу
на коли ци ма. Да би то што лак -
ше ура ди ли, са собом су носи -
ли маље ве, кле шта за сече ње
арма ту ре и чеки ће.

Мини стар ство уну тра шњих
посло ва саоп шти ло је да посто ји

осно ва на сум ња да су четво ри -
ца ухап ше них фор ми ра ли
орга ни зо ва ну кри ми нал ну гру -
пу и да су током ове и про шле
годи не на сли чан начин про -
ва ли ли више пошта у гра до ви -
ма широм Срби је, изно си ли из
њих касе с пара ма, оби ја ли их,
узи ма ли новац, а потом спа љи -
ва ли касе.

Одго ва ра ју ћи на пита ња
поли ца ја ца који су их испи ти -
ва ли, рекли су да нијед ном
нису оби ја ли касе у пошта ма,
већ на пустим мести ма ван гра -
до ва, на који ма није било људи.
На пита ње инспек то ра поли ци је

зашто су на кра ју свих пљач ки
пали ли касе, рекли су да су на
тај начин хте ли да уни ште оти -
ске прсти ју и ДНК тра го ве.

Пре него што их је пан че вач -
ка поли ци ја ухап си ла у Банат -
ском Новом Селу, ови лопо ви
се уоп ште нису кри ли. Утвр ђе -
но је да су живе ли рас ка ла шно
и тро ши ли вели ке суме нов ца
у хоте ли ма и кафа на ма широм
Срби је. Били су толи ко сигур -
ни да неће бити ухва ће ни да су
на „Феј сбу ку” поста вља ли фо-
то гра фи је на који ма се види
како чашћа ва ју нов цем музи -
ча ре и пева чи це.

Мушка рац стар три де сет јед -
ну годи ну који је био сам у
ауто мо би лу „опел астра”
поги нуо је у сао бра ћај ној
несре ћи која се дого ди ла 22.
окто бра после поно ћи у
Стар че ву.

Пре ма инфор ма ци ја ма до-
би је ним од над ле жних, он је
стра дао када је ауто мо бил
којим је упра вљао сле тео с

пута и уда рио у дрво. Због
чега се то дого ди ло, није
позна то, а узрок ове сао бра -
ћај не несре ће биће познат
након истра ге која је покре -
ну та у Основ ном јав ном
тужи ла штву.

Засад се једи но зна да је
уда рац у дрво био толи ко
сна жан да је несрећ ни возач
пре ми нуо на лицу места.

САО БРА ЋАЈ НА НЕСРЕ ЋА У СТАР ЧЕ ВУ

Поги нуо 
31-годи шњак у „астри”

Наши број ни сугра ђа ни и ове
годи не, откад је поче ла греј -
на сезо на, баца ју врућ пепео
у кон теј не ре иако то из више
раз ло га не тре ба да раде.
Поред тога што на тај начин
иза зи ва ју пожа ре и трај но
уни шта ва ју кон теј не ре, они
тиме угро жа ва ју без бед ност
рад ни ка „Хиги је не” који су
заду же ни за гаше ње пожа ра,
уто вар вру ћег пепе ла у ками -
о не и њего во одво же ње.

Пожа ре у кон теј не ри ма
иза зи ва ју и они који у њих
уба цу ју цига ре те и петар де,
а коли ко они могу да буду
опа сни, гово ри пода так да
због њих могу да буду оште -
ће ни и ками о ни који ма се
одво зи ђубре.

Због неса ве сних гра ђа на у
нашем гра ду је током про -
шле годи не пот пу но изго ре -
ло 30 пла стич них кон теј не -
ра, а већи број метал них је
оште ћен. Баца ње пепе ла у
кон теј не ре наста вља се и ове
годи не, јер је до сада изго ре -
ло више од 40.

Ради покри ћа мате ри јал -
не ште те која наста је због
тога, ЈКП „Хиги је на” и Град -
ска упра ва сва ке годи не за
набав ку нових кон теј не ра
мора ју да обез бе де више од
два мили о на дина ра. Знат не
суме нов ца се издва ја ју и за
купо ви ну нових кан ти за
ђубре које се поста вља ју на
сту бо ве, јер су и оне на мети
ван да ла.

– Сва ке годи не када поч -
не греј на сезо на, интер ве ни -
ше мо и неко ли ко пута днев -
но да бисмо уга си ли пожа ре
у кон теј не ри ма. То се нај че -
шће деша ва у цен тру гра да,
на пар кин гу иза нове згра де
Поште, где је било слу ча је -
ва да су у јед ном дану горе -
ла и чети ри кон теј не ра.
Пожа ри су чести и у Кара -
ђор ђе вој ули ци, у Геор ги ја
Дими тро ва, на Сода ри и на
Миси, поред врти ћа „Петар
Пан” – изја вио је Бојан
Илић, посло во ђа Рад не једи -
ни це „Изно ше ње сме ћа” у
„Хиги је ни”.

ПОВО ДОМ УЧЕ СТА ЛИХ СЛУ ЧА ЈЕ ВА ВРШЊАЧ КОГ НАСИ ЉА

Пове ћа ти број школ ских поли ца ја ца 

УПО ЗО РЕ ЊЕ ЗА НАШЕ БАХА ТЕ СУГРА ЂА НЕ

Не бацај те врућ 
пепео у кон теј не ре

Градски одбор борачке орга-
низације „Српски ратни
ветерани” позива све учесни-
ке ратова вођених током
деведесетих година да дођу
на састанак који ће бити одр-
жан 28. октобра, у 14 сати, у
Београду, у просторијама
Градског одбора Удружења
бораца Народноослободи-
лачког рата (Савски трг 9,
преко пута главне железнич-
ке станице).

Тај скуп је организован
поводом иницијативе да се
напише закон о положају
ратних ветерана, а присутни
ће моћи слободно да дају
предлоге и сугестије како тај
правни акт треба да изгледа.

Иако је од сукоба у Хрват-
ској, Словенији, Босни и на

Косову прошло више од
седамнаест година, они који
су учествовали у њима нису
добили никакве олакшице,
као што је то одавно урађе-
но у другим бившим југосло-
венским републикама, и
немају никаква права. Осим
тога, ни дан-данас не посто-
ји државни регистар учесни-
ка ратова, а породице поги-
нулих се не воде као
породице страдалих бораца.

Ветерани траже и да се
Видовдан прогласи за њихов
и за државни празник, као и
то да се свим учесницима
ратова којима су лекари
дијагностиковали посттрау-
матски стрес синдром омо-
гући право на лечење и одла-
зак у инвалидску пензију.

У СУБОТУ, У БЕОГРАДУ

Састанак о правима
ратних ветерана



Сасвим посе бан кон церт одр -
жан је у неде љу, 22. окто бра,
у ново се љан ском Дому кул -
ту ре, када је састав под нази -
вом „Левант” упо знао публи -
ку, која је испу ни ла салу
поме ну те уста но ве, с музи -
ком визан тиј ског кру га. Бео -
град ска четвор ка сви ра ла је
искљу чи во на инстру мен ти -
ма какви су кори шће ни у вре -
ме посто ја ња Источ ног рим -
ског цар ства.

Дога ђај је наја вио и рад
гости ју у кра тим црта ма пред -
ста вио дирек тор Дома кул ту -
ре Сорин Боља нац, рекав ши
да је та музи ка пре те ча оне
која се и дан-данас може чути
у нашим јужним кра је ви ма.

Поче ло је с грч ким мело -
ди ја ма, попут оне са остр ва
Коса, пре ко маке дон ских и
бугар ских песа ма, а завр ше -
но је са на овим про сто ри ма
вео ма позна тим мело сом и
нуме ра ма као што су „Мари -
јо дели, бела кумри јо” и
„Густа ми магла пад на ла”.

Орке стар „Левант” посто -
ји од 2013. годи не и за то
вре ме имао је низ насту па,
а чине га Мар че ла Фран че -
ско (глас), Дар ко Кара јић
(пер сиј ска лау та и багла ма),
Дра ган Мла ђе но вић (глас,
диван саз), Жорж Гру јић
(кавал, фру ла, двој ни це...) и
Горан Мило ше вић (глас,
уда раљ ке).

ПОВО ДОМ ДВО ГО ДИ ШЊИ ЦЕ ОД ОСНИ ВА ЊА КУД-А „БАНАТ СКИ ВЕЗ”

Јесе њи кон церт доло вач ких фол кло ра ша
Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Банат ски вез” при ре ди ло је
јесе њи кон церт пово дом обе -
ле жа ва ња дру ге годи не од
осни ва ња у субо ту, 21. окто бра,
у Дому кул ту ре у Доло ву.

Након што је пред сед ни ца те
орга ни за ци је Дра га на Пен дић
број ним посе ти о ци ма и гости -
ма поже ле ла добро до шли цу,
пред ста ви ли су се дома ћи фол -

кло ра ши, што је иза зва ло
гром ке апла у зе и ова ци је.
Поред њих, насту пи ла су и дру -
штва „Голи је” из Новог Паза ра

и „Мора ви ца” из Ива њи це, као
и доло вач ки цркве ни мешо ви -
ти хор „Алек сан дар Нев ски”,
чије су певач ке тач ке код

публи ке тако ђе иза зи ва ле од-
лич не реак ци је.

Овај дога ђај је при ву као
мно ге, међу који ма и Јови цу
Небри ги ћа, нека да шњег дуго -
го ди шњег чла на доло вач ког
фол клор ног ансам бла, а сада -
шњег коре о гра фа КУД-а „Ко-
ло” из Аустри је.

Јесе њи кон церт зду шно је
подр жа ла и Месна зајед ни ца
„Мита Вуко са вљев”. С тим у
вези пред сед ни ца Коми си је за
про то кол и инфор ми са ње
поме ну те инсти ту ци је Суза на
Јова но вић нагла си ла је да ће
бити наста вљен рад на него ва -
њу кул ту ре и тра ди ци је.

Банат ски Бре сто вац: Удружењe
„Веште руке” је у петак, 20.
окто бра, у про сто ри ја ма Акти -
ва жена „Соса” запо че ло реа -
ли за ци ју про јек та под нази вом
„Од леко ви тог биља до успе ха”
(који је сутра дан окон чан), а
уве че је у Дому кул ту ре про -
мо ви са на књи га аутор ке Мир -
ја не Петро вић под нази вом
„Сун ча на трпе за”.

Банат ско Ново Село: ЈП „Урба -
ни зам” је по јав ној набав ци за
изград њу капе ле у петак, 20.
окто бра, отва рао пону де, а
посао је доби ла јед на бео град -
ска фир ма. Након исте ка жал -
бе ног рока при сту пи ће се изво -
ђе њу радо ва. Бео град ски ор-
ке стар „Левант” при ре дио је
кон церт визан тиј ске музи ке у
неде љу, 22. окто бра, у малој
сали Дома кул ту ре.

Доло во: ДВП „Тамиш –Ду нав”
запо чео је акци ју чишће ња
кишних кана ла. Јесе њи кон -
церт КУД-а „Банат ски вез” одр -
жан је у субо ту, 21. окто бра, од
19 сати, у Дому кул ту ре.

Гло гоњ: Уго вор о изра ди пар -
кин га испред поште и тро то а -
ра око згра де Месне зајед ни -
це та инсти ту ци ја пот пи са ће у
четвр так, 26. окто бра, с ковин -
ском фир мом „Тех но и зград -
ња”. ЈКП „Водо вод и кана ли -
за ци ја” запо чео је испи ра ње
сео ске мре же с циљем њеног
при кљу че ња на град ски водо -
вод. Мани фе ста ци ја „Гло гоњ -
ска јесен” биће одр жа на у
неде љу, 29. окто бра, од 10
сати, на пла тоу испред Цркве
Све тог Петра и Павла.

Ива но во: Омла дин ска изло -
жба фото гра фи је Срби је отво -
ре на је у субо ту, 21. окто бра,
у орга ни за ци ји Дома кул ту ре
и Клу ба фото-ама те ра „Дуна -
вац”. На редов ној годи шњој
скуп шти ни Удру же ња банат -
ских Буга ра „Ива но во –Ба нат”,
одр жа ној у поне де љак, 23.
окто бра, иза бра ни су нови
управ ни и над зор ни одбор.

Јабу ка: Пово дом Дана маке -
дон ске рево лу ци је и Дана
Јабу ке пред став ни ци Наци о -
нал ног саве та маке дон ске

наци о нал не мањи не поло жи -
ли су венац на бисту Гоце
Дел че ва у дво ри шту шко ле, а
потом је у тој уста но ви упри -
ли че на крат ка при ред ба. У
току су дого во ри у вези с
могу ћим обна вља њем рада
КУД-а „Васил Хаџи ма нов”.

Кача ре во: Пре да ва ње Сло бо -
да на Нико ли ћа на тему „Пси -
хо ло шка ана ли за сно ва” Дом
кул ту ре је при ре дио у уто рак,
24. окто бра, у све ча ној сали
Месне зајед ни це. Сед ми
фести вал хумо ра и сати ре под
нази вом „Жао ка” биће одр -
жан иду ћег викен да у Дому
омла ди не: за децу у петак, 27.
окто бра, од 19 сати, а сутра -
дан у исто вре ме и за одра сле,
уз уче шће нај бо љих афо ри -
сти ча ра из земље и реги о на.

Омо љи ца: Пре неде љу дана
поче ла је изград ња глав ног
вода кана ли за ци о не мре же у
ули ца ма Патри јар ха Арсе ни -
ја Чар но је ви ћа и Петра Кочи -
ћа. У скло пу Европ ске неде ље
про гра ми ра ња, пре да ва чи из
бео град ског „Кли кер-цен тра”

су уче ни ке петог раз ре да под -
у ча ва ли пра вље њу апли ка ци -
ја за памет не теле фо не. Три -
би на пово дом Месе ца бор бе
про тив рака дој ке одр жа на је
у уто рак, 24. окто бра, у про -
сто ри ја ма Месне зајед ни це, у
орга ни за ци ји Уни је жена
„Омољ чан ке”.

Стар че во: Бен до ви „Хип на го -
га сли ке” и „Арит ми ја” сви -
ра ли су у петак, 20. окто бра,
у ККК-у. Седам на е сти Међу -
на род ни фести вал малих
там бу ра шких саста ва „Стар -
че вач ка там бу ри ца” биће одр -
жан у субо ту, 28. окто бра, од
19 сати, у Дому кул ту ре, а све
инфор ма ци је могу се доби ти
на теле фон 631-913, рад ним
дани ма од 7.30 до 15.30.

Петак, 27. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Током неко ли ко дана
орга ни зо ва не 
изло жба, про мо ци ја 
и ради о ни ца

Про те кле неде ље било је изу -
зет но живо у бре сто вач ком
Дому кул ту ре, који је зајед но с
неко ли ко инсти ту ци ја при ре -
дио три зани мљи ва дога ђа ја.

Нај пре је у сре ду, 18. окто -
бра, у гале ри ји Ватро га сног
дома, поме ну та уста но ва у
сарад њи с Клу бом филм ских
и фото ама те ра „Поња ви ца”
отво ри ла изло жбу фото гра -
фи ја Зора на Јова но ви ћа Мач -
ка, под нази вом „Роман ти ка
наших дана”. Назив је, нарав -
но, пун сим бо ли ке и тре ба га
услов но схва ти ти, јер се, пре -
ма речи ма ауто ра, визу ел ни
ужи так пре пли ће са сар ка -
стич ним еле мен ти ма из соци -
јал не реал но сти и с њима
чини нераз дво ји ву цели ну.
При зо ри из живо та обу хва та -
ју спек тар од меч ка ра зале ђе -
ног у вре ме ну и про сто ру до
јапи ја који кисну на ветро ме -
ти ни.

Поред тога, пред ста вље на је
и еди ци ја од два де сет осам
књи га посве ће на нашим нај бо -
љим фото гра фи ма. Ова изло -

СЕЛО

БОГА ТА КУЛ ТУР НА НЕДЕ ЉА У БРЕ СТОВ ЦУ

ОД РОМАН ТИ КЕ ДО ТРПЕ ЗЕ

Два на е сти Дани повр та ра
„Гло гоњ ска јесен” биће при ре -
ђе ни у неде љу, 29. окто бра, у
Гло го њу, када ће већ у раним
јутар њим сати ма на тамо шњем
пла тоу испред Цркве Све тог
Петра и Павла поче ти про дај -
на изло жба повр ћа. Као и увек,
у фоку су ће бити купус, чија
цена ће тог дана бити про мо -
тив на. Пре ма речи ма Дана и ла
Вуч ков ског, пред сед ни ка ло-
кал ног удру же ња повр та ра,
ина че при ре ђи ва ча мани фе ста -

ци је, сви чла но ви те орга ни за -
ци је про да ва ће поме ну то повр -
ће за десет дина ра јеф ти ни је по
кило гра му у одно су на Зеле ну
пија цу у Пан че ву.

Све ча но отва ра ње мани фе ста -
ци је пла ни ра но је за 10 сати,
након чега ће у пор ти испред
Цркве усле ди ти при го дан кул -
тур но-умет нич ко про грам који
ће зајед нич ки орга ни зо ва ти Дом
кул ту ре, Основ на шко ла „4. окто -
бар” и КУД „Весе ли ја”, а госто -
ва ће и доло вач ки фол кло ра ши.

И ове годи не биће орга ни зо -
ван избор нај ве ћег купу са.
Први кри те ри јум је тежи на, а

дру ги обим. Побед ник ће бити
про гла шен око подне ва на
лицу места.

Удру же ње жена „Гло гоњ ке”
и још десе так срод них орга ни -
за ци ја из окол них места при -
пре ми ће број не спе ци ја ли те те,
пре све га оне од купу са, а биће
иза бра на нај бо ља пита од тог
повр ћа. Поред тога, гур ма ни ће
моћи да ужи ва ју и у јели ма из
котли ћа, као што су гулаш,
папри каш и, нарав но, свад бар -
ски купус.

У НЕДЕ ЉУ „ГЛО ГОЊ СКА ЈЕСЕН”

Купус по про мо-цена ма

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ОДЛИ ЧАН КОН ЦЕРТ У НОВОМ СЕЛУ

Визан тиј ски „Левант”

жба биће отво ре на до кра ја
теку ћег месе ца.

Два дана касни је, у петак, 20.
окто бра, Дом кул ту ре и Актив
жена „Соса” пред ста ви ли су
књи гу „Сун че ва трпе за”. Ова
про мо ци ја пра ће на је видео-
пре зен та ци јом аутор ке Мир ја -
не Петро вић, која често бора ви
на Ста рој пла ни ни и тамо про -
у ча ва јести во само ни кло биље.

Гошћа се потру ди ла да напи -
ше све о бу хват ну књи гу о
шезде сет осам врста које се код

нас нај че шће сре ћу. Сва ки
опис про пра ћен је с неко ли ко
финих реце па та, има речи и о
меди цин ским свој стви ма, а
цела књи га је бога то илу стро -
ва на фото гра фи ја ма у боји, па
се и из овог изда ња може што -
шта нау чи ти.

Истог дана Удру же ње гра ђа -
на „Веште руке” у про сто ри ја ма
Акти ва жена „Соса” у Дому кул -
ту ре запо че ло је реа ли за ци ју
про јек та „Од леко ви тог биља до
успе ха”. Реч је о еду ка тив ним

ради о ни ца ма у који ма су уче -
ство ва ле жене, како би сте кле
основ на зна ња из обла сти
којом би у пер спек ти ви могле
да се баве. А могле су да чују
мно го тога у вези с леко ви тим
биљем – о врста ма, про из вод -
њи, скла ди ште њу, упо тре би,
пла сма ну...

Наред ног дана уче сни це овог
про јек та су прак тич но учи ле
како да кори сте леко ви то биље,
тако што су пра ви ле кре ме,
тинк ту ре и сапу не.

При ви ле ги ја да орга ни зу је
Омла дин ску изло жбу фото гра -
фи је Срби је поно во је при па ла
Ива но ву, пре све га захва љу ју -
ћи више го ди шњој агил но сти у
тој обла сти Дома кул ту ре и
Клу ба фото-ама те ра „Дуна вац”,
који већ годи на ма успе шно
пред во ди Зол тан Бисак, поред
оста лог и коме сар за мла де у
Фото-саве зу Срби је (ФСС).

Три де сет шесто оку пља ње
мла дих умет ни ка одр жа но је
у субо ту, 21. окто бра, а за два -
де сет дво је ода бра них при -
пре мљен је садр жа јан про -
грам: нај пре су били у
оби ла ску гра да, потом су при -
су ство ва ли пре да ва њи ма о
фото гра фи ји и тако зва ном

мокром поступ ку њеног доби -
ја ња, а попод не су про ве ли на
мини фото-сафа ри ју по селу.

Саму изло жбу су у вечер њим
сати ма отво ри ли Миро слав Пре -
до је вић, члан Управ ног одбо ра

ФСС-а, и Бра ни сав Стру гар, мај -
стор фото гра фи је и селек тор ове
мани фе ста ци је. На зидо ви ма
гале ри је Дома кул ту ре могло се
виде ти 130 радо ва 107 ауто ра,
иако је на кон курс сти гло пет
пута више фото гра фи ја.

Напо слет ку су поде ље не и
награ де, а Ива нов ча ни су одлич -
но про шли: у кате го ри ји до
шесна ест годи на Еми ли ја Мохо -
ли, Мари ја Балог и Андреа
Мађа ров осво ји ле су прва три
места, а нај бо љу колек ци ју има -
ла је Алек сан дра Дудаш. Вре ди
спо ме ну ти да је у кон ку рен ци ји
омла ди на ца до два де сет јед не
годи не дру го место, иза Субо ти -
чан ке Анђе ле Ста нић, зау зео
Омољ ча нин Игор Каза ков.

ОДРЖАНА ОМЛАДИНСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ СРБИЈЕ

Ивановачка деца најталентованија у земљи

Победничка фотографија Емилије Мохоли

Вештим рукама до лековитог биља
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Културни телекс
У СВЕ ТО САВ СКОМ ДОМУ ПРО ШЛОГ ВИКЕН ДА

ТРИ ДАНА УЗ КЛА СИ ЧА РЕ
Госто ва ли сту ден ти
Факул те та музич ке
умет но сти

Пан чев ци воле 
кла сич ну музи ку

Пан че вач ка публи ка има ла је
при ли ку да про шлог викен да,
од 20. до 22. окто бра, ужи ва уз
дела вели ких ком по зи то ра кла -
сич не музи ке која су изве де на
у окви ру „Фести ва ла кла си ча -
ра”, одр жа ног дру ги пут у
нашем гра ду у орга ни за ци ји
Удру же ње умет ни ка „Каме ра -
та Пан че во”.

Умет нич ки руко во ди лац и
осни вач „Каме ра те” Сре тен
Јовић рекао је да је кон цеп ци ја
мало дру га чи ја и да овог пута
није било темат ских вече ри.

– Напра ви ли смо про грам
који је попри лич но зах те ван за
нас музи ча ре, посеб но зато што
су сва три дана сви ра ли исти
људи. Углав ном је прак са на
фести ва ли ма да доста музи ча -
ра про ла зи кроз сце ну. Што се
тиче самог про гра ма, гле да ли
смо да обу хва ти мо доста ства -
ри – рекао је Сре тен Јовић.

Првог дана посе ти о ци су
има ли при ли ку да чују „Кла -
вир ски квар тет” Густа ва Мале -
ра, који су изве ли Уки Ува ска -
и нен (кла вир), Милош Чор ли ја
(вио ли на), Сре тен Јовић (вио -
ла) и Павле Савић (вио лон че -
ло). Ово дело је јед но од њего -
вих првих сачу ва них дела, које
је напи сао са седам на ест годи -
на, а ника да није довр ше но.
Дру гу ком по зи ци ју, Гудач ки
квар тет бр. 12 оп. 92 „Аме рич -
ки” Анто ни на Двор жа ка, изве ли

Вла да лац

МОЈ избор МОЈ

Мара Недељ ков, 

нови нар ка и кон сул тант

омла дин ских меди ја

МУЗИ КА није само звук. Она
има и мирис, и боју, и сна гу,
и укус, a раз ли чи ти зву ко ви
иза зи ва ју раз ли чи ту јачи ну
уку са у нашим умо ви ма, чак
и у усти ма. Блуз је сла на
музи ка. Сла на од зно ја и суза
људ ских суд би на који су је
испе ва ли. Леј ла која Клеп то -
на баца на коле на или дан
без сун ца Џоа Коке ра када
она оде, црве но вино слан -
ка стог уку са и мисао поста је
нео се дла на и бесна бешти ја.

Тре нут но сам у фази када
ми нај ви ше при ја бржи
ритам и доми нант ни ји сак со -
фон, па је тако на почет ку
моје „Јутјуб” исто ри је Коке -
ро ва „Unchain My Heart”.
Често се шалим с јед ним при -
ја те љем који ме „тру је” окрут -
ним рокен рол зву ком да сам
увек спрем на да упад нем у
„тешку депре си ју” уз мелан -
хо лич ног Кое на и „Dance Me
to the End of Love”. Нашим
чита о ци ма пред ла жем да дан
завр ше пле сом с дра гом осо -
бом, чашом вина и уз „Per-
fect Day” Луа Рида.

КЊИ ГА је уто чи ште за мно ге
од нас који не гле да мо теле -
ви зи ју. Зашто сам одлу чи ла да
књи гом заме ним теле ви зи ју?
Однос с књи гом је интим ни ји
и сва ки чита лац визу а ли зу је
садр жај пре ма соп стве ном
нахо ђе њу неза ви сно од дик ци -
је глу ма ца, пер цеп ци је реди -
те ља и спо соб но сти кости мо -
гра фа. Наша машта је мно го
савр ше ни ја од било чије
вешти не ван наших памет них
гла ви ца. Ника да нисам воле -
ла при па да ње гоми ли и ком -
фор ми зам, а чита ње даје сло -

бо ду избо ра. Мој избор је шти -
во где могу упо зна ти изу зет не
поје дин це који се издва ја ју из
гоми ле по сво јој гени јал но -
сти или лудо сти (нема ту
вели ке раз ли ке). Пси хо ло -
шки три ле ри су нешто што
држи пажњу, па тако пре по -
ру чу јем „Хип но ти зер” Лаш
Кеплер. У тој књи зи се пре -
пли ћу страх, гени јал ност,
хра брост, амби ци ја и лудост
пен зи о ни са ног хип но ти зе ра и
нео д ра слог пси хо па те.

Читам две врсте лите ра ту -
ре: ону која ми рас пи ру је
машту и од које поста јем
пара но ик који сву да види
масов не уби це и пси хо па те, и
ону дру гу која мене пре тва ра
у пси хо па ту и тео ре ти ча ра
заве ре. Књи га којој се врло
често изно ва вра ћам запра во
је при руч ник и школ ска лите -
ра ту ра за про сеч ног поли ти -
ча ра. Маки ја ве ли јев „Вла да -
лац” је џеп на лите ра ту ра за
живот. Ова неве ли ка зби р ка
саве та садр жи све оно што је
кључ но за успе шно посло ва -
ње и гра ђе ње кари је ре. Морам
само нагла си ти јед ну ствар:
Маки ја ве ли ника да није
рекао да „циљ оправ да ва
сред ство”, већ само да га
одре ђу је. На нама је да ли
ћемо зарад одре ђе ног циља
пред у зе ти неке акци је и сма -
тра мо ли их оправ да ним.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Темат ски про грам
Петак, 27. окто бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: дру го пре -
да ва ње из циклу са „Живе ти сада и овде”. Пре да вач: Бра ни -
мир Мати је вић, дипл. пси хо лог.

Уто рак, 31. окто бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: про мо -
ци ја књи ге „Од Госпо да дар” Срђа на Мрка је.

Четвр так, 2. новем бар, 19.30, Град ска библи о те ка: пред ста -
вља ње збор ни ка „Срби и нова рав но те жа” Јова на Гла мо ча -
ни на.

Пред ста ве
Петак и субо та, 27. и 28. окто бар, 12 сати, дво ра на Кул тур -
ног цен тра: пред ста ва за децу „Боки и Оки шоу – Тај на вели -
ког носа”.

Уто рак, 31. окто бар, 13 сати, дво ра на „Апо ло” Дома омла -
ди не: пред ста ва „Мато ри”.

Изло жбе
Петак, 27. окто бар, 18 сати, Гале ри ја савре ме не умет но сти:
отва ра ње изло жбе радо ва из 20. деч је ликов не коло ни је Див -
чи ба ре, еко-шко ле, спорт ског, музич ког и енгле ског кам па.

Музи ка
Четвр так, 26. окто бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла -
ди не: „Наран Џе мо ва ње”.

Субо та, 28. окто бар, 21 сат, фоа је Кул тур ног цен тра Пан че -
ва: вече сал се.

Поне де љак, 30. окто бар, 19 сати, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт „Музи ка визан тиј ског кру га”.

су Алек сан дра Јовић (вио ли -
на), Милош Чор ли ја (вио ли на),
Сре тен Јовић (вио ла) и Павле
Савић (вио лон че ло).

– Ком по зи ци ја је наста ла по
њего вом одла ску у Аме ри ку.
Она садр жи доста етно-моти -
ва, као и еле мен те саме аме -
рич ке кул ту ре – музи ку Инди -
ја на ца, Афро а ме ри ка на ца и,
нарав но, уз њего ву европ ску
ком по зи тор ску тра ди ци ју и
неко ли ко моти ва из чешке
музи ке. Затим је изве де на ком -
по зи ци ја „Pannonia Boundless”
Алек сан дре Вре ба лов, коју је
она напи са ла у част свих музи -
ча ра који нису шко ло ва ни, али
успе ва ју да на овим про сто ри -
ма обра ду ју народ. Она је про -
же та етно-моти ви ма с бал кан -
ских про сто ра – рекао је Јовић.

Дру ге вече ри пред ста вље на
су тешка и зах тев на дела
Шума на, Рах ма њи но ва, Брам -
са и Шоста ко ви ча које су изве -
ли Милош Чоро ли ја (вио ли на),
Сре тен Јовић (вио ла) и Уки
Ова ска и нен (кла вир).

Тре ће вече ри на сце ни су се
нашли сту ден ти Факул те та
музич ке умет но сти, након чега
су Алек сан дра Јовић (вио ли -
на), Милош Чор ли ја (вио ли на),
Сре тен Јовић (вио ла), Павле
Савић (вио лон че ло) и Уки Ова -
ска и нен (кла вир) изве ли тан го
музи ку Асто ра Пја цо ле.

„Фести вал кла си ча ра” је ове
годи не у нашем гра ду при ре -
ђен дру ги пут, а већ седам
годи на одр жа ва се и „Classic
Fest”, који води Огњен Попо -
вић.

Изло жба сли ка из циклу са
„Соба са погле дом” проф. Пери -
це Дон ко ва отво ре на је у уто -
рак, 17. окто бра, у Гале ри ји
савре ме не умет но сти Пан че во.

Радо ви се наста вља ју на
прет ход ни циклус „Фуга”, који
је рађен послед ње две годи не.

– Изло же на дела пред ста -
вља ју наста вак мог рани јег
истра жи ва ња. Поку шао сам да
се кон цен три шем и сагле дам
вре ме у којем живи мо и да га
на неки начин обја сним себи,
а пре ко мојих радо ва и они ма
који кон зу ми ра ју моју умет -
ност – рекао је Пери ца Дон ков.

Он је у пан че вач кој гале ри -
ји изло жио око два де сет сли ка

вели ког фор ма та, а први пут је
један део радо ва у окви ру
само стал не изло жбе пред ста -
вљен и у депоу те уста но ве.

– Радио сам на сар ги ји, то је
вео ма груб мате ри јал. Он је
врло при ро дан, али пру жа
стра хо вит отпор. Нисам оду -
стао од коло ри та, и даље је
таман. Доми ни ра ју хори зон та -
ле и хори зон тал не поде ле. Све
то пред ста вља неку врсту мог
осе ћа ња летар ги је и бес по моћ -
но сти у одно су на спољ ни свет
који меље у овом гло ба ли стич -
ком зама ху – иста као је аутор
изло жбе.

Пери ца Дон ков је рођен
1956. годи не у Мазго шу

(Дими тров град). Завр шио је
Факул тет ликов них умет но сти
у Бео гра ду 1981. годи не, где је
и маги стри рао  1984. годи не,
на Одсе ку за сли кар ство, у кла -
си про фе со ра Раден ка Мише -
ви ћа. Уче ство вао је на више од
сто педе сет колек тив них изло -
жби, а три де сет пута је само -
стал но изла гао (Бео град: Гале -
ри ја КНУ – 1985, Салон МСУ
– 1994, Гале ри ја УЛУС-а –
1998, Кул тур ни цен тар – 2002;
Ниш, Вра ње, Гел зен кир хен,
Нови Сад, Вршац, Софи ја,
Осло...). Добит ник је три на ест
награ да за сли кар ство (Злат на
пале та УЛУС-а, „Милан Коњо -
вић”, „Бели анђео”, „Ђор ђе

Крстић”, награ да гале ри је
„Наде жда Петро вић”, награ да
бео град ске кри ти ке за изло жбу
месе ца...). Добит ник је нај ве -
ћег дру штве ног при зна ња Гра -
да Ниша, награ де „11. јану ар”,
2010. годи не. Од 2008. годи не
ради на Факул те ту умет но сти
у Нишу, у зва њу редов ног про -
фе со ра од 2014. годи не.

Изло жба ће бити отво ре на до
26. окто бра.

ИЗЛО ЖБА У ГАЛЕ РИ ЈИ

Соба с погле дом

– Кла сич на музи ка је део
свет ске кул тур не башти не.
Није веза на само за јед ну
земљу, ни само за један кон ти -
нент. Она се изво ди сву да у све -
ту и зашто Пан че во не би било
цен тар кла сич не музи ке у
нашој земљи – рекао је Сре тен
Јовић.

Он је овом при ли ком наја -
вио да је у пла ну да се осну је
град ски гудач ки квар тет који
би пред ста вљао Пан че во на
фести ва ли ма и одр жа вао сво ју
кон церт ну сезо ну, а у којем би
се нашли сви музи ча ри који су
насту пи ли на дру гом „Фести -
ва лу кла си ча ра”.

Фести вал је финан сиј ски
подр жао Секре та ри јат за кул -
ту ру и омла ди ну гра да Пан -
че ва.

Изло жба ликов них радо ва гру -
пе „Сто јан Тру мић” отво ре на је
у поне де љак, 16. окто бра, у
Град ској библи о те ци Пан че во.
Радо ви су сим бо лич но пред -
ста вље ни на годи шњи цу упо -
ко је ња проф. Сто ја на Тру ми ћа,
који је послед ње годи не свог
живо та посве тио и педа го шком
раду с љуби те љи ма ликов не
умет но сти који су ради ли у јед -
ној од нај ве ћих пан че вач ких
фабри ка.

– У тре нут ку када је пан -
че вач ка при вре да буја ла, гру -
па запо сле них у „ХИП–А зо -
та ри” одлу чи ла је да доне се
неке про ме не у свом колек -
ти ву, да се окре ну кул тур ним
дога ђа ји ма, нађу раз би бри гу
и нешто чиме ће се бави ти
ван сва ко днев ног посла. Те
неке уну тра шње пори ве реа -
ли зо ва ли су кроз сли ка ње и
изла га ње радо ва – рекао је
Нико ла Вла јић, савет ник-
етно лог у пан че вач ком Заво -
ду за зашти ту спо ме ни ка
кул ту ре.

Проф. Сто јан Тру мић радио
је са овом гру пом осам годи на,
а за то вре ме оби ла зи ли су и
сли ка ли пре де ле Бана та и Бач -
ке. Сво је радо ве су изла га ли и у
окви ру фабри ке, али је прва зва -
нич на изло жба одр жа на у Град -
ској библи о те ци Пан че во, 27.
новем бра 1980. годи не. Након

њего ве смр ти са чла но ви ма гру -
пе ради ла је њего ва супру га.

Међу при сут ни ма на отва ра -
њу био је и Петар Пери шић,
зачет ник иде је и ини ци ја тор
оку пља ња Пан че ва ца у гру пу
ства ра ла ца која се ско ро пола
века бави сли кар ством. Он је
под се тио да је проф. Тру мић у

вели кој мери пошто вао Банат
и да је с љуба вљу сли као села,
њиве, сеља ке, чоба не и њихо ва
ста да.

– Сли ка ју ћи по Бана ту деце -
ни ја ма, Сто јан Тру мић је ове -
ко ве чио јед ну епо ху, Пан че во,
људе овог гра да и око ли ну –
рекао је Пери шић.

Он је иста као да је овом
изло жбом оства ре на иде ја
проф. Тру ми ћа да сви има ју
пра во да се ликов но изра зе и
при ка жу јав но сти свој рад.
Овом при ли ком пред ста вље ни
су радо ви осам на ест ликов них
умет ни ка.

Сто јан Тру мић је рођен
1912. годи не у Тите лу. Умет -
нич ку шко лу у Бео гра ду упи -
сао је 1934. годи не. Био је члан
гру пе „Десе то ри ца”, а од 1940.
годи не про фе сор црта ња у
Бито љу, Руми, Пан че ву, Зре -
ња ни ну и Кикин ди. Педа го шку
кари је ру је завр шио у Гим на -
зи ји „Урош Пре дић” у Пан че -
ву. Добит ник је број них награ -
да и одли ко ва ња.

ЛИКОВ НИ РАДО ВИ ГРУ ПЕ „СТО ЈАН ТРУ МИЋ”

Четр де сет две годи не ства ра ла штва

Књига за децу писца и нови-
нара Слободана Вукадинови-
ћа „Мора да сам сила нека”
представљена је у уторак, 17.
октобра, у Градској библио-
теци Панчева.

Књига је ретроспектива
његовог рада и чине је песме,
монодраме, композиције и
пакет од пет прича под нази-
вом „Кад сам био мали”.
Како аутор каже, намењена
је деци, али и одраслима, да
им буде криво што су тако
брзо порасли.

– Увек треба да се сачува
део детињства, неко светло
унутра. Кад потамниш и уга-
сиш то, покојни си човек –
каже Вукадиновић.

Он је на свој аутентичан на-
чин кроз анегдоте и шалу пред-
ставио ову занимљиву збирку
радова, као и људе који су допри-
нели да она угледа светлост
дана. Илустрације је урадио Ср-
ђан Печиновић, а у склопу књи-
ге постоји и диск са целокуп-
ним садржајем и композици-
јама које је направио сам аутор.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ

Мора да сам сила нека



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 3.000 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 27. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ОКТОБРА

СТАЛНА АКЦИЈА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

Прегледе врши др Љубица Лазић 
из Клиничког центра Србије

Заказивање радним 
данима од 7 до 14 сати 
Тел. 013/21-90-900

САМО СУБОТОМ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити)

Цена: 180 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА ЕНЗИМА ЈЕТРЕ: 

АST - цена:  80 динара, ALT - цена:  80 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења

из дебелог црева)
Цена: 450 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 

TSH - цена: 450 дин. fT4 - цена: 450 дин. fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

УСКОРО



ЗИМ СКЕ ГУ МЕ ти гар 175-
70-р13 ком плет са фел на -
ма за опел ка дет. 
062/236-665. (СМС)

ФОРД ескорт 1991. го ди -
ште, бен зин-гас , ре ги стро -
ван. 063/723-85-39.
(249304)

ГОЛФ 6, пре шао 50.000
км. 063/892-08-35.
(249458)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву 1.0,
екс тра ста ње, вла сник.
063/195-07-20. (249748)

СПАРК, 2006, 5 В, пр ва бо -
ја, 36.000 км, кли ма.
065/809-11-83. (249784)

ФОРД фо кус 1.8 спорт,
2001,  еу ро 4, ре ги стро ван
до ок то бра 2018, вла сник.
060/343-74-00. (249832)

CADDY 1.9, CDI, 1998, пут -
нич ки, тек ре ги стро ван.
По зва ти 069/362-12-30.
(249810)

ПЕ ЖО 206, 2005, 1.4, ме -
та лик сре брн, вла сник, до -
дат на опре ма, од ли чан,
2.000 евра. 064/123-63-65.
(249893)

ПУН ТО 2009, 51.000 км,
гас, ку ка, га ра жи ран, као
нов. 064/243-87-20.
(249896)

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио
2007. го ди ште, ре ги стро -
ван. 061/353-00-77.
(249900)

АСТРА Г ка ра ван, 1.4, бен -
зин, 2001. го ди ште, 166.
000 км, вла сни ца, увоз из
Швај цар ске у  од лич ном
ста њу. 063/196-93-74. 

АСТРА 2.0 ди зел, 2002, ка -
ра ван, си ва, ку ка, но ве
зим ске гу ме. 064/130-36-
02. (249954)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2008, пе -
то ра вра та, ате сти ран
плин, 104.000 км. 064/130-
36-02. (249954)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2009, пе -
то ра вра та, ди на мик опре -
ма, 95.000 км, на име.
064/130-36-02. (249954)

ГРАН ДЕ пун то 1.3, мул ти -
џет, 5 Б, ди зел 2006, сив и
фул опре ма, вла сник.
064/130-36-02. (249954)

ПУН ТО 1.2, 2001, 3 В, ме -
та лик плав, вла сник, од ли -
чан. 064/142-55-93.
(249972)

ДЕ ЛО ВИ ју го, кец, су за,
мо то ри, ме ња чи, алу-фел -
не, оста ло. 064/856-60-65.
(249972)

КА МИ ОН ма ла за ста ва
35.8, 1984. го ди ште, ура ђе -
на ге не рал на, ре ги стро ва -
на, по вољ но. 064/176-91-
85. (250058)

ПУН ТО 1.9, ЈТД, 2002, ре -
ги стро ван, до го вор.
065/413-74-76. (250088)

ФОРД фо кус ка ра ван 1.8
ТДИ, 2001, фул опре ма,
1.900. 064/310-43-49.
(250116)

ФОЛ КСВА ГЕН ПО ЛО 1.3,
2002, фул, на име.
062/556-585. (250116)

ОПЕЛ КОР СА, 3 В, 1.4,
фул опре ма, на име, 2002.
064/109-93-79. (250116)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2, бен зин,
плин, у во зном ста њу. Тел.
063/744-08-24. (250016)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп
свих вр ста во зи ла, ка та ли -
за то ра, про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су. 069/203-
00-44, 066/409-991.
(248641)

ОТ КУП во зи ла, ала та, гво -
жђа, оста ло, про да ја де ло -
ва, до ла зим на адре су.
063/782-82-69, 
061/211-59-15. 
(248641)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте во зи ла
до 3.000 евра. 
065/809-11-83. 
(249784)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (250117)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма ти -
ке, ис прав не, не ис прав не.
064/171-22-13. (250127)

ЕЛЕ ВА ТОР 12 ме та ра, се -
тво спре мач 2.90 м, ИМТ,
кру њач ку ку ру за, шпе ди тер
2.5 то не. 063/190-36-81.
(250082)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Ко те -
жу 1. 069409-83-42.
(249842)

СТРО ГИ цен тар, зи да на, 13
м2, укњи же на, 2.200 евра.
(49), „Му станг”, 064/151-
18-93. (249982)

ИЗ ДА ЈЕМ мон та жну га ра -
жу на Со да ри. Тел.
063/290-712. (249949)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8 мм, 16
мм и све вр сте ви део ка се -
та ква ли тет но пре сни ма -
вам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (249067)

ВЕШ-МА ШИ НА и по лов ни
де ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. 
(249985)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги -
тал них ри си ве ра, мо ни то -
ра, да љин ских. „Плус”, Д.
Ту цо ви ћа 28. 353-463. 

КЕ СЕ свих вр ста, по вољ не
це не, про из вод ња. „Атлан -
тис плус”, 064/255-57-86.
(249614)

ТВР ДО др во, пре о ста ло,
пре воз бес пла тан. 065/640-
31-49. (246601)

СВЕ вр сте огрев ног др ве та.
Ме ре ње код вас ку ћи.
065/501-56-51. (246600)

НА ПРО ДА ЈУ свињ ске по -
лут ке. 013/632-145,
060/500-30-91. (249596)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци на
про да ју, вр шим пе че ње на
др ва-ра жањ. 064/997-79-
09. (249437)

ГО РЕ ЊЕ веш-ма ши на.
063/892-08-35. (249478)

ПРО ДА ЈЕМ ма ло ко ри шће -
не па нел не ра ди ја то ре 120
х 50, 80 х 50, и по лов на
др ве на ула зна вра та 120 х
205. 063/155-85-95.
(249421)

КЕ СЕ свих вр ста, по вољ не
це не, про из вод ња. „Атлан -
тис плус”, 255-57-86.
(249614)

ПРО ДА ЈЕМ жен ски би -
цикл, ко са чи цу и три мер за
огра ду. 065/417-85-79.
(249756)

ПРО ДА ЈЕМ нор ве шки ра -
ди ја то р, 1.5 кв, јед ну го ди -
ну ко ри шћен, има још три
го ди не га ран ци је. 062/379-
430. (249752)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ли
огрев, са ло нит пло че, би -
бер цреп, кра ве. 063/711-
77-54. (249790)

КУ НИ ЋИ уре ђе ни за је ло,
или за при плод, на про да -
ју. 065/335-38-11. (249793)

ПРО ДА ЈЕМ би бер цреп,
ста ру ци глу, ста ру гра ђу.
064/370-79-47. (249795)

БЕ ТОН СКИ бло ко ви за бр -
зу и ква ли тет ну рад њу. Це -
на од 32, 40, 50 и 70 ди на -
ра. Цре па ја, „Лу на Плус”,
069/275-73-94. (249804)

ПЕ ШКИ РЕ за свад бе про -
да јем. Тел. 347-344.
(249806)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ шпо ре ти,
кре ве ти др во, те ле ви зор,
ка уч, лу сте ри ме син га ни,
ре шо, му шке ци пе ле, рад -
кап не. 064/635-77-42.
(249826)

ПРЕ О СТА ЛО огрев но др во,
це на по до го во ру. 061/646-
77-13. (249829)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач 410
и ва гу са те го ви ма 300 кг.
061/195-19-10. (249849)

ПРО ДА ЈЕМ ма сив ну очу ва -
ну уга о ну гар ни ту ру.
062/885-43-20. (249903)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де, ка у -
че, за мр зи вач сан ду чар,
мој ца фо те ље, гар ни ту ре,
ре га ле, мост-ре гал, сто +
сто ли це, спа ва ћа со ба ком -
плет, ел. шпо рет, ТА пе ћи,
те пи си, аме рич ки пла ка ри,
ра зно. 063/107-78-66.
(249911)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће и ја -
гањ це, услу га кла ња и пе -
че ња. 060/322-47-42.
(249909)

ПРО ДА ЈЕМ из у зет но очу -
ван ре гал. 063/386-277.
(249877)

ГРЕ ЈА ЛИ ЦЕ, сто ло ви, сто -
ли це, ком пју тер ски сто, ка -
уч, ко мо де, ку хи ња, цеп -
тер. 065/353-07-57.
(249916)

ПРО ДА ЈЕМ но ву ал фа
плам 20, греј на по вр ши на
150 м2. 062/198-58-05.
(249920)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ огра де
и ге лен де ри, АЛУ и ПВЦ
сто ла ри ја. 063/801-84-76,
065/801-84-76. 249924)

ПРО ДА ЈЕМ-МЕ ЊАМ Т 14
/PSP/, по ни екс прес, алу -
ми ни јум ски из лог са вра ти -
ма 2.15 х 3.00 м. 
062/867-11-67. (249986)

ТА ПЕЋ од 6 кв са по сто -
љем, про да јем. 064/587-
50-24. (249954)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен те,
но ва ку хи ња 10.000 ди на -
ра. 371-568, 063/773-45-
97. (249934)

ПРО ДА ЈЕМ кре ка ве со
пећ, 75 евра, зва ти од пет -
ка. 063/433-511. (249946)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКA вра та
са ста клом, ди мен зи је 205
са 126, и мо тор на те сте ра.
064/122-69-78. (249958)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пе ћи, од 2
до 6 кв, до ста ва, га ран ци -
ја. 063/705-18-18, 335-974.
(249-977)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи свих ве ли чи на и
мар ки, га ран ци ја, до ста ва.
064/366-57-87, 335-930.
(249977)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер,
веш-ма ши ну, по лов не де -
ло ве в.м., аспи ра тор, те ле -
ви зор. 013/346-790,
064/129-73-60. 
(250103)

ФРИ ЖИ ДЕ РИ, шпо рет
елек трич ни, веш-ма ши не,
шпо рет плин-стру ја-гас,
ор ман, уга о на гар ни ту ра,
ко жни дво сед, тро сед, фо -
те ља, ТВ ко мо да, сто чи ћи.
Тел. 063/861-82-66.
(249987)

НА ПРО ДА ЈУ пре кру пач и
ва га 500 кг. 060/311-29-64.
(249990)

КЕ СЕ свих вр ста, по вољ но,
про из вод ња. 
064/923-07-60. 
(250009)

ПРО ДА ЈЕМ два бал кон ска
про зо ра са вра ти ма и два
дво се да, по вољ но.
064/172-90-92. 
(250023)

ПРО ДА ЈЕМ од лич ну ТА
пећ, 4.5 кв. 063/804-57-99.
(250024)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће, мо же
и за кла не, мо же и до ста ва
ку ћи. 617-336, 063/865-80-
31. (250054)

ПРО ДА ЈЕМ до бро очу ван
ка уч. 064/280-31-95.
(250112)
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ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та -
жа, по вољ но. 063/898-00-
82. (250063)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну ин де -
сит, за пра ње и су ше ње ве -
ша. 063/158-27-50.
(250074)

НО ВА ин ва лид ска ко ли ца,
не мач ка. 064/316-15-27.
(250055)

МА ШИ НА за су до ве за 12
ком пле та, кан ди. 064/184-
30-65. (250055)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван цреп,
ма ла ки кин да, мо дел 272.
063/776-16-77. (250077)

НА ПРО ДА ЈУ 20 м³ ис це па -
них др ва и ту ча ни ра ди ја -
то ри. 062/181-65-27.
(4737)

ПРО ДА ЈЕМ бу кву и храст
са услу жним се че њем.
063/364-310, „То пли на
ММА”. (250093)

ПРО ДА ЈЕМ стру јо мер тро -
фа зни, нов, ау то та ври ја,
ре ги стро ван до сеп тем бра
2018. 061/193-61-10.
(250095)

ПРО ДА ЈЕМ стај ско ђу бре и
ју ни цу 300 кг. 063/764-49-
17. (250130)

МА ШИ НА за су ше ње ве ша
си менс, 100 евра, кре ве ти
на спрат, туш ка би на, дво -
сед, соб на и ме тал на вра -
та, уси си вач. 063/809-34-
18. (250132)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре -
мон то ва не ТА пе ћи свих кв
и про из во ђа ча, до ста ва,
мон та жа гра тис. Га ран ци -
ја. По вољ но  и вр шим ре -
монт ТА пе ћи. 061/641-30-
36. (249845)

КУ ПУ ЈЕМ ан ти кви те те, 
на ме штај, лу сте ре, 
огле да ла, пор це лан ске фи -
гу ри це, сли ке, све 
од пор це ла на 
и кри ста ла и књи ге 
(ни су уџ бе ни ци), итд. 
061/287-01-93. 
(249736)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да ље,
ор де ње, но вац, пен ка ла,
са то ве. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (249768)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи, до ла зак
од мах, до бро пла ћам.
061/641-30-36. (249846)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
веш-ма ши не, шпо ре те,
фри жи де ре и све оста ло.
061/627-07-31. (249926)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре, са то ве, но -
вац, пен ка ла, раз глед ни це,
књи ге, сит не ан ти кви е те -
те... 013/233-35-01,
064/265-82-98. (249952)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
веш-ма ши не, за мр зи ва че,
фри жи де ре. 064/158-44-
10, 063/101-11-47.
(249975)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, ис прав -
не, не ис прав не свих ве ли -
чи на. 063/705-18-18, 335-
974. (249977)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то ве,
пен ка ла, упа ља че, гра мо -
фон ске пло че, фо то-апа ра -
те, стри по ве, ал бу ме са
сли чи ца ма, све вр сте сит -
них ан ти кви те та. 063/804-
57-99. (250024)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи. 061/198-
81-42. (250063)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мат ске 
и по лу а то мат ске 
ма ши не 
за ПВЦ ке се. Моб.
064/923-07-60. 
(250067)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре и не ис -
прав не ау то мо би ле.
064/119-59-24. (250100)

АМ БА ЛА ЖУ ви на, пи ва,
пра зне гај бе и све вр сте
фла ша ку пу јем. 061/142-
23-69. (250131)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у ве о ма
до бром ста њу, од мах усе -
љи ва, са цен трал ним гре ја -
њем, кли мом... у Бан. Но -
вом Се лу, са по моћ ним
објек том у ви ду две про -
сто ри је, ве ли ке те ра се, за -
тим по моћ ним објек ти ма у
ви ду пар за тво ре них шу па,
ам ба ра. Иза све га то га по -
сто ји и ба шта. Кон такт тел.
063/787-31-94 (СМС)

КУ ЋА у Ка ча ре ву, 170 м2,
од мах усе љи ва. Це на до го -
вор. 013/601-472. (248395)

СТАН 85 м2, но ва Ми са,
про да јем. 063/272-594,
063/225-928. (249105)

БА НАТ СКО НО ВО СЕ ЛО,
усе љи ва ку ћа, 100 м2, 16
ари. 062/398-458. (249137)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку ћу
на Ку де љар цу на 9 ари
пла ца. 064/040-82-72.
(249140)

ДВА пла ца,  Но во се љан ски
пут 115, 80,5 ари, по вољ но.
(661), „Ве сна 2”, 066/937-
00-13. (249682)

ПРО ДА ЈЕМ нај бо ље ку ће
на свим ло ка ци ја ма, по -
вољ но.  (661), „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (249682)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на ста рој
Ми си, 7 ари, 45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива но -
ву. Тел. 062/415-359.
(246742)

У СКО РЕ НОВ ЦУ ку ћа са
пар це лом, про да је се,
35.000. На зва ти, 064/366-
92-92. (248612)

ХИТ НО, спрат на ку ћа, на -
ме ште на, 220 м2, Ја бу ка,
но во на се ље. 063/715-99-
00. (249557)

ПРО ДА ЈА пла це ва, укњи -
же ни, Пе ли стер ска и Кај -
мак ча лан ска. 063/894-88-
11. (249593)

ПРО ДА ЈЕМ 8 ари, гра ђе -
вин ски плац, Ко за рач ки
про сек. 060/601-60-23. 

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба ва -
ни штан ском пу ту 15,5 ари.
062/855-41-07. (249447)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ци ју за
град њу у Ул. Бран ка Ано ви -
ћа 8, плац 5,6 ари. Из ва ђе -
на ин фор ма ци ја о ло ка ци -
ји. На пла цу укњи же но 260
м2, фронт 15 м. 063/704-
89-18. На ди ца. (249447)

ПРО ДА ЈЕМ плац 17.5 ари
на Ја буч ком пу ту. 063/719-
42-71. (249741)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског зе -
мљи шта, се вер на зо на, ас -
фалт, стру ја, во да, 18.500.
063/894-84-23. (249824)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це, ку ћа
51 м2 на 3 ара пла ца, ле га -
ли зо ва на, про да јем/ме -
њам. 063/802-58-36.
(249837)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву, ла нац и
че тврт, на пу ту Омо љи ца-
Ива но во. 063/311-369.
(249818)

ЈА БУЧ КИ пут, плац 4 ара,
до бар при лаз и ши ри на
пла ца. 069/213-97-37.
(249760)

КУ ЋА на Те сли, плац 40 х
15 м или део пла ца.
063/729-72-86. (249759)

КУ ЋА, га ра жа, воћ њак, ба -
шта 20 ари, Пе ли стер ска
18-е. 064/866-22-98.
(249812)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де -
љар цу. 061/252-89-66.
(249604)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5 ари,
стру ја, во да, га ра жа, за по -
чет обје кат. 064/260-05-34.
(249816)

УЖИ цен тар, 400 м2, 5 ари,
140.000. (679), „Трем 01” ,
063/836-23-83.(249475)

УЖИ ЦЕН ТАР, 130 м2, 5
ари, 67.000. (679), „Трем
01” , 063/836-23-
83.(249475)

КУ ЋА, цен тар, 480 м2,
укњи же на, ло ка ли, 2.5 ара,
дво ри ште. 062/830-10-73,
062/830-10-73. (249850)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, без по -
сред ни ка. Тел. 355-039.
(249856)

МАР ГИ ТА, по че так, 100 м2,
1.5 ари, без ула га ња, усе -
љи ва, 70.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (249840)

СКРО БА РА, за по че та ку ћа,
плац 78 ари, до пу та,
13.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249840)

ДО ЊИ град, ку ћа са два
ста на, сре ђе на, ЕГ, 7 ари
плац. Тел. 061/224-47-97.
(249843)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Ко те -
жу 1 у Пан че ву. 063/386-
277. (249877)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
јед ном пла цу у Вој ло ви ци,
013/232-21-30, 063/162-
50-00. (249881)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у се лу,
ком плет на ин фра струк ту -
ра, до зво ље на град ња.
064/256-35-40. (249878)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2, ПР, 11
ари плац, 38.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (249888)

СТА РА МИ СА, но во, хит но,
98 м2, ку ћа са две стам бе -
не је ди ни це, 29.000, до го -
вор. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(249888)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ две
ку ће за стан ни же спрат но -
сти. 064/986-21-74.
(249906)

ВОЋ ЊАК 18 ари, Ку де љар -
ски на сип. 063/472-669.
(249910)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа у Вој ло ви -
ци – до ста по моћ них обје -
ка та и ве ли ка ба шта. Тел.
064/264-06-44. (249923)

БА НАТ СКО НО ВО СЕ ЛО,
усе љи ва ку ћа 100 м2, 16
ари. 062/398-458.
(249915)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, 7 ари,
фронт 14, 15.500; Ру жи на
2,2, те мељ. 27.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(249922)

НО ВА МИ СА, ку ће, га ра -
жа, по друм, део дво ри шта,
40.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. 
(249957)

НО ВА МИ СА, ку ћа 160 м2,
по друм и га ра жа, 60.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (249957)

КУ ЋА са ЦГ, од 100 + 30
м2, у Вој ло ви ци. Тел.
064/084-21-62, 013/263-
80-93. (249933)

10 АРИ ба шта, воћ њак, код
Ка сар не „Раст ко Не ма -
њић”. Тел. 064/888-40-95.
(249945)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Вој ло ви -
ци, Спољ но стар че вач ка, са
ба штом. 060/627-27-29.
(249050)

ДЕО са лон ске ку ће, цен -
тар, Мак си ма Гор ког, 87
м2, ком плет но сре ђен,
56.000 евра. 060/034-31-
11. (249979)

ТЕ СЛА, пре ле па са лон ска,
178 м2, 5,5 ари, 87.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (249451)

БЛИ ЗИ НА цен тра, пре ле па,
око 200 м2, 2 ара, 100.000,
мо же за ме на. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. 

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до пу -
та, но ви ја, 60 м2, 13,5 ари,
укњи же на, 25.500. (49),
„Му станг”, 064/151-18-93. 

СТАР ЧЕ ВО, глав на ули ца,
ле па при зем на, 75 м2, 6.5
ари, 24.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(249981)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на,
139 м2 + ло кал 30 м2, на
7,29 ари, 31.000 евра.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68.  (250000)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип, Пре -
спан ска, 88 м2, тро соб на
на 4.8 ари, 35.000 евра.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68. (250000)

БА НИЈ СКА, дво ри шна
спрат на, укњи же на два
ста на, 120 м2, 29.000.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68.  (250000)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 200 м2, три
стам бе не це ли не на 3,38
ари, 60.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(250000)

75 АРИ уз асфалт, се вер на
зо на. 066/354-791.
(2499944)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 м2, 1.8 ари,
42.000, до го вор. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 
064/668-89-15. (250043)

ТЕ СЛА, ку ћа 10, 4 ара,
55.000, до го вор. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 
064/668-89-15. 
(250043)

КУ ЋА на про да ју у Вој ло -
ви ци, Све то за ра Мар ко ви -
ћа 215. Тел. 065/331-63-
58, 061/404-90-77. (25002)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну не -
по крет ност, ба шта, Но во -
се љан ски пут, пр во срп ско
по ље. 064/128-22-06.
(250071)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, на пла цу од 8
ари две ку ће, про да јем.
Моб. 064/280-27-05.
(250009)

7 ХЕК ТА РА зе мље да је мо у
арен ду, ста ра пу ста ра, но -
во се љан ски атар. 064/423-
46-77. (250076)
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КО ТЕЖ 1, ку ћа 80 м2, цео
плац 3 ара, ми ран крај.
013/371-260, 063/198-56-
01, 065/956-07-96.
(250079)

КУ ЋА, 104 м2, Стар че во,
глав ни пут. 061/187-24-22.
(250009)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са 18 ари
пла ца у Бра ће Јо ва но вић
107, спрат ност ви ше по ро -
дич ног стам бе ног објек та
мо же би ти П + 3 + ПК ПС.
065/521-13-87. (250111)

ХИТ НО про да јем ла нац зе -
мље код 5000 ка сар не,
Вла син ска. Тел. 062/882-
11-32. (250113)

ПРО ДА ЈЕМ плац 31 ар,
Пре спан ска ули ца.
064/131-42-02. (250126)

КУ ПУ ЈЕМ плац на Ја буч ком
пу ту, ми ни мал но 15 ари.
Тел. 065/334-17-26.
(246244)

ТЕ СЛА, про да јем тро и по -
со бан стан но ви је град ње
61 м2, ЦГ, II спрат у мир -
ној, сле пој ули ци са зи да -
ном га ра жом у дво ри шту.
Стан је од мах усе љив, са
ку хи њом и пла ка ром,
45.000 евра. 060/628-46-
56. (СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, гар со ње -
ра, II спрат, 34 м2 + оста -
ва, до Та ми ша, 35.000
евра. Вла сник.  061/264-
80-00. (СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, тро и по -
со бан, III спрат, 72 м2 +
оста ва, до Та ми ша, 950
евра/ква драт. Вла сник.
061/264-80-00. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан без по -
сред ни ка, Ра до ми ра Пут -
ни ка 14, 62 м2. Тел.
063/272-913. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Стре -
ли шту, 38 м2, вла сник.
064/339-20-41. (249791)

ЦЕН ТАР, про да ја ста но ва,
40 – 120 м2, 650 – 850
евра/ква драт, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)

МИ СА, 34 м2, 17.500; ПР,
70 м2, 24.000. 063/377-835.
(248790)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те жу
2, 43 м2, сре ђен. 069/129-
19-87. (249598)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 92 м2,
вој на згра да, Ко теж 2, по -
ред ау то бу ског ста ја ли шта.
Ре но ви ран. Вла сник.
063/238-454, 060/355-58-
88. (249729)

ТЕ СЛА, тро со бан, 66 м2,
IV, дво стран, без ула га ња,
це на по ви ђе њу. 063/827-
58-58. (249764)

НА ПРО ДА ЈУ, укњи жен
дво ри шни дво со бан стан
од 45 м2, га ра жа + по моћ -
ни објек ти, у Пан че ву, у
Ули ци Ди ми три ја Ту цо ви ћа
код над во жња ка. 066/631-
33-43, 063/896-47-51.
(249737)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 66 м2, I
спрат, В. Вла хо ви ћа,
37.000 евра. 064/305-92-
00. (249515)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Ми си. Тел. 064034-
20-04. (249851)

ЈЕФ ТИ НО но ве гар со ње ре
и јед но соб ни ста но ви.
062/208-828. (249828)

ТИП СТАН КО, јед но со бан,
32 м2, пр ви спрат, ТА,
20.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (249840)

СО ДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, ПР, сре ђен,
33.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249840)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
43.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, 39
м2, при зе мље, ЦГ, 18.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.   
(249840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че так, дво -
со бан, дру ги спрат, те ра са,
24.000.(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249840) (249840)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, дво и по со бан,
58 м2, ви со ко при зе мље,
22.000.(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249840)

СО ДА РА, 75 м2, ЦГ, II, две
те ра се, лифт, два мо кра
чво ра, усе љив, 40.000.
(679), „Трем 01” ,063/740-
79-95, 063/836-23-83.
(249475)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI,
лифт, ни је зад њи, усе љив,
30.000. (679), „Трем 01” ,
063/836-23-83, 063/740-
79-95. (249475)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2, III,
тро со бан, 38.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05. 

КО ТЕЖ 2, про да јем тро со -
бан, дво со бан, јед но и по со -
бан, сре ђе ни, до бра ло ка -
ци ја. „Ве сна 2”, 066/937-
00-13. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по со бан,
дво со бан, Вељ ка Вла хо ви -
ћа, ни же спрат но сти. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13.
(249888)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 39 м2, ВПР,
22.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. 
(249888)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, III,
дво со бан, сре ђен, 32.000.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(249888)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2, IV,
дво со бан у ку ла ма, 30.000.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(249888)

ЦЕН ТАР, про да јем ле по
сре ђе ну усе љи ву гар со ње -
ру, 24 м2, са по дру мом.
061/517-76-88. 
(249899)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру ле -
пу, по лу су те рен, по вољ но,
вла сник.  064/665-86-51.
(249902)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 40 м2,
С. Са ве, но во град ња,
19.000 евра, до го вор.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (249901)

ПРО ДА ЈЕМ у цен тру гра да,
стан дво ри шни, ду плекс, 55
м2. 064/227-66-96.
(250072)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, 57
м2, 6 м2 те ра са, 30.000
евра. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(249901)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж 1, но -
ви део, 28 м2, усе љи ва, до -
го вор. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(249901)

ЈЕД НО СОБ НИ, 34 м2, Стре -
ли ште, 21.000; Те сла,
23.500. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(249921)
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ДВО СОБ НИ, 55 м2, Стре ли -
ште, 26.000; Ко теж, 57 м2,
28.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(249921)

НО ВА МИ СА, стан, 85 м2,
про да јем. 063/272-594,
063/225-928. (249929)

ЦЕН ТАР, 2.0, до го вор; Со -
да ра, гар со ње ра, 28 м2,
18.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (249922)

КО ТЕЖ 2, 2.0, ЦГ, 28.500;
Ко теж 1, 1.0, ЦГ, 40 м2,
26.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (249922)

МАР ГИ ТА, 60 м2, 13.000;
Стре ли ште, 60, од лич но,
до го вор. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (249922)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ком -
плет ре но ви ран стан, 62 м2,
III, ЦГ, 35.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/404-898. (249954)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, сре -
ђен, са ку хи њом, 36 м2,
VII, са ку хи њом, 36 м2, VII,
ЦГ, те ра са, 26.000, до го -
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/404-898. (249954)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, гар со ње ра,
25 м2, I, Ta, 16.000, до го -
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(249954)

ШИ РИ цен тар, 60 м2, но во,
атрак тив но пот кро вље, III,
ЕГ, са но вим ства ри ма и
тех ни ком, 37.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/404-898. (249954)

КО ТЕЖ 2, 59 м2, V, ЦГ,
пра зан, усе љив, ком плет но
ре но ви ран, 33.000, до го -
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/404-898. (249954)

КО ТЕЖ 2, 57 м2, ВП, ЦГ,
леп, без ула га ња, дво и по -
со бан, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (249954)

ТЕ СЛА, дво со бан, 51 м2,
III, ТА, 29.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (249954)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53
м2, IV, те ра са, 21.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (249451)

СТРО ГИ цен тар, Ле њи но ва,
55 м2, ЦГ, 4/5, 29.900. Вла -
сни штво. 061/324-40-85.
(249957)

МИ СА, јед но со бан, 37 м2 +
20 м2 те ра се, III, 20.500.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (249451)

НО ВА ГРАД ЊА, јед но со -
бан, 30, при зе мље, Мла -
дост, 18.500, до го вор, вла -
сник. 063/304-222.
(249989)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ стан
у Пан че ву, Те сла, дво со -
бан, 38 м2, за стан у Кра -
ље ву. 063/891-25-70.
(249988)

Г. ДИ МИ ТРО ВА, дво и по со -
бан, ра ђе но ку па ти ло, ЦГ,
V, 36.500. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. (249981)

ДВО СО БАН, Те сла, ЦГ, 53
м2, те ра са, усе љив, 30.000,
до го вор. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(249901)

ДВО И ПО СО БАН, вој не
згра де, 63 м2, 6 м те ра са,
37.000 евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(249901)

ТЕ СЛА код Мак си ја, нај а -
трак тив ни ји дво е та жни
лукс стан, нов, 115 м2, ЦГ,
I, 79.900, вла сни штво.
061/324-40-85. 
(249957)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 34 м2,
II, ТА, те ра са, 23.000, до -
го вор. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. 
(249981)

ЗА НА ШЕ пен зи о не ре! До -
жи вот но из др жа ва ње, нај -
по вољ ни ји усло ви. Пу на
прав на си гур ност. „Ел пис”,
061/324-40-85. (249957)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52
м2, VI, ЦГ, уре дан, 24.500.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58.  (249981)

ТЕ СЛА, ве ћи дво со бан, ВП,
ЦГ, 62 м2, до бар, 33.500.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58.  (249981)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50 м2, I,
TA, уре дан, 28.500. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58. 

КО ТЕЖ 2, Ки кинд ска, дво -
со бан, 58 м2, при зе мље,
28.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58.  (249981)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан,
40 м2, 22.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(249957)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2,
ЦГ, IV, 27.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(249957)

НО ВО ГРАД ЊА, гар со ње ра,
II, ета жно гре ја ње,20.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (249957)

НО ВА МИ СА, 47 м2, но ви ја
град ња, код шко ле, 22.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (249957)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан
(2001), пре ко пу та „Дис”-а,
45 м2, те ра са, V, ЦГ, СББ,
ку хи ња, кли ма, од мах усе -
љив, сре ђен. До го вор.
063/254-638)

ТЕ СЛА, ДВО СО БАН, 49 м2,
26.000; дво со бан, 53 м2,
26.000.  (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(250000)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 59
м2, ТА, 25.000; дво со бан,
53 м2, 21.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(250000)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 68
м2, V, 38.000, лифт.  (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(250000)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 51 м2,
дру ги спрат, ТА, 32.500.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68. (250000)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
38 м2, IV, 21.000, дво со бан
61 м2, 31.000.  (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(250000)

МИ СА, дво и по со бан, 63
м2, пр ви спрат, 32.000.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68.(250000)

МИ СА, дво со бан, 46 м2,
24.500; јед но и по со бан, 40
м2, 22.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(250000)

КО ТЕЖ 2, дво со бан 60 м2,
лифт, ЦГ, 35.000; дво со -
бан, 58 м2, 28.500.  (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(250000)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 33 м2,
22.500; дво со бан, 52 м2,
30.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (250000)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25
м2, 16.000; дво со бан, 50
м2, 30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(250000)

СТАН у цен тру, 46 м2, од -
мах усе љив. 065/882-24-
04, 065/618-25-52. (25000)

СТА РИ ТА МИШ, дво и по со -
бан стан, 55 м2, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(250011)

ТЕ СЛА, јед но со бан, ЦГ,
адап ти ран, јед но и по со бан,
32 м2, 23.500. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-96.
(250020)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
34 м2, III, ЦГ, 23.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (250035)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57 м2,
III, ЦГ, 30.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (250035)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 61 м2,
IV, ЦГ, 37.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (250035)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 62
м2, IV, ЦГ, 33.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (250035)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Со да -
ри, 54 м2, хит но. Тел.
064/867-48-61. (250041)

ТЕ СЛА, 33 м2, те ра са, II,
јед но со бан са ства ри ма,
23.000, до го вор. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (250043)

ТЕ СЛА, 79 м2, тро и по со -
бан, II, ТА, 48.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (250043)

ТЕ СЛА, 30 м2, јед но со бан,
те ра са, 23.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (250043)

НО ВА МИ СА, дво со бан,
III, 58 м2, TA, 22.500. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (250010)

СКУП ШТИ НА ста на ра про -
да је не у ре ђен та ван ски
про стор, 140 м2, на Со да -
ри. (320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(250010)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
III,  34 м2, ЦГ, 22.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (250010)

ТЕ СЛА, јед но со бан, III, ЦГ,
42 м2, 24.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (250010)

ЦЕН ТАР, дво со бан, II, 55
м2, ТА, 32.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (250010)

ДУ ПЛЕКС, 58 м2, два ку па -
ти ла, ТА, цен тар, усе љив,
вла сник. 063/395-359.
(250125)

ПОТ КРО ВЉЕ, Ми са, 100
м2, укњи же но, си ва фа за
са свим при кључ ци ма.
065/333-55-25. (250132)

СТАН, ду плекс, 100 м2, у
Пан че ву, Ули ца Ми ло ша
Обре но ви ћа 31. 063/177-
84-30. (250119)

ТЕ СЛА, ду плекс, ЦГ, но во -
град ња, од ин ве сти то ра,
те ра са, пар кинг, 90 м2.
069/822-48-24. (250078)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, гас,
но во град ња, те ра са, од ин -
ве сти то ра, 59 м2. 069/822-
48-24. (250078)

ЦЕН ТАР, нов укњи жен
стан, 37 м2, вла сник.
063/208-352. (250087)

СТАН на но вој Ми си, При -
мор ска 27, 39 м2, II спрат,
соп стве но цен трал но гре ја -
ње на стру ју, 22.000 евра,
вла сник. 063/711-41-89.
(250097)

72 КВМ, тро соб ни, у цен -
тру, пр ви спрат, са гре ја -
њем, 63.000 евра.
062/134-76-39 
(СМС)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17Петак, 27. октобар 2017.

СТАНОВИ

ПОНУДА



ОГЛАСИ
marketing@pancevac-online.rs18 Петак, 27. октобар 2017.

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан/дво -
со бан стан за ре но ви ра ње,
ис пла та од мах. 064/206-
55-74. (249840)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви свих
струк ту ра, бр за ис пла та.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (249840)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви и ку ће
у на се љу  Стре ли ште. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (249888)

ХИТ НО ку пу јем ма њи дво -
со бан стан, Ко теж 2, ни жа
спрат ност. 062/207-004. 

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си -
гур на ис пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68. (250000)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на свим
ло ка ци ја ма, бр за ис пла та.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (249627)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру у цен тру. 
064/128-38-95. (СМС)

ТЕ СЛА, из да јем стан, згра -
да, 40 м2, ТА, на ме штен,
бли зи на „Ави ва”, мо гу и
фир ме. 063/840-69-77. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан ком фо -
ран стан, не на ме штен.
066/209-400. 
(249694)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пра зан
стан на Стре ли шту.
062/114-63-73. 
(249486)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на ме ште -
ну со бу, упо тре ба ку хи ње,
ку па ти ла. 321-408.
(249750)

ДВА КОМ ФОР НА на ме -
ште на јед но и по соб на ста на
+ гар со ње ра дво ри шна.
Стре ли ште, 013/362-406,
064/218-83-45. 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан
на Стре ли шту са ЦГ.
064/544-91-46. 
(249842)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан не на -
ме штен стан. Ко теж 2.
064/168-64-28 
(249845)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Со да ра, ра -
фи не риј ске згра де, 46 м2,
ЦГ, ка блов ска. 063/281-464
(249848)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 50 м2,
Стре ли ште, пра зан.
066/372-378 (249815)

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

Основ на шко ла  „Ак сен ти је Мак си мо вић” До ло во

О Г Л А Ш А В А
ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ПО НУ ДА

1.    За при пре ма ње и ди стри бу ци ју ђач ке ужи не у
школ ској 2017/2018 го ди ни.
      
      Оглас је отво рен (8) осам да на од да на об ја вљи ва -
ња истог у не дељ ни ку „Пан че вац”.

      Уз по ну ду до ста ви ти:
– де та љан при каз про из во да са це ном
– из вод из над ле жног ре ги стра
– сер ти фи кат НАС СР си сте ма
– ре фе рент ну ли сту обра зов них уста но ва са ко ји ма је
по ну ђач са ра ђи вао
– име ли ца овла шће ног за кон такт

      По ну де са по треб ном до ку мен та ци јом до ста ви ти
на адре су:  
Основ на шко ла „Ак сен ти је Мак си мо вић” До ло во,  Ул.
Ак сен ти ја Мак си мо ви ћа бр. 1.

DOO „PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs

m.jovicevic@pavle.rs

o b j a v l j u j e

O G L A S

Za prijem u radni odnos:

1.  Radnice  za rad na pravljenju lajsni za termopan

staklo - 4 radnice,

      – Srednja stručna sprema

     – radno iskustvo do 3 godine, 

    – starosti do 50 godina, 

     – za rad po smenama

      Zainteresovane kandidatkinje mogu dostaviti svoj
CV-i na e-mail adrese office@pavle.rs i  m.jovicevic@pa-
vle.rs ili poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Steva-
na Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od dana objavljiva-
nja oglasa.

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен, ком -
фо ран стан, 60 м2, ку ћа у
цен тру. Све обез бе ђе но.
060/040-48-11 (249813)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу за ста но ва -
ње, 80 м2 у Стар че ву, дво -
ри ште и ба шта. Но ва, сре -
ђе на, без на ме шта ја.
061/659-05-60, 061/261-
72-37 (249810)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен
стан, но ва Ми са. 065/372-
52-50 (249779)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен
стан, ду плекс на но вој Ми -
си. 063/839-56-81 
(249807)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру. 063/827-26-20
(249808)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу сам ци ма,
Стре ли ште. 320-847
(249755)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со -
бан стан из да јем, но ва Ми -
са, ТА, ка блов ска, ин тер -
нет. 064/231-23-59.
(250065)

СТАН Те сла, јед но и по со -
бан, 38 м2, не на ме штен,
без гре ја ња. 064/426-27-
09, 064/238-09-46 (249821)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, 65 м2, ком плет но на -
ме штен, цен тар, при зе мље.
063/311-369 (249818)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со бан
стан, III спрат, на Стре ли -
шту, 54 м2. 069/405-40-66
(249819)

ЈЕД НО СО БАН на ме штен
стан у Ми ло ша Обре но ви -
ћа, пре ко пу та „Те сле”, IV
спрат, ТА пећ. Зва ти по сле
15 са ти. 069/129-82-06 

НА МЕ ШТЕН стан, ка блов -
ска, ин тер нет, гре ја ње,
бли зу цен тра, из да јем.
060/555-85-62 (249867)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво со -
бан стан на Со да ри (вој не
згра де). 069/303-86-50
(249871)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан од
55 м2 са пар ним гре ја њем.
064/058-60-13 (249881)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан, пра -
зан стан, у цен тру, зва ти
по сле 14 са ти. 063/755-51-
77 (249897)

СО ДА РА, из да јем јед но со -
бан стан, не на ме штен, 36
м2, ЦГ, тел, кли ма, ка блов -
ска. 063/734-82-17 (24991)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 45 м2

озбиљ ној по ро ди ци, спорт -
ски цен тар но ва Ми са.
064/363-60-08 (249923)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу ком фор ну,
га ра жу, ма га цин, плац, гре -
ја ње, плин, Ко теж.
061/721-15-84 (249932)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,
Ја буч ки пут, пре ко пу та
сер ви са „Пи ва ше вић”.
065/219-14-22 (249934)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан, од ли чан, Ко теж
1, по вољ но, ЦГ, кли ма, тел.
Изо ло ва на згра да. Ду же
вре ме, од 1. де цем бра.
064/555-75-75, 371-967 

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -
штен стан, Ко теж 1.
064/564-82-59 (249984)

ПО ВОЉ НО, из да јем ма њи
на ме штен стан. Ужи цен -
тар. 063/810-92-39
(249994)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
по лу на ме штен стан на но -
вој Ми си, 110 евра.
064/274-00-63, 371-077
(249997)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан
на Ми си. 064/234-15-21.

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Те сли, II спрат, ЦГ.
064/144-13-98 (250003)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у
Стар че ву. 013/632-046,
064/198-29-37. (250073)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -
штен стан на Стре ли шту.
ТА, кли ма, СББ, ин тер нет.
063/384-169. (250042)

СТАН, но ва Ми са, 50 м2,
код ОШ „Све ти Са ва”, ин -
тер нет, ка блов ска, гре ја ње.
063/309-344. (250085)



НА МЕ ШТЕ НИ: јед но со бан
+ јед но и по со бан, но во -
град ња, дво ри ште, 80 евра,
код Хо те ла „Та миш”.
064122-48-07. (250101)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
на ме штен (Кут ко ва згра -
да), цен трал но гре ја ње, ка -
ло ри ме тар, ка блов ска, ин -
тер нет, га ра жа. 063/389-
971. (250081)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру на Те сли. Тел.
064163-56-08. (250115)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, Ко теж 2, ЦГ.
061/633-43-10. (250119)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан на Стре ли шту, 46 м2,
не на ме штен. 064/202-62-
74. (250124)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан, 34 м2, цен тар.
063/259-030. (250121)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар,
код Мак си ја, 43 м2, из лог,
бес пла тан пар кинг.
063/892-67-31. (249027)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ле у ши -
рем цен тру, раз ра ђен.
062/855-41-07. (249447)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, из да -
јем ло кал  16 м2, В. Вла хо -
ви ћа, нов. 065/966-66-61,
064/959-98-83. (249703)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру
Пан че ва, 25 м2, фул опре -
мљен. 063/276-029.
(249456)

ЛО КАЛ за из да ва ње, Стре -
ли ште, 17 м2. Тел. 063/478-
480. (249740)

ЛО КАЛ про да јем/из да јем,
Тру бач, пр ви спрат, 18 м2.
063/856-74-02. (249773)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, стро ги
цен тар Пан че ва, Вој во де
Ра до ми ра Пут ни ка 21.
063/258-603. (249774)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле у Пан че -
ву, Не ма њи на 8, 26 м2; Ње -
го ше ва 2, 15 м2. Тел.
064/184-87-50. (249777)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ ло -
кал 17,5 м2, Тр жни цен тар
Тру бач, II спрат. 063/850-
02-66. (249809)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка -
ле од 81 и 39 м2 у цен тру
Стре ли шта. Тел. 064/267-
71-74. (249825)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 60 м2, цен -
тар, caffe,  на ме штен, мо -
же и дру ге де лат но сти.
065/271-10-02. (249847)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за
у зе ле ну пи ја цу. 060/351-
03-56. (249908)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен ло кал
у ве о ма про мет ном де лу
гра да. Ви ше ин фор ма ци ја
на тел. 065/543-21-41.
(249879)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Жар ка
Зре ња ни на 32, 25 + 8 м2.
345-534, 064/246-05-71. 

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор у цен тру. 064/267-72-
17. (249930)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, цен -
тар, из лог до ули це.
063/314-803. (4736)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Стре ли -
шту. 013/315-860. (250026)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал, од -
лич на ло ка ци ја, сло бо дан
од 1. но вем бра. 063/617-
421. (250048)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ло кал 45
м2, на Ми си. 063/838-58-
08. (250064)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну згра -
ду у цен тру 500 м2 и 1.650
м2. 060/312-90-00.
(250129)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне рад ни -
це за рад на ин ду стриј ским
ши ва ћим ма ши на ма.
064/042-99-92. 

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би -
бац” по треб ни рад ни ци са
ис ку ством. 066/001-050,
063/329-464. (250132)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по -
треб ни пи ца-мај стор и рад -
ни це за па ла чин ке. До ћи
лич но. (248490)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ „Scan Au-
to” по тре бан ау то-ме ха ни -
чар са ис ку ством. 064/240-
69-63, 013/210-00-78.
(248459)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу би чић”
по треб ни са мо стал ни мај -
сто ри, ау то-ме ха ни ча ри,
уче ни ци. 013/344-011,
063/372-231. (246884)

ИС КУ САН фри зер по треб -
на раз ра ђе ном са ло ну у
Жар ка Зре ња ни на. Тел.
065/630-73-32. (249216)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри са ис -
ку ством. 061/277-48-03.
(ф)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад на
ши ва ћим ин ду стриј ским
ма ши на ма. 063/776-08-68.
(249642)

ПО ТРЕБ НИ во за чи - фи -
зич ки рад ни ци са Ц ка те го -
ри јом за ди стри бу ци ју пи -
ћа на те ри то ри ји ју жног
Ба нат. Тел. 063/494-512,
062/446-285. 

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ пред у зе -
ћу Still-Neet по треб ни гра -
ђе вин ски мај сто ри са ис ку -
ством, свих про фи ла, при -
ја ва, ре дов на пла та...
013/333-311. (248795)

PREMIUM SALONU ProNa-
ils по тре бан сти ли ста нок -
ти ју, са ис ку ством. Тел.
060/555-38-68. (249824)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пре -
хра ни са ис ку ством.
060/661-11-07. (249886)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад
у мар ке ту „Бом бон чић”,
до ћи у су бо ту, 28. ок тобр а
2017, у Ули цу Мо ше Пи ја де
4, од 18 до 20 са ти.
(249911)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад
у мар ке ту  „Бом бон чић”,
до ћи у пе так, 27. ок то бра
2017, у Ули цу Иве Кур јач -
ког 59-а, од 18 до 20 са ти.
(249911)

РЕ СТО РА НУ „Royal burger”
у „Авив пар ку” по треб ни
ко но ба ри и ку ва ри.
063/216-788. (249919)

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад
на Спорт ском објек ту, се -
зон ски зи ми, днев на и ноћ -
на сме на, пред ност сту ден -
ти. 065/311-31-33. (и)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад
на бен зин ској пум пи у
Пан че ву. 351-601. (24993)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у ка -
феу „Та миш ка пи ја”.
069/174-08-20. (249970)

ПО ТРЕБ НА кућ на по моћ -
ни ца за по моћ ста ри јој же -
ни. 062/103-90-40.
(249983)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
у ка фи ћу. 069/108-06-54.
(250037)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци у ау -
то-пе ри о ни ци. 063/135-28-
32. (250037)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка -
те го ри је, ау то пре во знич кој
рад њи у Омо љи ци.
063/237-977. (250062)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ – по -
треб не рад ни це за рад у
ку хи њи и за ро шти љем, ло -
кал у цен тру. 063/834-88-
10. (250105)

ХА ЛЕ КО ЛЕ СКО ВАЦ – по -
треб не рад ни це за рад за
ро шти љем и у ку хи њи, ло -
кал у Бра ће Јо ва но вић.
063/897-55-04. (150105)

КУ ВА РИ ЦА са ис ку ством за
рад на днев ном ке те рин гу
и про сла ва ма. 069/822-48-
23. (250078)

ПО ТРЕБ НИ во за чи Б ка те -
го ри је, ком би те рет ни, оба -
ве зно ис ку ство и по зна ва -
ње Бе о гра да. 063/134-39-
12. (250080)

ПО ТРЕБ НИ мо ле ри са ис -
ку ством. 060/548-72-96.
(250120)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад
у ка фи ћу. 060/331-29-00.
(250129)

ШЉУ НАК пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим и ве ли -
ким ки пе ром. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС) 

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ
ра до ви, мај сто ри из Ко ва -
чи це. 060/066-08-60.
(СМС)

ЧА СО ВИ. Осно ве елек тро -
тех ни ке. Про фе сор са ис -
ку ством. 062/801-97-58.
(249245)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, раз вод -
них та бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа, 064/310-
44-88. (248821)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -
ско и дез ин фек ци о но пра -
ње на ме шта ја у ва шем ста -
ну. 066/001-050, 
063/329-464.

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње, де -
мит фа са де, по вољ но, пен -
зи о не ри ма по пуст.
061/626-54-06. (249862)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње  во де,
ка на ли за ци је, ка би на, сла -
ви на, бој ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76. (246610)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део над зор у
стам бе не и по слов не објек -
те. 064/134-30-18.
(249696)

ОРЕМ и фре зу јем ба ште
ма лим трак то ром То ма
Вин ко вић. Ду ле,
064/163-58-85. (249707)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве не ци -
ја не ри, угра ђу јем, по пра -
вљам, за ме на гурт ни.
064/181-25-00. (249404)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(249420)

ПО ПРА ВЉА МО ПВЦ АЛУ
и др ве ну сто ла ри ју, ро лет -
не, ве не ци ја не ри, ста кло -
ре зач ке услу ге. Си гур но сна
вра та. 060/545-34-04.
(248986)

СПРЕ МАМ ку ће и ста но ве,
ако вам тре ба по зо ви те.
064/278-71-20. (249772)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро -
бу, ства ри, се лид бе и све
оста ло, нај по вољ ни је.
065/361-13-13. (248800)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со ви
(основ ци, сред њо школ ци).
Ис ку сна ди пло ми ра на про -
фе сор ка ма те ма ти ке. По -
вољ но, успе шно, цен тар.
343-370. (249761)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре -
че ње, фар ба ње сто ла ри је,
фа са де, пен зи о не ри ма по -
пуст. 013/235-78-82,
062/856-64-94. (249763)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка, ча со ви.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (249789)

ТРА ЖИМ по сао кро ја чи це
- рав на ен дле ри ца  и ибер -
дек. Тел. 064/417-68-77.
(249792)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ка ста рих, уград ња но -
вих це ви, мон та жа, са ни та -
ри је, од гу ше ња. 062/382-
394. (249795)

ДИ БИН СКО пра ње мебл
на ме шта ја, те пи ха, ду ше ка.
На та ша, 361-474, 060/361-
47-41, 066/361-474.
(249822)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста гра -
ђе винских ра до ва.
064/866-25-76. (249830)

ЧИ СТИМ га ра же, шу пе и
по дру ме, 060/036-60-92.
(249836)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти -
ка, фи зи ка, ин фор ма ти ка,
мо гућ ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен тар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94.  (249585)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, гипс, ла ми нат, по -
вољ но, про ве ри те.
061/141-38-02, 
062/832-36-45. 
(249863)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством,
тра жи по сао. 
064/120-77-64. 
(249865)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних, ин -
ва лид них ли ца. 063/868-
04-51. (249873)

ОЗБИЉ НА же на ра ди ла би
код по крет не или не по -
крет не осо бе.
065/624-76-23,
062/167-67-69. 
(249902)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти -
ма, до ла зим, јеф ти но, 23
го ди не ис ку ства. 013/251-
78-98, 063/782-51-48.
(249912)

ЧА СО ВИ не мач ког је зи ка,
кон вер за ци ја за рад на не -
мач ком го вор ном под руч -
ју. 062/816-33-78. (249917)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, уград -
ња, сер вис. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (249924)

ДИХ ТО ВА ЊЕ др ве них про -
зо ра и вра та алу ми ни јум -
ским лајс на ма, ква ли тет но
и бр зо. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (249924)

ВО ЗИМ се лид бе, чи стим
шут, по дру ме, та ва не, дво -
ри шта и све оста ло.
061/627-07-31. (249926)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо -
тор ном те сте ром сва ко др -
во ко је вам сме та.
063/369-846. (249927)

СРП СКИ је зик, ча со ви,
основ ци и сред њо школ ци.
Ис ку сна про фе сор ка. Ми -
са. 064/322-46-79.
(249936)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, ре но -
ви ра ње ку па ти ла, ба те ри је,
вен ти ли, од гу ше ње ка на ли -
за ци је од мах. 061/193-00-
09. (249937)

ХЕ МИ ЈА, ча со ви за основ -
це и сред њо школ це, по -
вољ но. Је ле на, 065/334-76-
21. (249040)

МАЛ ТЕ РИ  САЊЕ, зи да ње,
ре но ви ра ње, кро во ви, бе -
то ни ра ње, сти ро пор, ба ва -
лит фа са де, по вољ но.
063/865-80-49. (249951)

РА ДИ МО све фи зич ке по -
сло ве: ру ше ња, оба ра ње
др ве ћа, чи шће ње та ван,
по дру ма, оста ло. 060/035-
47-40. (249958)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, кр че ње
ко ро ва, раз би ја ње бе то на,
бе то ни ра ња, од но ше ње
ства ри. 064/122-69-78.
(249958)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар,
064/157-20-03. (249966)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро бе и се -
лид бе ком би јем 3,5 то не.
Јо ца, 061/616-27-87.
(249966)

СТУ ДЕНТ ма те ма ти ке да је
ча со ве основ ци ма и сред -
њо школ ци ма. 060/052-28-
34. (249979)

ПО ПРАВ КА бој ле ра, ТА
пе ћи, ел. шпо ре та, за ме на
гре ја ча, сер вис. Мар ко.
069/174-14-78. (250004)

ПСИ ХО ТЕ РА ПЕ УТ са ви ше -
го ди шњим ис ку ством ле чи
фо би је, де пре си ју, бо ле сти
за ви сно сти. 063/354-262.
(250002)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре -
па, чи шће ње олу ка, ви син -
ски ра до ви., 065/535-24-
56. (250019)

ТВ и са те лит ске ан те не, ди -
ги та ли за ци ја, ан те на плус
IPTV. 064/866-20-70.
(250008)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва ње,
по прав ка и ла ки ра ње пар -
ке та као и брод ских по до -
ва. 065/543-21-53.
(250035)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ка,
из ра да ин ста ла ци ја, ТА пе -
ћи, бој ле ра, нај јеф ти ни је у
гра ду. 063/804-57-99.
(250024)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет но,
по у зда но, по вољ но.
063/318-780. (250038)

МЕ ЊАМ пе ле не, не гу јем
не по крет не, по крет не осо -
бе. Тел. 061/660-31-84.
(250044)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим ки пе ром
до два ку би ка. 065/334-23-
38. (250057)

ДУ БИН СКО пра ње на ме -
шта ја. Ми ки. 
063/101-66-87. 
(250061)

ЧА СО ВИ ен гле ског и не -
мач ког је зи ка, за све уз ра -
сте, пре во ди. 
064/486-05-98. 
(250066)

ВР ШИМ пре воз, се лид бе,
са рад ни ци ма, ту ра 1.000
ди на ра. Злат ко, 063/196-
54-56, 061/144-82-80.
(250086)

ЧИ СТИМ шут, чи стим по -
дру ме, та ва не, ру шим ста -
ре објек те, по вољ но. Злат -
ко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (250086)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри ја,
бра ва ри ја, са ни та ри ја,
мон та жа: бој ле ра, шпо ре -
та, гре ја ча. Сло бо дан,
063/865-80-74. (250108)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го ди -
шњим ис ку ством из Де бе -
ља че, с ма те ри ја лом или
без ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. (243004)

КИ ПЕР пре воз до два ку би -
ка, пе сак, шљу нак, шут,
1.300 ди на ра. 062/355-154.
(247875)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -
ско и дез ин фек ци о но пра -
ње те пи ха. Пре воз бес пла -
тан. 066/001-050, 063/329-
464. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро -
бе, Пан че во-да ље, це на до -
го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. (249702)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -
ско и дез ин фек ци о но пра -
ње на ме шта ја у ва шем ста -
ну. 066/001-050, 063/329-
464.

СВЕ гра ђе вин ске ра до ве
ра ди мо ква ли тет но, по вољ -
но, зи да ње, бе то ни ра ња,
по прав ка ста рих/но вих
кро во ва, фа са де. 013/664-
491, 063/162-53-89.
(248799)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа, сер вис кли ма
уре ђа ја. Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”, 013/301-
300, 063/771-24-16.
(249015)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ау то-
ра ди ја, мо бил них те ле фо -
на, ЦО 2 апа ра та, ау то-
елек три ка, ра зних елек тро-
уре ђа ја. 063/800-01-96.
(249817)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ње су до пе ре, ку па ти ла,
адап та ци је, по прав ке, за -
ме на. 013/331-657,
064/495-77-59, 
061/651-56-96.
(249796)

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци ја не ри,
ТР и ро ло за ве се, мо гућ -
ност пла ћа ња и пре ко ра -
чу на. 064/189-40-91.
(249831)
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УСЛУГЕ

ПАНЧЕВАЦ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛИ
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ПОНУДА



МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, гипс и фа са де.
062/156-02-07, 064/317-
10-05. (249857)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, све за ве се, тен де,
хар мо-вра та, ро ло-за шти -
та. 063/816-20-98,
013/351-498. (249904)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по Ср -
би ји с ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, еки па рад ни ка, ку ти -
је, фо ли ја за за шти ту на ме -
шта ја, 0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан до ла -
зак и про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (249504)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” –
Бо рис, ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. (249911)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на ме шта -
ја.  013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(249911)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње ства -
ри, ку ти је за па ко ва ње, фо -
ли ја за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (249911)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле,
ме тал не под у пи ра че, ме -
ша ли це за бе тон. 
064/351-11-73. 
(249935)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка -
ми о ном, Вој во ди на, Ср би -
ја, са или без рад ни ка. Нај -
по вољ ни је. Иван. 063/107-
78-66. (249911)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри
ком би јем и ка ми о ном, про -
фе си о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја. Иван.
063/107-78-66. (249911)

СЕ ЛИД БЕ, ка ми он ски, ком -
би пре воз, еки па рад ни ка,
од во зи мо не по треб не ства -
ри. 063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/236-
77-34, Вла ди мир. 
(249914)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на -
ме шта ја, па ко ва ње и за -
шти та ства ри, од но ше ње
не по треб них ства ри са рад -
ни ци ма и без њих, 00-24
са та. 064/047-55-55.
(249980)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње ку па ти ла и ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та ри ја,
све за во ду, 0-24, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст, до -
ла зим од мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 
061/631-51-41.
(249999)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме -
на цре па, ле тви, ста рог
цре па и по став ке но вог
кро ва, цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај јеф ти -
ни ји у гра ду, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. 013/235-39-
21, 013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. 
(249999)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу -
ше ње ку па ти ла, ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је, при -
кључ ка во де и ка на ли за ци -
је. Од 0-24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. 
(249999)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,
шљу нак, пе сак, се ја нац, ри -
зла, шут, уто вар. 
063/246-368. 
(250050)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, кли ме,
шпо ре те, бој ле ре, по пра -
вља мо ква ли тет но са га -
ран ци јом. „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-05.
(250098)

УСТУ ПАМ фик сни те ле -
фон ски број. 
063/354-520. 
(249754)

ГО СПО ДИН, 65, по знан -
ство шланг да ме, по сле шта
Бог да. 063/194-84-28.
(249880)

МУ ШКА РАЦ, 55 го ди на,
ма те ри јал но обез бе ђен,
же ли да упо зна же ну или
де вој ку до 40 го ди на, ра ди
дру же ња, из ла за ка, зва ти
око 21 сат. 013/352-203.
(249964)

УСТУ ПАМ гроб но ме сто  на
Ка то лич ком гро бљу. Тел.
061/284-73-67. 
(250119)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен -
тру Зла ти бо ра, по вољ но.
063/709-44-97. 
(249564)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це, ку ћа
51 м2, зи мо ва ње, ле то ва ње,
ви кенд ту ре. 
063/802-58-36. 
(249837)
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Luka „Dunav” a. d.Pančevo, Ul. Luka Dunav 1, raspisuje:

OGLAS

BRAVAR  

OPIS POSLA:
– ODRŽAVANJE DIZALICA, POSTROJENJA SEPARA-
CIJE, HALE (OBJEKTI), IZRADA RAZNIH KONSTRUK-
CIJA SA VARENJEM I BRUŠENJEM, MONTAŽA I DE-
MONTAŽA SKLOPOVA I SVE OSTALO IZ DOMENA
LUKE
POZNAVANJE VEŠTINA:
– RAD SA RUČNOM BRUSILICOM, VARENJE, BUŠE-
NJE, MONTAŽA I DEMONTAŽA SKLOPOVA, POZNA-
VANJE CRTEŽA.

USLOVI:
– III ili IV stepen stručne spreme – zvanje bravar ili ma-
šinbravar;
– Sposobnost rada na visini;
– Potrebno radno iskustvo;
– Do 35 godina starosti;
– Mesto stanovanja Pančevo i bliža okolina.
Broj izvršilaca: 2
Osoba za kontakt: Miodrag Milosavljević, мob.

064/880-41-81 od 7 do 20 sati

На основу одлуке директора Штампарије „6. октобар”
д. о. о.  из Панчева, расписује

О Г Л А С

1. КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ГРАФИЧКИ ИНЖЕЊЕР

      1 извршилац
2. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ

(графичка, електро.  машинска ССС)
      3 извршиоца
3. МАГАЦИНСКИ РАДНИК (ССС)
      1 извршилац

      Вашу пријаву са радном биографијом можете нам
слати до 3. новембра 2017. године на адресу: 
      Штампарија „6. октобар” д. о. о. Панчево, Ул. Кај-
макчаланска 34.  

ALMEX d.o.o. raspisuje konkurs 

za sledeće radno mesto:

RADNIK NA SILOSU
      

Opis radnog mesta:

·      odgovoran je za sve operacije prijema, sušenja, skla-

dištenja, transporta robe, izdavanja i kontrolisanja pre-

ma pisanim uputstvima proizvođača opreme,

·      odgovoran je za kontrolu i unutrašnju čistoću suša-

re,

·      stara se i vrši svakodnevnu kontrolu temperature

polj. proizvoda u ćelijama silosa o čemu vodi pismeni do-

kaz,

·      odgovoran je da na osnovu stanja robe, procene i me-

renja uzorkovanjem i temp. robe vrši potrebno eleviranje

iste, čime sprečava kontaminaciju robe, klijanje, toksič-

nost i sl.,

·      ažurno vodi prateću dokumentaciju rada silosa, sta-

ra se i kontroliše tačnost i ispravnost vage, stara se i sva-

kodnevno kontroliše sušaru i njeno okruženje,

·      odgovoran je za ispravnost, prohodnost, čistoću i

funkcionisanje centralne aspiracije kao i aspiracije pre-

čistača,

·      stara se o preventivnom i sezonskom remontu kao i

potrebnim rez. delovima,

·      stara se i obezbeđuje gorivo za potrebe sušare i stara

se o higijeni prostora u objektu vaga, u sezoni rada silo-

sa obavezan je smenski i produžni rad, radi i druge po-

slove po nalogu neposrednog rukovodioca

      

Uslovi: 

·      Poželjno prethodno radno iskustvo na sličnim poslo-

vima

·      Samostalnost na radu

·      Poželjno znanje upravljanja viljuškarom

Kontakt  e-mail:  zaposlenje@almex.rs

Konkurs je otvoren do 02. 11. 2017 .

Во ље ном стри цу

КЕ КИ ЈУ
Хва ла за ве ли ку љу бав, до бро ту и не жност. 

Хва ла за сва ки твој осмех, за гр љај, на ше при че и из ми шље не игре.

Тво ји: ПАЈ КО и ТО ЛЕ

(101/250017)

ЗО РАН КЕ ЉЕ ВИЋ

Без те бе ви ше ни шта не ће би ти исто.

Оста ле су ту га и бол, али ће на ша љу бав пре ма те би увек тра ја ти...

Брат ДЕ ЈАН, сна ја МИР ЈА НА, ПА ВЛЕ и ТО ДОР

(102/250018)

По след њи по здрав 

ЗО РА НУ
КЕ ЉЕ ВИ ЋУ

од стри ца ЉУ БЕ 
с по ро ди цом

(104/250026)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ЗО РА НУ  
КЕ ЉЕ ВИ ЋУ

Пре ра но си нас на пу -
стио, мно го нам не до -
ста јеш.
При ја те љи не уми ру ни -
кад, чу ва ју се у ср цу.
ДРА ГАН МИ ЛЕН КО ВИЋ

с по ро ди цом

(110/250032)

По сле ду ге и те шке бо ле сти  пре ми нуо је 

ЗО РАН КЕ ЉЕ ВИЋ КЕ ЉА

3. XII 1962 – 23. X 2017.
Бол и ту га, као и се ћа ње на те бе оста ће ве -

чи то у на шим ср ци ма као и тво ја до бро та

и не се бич ност пре ма сва ко ме, а нај ви ше

пре ма сво јој по ро ди ци. 

Во ле те и веч но ће те се се ћа ти тво ји 

нај ми ли ји: су пру га БИ ЉА НА, ћер ка 

ИВА НА, зет МИ ЛАН, уну чад МАР КО, 

ХЕ ЛЕ НА и СТЕ ФАН и та шта ДРА ГИ ЦА

(111/250033)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ЗО РА НУ 

КЕ ЉЕ ВИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва -

њем веч но ће мо чу ва ти

успо ме ну на ње га.

Брат МИ РО СЛАВ 

с по ро ди цом

(112/250034)

По след њи по здрав бра -

ту Ке љи

ЗО РАН 

КЕ ЉЕ ВИЋ

По чи вај у ми ру ле ген до

мо ја нај ве ћа. 

Во ли те брат ПЕ КИ и

ГО ЦА с де цом

(64/249895)

ЗО РАН КЕ ЉЕ ВИЋ

По след њи по здрав бра ту од ГИ ЛЕ ТА с по ро ди цом

(33/249834)

ЗО РАН 

КЕ ЉЕ ВИЋ

По след њи по здрав 

од бра та СР ЂА НА

(38/249853)

По след њи по здрав

КЕ ЉИ

од МО ШЕ, НА ЦЕ 

и ВЕЉ КА

(66/249905)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

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.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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По след њи по здрав мом чи ки

СА ШИ МАР СЕ НИ ЋУ

Бра та нац ЂОР ЂЕ МАР СЕ НИЋ

(39/249854)

По след њи по здрав ку му

СА ШИ

од по ро ди це ЏО ГАЗ

(40/249855)

По след њи по здрав на шем дра гом су пру гу и оцу

СА ШИ МАР СЕ НИ ЋУ

То пла су ср ца у ко ји ма си ти, жи ве ћеш у на ма

где год да смо ми.

Хва ла ти ми ли за ру ке то пле, осме хе не жне и по -

љуп це тво је.

Во ле те тво је: ЈУ ЦА, ДИ ЈА и ТА ША
(41/249859)

20. ок то бра 2017, у 47. го ди ни жи во та пре ми нуо је наш

дра ги

СА ША МАР СЕ НИЋ

1971–2017.
Са хра на је оба вље на 24. ок то бра 2017.

Ни су зе, ни ре чи уте хе не мо гу убла жи ти бол, ту гу и пра -

зни ну ко ју си оста вио у ср ци ма сво јих, ко ји те не из мер -

но во ле. 

Тво је  име је наш по нос, а твој од ла зак до жи вот на ра на.

За у век тво ји: отац МИ ЛАН, мај ка АН ЂЕ ЛИ ЈА, су пру га

ЈУ ЛИ ЈА, ћер ке ДИ ЈА НА и ТА МА РА, брат СР ЂАН, сна ја

АЛЕК САН ДРА и бра та нац ЂОР ЂЕ
(42/249859)

По след њи по здрав дра гом зе ту

СА ШИ

Био си на ша сна га, уте ха и на ша на да.

За у век тво ји:  та шта ГОР ДА НА, стри на

ЈО ВАН КА, сва сти ке МИР ЈА НА и ИВА НА

и шу рак ИВИ ЦА с по ро ди ца ма

(43/249859)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

Ба ти це, ни ка да те не ћу

за бо ра ви ти. Био си ве -

ли ки брат и мо ја уте ха,

и срећ на сам што сам те

има ла.

Од се стре МИ ЛЕ НЕ 

с по ро ди цом

(44/249859)

По след њи по здрав дра гом бра ту и стри цу

СА ШИ МАР СЕ НИ ЋУ

Ве ли ка је ту га и бол, нај дра жи бра те мој.

За у век твој брат СР ЂАН с по ро ди цом

(45/249859)

По след њи по здрав дра -

гом 

СА ЛЕ ТУ

од по ро ди це 

СТО ЈА НО ВИЋ

(46/249859)

По след њи по здрав дра гом

СА ЛЕ ТУ

од тет ке СТО ЈАН КЕ, те че ИЛИ ЈЕ, 

се ста ра НА ТА ШЕ и ЈА СНЕ с по ро ди ца ма
(47/249859)

По след њи по здрав на шем

МАР СИ

од ко ле га и ко ле ги ни ца из Те лу са, Те ле ко ма и По ште

(54/249875)

По след њи по здрав ше фу

СА ШИ МАР СЕ НИ ЋУ

Ко ле ги ни це Те лу са из Оп шти не

(55/249876)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 21. ок то бра 2017. го ди не, у 70. го -

ди ни, пре ми ну ла на ша дра га

ВЕ СНА СКА ЛА
1948–2017.

Ожа ло шће ни: су пруг ЖИВ КО, си но ви ЖЕЉ КО
и ГО РАН, уну ке ИВА НА и ЛА РА, 

сна је МИР ЈА НА и СА ЊА, се стре МАР ЈА НА 
и ЂУ ЂА с по ро ди ца ма, бра ћа БОР КО и ЈА КОБ с
по ро ди ца ма, као и оста ла род би на и при ја те љи

(58/249884)

Пре ми ну ла је мо ја дра га при ја

МИ РА ДИ МИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем при ја ФЕ МА

(73/249954)

23. ок то бра 2017. пре ми ну ла је на ша дра га мај -

ка, ба ка и та шта

МИ РА ДИ МИЋ

1937–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем ње ни нај ми ли ји: 

ћер ка СУ ЗА НА, зет ДУ ШАН и уну ци НИ КО ЛА 

и ДУ ЊА
(74/249595)

По след њи по здрав дра гој се стри и тет ки

МИ РИ ДИ МИЋ

1937–2017.

Брат НИ КО ЛА, сна ја ЗА ГОР КА, бра та нац 

МИР КО и се стри чи на БИ ЉА НА с по ро ди ца ма
(75/249959)

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.

По след њи по здрав

ЗО РА НУ 

КЕ ЉЕ ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Од бра та БО ЈА НА 

с по ро ди цом

(105/105/250028)

ЗО РАН 

КЕ ЉЕ ВИЋ

Свом дра гом си ну 

по след њи по здрав 

од оца ЈО ВА НА

(107/250030)

По след њи по здрав ба та

Ке ки ју

ЗО РАН

КЕ ЉЕ ВИЋ

Оти шао си ти хо и не -

при мет но, али ни ка да

те не ће мо за бо ра ви ти.

Твој брат НЕ НАД, 

ВИ О ЛЕ ТА и СТА ША

(63/

По след њи по здрав ку му

ЗО РА НУ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју и

остај веч но у на шим ср -

ци ма.

По ро ди ца ЋИ РИ ЛОВ

(59/249885)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

По след њи по здрав нај дра жем

НЕ МА ЊИ СИ МО ВИ ЋУ НЕ ЦИ

Но ћу,

кад гле даш у не бо,

и ти на миг ни ме ни.

Не ка то бу де тај на.

Упр кос да ни ма си вим

кад ви диш не ку ко ме ту

да не бо за ру ме ни,

упам ти: то ја још увек

ша шав ле тим, и жи вим.

Тво је IV-2 са разредном
(95/249995)

По след њи по здрав

НЕ МА ЊИ

ЖАК

(115/250040)

НЕ МА ЊА СИ МО ВИЋ

1986–2017.
По след њи по здрав дра гом бра тан цу и бра ту 

-  од стри ца ЈО ВЕ ЈАН КО ВИ ЋА с по ро ди цом

(117/250047)

По след њи по здрав школ ском дру гу

НЕ МА ЊИ СИ МО ВИ ЋУ

од дру га ра из Основ не шко ле, ге не ра ци ја 1986. 
(125/250070)

НЕ МА ЊА 

СИ МО ВИЋ

Дра ги наш за у век ћеш

оста ти у на шим ср ци ма,

ве дар и на сме јан.

Твој ро ђе ни НЕ БОЈ ША

УСКО КО ВИЋ 

с по ро ди цом

(119/250049)

По след њи по здрав

НЕ МА ЊИ СИ МО ВИ ЋУ

Та та МИ РО СЛАВ, мај ка СЛАВ КА 

и се стра НА ТА ША
(128/250084)

По след њи по здрав

НЕ МА ЊИ СИ МО ВИ ЋУ

Тет ка ДРА ГИ ЦА и те ча УРОШ
(129/250084)

НЕ МА ЊА 

СИ МО ВИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

При ја СЛА ВУЈ КА и АЦА

(130/250084)

По след њи по здрав на шем дра гом

НЕ МА ЊИ

СТРА ХИ ЊА, КРИ СТИ НА и СА РА

(131/250084)

НЕ МА ЊА СИ МО ВИЋ
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Се стра АН ЂЕ ЛИ ЈА с по ро ди цом

(132/250084)

НЕ МА ЊА СИ МО ВИЋ

Ве ру јем да не где ван на шег кру га, ван

гра ни ца зе мље кр жља ве и си ве под ве чи -

тим сја јем не пре глед них ду га, на ше дра ге

ду ше као не кад жи ве...

Веч но ће те во ле ти се стра НЕ ДА, зет 

НЕ ША и тво је бу ра зен ги је 

НИ К ША и ВУК

(133/250084)

По след њи по здрав ку му

НЕ МА ЊИ 
СИ МО ВИ ЋУ

По ро ди ца 
ЈЕ ЛЕ СИ ЈЕ ВИЋ

(141/250106)

На шем

НЕК ЦУ
Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

ШУЈ ДА, СА ВА, БА НЕ и КИ НЕЗ

(146/250122)

НЕ МА ЊА СИ МО ВИЋ
Ку ме, ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

МАР КО, ЈЕ ЛЕ НА, НА ТА, СТРА ЛЕ и ПЕ ТАР

(147/250123)

Ку ме

Ан ђе ле наш, по чи вај у ми ру.

По ро ди ца УСКО КО ВИЋ

(148/250128)

НЕ МА ЊА
Не ка те на ше ми сли за гр ле, не ка те на ше су зе по љу бе.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша љу бав.

ДА ЦА и ГИ ЛЕ

(149/250128)

ЗО РАН ФИ ЛИ ПОВ
1959–2017.

Са хра на је оба вље на 23. ок то бра 2017, на гро бљу у До -
ло ву. Не ка ти је ла ка зе мља.

Брат ДРА ГАН с по ро ди цом

(123/250068)

ЗО КИ

На у чио си нас све, али

не и ка ко да ље без Те бе.

ЈО КА и ЗО КИ

(124/250068)

У су бо ту, 28. ок то бра

2017. у 11 са ти, да ва ће -

мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шем дра гом

ВЛА ДИ МИ РУ
ЂУ РИ ЋУ ЗМА ЈУ

1964-2017.
Во ле те за у век тво ји

нај ми ли ји

(127/250089)
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18. ок то бра 2017. го ди не пре ми ну ла је на -

ша дра га су пру га, мај ка, ба ка...

БИ ЉА НА ГЛИ ГО РИН

1947–2017.
Са хра на је оба вље на 22. ок то бра 2017. го -

ди не на Пра во слав ном гро бљу у Стар че ву.

С љу ба вљу и по што ва њем 

ње ни нај ми ли ји: су пруг АЛЕК САН ДАР,

син ЖЕЉ КО с по ро ди цом 

и ћер ка СНЕ ЖА НА с по ро ди цом

(3/249751)

19. ок то бра 2017. уга сио

се жи вот мо је се стре

МА РИ ЈЕ 

АН КУ ЦИЋ

на став ник

По чи вај у ми ру и не ка

те ан ђе ли чу ва ју.

Се стра МИ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом

(7/249757)

Умр ла је на ша ма ма, на став ни ца ње них мно го -

број них уче ни ка, 19. ок то бра 2017. го ди не

МА РИ ЈА АН КУ ЦИЋ

1934–2017.

Хва ла јој за све што је учи ни ла за нас.

Ту гу ју ње на де ца
(8/249757)

20. ок то бра 2017. го ди не пре ми нуо је наш

во ље ни су пруг, отац и де да

ЂУ РО БО ДЛО ВИЋ

1935–2017.

Са хра на је оба вље на 21. ок то бра 2017, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га ДА НИ ЦА 

и њи хо ва де ца с по ро ди ца ма

(11/249766)

По што ва ној

МА РИ ЈИ ЉУ БО ВИЋ

1957–2017.
Мно го нам не до ста ју тво је ре чи, чак и за по ве ди да ура ди мо не што.

Вре ме не мо же ра не да из ле чи, су зе те на у че да са кри ваш ве што.

Мо жда си оти шла зве зде да нам ски неш, јер све дру го ти си на ма

да ла. Ни си пре ста ја ла да стре пиш и бри неш, а ми ни смо сти гли да

ка же мо хва ла.

Ожа ло шће ни: мај ка МИ ЛИ ЦА, син РА ДЕ, ћер ка МИ ЛЕ НА, снај ка

МАР ТИ НА и зет ДАР КО с по ро ди ца ма

(28/248901)

По след њи по здрав при -

ји Ма ци

МА РИ ЈИ 

ЉУ БО ВИЋ

од по ро ди це 

ИЛИН ЧИЋ

(29/248902)

По след њи по здрав се стри и тет ки

МА РИ АН КУ ЦИЋ
рођ. Па влов
1934–2017.

Брат МИ ЛАН с по ро ди цом

(50/249869)

По след њи по здрав на шој дра гој

МА ЦИ

Ко ле ге са Фил тер ста ни це

(71/

По след њи по здрав дра гој тет ки

ЉУ БИ ЦИ ДО ТЛИЋ
1945–2017.

Од ње них бра та на ца ВЛА ДИ МИ РА и СЛО БО ДА НА
СТЕ ВА НОВ СКИ са по ро ди ца ма. По чи вај у ми ру.

(109/Р)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

НЕ ШИ

ОМЕР

(86/249991)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу и ко ле ги

НЕ ШИ

Ко ле ге 

из „Пан про јек та”

(87/249992)

По сле де њи по здрав дра гом оцу, све кру и де ди

НЕ ШИ
Син ПРЕ ДРАГ, сна ха БО ЈА НА, 

унук УРОШ и уну ка МИ ЉА

(88/249992)

По след њи по здрав мом

дра гом 

НЕ НА ДУ

Су пру га РА ДА

(89/249995)

По след њи по здрав на -

шем дра гом

де ка НЕ ШИ

Унук УРОШ 

и уну ка МИ ЉА

(90/249992)

По след њи по здрав при ки

НЕ ШИ

БЕ БА и ФО НЕ

(91/249976)

По след њи по здрав ку му

НЕ НА ДУ

од по ро ди це ЂУ РИ ШИЋ

(108/250031)

Ту жна ср ца опра штам се од свог оца

ЗДРАВ КА КО ЈИ ЋА

1937–2017.

Веч но ћу те чу ва ти у свом ср цу и би ти по -

но сан на те бе.

Твој син ЗО РАН, сна ја БРА НИ СЛА ВА 

и уну ке ИВА НА и ИРИ НА

(61/249889)

По след ње збо гом при ја -

те љу

ЗДРАВ КУ 
При ја ДО ЋА

(79/249968

НЕ НАД ОСТО ЈИН

По след њи по здрав од ко лек ти ва фир ме ДОО

„Ге о рад” Пан че во и ДОО „МS 1990” Пан че во
(144/25010)

По след њи по здрав

НЕ НА ДУ 

ОСТО ЈИ НУ

од ко лек ти ва 

GP „Finnet-Inženjering”

(137/250091)

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

По след њи по здрав на -

шој дра гој ба ки

БИ ЉА НИ 

ГЛИ ГО РИН

За у век у ср ци ма тво јих

уну ка: СИ НИ ША, 

НА ТА ША, СЛА ВИ ША,

МАГ ДА ЛЕ НА 

и АЛЕК САН ДАР

(4/249751)

По след њи по здрав на шој 

тет ка МИ РИ

По ро ди це ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ и МА РИЋ

(121/25000)
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У не де љу, 29. ок то бра 2017. го ди не на вр ша ва се че -

тр де сет да на от ка ко нас је на пу стио наш во ље ни

ВО ЈИ СЛАВ МИ ЛЕ ТИЋ

По мен ће мо одр жа ти у До ло ву, у ма лој пра во -

слав ној цр кви, у 11.45.

Су пру га и си но ви с по ро ди ца ма
(56/249881)

28. ок то бра 2017. обе ле жи ће мо го ди ну да на

отка ко нас је на пу стио наш во ље ни

ЧЕ ДО МИР АН ТИЋ

1975–2016.

Ко ли ко ту ге  ста не у јед ној ре чи....

Не до ста јеш.

Отац СТА ЊА и се стра СТА НИ СЛА ВА
(60/249887)

СЕ ЋА ЊЕ

27. ок то бра 2017. го ди не на вр ши ло се де вет го ди на

БРАН КА БО ЈАТ
1950–2008.

Не ма за бо ра ва, ти си у сва ком на шем да ну, де -
вет го ди на без те бе не мо же да узме твој осмех,
до бро ту. Љу бав пре ма те би ја ча је од кра ја.
Чу ва мо те у ср цу.

Тво ји нај ми ли ји
(68/249925)

Три де се то го ди шњи по мен

СИ МО ЂОР ЂИ ЈЕВ СКИ

1987–2017.
Свој жи вот по све тио си на ма. 

Оста је нам да жи ви мо у на ди да си по но сан на

нас, као што смо ми по но сни што си био наш су -

пруг, отац и де да.

Чу ва мо те од за бо ра ва.
(81/249174)

Про шло је пет ту жних го ди на от кад ни је с

на ма

ДРА ГО ЈЕ ЗА РИЋ

Чу ва мо се ћа ње на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(116/250046)

Оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да 11. но вем бра, у

11 са ти, на Но вом гро бљу оба -

вља мо па ра стос за по кој ну 

ЦВИ ЈЕ ТУ 
ДОЈ ЧИ НОВ СКИ

Ожа ло шће ни: су пруг
БО РИ СЛАВ, син ЗО РАН

с по ро ди цом и ћер ка
ЈА СМИ НА с по ро ди цом

(122/250058)

СЕ ЋА ЊЕ на

СЛО БО ДАН КА ВЛАЈ КО ВИЋ  ДА ЦА
2013 – 9. XI 2017.

Вре ме про ла зи, а ту га оста је... Са пле ме ни тим осо би на ма ко је су
Те кра си ле, по но сно чу ва мо успо ме ну на Те бе.

С љу ба вљу: мај ка ВЕ РА, брат ЛО РИС, се стра МЕ РИ и зет WERNER
с де цом

(140/9)

31. ок то бра 2017. на вр -

ши ће се три го ди не от -

кад си нас на пу стио,

наш во ље ни

ЗО РАН 

УРО ШЕВ СКИ

По чи вај у ми ру.

Син ВЛА ДИ МИР 

и мај ка НАЦ КА

(142/250107)

24. ок то бра 2017. за у век

нас је на пу стио наш

дра ги

ПА ВАО КО РАЋ

рођ. 1931.

из Се ле у ша

Веч но за хвал ни 

и не у те шни: су пру га

СМИ ЉА, де ца ПЕ РО,

МИЛ КА и МИ РА 

са сво јим по ро ди ца ма

(120/250005)

„Љу бав је ду га при ли ка за бол”... али и за ра дост и ле пе тре нут ке

ко је смо за јед но про жи ве ли. Хва ла ти за све то.

По след њи опро штај од во ље не ма ме.

МА КРЕ НА ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ
Ње на МА РИ НА

Са хра на ће се одр жа ти  27. ок то бра 2017, у 13 са ти, на Но вом гро -

бљу у Пан че ву.

(135/250091)

МА КРЕ НА ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ
Увек си са на ма у се ћа њи ма

Тво ји нај ми ли ји

(136/250092)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при -

ја те љи ма и по зна ни ци ма да је 20. ок то бра

2017, у 82. го ди ни, пре ми ну ла на ша дра га

ГРО ЗДА ДА КИЋ

1935–2017.
Са хра на је оба вље на 23. ок то бра 2017, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син МИ ЛЕН КО, уну ци 

ДА НИ ЛО и МА РИ ЈА и оста ла род би на

и при ја те љи

(139/250083)

По след њи по здрав на шем во ље ном та ти и де ди

ДИ МИ ТРИ ЈУ 

ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКОМ

1942–2017.

Не у те шне ћер ке БИ ЉА НА 

и ГОР ДА НА с по ро ди ца ма
(30/248911)

19. ок то бра 2017. го ди не, по сле крат ке и

те шке бо ле сти пре ми нуо је наш во ље ни

ЈО ЦА ЂОМ ПА РИН

1949–2017.

С ту гом и бо лом у ср цу тво ји нај ми ли ји:

су пру га ЗО РА, ћер ка АЛЕК САН ДРА и син

МИ ЛО РАД с по ро ди ца ма

(113/250036)

По след њи по здрав

СТА НИ ЈИ 

РА ДО ВИЋ 

ЦИ ЦИ

од му жа РА ДОЈ КА, 

си на ДАР КА, 

уну ке МА РИ ЈЕ 

и уну ка ДУ ША НА

(103/250621)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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

За у век на ша

СЛАВ КА

ЈО КО ВИЋ

21. X 1932 – 21. X 2017.

Син СВЕ ТО ЗАР, сна ја

ГОР ДА НА и уну ци 

НИ КО ЛА и МА ТЕ ЈА

(78/249965)

Наш оми ље ни брат и ујак

ВО ЈА МИ ЛЕ ТИЋ
Пре се лио се у не за бо рав.

ЈЕ ЛЕ НА, МИ ЛИ ЦА и ЉУ БИ ЦА НА У МО ВИЋ

(92/249990)

МИ ЛЕ ЦА РИЋ

И по сле две го ди не но си мо те у ср цу и ми сли ма.

Тво ја по ро ди ца
(25/249797)
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Ше сто ме сеч ни по мен

на шој дра гој ба би

ЉУ БИ ЦИ 

ВУ ЈО ВИЋ

Жи ве ћеш увек у на шим

ср ци ма и се ћа њу.

Унук МИ ЉАН 

и ОЛИ ВЕ РА

(69/249928)

29. ок то бра 2017. на вр ша ва се шест ме се ци од од ла ска на ше во ље не

ЉУ БИ ЦЕ ВУ ЈО ВИЋ

По мен ће мо да ти у су бо ту, 28. ок то бра, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни син СЛО БО ДАН ВУ ЈО ВИЋ и сна ја МА РИ ЈА с по ро ди цом
(77/ф

Про шло је ту жних шест

ме се ци от ка ко ни си с

на ма наш во ље ни

СЛАВ КО 

ЈА ЊИЋ

1940–2017.

Не ка те на ше ми сли за -

гр ле, не ка те по љу бе су -

зе на ше, а успо ме не и 

бес крај на љу бав ко ју си

нам пру жио оста ће

трај но у на шим ср ци ма.

Су пру га  ЗОР КА 

и ћер ке ЈА СМИ НА и

ДРА ГА НА с по ро ди ца ма

(82/249976)

27. ок то бра 2017. го ди не, у 12 са ти, на Но вом

гро бљу, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шој дра гој

МИР ЈА НИ АН ЂЕЛ КО ВИЋ
рођ. Жи ва но вић

По сто ји не што што ни кад не уми ре, то су љу бав

и се ћа ње на те бе. Во ли мо те нај ви ше. Бес ко нач -

но. За у век.

Тво ји нај ми ли ји: син ДЕ ЈАН и ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА
(83/249978)

Ти си нај бо ља ба ка на све ту

МИР ЈА НА АН ЂЕЛ КО ВИЋ

Увек си бри ну ла о на ма и бес крај но ти хва ла на

то ме.

Во ли мо те нај ви ше, од зе мље до не ба и на зад.

Тво ји нај дра жи уну ци: ЈО ВА НА, СТЕ ФАН 

и МА РИ НА
(84/249978)

У су бо ту, 28. ок то бра 2017, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу, да ва -

ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

ЛУ ДВИ ГУ МУ ЈА ГИ ЋУ
Тво ја љу бав и пле мен ти ост је на ша сна га, а тво је ср це наш по нос.
Да ни ни су обри са ли твој лик, ме се ци ни су убла жи ли ту гу. Са мо је
вре ме про шло.

Тво ји: су пру га МА ЦА, ћер ке ГОР ДА НА и НА ТА ША, уну чад 
ИВА НА, ВА ЊА, МАР КО и НИ КО ЛА и зе то ви БО БАН и ЗО РАН

(93/250001)

Еј бре ћа ле

ЛУ ДВИ ГУ МУ ЈА ГИ ЋУ
Тра жим те... а ти у мо јој ду ши скри вен.

НА ТА ША

(94/250001)

ТУ ЖНА ГО ДИ НА

ЂО КА ТО МИЋ БОЛ ТА

У ср цу ту га, на гро бу ти ши на, а у до му на шем ве -

ли ка пра зни на. Не ви ди мо ти очи и не чу је мо

глас, али осе ћам да си ту из ме ђу нас.

Веч но ћеш жи ве ти у мом ср цу.

Ћер ка ОЛ ГИ ЦА, зет ДЕ ЈАН и унук НИ КО ЛА
(98/250012)

ТУ ЖНА ГО ДИ НА

ЂО КА ТО МИЋ
1953–2016.

Са да ка да те ви ше на ка пи ји не ма, оста ла ми ту -
га огром на. Био си чо век ја чи од сте не, без те бе
жи вот ни ка ко да кре не. Сва ку тво ју су зу опла ку -
јем са да, вре ме ми про ла зи, ал’ бол ни ка да. 

Тво ји: ћер ка ВЕ РИ ЦА, зет ДУ ШАН и уну чи ћи
ЈЕ ЛЕ НА и ЂОР ЂЕ

(99/250013)

1. но вем бра на вр ша ва се го ди ну да на

ЂО КА ТО МИЋ

1953–2016.
Зо вем те ти хо, од го во ра не ма. Тво ја уста за у век

су не ма. Про ла зи вре ме, ту гу не бри ше. Се ћа ња

на те бе бо ле све ви ше.

Тво ји: су пру га БЛА ГИ ЦА, ћер ка ЗО РИ ЦА, зет

АЦА и уну чи ћи КА ТА РИ НА, ВУК и НИ КО ЛИ НА
(100/250014)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛУ ДВИГ 

МУ ЈА ГИЋ

Хва ла ти за успо ме не.

ЗА ГА и МИ ЛЕ

(9/249762)

Про шло је ту жних шест ме се ци от ка да ни је с на -

ма на ша ба ба и пра ба ба

ЉУ БИ ЦА ВУ ЈО ВИЋ

Тво ја уну ка ИВА НА, зет ДЕ ЈАН 

и пра у ну ка ДУ ЊА
(118/ф)

СЕ ЋА ЊЕ

на дра гог су пру га, оца и де ду

ЂУ РУ ШУ ЉУ
И по сле пет го ди на, се -

ћа ње на те бе не бле ди.

Сва ког да на си  при су -

тан  у на шим при ча ма,

ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: су пру га, ћер ке,

зет и уну ци

(126/250075)

ДА ВО РУ
Пра ва дру гар ства ни кад

не пре ста ју.

БО КИ

(134/250089)

СЛА ВИ ЦА СТО ЈА НО ВИЋ
Го во ри ла си, ко ли ко се во ли! А ни ка да ко ли ко бо ли...

Тво ји нај ми ли ји

(138/250094)

Ре као би: „Дан да ље, до бра не ма, а зло ни је до ди ја ло.”

ВЕЉ КО ОПАР НИ ЦА

2012–2017.
Успо ме не жи ве у ср ци ма ње го вих нај ми ли јих

(143/ф)

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.

Ше сто ме сеч ни по мен

на шој дра гој

ЉУ БИ ЦИ 
ВУ ЈО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва -
њем но си мо те у ср цу и
чу ва мо од за бо ра ва.

Сна ја НА ДА, уну ка 
МИ ЛИ ЦА, зет НЕ НАД 

и пра у ну ка ПЕ ТРА

(145/250110)
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СЕ ЋА ЊЕ

ЦВИ ЈО ЂУ РИЋ

30. X 1973 – 30. X 2017.

Го ди не про ла зе, али љу -

бав, се ћа ња и ту га веч но

тра ју.

Ћер ка ЉИ ЉА НА

(1/249730)

У су бо ту, 28. ок то бра

2017. да ва ће мо го ди шњи

по мен на шем дра гом

АЛЕК САН ДРУ

РУ ЖИ ЋУ

Вре ме про ла зи, а ту га,

бол и пра зни на оста ју

за у век.

Тво ји: су пру га 

АН ЂЕЛ КА, 

син МИ ЛАН, 

сна ја ГОР ДА НА и уну ци

АЛЕК САН ДАР 

и ВЛА ДИ МИР

(13/249769)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

28. ок то бра

ЈО ВАН ЧА ВИЋ
Тво ја по ро ди ца

(2/249745)

28. ок то бра на вр ша ва се го ди на од смр ти

ЈО ВА НА ЧА ВИ ЋА

Не до ста јеш нам Јо ви це.

БА НЕ, ИВА НА, ДЕ ЈАН, ЈЕ ЛЕ НА, 

МА РИ ЈА и СО ФИ ЈА 

КА РА ВЛА
(31/249814)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВАН КА НАЧ КИ
26. X 2003 – 26. X 2017.

Љу бав и по што ва ње тра ја ће за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(24/249788)

Про шло је шест ме се ци от ка ко нас је на пу сти ла

на ша се стра

ПЕ ТРА УГРЕН

Се стре: ДРА ГИ ЦА, ЉУ БИ ЦА и МИ ЦА 

с по ро ди ца ма
(32/249833)

Ту жно се ћа ње на мо ју

се стру

ПЕ ТРУ УГРЕН

Се стра МИ ЦА

(34/249835)

Про шло је че тр де сет ту жних да на от ка ко ни је с на ма на ша дра га

НА ДА ТА ДИЋ
Вре ме не мо же да ума њи бол ко ји ће веч но би ти део на ших жи во та. 

Во ли мо те бес крај но и мно го нам не до ста јеш.

Веч но ту жни: су пруг МИ КАЈ ЛО и ћер ка АН ДРИ ЈА НА

(21/249785)

29. ок то бра на вр ша ва се два де сет де вет

го ди на од из не над ног од ла ска на шег дра -

гог и во ље ног и ни кад не за бо ра вље ног си -

на и бра та

БО ШКА ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋА

БО БА НА
Дра ги наш во ље ни Бо бо веч но ћеш жи ве -

ти с на ма.

Твој та та ЉУ БА, мај ка ЈО ВАН КА и се стра

СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(23/249787)

Про шло је шест ме се ци от ка ко је оти шла мо ја дра га

се стра

ЉИ ЉА НА МАР КУШ
У су бо ту, 28. ок то бра, у 12 са ти, на гро бљу Ко теж, одр -
жа ће се по мен.

(35/249389)

Че ти ри го ди не от ка ко ни је с на ма наш

МИ ЛО РАД ЈЕ РЕ МИЋ
про фе сор де фек то лог

30. X 2013 – 30. X 2017.

За бо рав не по сто ји док жи ве они ко ји те

во ле.

Тво ји: су пру га ЈАР МИ ЛА, ћер ка 

МИР ЈА НА, зет ЖЕЉ КО, уну ци МИ ЛОШ 

и ФИ ЛИП, по ро ди ца ЗА РИН ГЕР 

и бра та нац СЛАВ КО

(96/250005)

28. ок то бра, у 11.30, на Но вом гро бљу у Пан че ву, да -

ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

СИ МИ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ

1945–2017.

С ве ли ким по што ва њем и ту гом тво ји: МИ ЛАН, 

АН ЂЕЛ КА и РА ДОЈ КА

(97/250007)

У су бо ту, 28. ок то бра, у 11 са ти, да је мо че -

тр де се то днев ни по мен 

СА ВИ КР ЧА ДИН ЦУ

С љу ба вљу и по што ва њем но си ће мо те у

на шим ср ци ма и чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(67/249907)

Де се то го ди шњи по мен

ВЕ СЕ ЛИН КА НИ КО ЛО СКА
Вре ме ни је ума њи ло ту гу и бол.
Успо ме не нам не да ју да те за бо ра ви мо.

Во ле те тво ји ИВАН ЧО, ПЕ РО и ЉИ ЉА

(85/249982)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВО МИР 

РА ЈА КОВ ЛА ЛА

28. X 1993 – 28. X 2017.

Увек си при су тан у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Во ли мо те.

Су пру га с де цом

(80/249953)

28. ок то бра на вр ша ва

се ту жна го ди на от ка да

ни је с на ма наш дра ги

отац, де ка и пра де ка

ДРА ГО ЉУБ 

МА РИН КО ВИЋ

1934–2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји

(57/249882)

24. ок то бра на вр ша ва

се го ди на од смр ти на -

шег дра гог

МИ ЛА НА 

КО ВА ЧЕ ВИ ЋА

2016–2017.

С љу ба вљу и по што ва -

њем но си мо те у ср цу и

чу ва мо од за бо ра ва.

Тво је: ДЕ СА, ВЕ СНА 

и АЛЕК САН ДРА

(106/250029)

22. ок то бра 2017. на вр ши ло се шест ме се ци от кад ни је

ви ше с на ма на ша

ВИ О ЛЕ ТА БЛА ГА
19. XI 1963 – 22. IV 2017.

По ро ди це БЛА ГА и КО СТИЋ

(76/249963)

28. ок то бра 2017, у 11

са ти, одр жа ће се по лу -

го ди шњи по мен на шем

дра гом оцу и де ди

ЖИ ВО ЈИ НУ
МЛА ДЕ НО ВИ ЋУ
За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Тво је ћер ке: ГОР ДА НА
и СУ ЗА НА 

с по ро ди ца ма
(53/249874)

Про шло је че тр на ест го ди на од твог од ла ска, а

ту га и бол не пре ста ју

ЖИ ВАН КА НАЧ КИ

2003–2017.

Мај ка ДО БРИ ЛА КА НАЧ КИ, уну ка ОЛ ГИ ЦА, зет

ЗО РАН и ћер ка ТА МА РА МИ ЛО СА ВЉЕВ
(70/249939)
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ПО МЕН

25. X 1990 – 25. X 2017.

РУ ЖИ ЦА 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

из Омо љи це

За у век у ср ци ма ње них

нај ми ли јих

(6/р)

У су бо ту, 28. ок то бра, у

11.30, на Но вом гро бљу,

одр жа ће се ше сто ме -

сеч ни по мен на шој 

МА ЈИ 

ПО ПОВ СКИ

Ни јед но вре ме не ће из -

бри са ти ту гу и се ћа ње

на те бе.

Не до ста јеш...

Тво ја по ро ди ца

(12/2149767)

РА ДО МИР
КР СМА НО ВИЋ

С по што ва њем се се ћа мо
те бе.
Зет МИ ЛАН БЈЕ ЛА НО ВИЋ

с по ро ди цом
(17/249775)

На вр ша ва се го ди на да -

на од смр ти мо га су пру га

РА ДО МИ РА 

КР СМА НО ВИ ЋА

По чи вај у ми ру.

Су пру га НА ДА

(18/249778)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО МИР 

КР СМА НО ВИЋ
Дра ги те чо, не до ста је

нам твој ве дри дух и

тво ја енер ги ја.

Сва сти ка ЈО ВАН КА,

АН ДРИ ЈА НА 

и АЛЕК САН ДАР

с по ро ди ца ма

(19/249778)

СЕ ЋА ЊЕ

БО РИ СЛАВ

ЖАР КОВ

1993–2017.

Го ди на је пу но, а ту га је

све ве ћа.

Тво ја мај ка МИЛ КА

(20/249782)

28. ок то бра 2017. да ва ће мо го ди шњи по мен у

Стар че ву

ЈЕ ЛИ ЦИ РИ СИ МОВ СКИ
1957–2016.

Вре ме ле пих успо ме на о те би да те ни кад не за -
бо ра ви мо и во ли мо. Оста је се ћа ње и веч на ту га
за то бом. Во ље ни ни кад не уми ру.

Су пруг СЛА ВЕ, син АЛЕК САН ДАР, 
ћер ка САН ДРА, уну ци ДА ВИД, СО ФИ ЈА 

и СЛА ВЕ, сна ја МИ ЛИ ЦА и зет ТИ БОР
(22/249786)

Ше сто ме сеч ни по мен

МА ЈИ 

ПО ПОВ СКИ
Ту жна је је сен без те бе,

без твог осме ха и тво јих

ша ла. Не ка те ан ђе ли

чу ва ју.

Твој де да МИ ЛАН, уј ка

РА ДОШ, уј на НЕ НА 

и брат БО ЖИ ДАР

(16/249771)

СЕ ЋА ЊЕ

1. XI 2006 – 1. XI 2017.

РА ДО ВАН

ДЕ БЕ ЉАЧ КИ

С љу ба вљу и по но сом чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји: су пру га АН ЂА,

ћер ке ЗО РИ ЦА

с по ро ди цом и ИВА НА

(14/249770)

На вр ша ва се че тр де сет да на от ка ко је умро

ЉУ БО ДРАГ МИЉ КО ВИЋ
1944 – 19. IX 2017.

Љу бо, тво јим од ла ском оста вио си ве ли ку пра -

зни ну у на шим ду ша ма,  а ти си у не бе ском ра ју,

што си и за слу жио сво јом че сти то шћу.

По ро ди ца ЂОР ЂЕ ВИЋ
(26/249799)

27. ок то бра 2017. на вр -

ша ва се два на ест го ди -

на од смр ти мог оца

ЈО ВА НА 

УЗЕЛ ЦА

Твој син СА ША

(5/249753)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

АН ДРЕ ЈА СТОЈ СА ВЉЕ ВИЋ

2012–2017.

Опе лом, 27. ок то бра 2017. го ди не, у 9 са ти, на

Пра во слав ном гро бљу у Вла ди ми ров цу (Ко ло ни -

ја), обе ле жи ће мо го ди шњи цу смр ти.

По ро ди ца
(10/214976)

Да нас, 27. ок то бра 2017. го ди не на вр ша ва се пет

го ди на од смр ти на шег су пру га, оца, де де и све кра

СВЕ ТО ЗА РА МАК СИ МО ВИ ЋА

1937–2012.

Во ле ли смо те, во ли мо те и во ле ће мо те док по -

сто ји мо.

Тво ја по ро ди ца
(36/249841)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂОР ЂЕ ВИЋ

ВУ КО СА ВА                             СТАН КО
рођ. Су бо тич ки                                      дипл. инж. агро но ми је

1997–2017.                                                    1995–2017.

Ве ли ко, не из мер но хва ла за све ле по и пле ме ни то што су нам да -
ро ва ли, а што нам је олак ша ло и улеп ша ло на ше жи во те. 

Ћер ка  ВЕ РИ ЦА, унук ДРА ГАН и зет ВЛА СТИ МИР МО ЦА
(48/249861)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

дра гој

ВЕ РИ
29. X 2017.

По ро ди ца СТО ИЛ КОВ СКИ
(51/249870)

СЕ ЋА ЊЕ

25. X 2007 – 25. X 2017.

РАД МИ ЛА

ЕЋИ МО ВИЋ

Чу ва мо успо ме не на те бе.

Тво је: сна ја АН ЂА 

и бра ти чи не ЗО РИ ЦА 

и ИВА НА

(15/249771)

27. ок то бра 2017. на вр ши ће се шест ме се ци од

смр ти на шег дра гог су пру га, оца, де де и све кра

ДРА ГУ ТИ НА СЕ КУ ЛИ ЋА

1933–2017.

Тво ји нај ми ли ји
(27/249800)

ИШТВАН ЖОК

1999–2017.

Не за бо рав на љу бав

пре ма те би ја ча је и од

смр ти.

Су пру га ЈУ ЛИ А НА 

с де цом

(37/249852)

29. ок то бра 2017 је три

го ди не ту ге за на шим

Ла ки јем

ЉУ БО МИР 

НИ КО ЛИЋ 

ЛА ЛА

Та ко нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(49/249864)

25. ок то бра на вр ша ва се де сет ту жних го ди на от -

кад нас је на пу сти ла на ша во ље на

РАД МИ ЛА ЕЋИ МО ВИЋ

Веч но ће нам оста ти у ср ци ма.

Ње на по ро ди ца ЕЋИ МО ВИЋ
(52/249872)

25. ок то бра 2017. на вр -

ша ва ју се че ти ри  го ди -

не од смр ти на ше

ЈА СМИ НЕ 

ПО ПОВ

1954–2013.

Успо ме ну на њу чу ва

ње на по ро ди ца

(65/249898)

На вр ша ва се че тр де сет

го ди на од смр ти дра гог

су пру га и оца

ТО МИ СЛА ВА

КЕ ПИ ЋА

Ни ка да га не ће 

за бо ра ви ти су пру га

РАД МИ ЛА с де цом

(114/250039)

26. ок то бра 2017. на вр ша ва се се дам на ест го ди -

на од пре ра не смр ти на ше дра ге

МИР ЈА НЕ БАЛ ТИЋ
1. I 1949 – 26. X 2000.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди це 

БУ РИЋ и БАЛ ТИЋ
(62/249890)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО ГА ВРИ ЛО ВИЋ
26. X 2010 – 26. X 2017.

Не до ста јеш нам ја ко, сва ког да на, свих ових го -

ди на.

С љу ба вљу тво је: ЉИ ЉА НА, ЈО ВА НА, ДРА ГА НА

и МИ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма
(72/249948)



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
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Информације о телефонским претплатницима  . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
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Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања)  . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208

ЈП „Србијагас” (рекламације)  . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица  . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3370-031, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба  . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . 318-958
Комунална полиција  . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48  . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пру жа вам се из ван ред на мо -
гућ ност да уло жи те у по сао ко ји
сте до са да са мо при жељ ки ва ли.
На ду ге ста зе то мо же би ти ис -
пла ти ва ин ве сти ци ја, али па жљи -
во би рај те са рад ни ке. Парт нер
ће се тру ди ти да вам при у шти
див не тре нут ке. Не са ни ца.

Шта год да ра ди те, на ла зи те за -
до вољ ство у то ме, али и ис пла ти -
ће вам се. Ве ћи нов ча ни до би так
би ће из не на ђе ње. Играј те лу три -
ју, мо гло би да вам се по сре ћи,
али не пре те руј те. Про бле ми са
же лу цем. Ми ран љу бав ни пе ри -
од.

Ако из ове игре же ли те да иза ђе те
као по бед ник, би ло би по жељ но да
по тра жи те по моћ. Ве ли ке иде је по не -
кад је те шко спро ве сти у де ло са мо -
стал но. Не ме њај те свет, ме њај те се -
бе и не до жи вља вај те све лич но. Мо -
гу ћа ане ми ја. Ни је парт нер та ко лош,
са мо га по не кад тре ба са слу ша ти.

Мо гу ће је да ће до ћи до не ке
ре ор га ни за ци је та мо где тре нут -
но ра ди те и вр ло је из ве сно да ће
то об у хва ти ти и вас, нај ве ро ват -
ни је про ме ном рад ног ме ста, па
чак и згра де у ко јој ра ди те. Бо ло -
ви у до њем де лу ле ђа. Про во ди -
те вре ме с бли ским љу ди ма.

Кад по ми сли те да је го то во, до -
ла зи спас. Не за сту пај те ми шље -
ње ве ћи не, јер ће те у пре суд ном
тре нут ку оста ти без по др шке.
Стр пи те се ма ло. Кра ћи пут је ис -
пла тив. У љу ба ви сле де пе ри од
ста бил но сти и ве ли ка по др шка
парт не ра. Бо ло ви у вра ту.

Ве ро ват но ће те ра ди ти два-три
по сла исто вре ме но. Не ки од њих
ће зах те ва ти и че ста пу то ва ња, а ви
сте по ма ло умор ни. У игри је ве ли -
ки но вац, мо жда и про да ја не ке не -
крет ни не. Не бу ди те бр зо пле ти. Не
кри ви те парт не ра баш за све, пру -
жи те му ру ку, лак ше је удво је.

На по љу фи нан си ја си ту а ци ја је
ве о ма про мен љи ва. Ста ри про -
бле ми по ла ко по чи њу да се ак ти -
ви ра ју и ово је вре ме кад мо ра те
да их ре ши те. Не са њај те отво ре -
них очи ју. Парт нер се већ одав но
по вла чи због ва ших из ли ва нер -
во зе. Па зи те се по вре да.

Не пра ви те ра ди кал не ре зо ве.
Ако баш мо ра те, иди те на пут ко ји
ду го пла ни ра те. По сао жи во та вам
је на до хват ру ке – не ко ли ко де та ља
и оства ри ли сте свој сан. Парт нер
вам пру жа по др шку, али и ви се
ма ло ви ше отво ри те, на смеј те се,
за пе вај те... Сто мач ни про бле ми.

Нај ви ше вре ме на про во ди те на
по слу, јер сте ту нај си гур ни ји.
Ако не ма те оба ве зе, ви их са ми
ство ри те. Не су гла си це с по ро ди -
цом и парт не ром су све уче ста -
ли је. Пре ду зми те не што да то
сре ди те, јер ви иза зи ва те љу бо -
мор не сце не. Ви ше спа вај те.

Од ре ди те при о ри тет не жи вот не
ци ље ве и до бро раз ми сли те пре
не го што кре не те у раш чи шћа ва -
ње. Све је на кли ма вим но га ма,
али ни шта се не ре ша ва са мо од
се бе. У љу ба ви сте не си гур ни у
осе ћа ња осо бе ко ју ду го зна те. Ор -
га ни зуј те су срет и до бар раз го вор.

Про ве ри те све до ку мен те, чи тај те
их оно ли ко пу та ко ли ко је по треб но
ка ко би сте би ли си гур ни да не ће те
по гре ши ти. По слов ни пут ће вам
по мо ћи да ис пли ва те на по вр ши ну
и јед но вре ме се ту и одр жи те. Не
ула зи те у су ко бе на по слу. По моћ и
по др шка до ла зе из ку ће.

Го ми ла не ре ше них пи та ња у ве зи
с на след ством. Пре оп те ре ти ли сте
се бе кре ди ти ма или не пла ни ра ним
ку по ви на ма. Ста ви те тач ку на све
то. Но вац ко ји оче ку је те ма ло ће
ка сни ти, па се ре ор га ни зуј те што
пре мо же те. Парт нер по су ста је,
као да бе жи. Мо гу ће су алер ги је.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
24. сеп тем бра: Ва лен ти ну – Јо ва на Јар ко вач ка и Дра ган Ада мо вић; 25. сеп тем бра: Со фи ју –

Да ни је ла Ми ло са вљев и Дра ган Пут ник; 28. сеп тем бра: Ле о но ру – Ве ра Ни ка; 1. ок то бра: Тео-

ну – Сте ла Ше вер и Пан те ли ја Су бо тић; 3. ок то бра: На та ли ју – Дра га на Ди мић; 5. ок то бра: Те -

су – Зо ри ца Бе ла нов и Ми клош Стој ков; 6. ок то бра: Ану – Је ле на Ђор даш и Да ни ел Ге ор ге; 7.

ок то бра: Та тја ну – Ива на Ла за ре вић и Ср ђан Ми ла но вић; 9. ок то бра: Ма ри ју – Ве сна и Ми ро -

слав Го лу бо вић, Ду њу – Ве сна и Пе ри ца Ђер ма но вић, Ама ли ју – Кри сти на Бра во Јан ков и Но ви -

ца Јан ков, Ста шу – Је ле на и Алек сан дар Ер ња ко вић, Лен ку – Да ни ца и Бо јан Ћук; 10. ок то бра:

Ле ну – Мо ни ка Ке мењ и Игор Ни ко ди је вић; 11. ок то бра: Ан ђе лу – Сне жа на Ио а на и Да ни јел Ми -

шко вић; 12. ок то бра: Ми ну – Ан ђе ла и Че до Лу кић, Ми ли цу – Ма ри ја на и Вла дан Мар ко вић; 15.

ок то бра: Ни ну – Ива на и Да ни јел Вла ду лец. 

До би ли си на
18. сеп тем бра: Ми ља на – Јо ва на Ми нић и Ми лан Де ја но вић; 23. сеп тем бра: Ву ка – Су за на и

Јо ван Ни ко лић; 24. сеп тем бра: Кар ло са – Ти меа Ду даш и Јо жеф Ко со; 25. сеп тем бра: Јо ва на

– Алек сан дра Цвет ко вић и Или ја Ва си ље вић; 29. сеп тем бра: Лу ку – Ива на и Не над Угље шић;

2. ок то бра: Кри сто фе ра – Еми лиа Па вло ко ва и Са ша Су ва ча ров; 7. ок то бра: Ду ша на – Ве сна

и Пе тар Ме до нић; 8. ок то бра: Ми ли ју – Је ле на и Не над Сте во вић, Сте фа на – Мар ти на и Ми ро -

слав Хлав ча; 9. ок то бра: Ан дре ја –  Бар ба ра Бун дра Кам бер и Не над Кам бер, Да ни ла – Ду ња

и Ве ли мир Бе а то вић, Вик то ра – Да ли бор ка и Ми ро слав Та сић; 11. ок то бра: Го ра на – Гор да на

и Иван Мар ко вић; 12. ок то бра: Во ји на – Ка та ри на и Пре драг Мра о вић, Ан дре ија – Ва лен ти на

и Мир ћа Ште фља; 13. ок то бра: Јо ва на – Ни ко ле та и Ср ђан Осто јић, Ва њу – Ти ја на и Мар ко

Осто јин, Ву ка ши на – Ми ли ца и Зо ран Мла де но вић. 

ВЕН ЧА НИ

14. ок то бра: Го ра на Сто ја но вић и Дра го мир Аћи мов, Свје тла на Гли шић и Дра ган Ми хај ло вић,

Сло бо дан ка Же ра јић и Мар ко Опа чић, Јо ва на Ко зак и Дар ко Не дељ ко вић; 15. ок то бра: Да ни ца

Про лић и Narcis Ionut Tendeleu, Та ма ра Мир ков и Да ни ло Ста јић; 19. ок то бра: Алек сан дра Че -

ви зо вић и Ми о драг Ми лен ко вић, Са ња Сте ва но вић и Го ран Ви да ко вић, Мар ги та Ми ло ше вић и

Вла дан Пе ро вић.

УМР ЛИ

11. ок то бра: Ђур ђев ка Бе рац ка (1942); 12. ок то бра: Ма ри ја Ба ба (1959), Ми лан Ди зи ја (1951);

13. ок то бра: Ђу ра Стан ков (1952), Ире на Ли бер (1931), Ми хаљ Че ке (1969); 14. ок то бра: Ја но

Кри што фик (1953), Дрин ка Ми хај ло вић (1937), Бор ка Ни ко лић (1937), Зо ри ца Пе тро вић (1951);

15. ок то бра: Мил ка Сто јан че вић (1951), Спо мен ка Ада мов (1951), Зо ран Грек (1945); 16. ок то -

бра: Је ле на Та сић (1935); 17. ок то бра: Љу би ца Осто јин (1936), Дра ган Ми тић (1946), Ра ди ша

Илић (1944); 18. ок то бра: Би ља на Гли го рин (1947), Здрав ко Ко јић (1937); 19. ок то бра: Ни ко ла

Гр чић (1945), Ма ри ја Ан ку цић (1934), Мил ка Тон ко вић (1925). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Укр ште ни ца:по шта ри на, аспи ра тор, Блер, Са ва, Лок,
ки кот, Об, да нас, ома ма, ар, оде ло, рђа, си ти, узак, Ита ли ја ни, Ми ла -
но вић. Укр ште ни сло го ви 4 х 4: Мин да нао, да ти ра ти, на ра ци ја, оти -
ја тар. Су до ку: 219587364, 538642791, 467139825, 724315986,
891264537, 653798142, 942871653, 186453279, 375926418. Ана гра -
ми: (1) де пи ла тор, (2) Ира кли он, (3) Вла ди мир Шти мац, (4) ме ди -
цин ска се стра, (5) тај ни агент.

ВО ДО РАВ НО: 1. так са за по штан ске услу ге, 2. уси си вач, 3. бри -

тан ски по ли ти чар (То ни) – нај ве ћа при то ка Ду на ва у Ср би ји, 4.

ен гле ски фи ло зоф (Џон) – гла сан смех, 5. ре ка у Си би ру – овог

да на, 6. ома мље ност – сто ква драт них ме та ра, 7. оде жда, оде ћа

– ко ро зи ја, 8. на хра ње ни – те сан, та нак, 9. жи те љи др жа ве на

Апе ни ни ма, 10. наш про сла вље ни ва тер по ли ста (Игор).

УС ПРАВ НО: 1. име сли ка ра Пи ка са – сем, 2. из во је ва ти сло бо -

ду, 3. сла ни на (нем.) – ков ни хе миј ски еле мент, 4. ста ри фе нич -

ки град – ле по ти ца у ко ју се, пре ма Би бли ји, за љу био Сам сон, 5.

сим бол ар го на – на ко ју стра ну – при то ка Ду на ва у Ау стри ји, 6.

при то ка За пад не Мо ра ве – ујак од ми ла, 7. Оди се је во остр во –

де сна при то ка Дри не, 8. ста нов ни ци нај ве ћег гра да у Вој во ди ни,

9. хе лен ски пе сник из 3. ве ка п. н. е. – наш песник (Милан).
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УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. остр во у Фи ли пин ском ар хи -

пе ла гу, 2. ста ви ти да тум на до ку мен ту, 3. при по ве да ње

(лат.), 4. ле кар спе ци ја ли ста за бо ле сти уха.

АНАГРАМИ

(1) УКЛА ЊА ДЛА КЕ

(3) НАШ 

КО ШАР КАШ

(4) БДИ НАД БО ЛЕ СНИ КОМ (Р = K)

СТРЕС НА ДИ МА И СР ЦЕ

(5) ДЕ ТЕК ТИВ

ТАЈ ТИ НАГ НЕ

(2) ГРЧ КА ЛУ КА

To je ДАР ЛЕ ПО ТИ

те ла да ме сва ке,

њи ме она ски да

не же ље не дла ке.

„МА ЛИ”,

ТИ ДР МАШ

ВИЦ

КА РО ЛИ НИ

зна но ни је 

да са Кри та

л у к у  кри је.

СУДОКУ

2 9 5 6 4

9

4 7 3 5

4 1 5 9 8

8 7

5 3 7 9 1

9 7 6 3

8 4

3 7 6 4 8



Пра ви спек такл виђен је у
дво ра ни „Апо ло” у четвр так,
19. окто бра, а раз ло га за сла -
вље било је ни мање ни више
него хиља ду. Упра во толи ко
пута Бра ни слав Ђеко вић огла -
сио се с тала са Радио Пан че -
ва у сво јој аутор ској еми си ји
под нази вом „All You Need Is
Rock’n’roll”.

Једи ни дока за ни ото ри но ро -
кен ро лог на овим про сто ри ма,
жива леген да и добри дух овог
гра да, гото во пола века посве -
ћен је миси ји шире ња нај здра -
ви је зара зе на све ту, сви ма зна -
не као рокен рол, те кул ту ре
мира, толе ран ци је и спа ја ња.

Нека да је орга ни зо вао и
водио чуве не гита ри ја де, а већ
девет на ест годи на, с ради ја,
сре дом гре је душе број них

роке ра, бај ке ра и дру гих људи
добре воље.

– Све је кре ну ло 18. новем -
бра 1998. годи не као подр шка
тек осно ва ним „Којо ти ма”, да
би нешто касни је еми си ја
доби ла сада шњи фор мат. С
том раз ли ком што већ неко

вре ме, нажа лост, не иде мо у
етар целе ноћи. У овој ери
модер них тех но ло ги ја све
више слу ша ју нас и људи који

су у потра зи за егзи стен ци јом
напу сти ли наш град, па се у
про грам укљу чу ју Пан чев ци
расе ље ни, како волим да
кажем, од Оклан да, пре ко
Бахре и на, до Ван ку ве ра. „All
You Need Is Rock’n’roll” за њих
пред ста вља зву ке род ног кра -
ја, а за мене тре ће чедо од
непро це њи вог зна ча ја, поред
ћер ки Вир џи ни је и Џор џи је –
каже Ђека.

Увек је рас по ло жен да у еми -
си ју позо ве мла де наде како би
ужи во пока за ли шта зна ју, а

наро чи то га усре ћу је када на
стејџ изве де неко ли ко гене ра -
ци ја, као што је слу чај с јед -
ним од првих рок музи ча ра у
Пан че ву – Душа ном Гро зди -
ћем, њего вим сином и уну ком.

Слич но је било и на поме ну -
том кон цер ту у „Апо лу”, у част
култ не еми си је, када су на бину
иза шле „Дома ћи це” у саста ву
Мизге, Жаре и Гури је, чији је
син Михај ло отпе вао чуве не
„Даи ре” и неко ли ко нуме ра, а
одмах затим је рас ко шне гла -
сов не могућ но сти пока за ла и
мла да Ања Алек сић. Те ноћи
сви ра ле су и јуно ше из бен да
„Рам па”, ина че нај мла ђи пола -
зни ци шко ле „Гит-арт” Зора на
Или ћа. Дога ђај су уве ли ча ли и
неза о би ла зни „Про фе со ри Гим -
на зи је”, поја ча ни саста вом „200

плус”, затим „Блуз дели верс”,
„Trouble Heart” и „The Friži-
ders”, а фешту су окон ча ли
стар че вач ки „Кре а тив ни неред”
и „Фифи му ра и при ја те љи”.

Још јед на од Ђеки них врли -
на је пле ме ни тост, па је на
њего ву ини ци ја ти ву при ку пље -
на нема ла сво та нов ца за
помоћ обо ле лом буб ња ру Саши
Буку ру.

И још нешто: пре три месе -
ца пан че вач ки ото ри но ро кен -
ро лог, зајед но с тон-мај сто ром
Мар ком Дими три је ви ћем,
запо чео је нови про је кат под
нази вом „Ђеки на роко те ка”.
Еми си је иду из њего вог ста на,
пра вог рокен рол гне зда, како
су пре неки дан при ме ти ли
врсни гита ри сти Тођа (Жељ ко
Тође раш) и Цале (Коза ки је -
вич). Про грам се одви ја поне -
дељ ком и четврт ком од 20 сати
на сај ту К-013 и на Ђеки ном
„Феј сбук” про фи лу.

Због све те посве ће но сти
пра вим (рокен рол) вред но сти -
ма нима ло не тре ба да чуди
што су га Удру же ње рок музи -
ча ра и гру па гра ђа на пред ло -
жи ли за Новем бар ску награ ду
Гра да Пан че ва. Ђека тако
нешто сигур но заслу жу је, јер
мало је енту зи ја ста који с толи -
ко искре но сти и чисто те, без
ика кве при ми сли о мате ри јал -
ној сатис фак ци ји, ула жу неиз -
мер ну коли чи ну тру да у про -
мо ци ју Пан че сте ра.

Петак, 27. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

29ФОТО-РЕПОРТАЖE

Штанд под нази вом „Пан че -
вач ко чита ли ште”, као и рани -
јих годи на, сме штен је у Хали
4 и на њему се нала зе публи -
ка ци је које су пре свих изда ли
Исто риј ски архив, Град ска
библи о те ка и Кул тур ни цен тар
Пан че ва.

У послед њој наве де ној уста -
но ви запо слен је Дејан Гаће ша,
који ових сајам ских дана на
поме ну тој лока ци ји оба вља
уло гу дома ћи на. Он наво ди да
то што се Пан че во шести пут
поја вљу је на тако еми нент ној
мани фе ста ци ји, пред ста вља
лепу тра ди ци ју, као и начин да
се афир ми шу наша кул ту ра и
умет ност.

– Има мо за сва ког по нешто.
Ту су, пре све га, изда ња Исто риј -
ског архи ва, која доча ра ва ју Пан -
че во из про шло сти. Кул тур ни
цен тар се фоку си рао на стрип,

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Мир ка 
и Слав ка
Две „сестре”, ста ре три и по месе -
ца, недав но су изба вље не с неми ло -
срд них ули ца. Сада су очи шће не од
пара зи та, вак ци ни са не су и довољ -
но ста са ле да тра же вла сни ке који ће их збри ну ти пред зиму.

Мир ка и Слав ка су пре див не, вео ма весе ле и захвал не за држа -
ње. Про сто рече но, ко може да одо ли тим памет ним оки ца ма?

Иако то ника ко није услов, било би пожељ но да буду удо -
мље не зајед но.

Све дру ге инфор ма ци је могу се доби ти на кон такт-теле фон
062/204-573.

Чиста трој ка
Пре слат ки штен ци, ста ри око два
месе ца, који сада већ само стал но
једу, тра же сигур не домо ве.

Ове три жен ки це сада су очи шће -
не од пара зи та, па чисте и уред не
зах те ва ју само мали кутак у нечи јој
кући или дво ри шту. Биће сред њег
раста, виси не коке ра, јед на је црна
и чупа ва, док су две крат ко дла ке.

Могу ћа је бес плат на сте ри ли за ци ја по удо мља ва њу, када
за то дође вре ме, а кон такт-теле фон је 064/217-48-80.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Већ од самог стар та у неде љу,
22. окто бра, било је јасно да ће
Међу на род ни сајам књи га
поно во бити добро посе ћен и
на висо ком нивоу. То се виде -
ло и на самом отва ра њу, које
су божан ским гла со ви ма укра -
си ла бра ћа Тео фи ло вић.

Тог дана на овој пре сти жној
мани фе ста ци ји обре ла се и еки -
па „Пан чев ца”, када је, поред
оста лог, посе ти ла и вео ма садр -
жа јан штанд нашег гра да.

Глав на тема ово го ди шњег пра -
зни ка књи ге, којом се пред ста -
вља ју Немач ка, Аустри ја, Швај -
цар ска и Лих тен штајн, назва на
је „Чети ри земље – један језик”,
а јед на од нај ва жни јих гошћи
је нобе лов ка Хер та Милер,
Неми ца рође на у Руму ни ји.

По све му оста лом, шезде сет
дру ги сајам не раз ли ку је се
пре ви ше од неких прет ход них.
Поред већ увре же них гужви и
гла му ро зних штан до ва нај ве -
ћих кућа, као што су „Лагу на”,
„Вул кан”, „Сами здат” или
Завод за изда ва ње уџбе ни ка, ту
је и сија сет малих изда ва ча.

Није недо ста ја ло ни позна -
тих лич но сти, па су тако сво је
књи ге пот пи си ва ли разни спи -
са те љи – од реци мо Љиља не
Хабја но вић Ђуро вић, пре ко
Весне Дедић и Воји сла ва
Шеше ља, па дo седам на е сто го -
ди шње Мари је Жежељ, међу
тинеј џе ри ма убе дљи во нај по -
пу лар ни је срп ске бло гер ке,
која је, поред оста лог, недав но
изда ла књи гу за јед ну вели ку
изда вач ку кућу.

У целом том шаре ни лу од
књи га нашло се места и за оне
који у добром све тлу пред ста -
вља ју наш град.

НАШ ЛИСТ НА ШЕЗДЕ СЕТ ДРУ ГОМ ПРА ЗНИ КУ КЊИ ГЕ

И ПАН ЧЕ ВО (САДР ЖА ЈАН) ШТАНД ЗА САЈАМ ИМА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ова квих стри по ва нема на дру -
гим мести ма; ката ло зи су увек
инте ре сант ни, а чак је мали
про блем то што се изда ња
Исто риј ског архи ва не про да -
ју, буду ћи да мно ги желе да их
купе.

Горан Тра и ло вић из Град ске
библи о те ке, прак тич но коор ди -
на тор пан че вач ког штан да,
наво ди да посе ти о ци с мно го
пажње раз гле да ју наша изда ња.

– Прва про да та књи га је
„Библи о те ка кроз вре ме”, а
оче ку јем да ће и убу ду ће добро
ићи, јер се ради о вред ном
делу. Нешто књи га и покла ња -
мо, пре све га колега ма с који ма

се тру ди мо да успо ста ви мо
сарад њу. Реци мо, одмах до нас
је штанд Библи о те ке гра да
Бео гра да, па смо се с њима
мал те не дого во ри ли да јед на
њихо ва изло жба госту је у Пан -
че ву. Било је и кон та ка та с
коле га ма из Зре ња ни на, Ужи -
ца, Кра ље ва... – исти че Тра и -
ло вић.

Још увек има сасвим довољ -
но вре ме на до неде ље, 29. окто -
бра, да сви покло ни ци књи ге
посе те сајам и, нарав но, „Пан -
че вач ко чита ли ште”, као и про -
мо ци је књи га наших сугра ђа -
на, које су на про гра му у
четвр так и петак.

ПОВО ДОМ ХИЉА ДИ ТЕ ЕМИ СИ ЈЕ „ALL YOU NEED IS ROCK’N’ROLL”

Фешта за Ђеку, живу леген ду Пан че сте ра

се може рећи, капи тал но изда -
ње „Библи о те ка кроз вре ме”.
Поне ка књи га се и про да, што је,
нарав но, дале ко од вели ких
изда ва ча. Али то нама није ни
циљ – нагла ша ва Гаће ша.

Он дода је и да посе ти о ци
нај че шће дола зе темат ски, јер

који се чак лепо и про да је, а
инте ре со ва ње вла да и за ката ло -
ге с Бије на ла умет но сти. Удру -
же ње књи жев ни ка и књи жев них
пре во ди ла ца при сут но је са часо -
пи сом „Ква р тал”, Град ска библи -
о те ка са сво јим „Чита ли штем”, а
ове годи не има ново и, сло бод но

Разновстан избор издања

Панчевачко читалиште

Браћа Теофиловић на отварању

Зоран Илић и слављеник

Гурије и син Михајло

„Рокотека” из Ђекиног гнезда



У Зему ну је про шле субо те
одр жа но тре ће коло Лиге
реша ва ча шахов ских про бле -
ма Срби је. На про гра му је
било пет на ест дво по те зних
зада та ка, с вре ме ном реша ва -
ња од 150 мину та. У кон ку -

рен ци ји осам на ест нај бо љих
реша ва ча у нашој земљи
забли стао је мла ди Пан че вац
Или ја Сера фи мо вић. Так ми -
че ње је завр шио као један од
тро ји це уче сни ка који су

реши ли све зада те про бле ме,
али због нешто сла би јег вре -
ме на при па ла му је брон за на
меда ља.

О вред но сти овог резул та та
гово ри пода так да је иза себе
оста вио тро ји цу наших репре -
зен та ти ва ца, веле мај сто ра.
Мла ди Сера фи мо вић наста -
вио је низ одлич них резул та -
та и у ком по но ва њу шахов -
ских про бле ма. Кра јем про-
шлог месе ца обја вље ни су
резул та ти 195. темат ског тур -
ни ра у ком по но ва њу дво по те -
за руског сај та „Супер про -
блем”. Дво стру ки јуни ор ски
првак све та у шахов ској ком -
по зи ци ји оства рио је вели ки
три јумф и у сени ор ској кон -
ку рен ци ји, оста вив ши иза
себе рено ми ра не ком по зи то -
ре, међу који ма је био и један
веле мај стор из Инди је. Као
побед ник овог тур ни ра, наш
три на е сто го ди шњи сугра ђа -
нин суди ће у неком од сле де -
ћих кола и тиме ће поста ти
убе дљи во нај мла ђи про блем -
ски суди ја у исто ри ји про -
блем ског шаха.

С вели ким зани ма њем оче -
ку је мо тему коју ће Или ја само -
стал но рас пи са ти и суди ти.

СПОРТ
Петак, 27. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

30

Дина му при пао дер би
у Бео чи ну

Желе зни чар лако с
„фење ра шем”

Утак ми ца ма десе тог кола про -
шлог викен да наста вље на је
првен стве на трка за бодо ве у
Срп ској лиги гру па „Вој во ди на”.
Ова рун да шам пи о на та доне ла
је мно го радо сти љуби те љи ма
нај ва жни је спо ред не ства ри на
све ту у нашем гра ду, јер су побе -
ди ла оба пан че вач ка пред став -
ни ка у тре ћем ран гу так ми че -
ња. Дина мо је сла вио у дер би ју
у Бео чи ну, док је Желе зни чар
на свом тере ну лако иза шао на
крај с послед ње пла си ра ним
Рад нич ким из Шида.

„Брзи воз” је на про гра му
имао тешко госто ва ње у Бео -
чи ну и мег дан с дру го пла си ра -
ним Цемен том. Био је то дер -
би десе тог кола, јер су сна ге
одме ри ла два тима из врха
табе ле. Дома ћи ни су у меч
ушли као фаво ри ти, са жељом
да зау ста ве захук та ли тим из
наше га гра да. Али нису успе -
ли. Тим који пред во ди тре нер
Алек сан дар Сте ва но вић наста -
вио је свој побед нич ки низ, а
про те кла је још јед на утак ми -
ца у којој је њего ва мре жа
миро ва ла: Цемент – Дина мо
1945 0:1.

Пан чев ци су игра ли у саста -
ву: Чано вић, Мир ко вић, Да-
шић, Неду чић, Сто ја нов ски,
Јан ко вић, Јова нић, Раду ло вић,
Јован чић, Кукољ и Тер зић, а
при ли ку су доби ли и Ђокић,
Скок на и Арбу ти на.

Била је то твр да и бор бе на,
пра ва првен стве на утак ми ца, у
којој су оба рива ла желе ла
бодо ве. Иако је Цемент важио
за фаво ри та, овог пута се наме -
рио на јачег про тив ни ка. „Брзи
воз” је играо озбиљ но, с јасном
амби ци јом, па је заслу же но
осво јио нове бодо ве. Једи ни
пого дак на утак ми ци постиг нут
је у 75. мину ту. Акци ју Дина ма
1945 запо чео је Сто ја нов ски, а
на нај бо љи начин завр шио ју је
Лука Јова нић – гол за нова три
бода и скок на тре ће место
првен стве не табе ле.

Мом ци тре не ра Алек сан дра
Сте ва но ви ћа у наред ном колу
доче ку ју еки пу Оџа ка. Утак ми -
ца се игра на Град ском ста ди -
о ну, од 14 сати.

Љуби те ље фуд ба ла у нашем
гра ду обра до ва ли су и фуд ба ле -

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

„ВОЗО ВИ” ТУТ ЊЕ КРОЗ ВОЈ ВО ДИ НУ

бода. Сада нам пред сто је два
уза стоп на госто ва ња. У доса да -
шњем току првен ства нисмо
баш били сјај ни „на стра ни”,
али наста вља мо да ради мо и
тежи мо ка оства ре њу наших
циље ва. Ни у овој утак ми ци
нисмо били ком плет ни, али
веру јем да ће се здрав стве но
ста ње игра ча побољ ша ти и да
ћемо у финиш јесе њег дела ући
ком плет ни – рекао је тре нер
Желе зни ча ра Ненад Стој чић.

Тим из наше га гра да играо
је у саста ву: Јев тић, Агић, Ђор -
ђе вић, Костић, Ани чић, Спа -
сков ски, Сав ков, Јани ћи је вић,
Јова но вић, Стај чић и Кова че -
вић, а при ли ку су доби ли и
Целин, Косо вић и Тома ше вић.

гра чи при лич но нер во зно су
ушли у дуел, а када је тако,
онда обич но ни лоп та не слу -
ша. Шиђа ни су успе ли да одо -
ле свим напа ди ма Пан че ва ца
у првом полу вре ме ну.

Ипак, после одмо ра коц ки -
це су се сло жи ле. Бун кер
гости ју први је про био Сло бо -
дан Спа сков ски, када је у 63.
мину ту иско ри стио добар цен -
тар шут Кости ћа, па је из воле -
ја послао лоп ту под преч ку
гол ма на Рад нич ког. Тада је већ
све поста ло мно го лак ше. Као
да је у тим момен ти ма фуд ба -
ле ри ма Желе зни ча ра пао
вели ки камен са срца, па су
заи гра ли боље, теч ни је, с више
енер ги је... Само три мину та

су поде ли ли фуд бал ски плен,
јер је меч завр шен с резул та том
1:1.

Дома ћин је повео у 37. мину -
ту, а вре дан бод еки пи из Омо -
љи це донео је Гиго вић, који је
у 67. мину ту био сигу ран реа -
ли за тор нај стро же казне.

Тре нер Мла до сти Душан
Ђокић на рас по ла га њу је имао
сле де ћи састав: Луко вић,
Нико лић, Лукић, Павло вић,
Радо је вић, Јако вље вић, Гиго -
вић, Пеште рац, Спа сић, Мар -
ко вић и Петро вић, а игра ли су
и Јањо вић, Антић и Додић.

Мла дост је сада на деве том
месту, с три на ест бодо ва, а у
наред ном колу доче ку је лиде ра,
Сло бо ду из Нових Коза ра ца.

Четвр то коло Супер Б лиге за
руко ме та ши це доне ло је и тре -
ћи пораз еки пи ЖРК Пан че ва.
Девој ке које пред во ди тре нер
Мар ко Крстић овог пута изгу -
би ле су у Заје ча ру од исто и ме -
не дома ће еки пе са 24:18
(13:9).

Пита ње побед ни ка није се
ни поста вља ло у овом сусре ту,
јер су Заје чар ке доми ни ра ле од
почет ка утак ми це. Пове ле су
са 4:0, а Пан че во је први гол
пости гло у сед мом мину ту,
када је мре жу дома ћи на затре -
сла Ката ри на Шубе рић. Иску -
сно, без вели ких про бле ма,
дома ће су осво ји ле нова два
бода.

ЖРК Пан че во игра ло је у
саста ву: Миха е ла Хуч ка, Јова -
на Рика но вић, Неве на Џелај -
ли ја (три гола), Маг да ле на
Живој нов, Неве на Ста ни шко -
вић (два), Дра га на Чак мак
(чети ри), Сања Павло вић, Све -
тла на Ничев ски (три гола),
Тама ра Бер нар дић, Мари ја на
Трбо је вић, Ката ри на Шубе рић
(два) и Мари ја Мили ће вић
(чети ри гола).

Пан чев ке су сада на осмом
месту, са два бода, а наред ног

викен да на свом тере ну доче -
ку ју Врбас, који се нала зи на
врху табе ле.

Руко ме та ши Јабу ке су у
петом колу Прве лиге гру па
„Север” савла да ли Банат ски
Кар ло вац с резул та том 35:32
(17:13).

У Дру гој лиги гру па „Север”
руко ме та ши ОРК Пан че ва

савла да ли су на свом тере ну
Вој во ду Сте пу са 29:26.

Иста кли су се Милош
Павло вић, са осам, и Лазар
Павло вић, са шест голо ва, као
и Тане лов, који се пет пута
упи сао у листу стре ла ца.

Након ове побе де мом ци које
пред во ди тре нер Душан Гран -
дов издво ји ли су се на првом

месту на првен стве ној табе ли.
Руко ме та ши ОРК-а Пан че во
про шле неде ље су оди гра ли и
куп утак ми цу, у којој су савла -
да ли Омла ди нац из Дели бла та
са 41:35. Наред но коло нај ма -
сов ни јег так ми че ња биће на
про гра му 1. новем бра, када ће
Пан чев ци одме ри ти сна гу са
еки пом Банат ског Кар лов ца.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ОРК НЕ ИСПУ ШТА ТРОН

НОВИ УСПЕ СИ НАШЕГ СУГРА ЂА НИ НА

СЈАЈ НИ ИЛИ ЈА СЕРА ФИ МО ВИЋ

На Свет ском првен ству за
јуни о ре, које је одр жа но од 18.
до 22. окто бра у Загре бу, над -
ме та ла су се 584 так ми ча ра из
82 земље. Као члан срп ског
наци о нал ног тима уче ство ва -
ла је и џудист ки ња Дина ма

Андреа Сто ја ди нов. Она је у
првом колу побе ди ла ривал -
ку из Азер беј џа на, а потом је
изгу би ла од пред став ни це
Шпа ни је.

На екип ном тур ни ру „По-
бед ник Зре ња ни на” над ме та -
ло се једа на ест тимо ва из
Бугар ске и Срби је. Еки пу
Дина ма, која је изгу би ла сва
три меча у гру пи и на кра ју је
зау зе ла осмо место, пред ста -

вља ло је осам бора ца, које је
пред во дио тре нер Љубо мир
Ста ни шић. Боје клу ба из
наше га гра да бра ни ли су:
Нико ла Јова нов, Алек са Сто -
ја ди нов, Филип Рин ко вец,
Игор Ома ста, Нико ла Достић,

Милош Секу ло вић, Дани јел
Мара вић и Душан Павић.

Тако ђе у Зре ња ни ну одр -
жа но је и Првен ство Вој во -
ди не за нај мла ђе џуди сте.
Дина мо се пред ста вио са 13
так ми ча ра.

Нај вред ни је тро фе је зара -
ди ли су: Мили ца Секу ло вић,
Вла ди мир Бог да нов ски, Фи-
лип Фран цуз и Урош Ћућа.
Сре бром се оки тио Огњен
Ђури шић, а брон зу је заслу -
жи ла Јеле на Сто ја нов ски.
Пла сман на Првен ство Срби -
је избо ри ли су и Милош Ђор -
ђе вић, Мате ја Зубо вић и
Милош Сто ја но вић.

ЏУДО-АКТУ ЕЛ НО СТИ

ДИНА МОВ ЦИ РУШЕ РЕДОМ

Стране припремио

Александар
Живковић

ри Желе зни ча ра. Попу лар на
пан че вач ка „дизел ка” није има -
ла мно го про бле ма с „фење ра -
шем”. Иако је прво полу вре ме
на СЦ-у „Мла дост” окон ча но
без голо ва, раз ли ка у ква ли те ту
еки па била је очи глед на. Коц -
ки це су се сло жи ле у настав ку
утак ми це, па су мом ци које
пред во ди тре нер Ненад Стој чић
сти гли до тре ће побе де у доса -
да шњем првен ству: Желе зни -
чар –Рад нич ки 3:0.

Непи са но је пра ви ло да је
нај те же побе ди ти у тако зва ним
„уна пред доби је ним” утак ми -
ца ма. Рад нич ки је у наш град
допу то вао као тотал ни аут сај -
дер, што тим који није осво јио
није дан бод сва ка ко и јесте био.
Жељ ко Стај чић и њего ви саи -

касни је циљ је пого дио и
Милош Јани ћи је вић, тако ђе
ефект ним голом, па је пита ње
побед ни ка, ако је уоп ште и
посто ја ло, тада већ било реше -
но. Тач ку на овај сусрет ста вио
је капи тен Жељ ко Стај чић,
који је иско ри стио аси стен ци -
ју Дани ла Кова че ви ћа: Желе -
зни чар –Рад нич ки 3:0.

– Опет се пока за ло да је нај -
те же доби ти ова кве утак ми це.
Нер во зно смо запо че ли меч,
нисмо били на свом нивоу.
Током одмо ра, на полу вре ме -
ну, у нашој свла чи о ни ци је
било „све га и сва че га”, али што
је нај ва жни је, после тога смо
се тргли и у настав ку утак ми -
це игра ли смо корект но. Нај -
ва жни је је да смо осво ји ли три

Као и у већем делу доса да -
шњег тока Срп ске лиге „Вој -
во ди на” пан че вач ка „дизел ка”
ни про тив Шиђа на није била
ком плет на, јер су из про то ко -
ла испа ли стан дард ни прво -
тим ци Нема ња Теки ја шки и
Бојан Трип ко вић. Пан чев ци
су сада на једа на е стом месту
на табе ли, с три на ест бодо ва,
а наред ног викен да путу ју у
Ста ре Банов це на мег дан с
Дуна вом.

Десе та рун да шам пи о на та
оди гра на је и у Вој во ђан ској
лиги гру па „Исток”. Фуд ба ле ри
Мла до сти из Омо љи це на про -
гра му су има ли госто ва ње у
Новом Бече ју, где су одме ри ли
сна гу с дома ћим Једин ством.
После деве де сет мину та рива ли

НИНА НАЈ У СПЕ ШНИ ЈА

Одлич ни су били и

так ми ча ри ЏК-а Пан -

че во. Три јум фо ва ла је

Нина Алби ја нић, а

Филип Пала нач ки се

оки тио брон зом. На

Првен ство Срби је пла -

си рао се и Вук Бабић.

Чла но ви тог клу ба Лазар Ванев ски и Алек сан дар Лупу -

лов осво ји ли су злат не меда ље на тур ни ру у Врњач кој

Бањи.



Про шлог викен да је оди гра но
дру го коло у одбој ка шким
лига ма у нашој земљи, а
покло ни ци игре пре ко мре же
у нашем гра ду ни даље нема ју
раз ло га за сла вље. Као и у првој
рун ди, сви пред став ни ци
нашег гра да пре тр пе ли су
пора зе и про те клог викен да...

Одбој ка ши це пан че вач ког
супер ли га ша Дина ма госто ва -
ле су у Кле ку, где су одме ри ле
сна гу с дома ћом еки пом Клек
МД Зре ња нин. Био је то дер би
заче ља, или тач ни је сусрет две -
ју еки па за које одбој ка шки
струч ња ци мисле да ће ове
сезо не води ти бор бу за опста -
нак у ели ти. И било је неиз ве -
сно у сали ОШ „Милош
Грбић”, али овог пута побе ду је
изво је вао срећ ни ји и спрет ни -
ји тим: Клек –Ди на мо 3:0, по
сето ви ма: 25:18, 26:24 и 25:22.

Од почет ка сусре та води ла
се вели ка бор ба на тере ну.
Пан чев ке су биле рав но пра ван
так мац дома ћим одбој ка ши ца -
ма до првог тех нич ког тајм-
-аута, а потом су Кле чан ке
дода ле гас и лако сти гле до
почет ног вођ ства у сето ви ма.

Дру ги сет је донео пра ву
одбој ка шку дра му. Иако су

има ле и сет-лоп ту, пан че вач ке
„лави це” нису успе ле да изјед -
на че. Напро тив, дозво ли ле су
ривал ка ма да се изву ку из неза -
вид не ситу а ци је и пове ду са 2:0.

Одбој ка ши це Дина ма има ле
су вели ку при ли ку и у тре ћем
сету. Води ле су с 13:6 и 20:13,
али ни то им није било довољ -
но да доби ју сет. Хра бре Кле -
чан ке, које пред во ди тре нер
Мило рад Кијац, нису се пре да -
ва ле ни када се чини ло да је
сет изгу бљен. Начи ни ле су
вели ки пре о крет и сти гле до

мак си мал ног три јум фа и вели -
ка три бода.

Одбој ка ши ца ма Дина ма
после два почет на пора за у
новом шам пи о на ту Супер ли ге
и у тре ћем колу пред сто ји вео -
ма тежак зада так. У Халу спор -
то ва на Стре ли шту дола зи
лидер, Црве на зве зда, која је у
прве две утак ми це изгу би ла
само један сет, и то од Једин -
ства из Ста ре Пазо ве.

Тежак и нео че ки ван пораз
пре тр пе ли су и одбој ка ши Бор -
ца у дру гом колу Прве лиге.

Они су у Хали спор то ва на
Стре ли шту одме ри ли сна гу с
бео град ским Желе зни ча ром,
који их је савла дао с мак си -
мал них 0:3, по сето ви ма: 15:25,
23:25 и 17:25.

Стар чев ци су били коли ко-
толи ко рав но пра ван ривал рас -
по ло же ним Бео гра ђа ни ма са-
мо у дру гом сету, али нису
успе ли да оства ре повољ ни ји
резул тат.

Тре нер Бор ца Душан Јовић
на рас по ла га њу је имао тим у
саста ву: Зин до вић, Кова чић,
Булић, Мадић, Луко вић, Ми-
ло ше вић, Крстић, Познић,
Вла ди са вљев, Пет ко вић и Гав-
ри ло вић.

Наред ног викен да Стар чев -
ци путу ју у Вели ко Гра ди ште
на мег дан с дома ћом еки пом
ВГСК-а, која тако ђе има два
пора за на ста р ту нове сезо не.

Када је у пита њу так ми че ње
у Дру гој лиги „Север” за одбој -
ка ши це, ни ту нема лепих
вести за љуби те ље игре пре ко
мре же у нашем гра ду.

У дру гом колу, оди гра ном
про шлог викен да, тако ђе у
Хали спор то ва на Стре ли шту,
Одбој ка 013 изгу би ла је од
Футо га с 3:0.

СПОРТ
Петак, 27. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ
субота, 19.30

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ХАЈДУК
недеља, 20 сати

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПИНК
Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО
недеља, 17 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ВРБАС
недеља, 18 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Жабаљ: ЖСК–ЈАБУКА
Вршац: МЛАДОСТ–ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА–ГРАДНУЛИЦА
Опоцо: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
мушкарци
Тител: ТИТЕЛ – ОРК ПАНЧЕВО

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – ОЏАЦИ
субота, 14 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОБОДА
недеља, 14 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–СЛОГА
Селеуш: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К)
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (ЦЦ)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Панчево: МУНДИЈАЛ–СЛАВИЈА
Дебељача: СПАРТАК–ГЛОГОЊ
Сефкерин: ТЕМПО–МЛАДОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Гај: ПАРТИЗАН–ДОЛОВО
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Клек: КЛЕК–ДИНАМО 3:0

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ 70:62

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС 68:67

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Опово: ОПОВО–БНС 79:88
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН 74:69

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Зајечар: ЗАЈЕЧАР–ПАНЧЕВО 24:18

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ 35:32
Долово: ДОЛОВО–ЛАВОВИ 18:24

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Иђош: ПАРТИЗАН–ЈАБУКА 27:21
Зрењанин: ГРАДНУЛИЦА–ДОЛОВО 19:37
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – В. СТЕПА 29:26

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ – ДИНАМО 1945 0:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (Ш) 3:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА 1:4
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (С) 1:4
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН 4:4
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ 2:1
Б. Н. Село: СЛОГА–БАК 0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–СПАРТАК 0:1
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА 4:1
Опово: ОМЛАДИНАЦ–МУНДИЈАЛ 0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ 5:1
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПАРТИЗАН 2:1
Долово: ДОЛОВО–БСК 6:1
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Brunner

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Рав но прав ни 
с Дина ми ком

У субо ту дола зи
Мета лац

После пре ми јер ног, вео ма важ-
ног три јум фа на почет ку нове
сезо не у Кошар ка шкој лиги
Срби је над кра гу је вач ким Рад -
нич ким, еки па Тами ша је про -
шлог викен да била на још јед -
ном вели ком иску ше њу. Мом ци
које пред во ди тре нер Бојан
Јови чић госто ва ли су у нашем
глав ном гра ду, где су одме ри ли
сна гу с Дина ми ком. Бео гра ђа -
ни су и пре почет ка сусре та
важи ли за апсо лут ног фаво ри -
та. Кан ди да ти су за прво место
у АБА 2 лиги, пред во де их иску -
сни Вар да и Ћапин, има ју јуни -
ор ске репре зен та тив це Бесла ћа
и Вули ки ћа, нека да шњег репре -
зен та тив ца Срби је Нема њу
Крсти ћа, али и неко ли ко изу -
зет них стра на ца. Ипак, све то
није упла ши ло Мла де на Вит ко -
ви ћа и њего ве саи гра че. Оти шли
су у Бео град да се над и гра ва ју и
да поку ша ју да начи не изне на -
ђе ње, а оно им је зама ло изма -
кло: Дина мик –Та миш 70:62, по
четвр ти на ма: 14:12, 27:24, 16:11
и 13:15.

Утак ми цу је обе ле жи ла
повре да иску сног цен тра Тами -
ша Душа на Кне же ви ћа. Њега је
већ на почет ку сусре та повре -
дио играч Дина ми ка. Тач ни је,
у јед ном дуе лу расе чен му је
очни капак, па је морао на
„уши ва ње”... Утак ми ца је тако
за њега била завр ше на мно го
пре вре ме на, а Тамиш је због
њего вог одсу ства био знат но
осла бљен у дуе лу с фаво ри том.
Ипак, мом ци у пла вим дре со -
ви ма нису посу ста ја ли. Наста -
ви ли су да игра ју хра бро и одва -
жно. На све начи не поку -
ша ва ли су да пари ра ју вели ком

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ХРА БРИ ТАМИШ НАДО МАК ИЗНЕ НА ЂЕ ЊАМАЛИ-ВЕЛИКИ 
ШАМПИОНИ

На турниру у Краљеву такми-
чари Џудо клуба „Академија
Јочић” из Старчева проглаше-
ни су за најуспешније у конку-
ренцији млађих полетараца.
Богдан Матић, Матеја Илић и
Голуб Стригић били су најбо-
љи у својим категоријама, па
су са три златна одличја обез-
бедили и вредан пехар наме-
њен најбољем клубу. Одличан
је био и дебитант Михајло

Ристов, који је показао да од
њега тек треба очекивати добре
резултате.

Старчевачки „академци” били
су сјајни и у Беочину, где су мла-
ђи пионири тестирани за пред-
стојеће Првенство Војводине.
Предраг Кацијан је био пети, а
Ања Стојић је освојила бронзу.

На меморијалном турниру
„Милић Рашовић” у Београду
Петар Стојић је освојио нај-
вреднији трофеј, док су се
Дуња Јочић и Голуб Стригић
окитили сребрним медаљама.

БРОНЗЕ ЗА ЈЕДИНСТВО

На Првенству Војводине у Зре-
њанину сјајне резултате оства-
рили су и најмлађи такмичари
ЏК-а Јединство из Качарева.

Андријана Кртенић и Ана
Величковски освојиле су брон-
зане медаље, а пласман на

државни шампионат, што је
велики успех најмлађег клуба
у земљи, изборила је и Алек-
сандра Димитровски.

СРЕ БР НИ „ВЕПРИ ЋИ”
Дру ги тур нир у окви ру Првен -
ства Срби је за каде те оди гран
је про шлог викен да. У кон ку -
рен ци ји три ју еки па прво место
су зау зе ли раг би сти Побед ни -
ка, дру ги је био Дина мо 1954, а
тре ћа је била Пано ни ја из Руме.

Попу лар ни пан че вач ки „див-
љи вепро ви”, које пред во ди
тре нер Филип Дими три је вић,
оди гра ли су одлич но оба меча.
Ипак, у сусре ту са иску сни јим
Побед ни ком изгу би ли су са
20:12, иако су води ли током

већег дела сусре та. У дру гој
утак ми ци Дина мо 1954 савла -
дао је Пано ни ју с 39:5.

Побед ник и Дина мо сада
има ју исти број бодо ва на првен -
стве ној табе ли, па ће о прва ку
Срби је одлу чи ти мече ви на
послед њем тур ни ру. Покло ни -
ке игре с јаја стом лоп том, поред
добрих мече ва, може да раду је
и то што се про шлог викен да на
Бањи ци оку пи ла и публи ка у
вели ком бро ју.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

рива лу и што је нај ва жни је –
успе ва ли су у томе. Нису дозво -
ли ли Дина ми ку да се озбиљ ни -
је „одле пи”, па је око 200 гле -
да ла ца могло да ужи ва у
узбу дљи вом и неиз ве сном
мечу, пра вом дер би ју дру гог
кола КЛС-а.

Тамиш је играо у саста ву:
Ђор ђе вић (пет пое на), Соча нац,
Илкић (четр на ест), Кање вац
(три), Бало вић, Вит ко вић
(седам), Раи че вић (чети ри),
Сми ља нић (два на ест), Савић
(шест), Кне же вић (пет), Митро -
вић (три) и Раден ко вић (три
пое на).

Као што и резул та ти по
четвр ти на ма пока зу ју, дома ћин
ни у јед ном момен ту није
напра вио осет ни ју раз ли ку у
коше ви ма, па се побед ник није
знао до самог кра ја утак ми це.

– Задо во љан сам нашим из-
да њем. И поред вели ког хен ди -
ке па који нам се дого дио на
почет ку утак ми це, мом ци су
били пра ви. Душан Кне же вић
је наш јако битан играч и пра -
ва је ште та што није могао да
уче ству је у овом дер би ју до кра -
ја. Иако је Дина мик био апсо -
лут ни фаво рит, игра ли смо
мушки, бор бе но, стал но смо
били у кон так ту... Исти на, про -
ма ши ли смо мно го отво ре них
шуто ва. Да смо били само мало
пре ци зни ји, ко зна какав би био
исход. Све у све му, немам шта
да заме рим мом ци ма. Хра бро
су се носи ли с фаво ри том.
Илкић је био вео ма добар, али
пона вљам, цео тим је био на
виси ни задат ка. Сада оче ку је -
мо још јед ног тешког рива ла –
Мета лац из Ваље ва. Игра мо на

свом тере ну и мора ће мо да
пру жи мо мак си мум како бисмо
оства ри ли нову побе ду – рекао
је Бојан Јови чић, тре нер
кошар ка ша Тами ша.

У првој реги о нал ној лиги
Крис-крос је пре тр пео мини -
ма лан пораз у Новом Бече ју.
Дома ће Једин ство је сла ви ло
побе ду од 68:67.

Кошар ка ши Дина ма оства -
ри ли су вео ма важан три јумф
у Дру гој реги о нал ној лиги. Они
су на свом тере ну савла да ли
Јадран са 74:69.

Дина мо је играо у саста ву:
Нико лић, Слеп че вић (седам на -
ест пое на), Гли шић, Андрић,
Секу лић (десет), Сто јиљ ко вић
(десет), Кање вац (шесна ест),
Гли шић (три), Машић (два),
Петро вић (три на ест), Мићић и
Нешић (три).

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ТРИ ТИМА – НУЛА БОДО ВА

На међународном ИТФ турни-
ру за тенисерке до осамнаест
година, који се бодује за свет-
ску јуниорску ранг-листу, чла-
ница ТК-а Динамо Емилија
Којчић остварила је највредни-
ји успех када се ради о међу-
народним турнирима.

Сигурном и добром игром од
првог кола Ема је успела да се
пласира у саму завршницу так-
мичења. У полуфиналу је била
боља од годину дана старије
Словенке Ање Требежник, али
је у финалу Београђанка Јеле-
на Ковач ипак била спремнија

и заслужено је тријумфовала у
два сета.

Без обзира на пораз у фина-
лу, ово је велики успех за Еми-
лију Којчић, који ће јој донети
велики скок на ранг-листи и
више самопоуздања на наред-
ним турнирима.

МЕЂУНАРОДНИ ТЕНИСКИ ТУРНИР

ЕМА ДОНЕЛА ТРОФЕЈ ИЗ БАРА
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БОГ ДА НА КЕЛ ЧА,
педа го шки
аси стент:
     
– Викенд ћу 
про ве сти рад но.
Мало ћу учи ти, 
јер имам испит
у поне де љак, 
а можда ћу оти ћи 
и на тре нинг.

ДРА ГАН ДУПА ЛО, 
сред њо шко лац:
     
– Пошто је лоши је 
вре ме, бићу мало
за ком пју те ром, 
ићи ћу на тре нинг 
и виде ћу се 
с при ја те љи ма. 

ДУШАН 
ГАВРИ ЛО ВИЋ, 
гим на зи ја лац:
     
– Наред ни викенд ћу 
про ве сти у кући. Учи ћу 
јер је ова шко ла годи на
врло тешка и мора ће 
да се ради на томе. 
Нај ве ро ват ни је ћу уве че
бити у гра ду с дру штвом.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Сами
Огле да мо се и пре него што про хо да мо. После нау чи мо да хода -

мо и да се огле да мо.

    Кад нам се не сви ди оно што види мо, оде мо код фри зе ра, по

нову гар де ро бу, смр ша мо...

    Набил ду је мо се. Посе ти мо пси хи ја тра. Или при ја те ља.

    Ако ни то не пома же у улеп ша ва њу одра за у огле да лу, дође

нам до мозга да његов садр жај тре ба да набил ду је мо.

    Сами.

Чак и као део пара
Потом ство дају паро ви ско ро свих живих врста; тако наста је нови

живот.

    То зна ју, барем инту и тив но, и деца. Отуд сим па ти је, држа ње

за руке, први пољуп ци...

    Код живо ти ња ствар још при род ни је тече: не загле да ју се пре -

ви ше, раз ми шља ју о само о др жа њу, раде на томе.

    Кад човек, чак и као део пара, дође у одре ђе не годи не, мисли

мало више о себи, поку ша ва да про ду жи живот.

    Томе могу да послу же и одлу ка у гла ви и кеса на њој.

Сле ће мо
Раши ре на кри ла уме ју да буду у разним појав ним обли ци ма.

    Добрих оце на у шко ли.

    Сте че них ака дем ских зва ња.

    Пови ши це на послу.

    Љубав ног успе ха.

    Доброг, успе шног, све ра зу ме ва ју ћег бра ка.

    Умет нич ке инспи ра ци је.

    Али кри ла су често потро шна ствар, увек је нео бич но важно

брзо раши ри ти нова. У супрот ном – сле ће мо. У бару.

ДРЖАВ НО ПРВЕН СТВО У РИТ МИЧ КОЈ ГИМ НА СТИ ЦИ

ПАН ЧЕВ КА МА ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН СКА ТИТУ ЛА

нам два четвр та места дају знак да
мора мо још да вежба мо и ника да не
посу ста не мо – рекла је Јеле на Гачић,
тре нер пан че вач ких гим на сти чар ки.

Дакле, још јед на успе шна сезо на у
рит мич кој гим на сти ци је завр ше на. И
поред тога, наше мла де сугра ђан ке
наста ви ће вред но да тре ни ра ју како
би нова спорт ска иску ше ња доче ка ле
још спрем ни је и бога те ризни це тро -
фе ја допу ни ле новим меда ља ма.

A. Живковић

Изу зет на кон ку рен ци ја

Пио нир ке и кадет ки ње 
на четвр том месту

Про шлог викен да у нашем глав ном
гра ду одр жа но је фина ле држав ног
првен ства у рит мич кој гим на сти ци за
Б груп не вежбе. Из сва ког клу ба могла
је да уче ству је само по јед на еки па, па
су тако насту пи ле нај бо ље гру пе сва -
ког клу ба из целе земље. Сек ци ја ГД-
а Пали лу ла, која већ гото во деце ни ју
успе шно ради у Пан че ву и тре ни ра у
сали ЈКП-а „Мла дост”, има ла је чак
три пред став ни ка од укуп но пет кате -
го ри ја. То је још један пока за тељ
коли ко се добро ради на тре нин зи ма
и коли ко деца и тре нер зајед нич ким
ула га њем могу да постиг ну.

Наше мла де сугра ђан ке су и на
овом вели ком так ми че њу пока за ле
изу зе тан труд и еви ден тан напре дак,
а све вежбе одра ди ле су с мно го воље
и жеље за успе хом.

Пио нир ке су има ле савр шен наступ,
иако су суди је одлу чи ле да је то било
довољ но тек за четвр то место. Кадет ки -
ња ма је тако ђе недо ста ја ло мало спорт -
ске сре ће, па су и њих „мили ме три”
дели ли од тро фе ја. На кра ју, и оне су
мора ле да се задо во ље пла сма ном на
четвр то место. Ипак, оне нај и ску сни је

гим на сти чар ке, гру па јуни ор ки из наше -
га гра да, доне ле су вре дан тро феј у Пан -
че во. У вежби са обру че ви ма девој ке су
осво ји ле зва ње вице шам пи он ки Срби је.

– Јако сам поно сна на све моје так -
ми чар ке и чести там им на вели ком
успе ху. Овим над ме та њем завр ши ли
смо још јед ну успе шну сезо ну. Било је
мно го насту па, мно го так ми че ња и
тро фе ја, али што је нај ва жни је, било
је мно го рада и деч јих осме ха.
Мислим да се труд испла тио, иако

Врбас је прошлог викенда
био домаћин Купа Војводи-
не у стрељаштву у екипној
конкуренцији у гађању из
серијске ваздушне пушке
по Ц-програму. Учествова-
ло је шест екипа, а СД
„Панчево 1813” заузео је
треће место.

За тим из нашег града
наступио је по један такми-
чар из сваке категорије, и
то: пионири Теодора Кон-
дић и Алекса Ракоњац,
јуниори Анастасија Грујо-
ски и Александар Павло-
вић, те сениори Бисерка
Гагић и Далибор Павловић.
Пред поменутим стрелци-
ма је финале Купа Србије,
које ће бити одржано 5.
новембра у нашем граду.

Прво коло Купа Србије у
гађању из ваздушног спорт-
ског оружја по А-програму
одржано је у Новом Саду, а
учествовало је седам такми-
чара СД-а „Панчево 1813”.

Ђорђе Јовчевић је с 543
круга заузео четврто место у
гађању из пиштоља у јуниор-

ској конкуренцији, а медаљу
је изгубио за само један круг.
Ипак, освојио је седам
важних бодова за финални
меч. Он је знатно помогао
сениорској екипи да освоји
четврто место и пет бодова, а
поред њега сачињавали су је
и Јован Павлица и Синиша

Вељковић. Габријел Дауто-
вић је са 614,4 круга заузео
шесто место у веома јакој
конкуренцији сениора, али
је освојио и пет бодова за
финални меч. Такође, он је
предводио сениорску екипу
из нашега града у гађању из
пушке и она се такође пла-
сирала на шесто место и
освојила три важна бода.
Томе су допринели Далибор
Павловић и Александар
Павловић (још увек јуниор,
али се нашао у екипи уместо
Дејана Пешића).

Марија Алексић ће 11.
новембра учествовати на ме-
ђународном турниру „Олим-
пијске наде” у Њитри, као
члан репрезентације Војво-
дине. A. Ж.

КУП ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

У дворани „Миленијум” у
недељу, 22. октобра, одр-
жан је турнир у бадминто-
ну под називом „Јуниорски
куп Вршац”.

БК Панчево је наступио
са девет играча, који су
освојили десет медаља. У
групи девојчица од трина-
ест година тријумфовала је
Анђела Витман, испред
Наталије Бохаревић и
Маше Алексић. Наталија
Бохаревић и Нина Богда-
новић (БК Змајеви) освоји-
ле су злато у дублу, а Маша
Алексић и Миона Филипо-
вић сребро. У надметању
петнаестогодишњакиња
Сања Перић је зарадила

сребро, а Наталија Бохаре-
вић бронзу.

Михајло Борка се окитио
бронзаном медаљом у син-

глу у групи такмичара од
седамнаест година, а од-
личје истог сјаја припало
му је и у дублу, у пару са
Стефаном Мијатовићем.

Запажени су били и так-
мичари Бадминтон клуба
Динамо.

У узрасној категорији
играча до тринаест година
Михајило Виг и Марија
Самарџија били су трећи у
синглу. Марија Самарџија
је у пару с Катарином Виг
освојила бронзу у дублу, а
Михајило Виг остварио је
исти резултат с Вањом
Ковачем из зрењанинског
Баната.

A. Ж.

БАДМИНТОН У ВРШЦУ

ЗАПАЖЕНИ ЈУНИОРИ


