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НИС ЗАПОЧЕО ДРУГУ ФАЗУ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ У ПАНЧЕВУ

ПРЕКРЕТНИЦА У РАЗВОЈУ
Развој прерађивачких
капацитета
и имплементација
модерних технологија
Вучић: „Дубока прерада
служи даљем развоју
и напретку земље и од
ње ћемо имати огромне
економске и еколошке
користи”
Компанија НИС је у понедељак, 23.
октобра, званично започела реализацију друге фазе модернизације рафинеријског комплекса у Панчеву. Тога
дана у Рафинерији нафте Панчево
свечано је обележен почетак изградње постројења за дубоку прераду с
технологијом одложеног коксовања.
Свечаном догађају су присуствовали Александар Вучић, председник
Републике Србије, Александар Чепурин, амбасадор Руске Федерације у
Србији, Александар Дјуков, председник Управног одбора „Гаспромњефта”, Игор Мировић, председник
Покрајинске владе, Александар Антић, министар рударства и енергетике Србије, Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, чланови Владе
Републике Србије, представници
локалне самоуправе града Панчева и
бројне званице.
У свом поздравном говору Кирил
Тјурдењев је рекао да је реализација
пројекта „Дубока прерада с технологијом одложеног коксовања” нова
прекретница у развоју НИС-а и значајан корак у даљој модернизацији
Рафинерије нафте у Панчеву.
– Ова инвестиција је значајна и за
цео нафтни сектор у Србији. Развој
прерађивачких капацитета и имплементација модерних технологија

осигураће да НИС остане лидер на
веома захтевном и конкурентном
регионалном тржишту нафтних деривата. Уверен сам да ћемо, захваљујући успешној сарадњи двају кључних
акционара, ’Гаспромњефта’ и Владе
Републике Србије, наставити развој
НИС-а и бити пример другима како
по ефикасности пословања, тако и по
уважавању принципа одрживог развоја – рекао је генерални директор
НИС-а.
Успешна сарадња
Наставак модернизације панчевачке
рафинерије посебно је обрадовао
председника Србије Александра
Вучића, који је у свом обраћању
истакао да је ово само наставак веома успешне сарадње двеју држава.
Посебно је захвалио Александру Дјукову, председнику Управног одбора
„Гаспромњефта”, који је прави и
искрени пријатељ Србије, и нагласио
да руска компанија „Гаспромњефт”

финансира унутрашњу декорацију
куполе Храма Светог Саве у склопу
програма подршке хуманитарним
пројектима у области културе и очувања историјског наслеђа Србије. Он
је рекао да је НИС веома значајан
заједнички пројекат руске и српске
владе, у коме руска страна има већину, и да смо и те како значајан партнер са својих 29 процената власништва.
– Хоћу да захвалим „Гаспромњефту” на огромном труду и енергији, јер
већ три године заједнички ради са
српским делом у НИС-у да се постигне план и направи договор како да
кренемо у процес дубоке прераде.
Много година се причало коју најбољу методологију и технологију да
применимо. Ево нас данас на градилишту и за две године очекујемо
изванредне резултате дубоке прераде.
До данас, инвестиције НИС-а обезбедиле су да имамо најбоље гориво у

овом делу Европе, што можете да препознате када идете на годишњи
одмор. За сваког човека у Србији је
битно да зна да дубока прерада служи
даљем развоју и напретку земље и да
ћемо имати огромне економске и еколошке користи, али да ће то Србију на
нивоу земаља које имају значајан део
инвестиција још више да подигне у
овом региону – рекао је председник
Вучић и додао да НИС највише
доприноси буџету Србије: од почетка
године у државну касу се слило више
од 100 милијарди динара, што је 16
одсто укупног прилива.
Светска, а наша
Поводом свечаног обележавања
радова у кругу панчевачке рафинерије Александар Дјуков је истакао да
ова инвестиција представља нову
страницу историје у развоју компаније НИС.
– Отварајући пројекат дубоке прераде нафте у Рафинерији нафте Панчево, почињемо другу фазу модернизације овог комплекса. Прва фаза
модернизације нам је дозволила да
ову рафинерију доведемо у ранг
водећих у Европи у овој области. Са
завршетком друге етапе рафинерија
у Панчеву биће у истом рангу са светским рафинеријама, јер ћемо дубину
прераде довести до 99 процената –
изјавио је Александар Дјуков.
Он је додао да је ова руска енергетска
компанија од 2009. године уложила
више од 2,5 милијарди евра у развој,
што је омогућило НИС-у да постане
један од енергетских лидера у овом
региону. Потврдио је да је почетак
реализације овог пројекта веома јасан
показатељ да су намере Владе Србије
и руске стране, када је реч о развоју
НИС-а, веома јасне – „Гаспромњефт”
ће и даље улагати средства у руско-српску компанију НИС.
» Наставак на страни 5
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Будаласто

***
Млади продавац ружа ромске националности, у касно послеподне, прилази кафанском столу за којим седе дама и три момка.
Посао му је да проба да ували све три руже које држи у руци.
Младић се обраћа најстаријем мушкарцу у друштву. Он га пита
пошто је цвет, купује га и упућује до суседног стола, јединог још
заузетог, где пар пије кафу. Говори му: ако тамошњи каваљер не
купи ружу, врати се код мене, купићу обе по цени једне. Продавац се само измакао два-три корака и вратио; зна се шта је сигурица. Најстарији је додао исто новца колико је извукао из прве,
купио још два цвета и рекао младићу: „Ниси ни питао, могао си
да узмеш дупло новца, можда. Али ти играш на сигурно. Тако се
не послује. Ипак, добро ти је, не жалиш се”.
Купац цвећа је Жозеф Лончар, српски маркетиншки отац, један
од двојице добитника овогодишње Новембарске награде града.
Други је Михајло Јовић, професор у нашој музичкој школи, који
би за ову кратку причу на кеца могао да напише композицију као
подлогу.
Или би Јовић могао да створи нумеру преко које би Лончар
исписао сценарио за спот. Кад се креативни споје, све је могуће.
Честитамо обојици!
***
Тешко је бити возач у Панчеву: ако живиш у Босанској (еј, босанској...) улици на Миси, то је скоро немогуће. Пауци што обитавају на Гимназијском тргу треба тамо да се преместе!
Кад скренеш у прву лево после семафора, имаш шта да избегаваш: паркиране на сва четири упаљена светла, оне што су једноставно оставили аутомобил и нема их, транспортна возила... Опасно! Хејсел! Саобраћајно расуло се не дешава само тамо: од буске
станице до епицентра града, лименог трга, мораш да правиш слалом како би се изборио са „на сва четири” препрекама. Ризици,
филмови, гураш на осећај... Шумахер је мали миш у поређењу с
просечним Панчевцем!
***
Кад си последњу књигу прочитао, домаћине?
Када потписник текста сам себи постави ово питање, то значи
да је догорело! Још страшније је, понизно признајемо, када се
овог питања сетимо током трајања Сајма књига у Београду. Срамота!
Јер, да ли ишта попут речи може да нас наведе на пут пошто
смер изгубимо, да нас тргне из колотечине, покаже нам да смо
живи, да нам да знак... Реторичко је питање, зато нема упитника.
Ето, опет се правимо паметни, не признајемо да смо глупи... Ццц...
Књигу у руке, домаћине!
Без филозофије, флоскула и набилдованог поентирања. Ко не
чита – будала.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Илија Серафимовић, првак света у решавању шаховских проблема, и Филип Крумес, виртуозни виолиниста – добитници су Новембарске награде Града Панчева!
Нису! Новинарска патка. Иако су то поред десетине осталих
суграђанки и суграђана признање и заслужили, нису га добили.
Разлог је прозаичан: нико их није предложио. Да ли се ради о
помањкању поверења грађана у систем, начин одлучивања о томе
ко ће бити у главној улози на свечаности поводом Дана града, или
о нечему петом – не зна се. Факат је да је послат мали број предлога за лауреате. Чули смо да су се и чланови жирија за доделу
награде између себе договорили да следеће године апелују на
Панчевке и Панчевце, подстакну их да се сете најупечатљивијих
особа из свог окружења, како би избор био онај прави: толико је
оних које свет признаје, а град у ком су рођени не познаје.
Тужно.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Зашто да се стидимо
прошлости?
Када говоре, пишу или дају изјаве о
ситуацији у Србији, неки западни
политичари, новинари и интелектуалци као да још увек живе у прошлости. Изгледа да је за њих време стало
у деведесетим годинама прошлог
века и да се ништа није променило
од времена када смо стално били критиковани због ратова, криминала на
београдским улицама, Милошевића,
Аркана, догађаја у Босни, Хрватској
и на Косову. Због тога они сматрају
да Србија и дан-данас треба да се стиди своје прошлости.
Један од примера за такав начин
размишљања видели смо ових дана,
када је „Вашингтон пост” критиковао Србију због одлуке да генерали
Лазаревић, Делић и Диковић постану предавачи на Војној академији.
Један од најпознатијих дневних
листова на свету назвао је сву тројицу ових официра ратним злочинцима и објавио да је неморално и недопустиво то што је одлучено да они
буду предавачи.
То је на свом „Твитер” налогу поновио и амбасадор САД у Србији. Из
његове сагласности с редакцијским
ставом „Поста” јасно се види да и он
још увек сматра Србију и српску војску кривцем за све, иако је прошло
седамнаест година од рата на Косову.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Панчевачки олош не мирује.
Ових дана у строгом центру града
Снимио Владимир Ђурђевић

Нажалост, он није једини који тако
размишља. Нове критике на рачун
грађана Србије ових дана је упутила
немачка књижевница Херта Милер,
гошћа Међународног сајма књига, на
трибини одржаној у Југословенском
драмском позоришту.
Она је изјавила да грађани Србије
морају да живе са истином да су сами
себи нанели патњу и да се на Косову
догодило много тога лошег уз присуство национализма, у чему је учествовала Српска православна црква.
Немачка књижевница је тиме показала да и она, попут многих на Западу,
сматра легитимним колективизовање
кривице и да мисли да због оног што се
дешавало деведесетих година и даље
треба да испаштају сви грађани Србије.
Такво размишљање је апсурдно и
неодрживо, јер о политици било које
државе на свету одлучују политичари који је воде, а не њени грађани. За
све што се дешавало деведесетих
година прошлог века у Србији крив
је Слободан Милошевић, а шта су о
њему мислили грађани Србије, показали су 5. октобра 2000. године.
Гошћу из Немачке требало би подсетити да ни њеним сународницима
по завршетку Другог светског рата
није наметнута колективна кривица.
Уместо тога, САД су од 1947. до 1951.
године обилно финансијски помагале тадашњу Западну Немачку кроз
тзв. Маршалов план, захваљујући
чему је она и дан-данас једна од најјачих земаља на свету.
М. Г.

Ерика Џонг

САВЕТ ЈЕ ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ НА КОЈЕ ВЕЋ ЗНАМО ОДГОВОР,
АЛИ НАМ СЕ ОН НЕ СВИЂА.
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ЈУБИЛАРАН ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

НАСТУПИ СВЕТСКИХ ЗВЕЗДА
Велики број критичара
из целог света
Премијера музичког
пројекта
Саксофониста Џо Ловано, један
од музичара који на светској џез
сцени опстаје већ деценијама
на самом врху, биће гост прве
вечери јубиларног, двадесетог
Панчевачког џез фестивала,
који се одржава од 2. до 5.
новембра, у организацији Културног центра Панчева.
– Овогодишњи програм је
мало јачи у смислу да ћемо сваке вечери имати по једну звезду. У питању су велика имена
светске сцене, а по традицији
има оних из старије генерације, као што је Џо Ловано – рекао
је Војислав Пантић, уметнички
директор фестивала.
Прве вечери ће управо Ловано представити свој „Classic
Quartet”, с Лоренсом Филдсом
на клавиру, басистом Петером
Славовим и бубњаром Отисом
Брауном III, у постави која
представља својеврсну синтезу
његове беспрекорне, дуговечне
каријере у славу најбољих
момената џеза као жанра.
Исте вечери, 2. новембра, на
програму ће бити и концерт

америчког саксофонисте Тима
Берна и његовог састава „Snakeoil”, као и бесплатан концерт
мађарског састава „Canarro”.
Другог дана фестивала биће
премијерно представљен пројекат под називом „Undectet:
Artristry in Broken Rhythm”,
који потписују Владо Николов,
македонски композитор, аранжер и пијаниста, и босански

ДЕЛИ МО КАР ТЕ
Два најбржа читаоца који се јаве у петак, 27. октобра, у 11 сати,
наградићемо са по две карте за треће вече џез фестивала, које
могу преузети на билетарници Културног центра Панчева.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60
динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

бубњар Срђан Ивановић, који
наступа под заставом Холандије. У питању је потпуно нова,
оригинална музика с врхунским музичарима домаћег
џеза. Након њих ће се на сцени наћи „Avishai Cohen Quartet”, који долази из Израела.
Треће вечери ће наступити
Чајна Мозис, један од тренутно најпопуларнијих џез вокала
данашњице. Она тренутно промовише свој актуелни албум
„Nightintales”. У маниру еклектицизма 21. века, америчкофранцуска певачица спаја џез,
соул, R & B, блуз и поп у органску целину. Исте вечери на програму је и концерт београдског
састава „Fish in Oil”.
Овогодишњи џез фестивал
затвориће наступи састава
„Daniel Erdmann’s Velvet Revo-

lution”, који окупља музичаре из
Немачке, Енглеске и Француске, као и „Ambrose Akinmusire
Quartet” из САД.
Све четири вечери биће
организовани џем-сешни и на
сваком од њих, осим на првом,
свираће домаћи састав „Schime Trio”, који је прошле године објавио свој први албум за
„Метрополис џез”.
Двадесети Панчевачки џез
фестивал одржава се уз покровитељство Министарства културе и информисања Републике
Србије, „Ерсте банке”, Амбасаде
Сједињених Америчких Држава, Аустријског културног форума, „Гете института”, Амбасаде
Краљевине Холандије, „Колегијума Хунгарикума”, „Пасаж групе” и „Дунав осигурања”.
М. Марић Величковић

МЕЂУНАРОДНИ РАГБИ СУСРЕТ У СТАРЧЕВУ

Долази репрезентација Словеније
Старчево ће у суботу, 28. октобра, бити у жижи интересовања љубитеља игре с јајастом
лоптом у овом делу Старог
континента. Тог дана ће на стадиону ФК-а „Борац” бити одиграна 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 финалном турниру борити за наслов
првака Србије. Ово такмичење
почиње у 10 сати.
За најмлађе учеснике Удружење 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 пропустити.
А. Ж.

СЕДМИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ „ЖАОКА”

Много афоризама и смеха у Качареву
Седми фестивал хумора и
сатире под називом „Жаока”
биће одржан наредног викенда у организацији Дома културе у Качареву.
Најпре ће у петак, 27. октобра, као и ранијих година,

ће малишане увесељавати мађионичар Лука Ивановић, а
одмах затим афоризме за децу
читаће познати београдски
сатиричар Александар Чотрић,
као и Зоран Т. Поповић, домаћин, водитељ и иницијатор овог

Главни део програма почеће наступом најпознатијих
мајстора хумора и сатире, када
ће, поред селектора фестивала и вишеструко награђиваног
панчевачког списатеља Зорана Т. Поповића, своје афоризме представити и Горан Мракић (Темишвар, Румунија),
Миладин Берић (Бањалука, -

Република Српска), Марина
Марковић (Ниш), као и Београђани – Александар Чотрић,
Душан Пуача, Слободан Симић, Горан Радосављевић и
Миодраг Стошић, који ће уједно водити програм, а затим и
наступити с бендом „Грбаве
танге”.
Ј. Ф.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа у
Војводини, константно ради
на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег
квалитета је већ постао
непревазиђен, и то не само
по мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног
Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су
издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.

водећих стручњака у тој
области – dr sc. med. Слободан Томић, кардиолог,
доктор медицинских наука
и магистар кардиологије са
Института „Дедиње”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега сат
времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки и
Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је
неопходно урадити прегледе и анализе на једном месту
и добити резултате што пре.

Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије и са Института „Дедиње”
у Београду.
Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи да др Љубицу
Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи.
Ускоро ће, такође суботом,
заинтересовани моћи да
ураде и све врсте ултразвучних прегледа срца, рачунајући и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ову
услугу ангажован је један од

С тим у вези, треба подсетити и на то да се у Заводу,
примера ради, све врсте
лекарских уверења издају за
максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним
погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног
броја нашег листа.
Додат не инфор ма ци је
можете добити путем телефо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/2190-903, а ово су уједно и
бро је ви путем којих се
заказују прегледи. Новости
можете пратити и на сајту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Феј сбук” стра ни ци
Завода.
Д. К.

У СУБОТУ СЕДАМНАЕСТА
„СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА”

Музичари из пет
земаља у Дому културе

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Попуст
на протетичке услуге

малишани практично отворити
манифестацију. Поводом тога
поново су организовани ликовни и литерарни конкурси на
тему „Здрава храна – брза храна”, у које су били укључени
ученици свих основних школа
с територије Панчева. Управо
изложбом карикатура насталих
на радионицама Николе Драгаша у 19 сати у Дому омладине почеће „Мала жаока”. Потом

догађаја. Њих двојица ће и
доделити награде најбољима на
поменутим дечјим конкурсима.
Наредног дана, у суботу, 28.
октобра, биће одржана „Жаока” за одрасле, која ће бити
отворена, такође, у 19 сати у
Дому омлади не, изложбом
карикатура Горана Ћелићанина из Варварина, о чијем лику
и делу ће говорити Никола
Драгаш.

Од самог отварања,
крајем прошле године, Центар за хитну и
рестауративну стоматологију „Никодент
медик” истиче се по
квалитету услуга, савременој опреми, професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи
број наших суграђана
одлучује се за услуге ове стоматолошке ординације, којом
руководи др Ђорђе Николић,
због атрактивних цена и могућности плаћања на одложено.

Због великог интересовања наших суграђана
и суграђанки, у „Никоденту” су одлучили да
поново покрену акцију у
оквиру које сви они
којима су неопходне
услуге из области протетике остварују право на
чак 30% попуста.
Искористите ову прилику и закажите преглед
путем телефона 064/2175-056. Овај савремени и
модерно опремљени центар
налази се преко пута старе робне куће, у Улици Максима Горког 2.
Д. К.

Седамнаести Међународни
фестивал малих тамбурашких састава „Старчевачка
тамбурица” биће одржан у
суботу, 28. октобра, од 19
сати, у Дому културе.
На једној од најпрестижнијих музичких манифестација тог типа у региону учествоваће осам оркестара из
Мађарске, Румуније, Републике Српске, Хрватске и
Србије, међу којима и старчевачки „Неолит”. Састави ће

бројати пет до десет чланова,
а представиће се тачкама у
трајању до четрнаест минута
и с најмање четири нумере.
Након што трочлани стручни жири одабере најбоље, на
крају програма биће им подељене пригодне награде.
Информације о картама и
резервацијама могу се добити у библиотеци Дома културе или на телефон 631-913,
радним данима од 7.30 до
15.30.
Ј. Ф.
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ДВЕРИ ПАНЧЕВО

ПОСЕТА РАФИНЕРИЈИ

Насеље Караула
без канализације

ПРИОРИТЕТ ПРОФИТАБИЛНО ПОСЛОВАЊЕ

Градски одбор Српског покрета Двери критиковао је то
што канализациона мрежа
која се ових дана гради до
северне индустријске зоне и
пролази поред насеља Караула неће обухватити и домаћинства у том делу Панчева.
Након првобитног обећања да ће северна индустријска зона бити спремна за
инвеститоре у јануару 2015.
године, данас, скоро три
године касније, радови на
њеном опремању још нису
готови – подсећају Двери.
Ове године канализациона
мрежа пролази и кроз тај део
града, и то на само неколико
метара од кућа, али становници Карауле нажалост неће
имати могућност да се прикључе на мрежу – саопштавају Двери.
– Канализациона мрежа се
гради само с циљем да се

колико ће им требати да становницима Карауле омогуће
боље услове за живот – изјавио је Ненад Грозданић,
председник Градског одбора.
Српски покрет Двери
наглашава да грађани увек
треба да буду приоритет и да
је пројекат изградње канализације свакако морао да обухвати и прикључење домаћинстава из тог дела Панчева.
– Поред тога што би одмах
решили проблем септичких
јама, свакако је важно и то
да треба избећи накнадно,
поновно раскопавање улица.
А за северну индустријску
зону тражимо да услов доласка инвеститора буде тај да
се будућа фирма бави делатношћу која не загађује околину и да се прво понуди
српским предузетницима.
За- мислите да ли би било
добро да наша паметна деца

бесплатно уступи некој страној компанији, која ће можда
и добити 10.000 евра за сваког радника. Канализационе
цеви иду директно до северне зоне, али зашто нису
предвиђени и остављени
прикључци за накнадно прикључивање становника у
попречним улицама? Становницима Карауле остаје да
се надају да ће им власт једног дана спровести канализацију. Ако им је требало оволико дуго да испуне обећања
странцима за завршетак
радова, можемо замислити

добију 10.000 евра за почетак посла и да не одлазе у
бели свет, а не неки странац
који ће доћи, узети наш
новац и отићи чим не буде
добијао неке нове повластице – каже Грозданић и подсећа да се у нашем граду скоро није отворило ново радно
место.
Двери апелују на Панчевце да подрже акцију Фондације „Тијана Јурић” за увођење доживотне казне затвора
за убице деце и потпишу
петицију у „Авиву” или Градском парку.

Ма, шта ми рече!
Ја сам само за једну Србију, за Србију у којој ће људи
моћи нормално, поштено да живе од свога рада. И неће
морати да беже из те земље. Да ће према њој да се понашају лепо и да је не нуткају ђубретом у неограниченим
количинама. Очекујем од свих људи да буду добри према својој држави, мислим, према својој земљи. А увек је
питање: да ли ми живимо у својој земљи или у њиховој
држави?
(Цане, фронтмен „Партибрејкерса” и „Шкртица”,
Б92, 23. октобар)

***
Ми и даље позивамо на одговорност и сарадњу са свима
који желе да смене ову власт. Верујемо да нема времена
за чекање, јер је СНС у кампањи од када су преузели власт
у Београду, а у последњим месецима интензивно.
(Лидер Демократске странке
Драган Шутановац, „Данас”, 23. октобар)
***
Када сам први пут дошао у бившу Југославију раних деведесетих, видео људе у свакој од њених тадашњих република, сви су били слични и сви су говорили истим језиком. И Албанци су говорили српскохрватски. Па ипак, за
сврхе политике све фаул линије су се обновиле и људи су
се поделили, а сав бес је изашао напоље, након чега је
дошло до ужасног конфликта.
(Пензионисани командант НАТО снага за Европу
Весли Кларк, „Танјуг”, 23. октобар)
***
Наша жеља је да Турска са својим инвестицијама у свим
областима буде присутна на читавој територији Србије,
како на југу, тако и у АП Војводини, која има својеврсне
потенцијале за евентуалну економску присутност Турске.
(Маја Гојковић, председница парламента,
„Танјуг”, 23. октобар)
***
Избори у Београду, ако буде памети, биће прва велика
победа опозиције од 2012. године. Та победа је остварива ако разумни људи буду јединствени.
(Председник Народне странке Вук Јеремић,
РТС, 22. октобар)

Вучић: „Србија ове
године имала
1,6 милијарди евра
директних страних
инвестиција”
„Следеће године
можемо да
разговарамо о даљој
трансформацији
’Петрохемије’.
’Азотара’ је највећи
проблем”
Председник Србије и лидер
Српске напредне странке Александар Вучић присуствовао је
23. октобра почетку изградње
новог постројења у Рафинерији нафте Панчево (о томе више
на првој страни). Нафтна индустрија Србије највише доприноси буџету Србије, а само ове
године то је више од 100 милијарди динара.
– То је око 10 одсто на нивоу
консолидованих прихода, свих
прихода у Србији, чак 16 одсто
прохода за Владу и између 2,5
до 2,6 БДП-а Србије. Из тога је
јасно колики је значај НИС-а
за Србију – рекао је Вучић.
Рекао је да је Србија ове
године имала 1,6 милијарди
евра директних страних инвестиција, што је за 8,3 одсто
више него што је било прошле
године, и додао да с Руском
Федерацијом Србија повећава
трговинску размену и захвалио
је председнику Русије Владимиру Путину што се „увек
интересује за нашу економску
и сваку другу сарадњу”.
Одговарајући на питања
новинара, председник Србије
говорио је о „Азотари”, изборима на Косову, као и о рођендану СНС-а.
„Азотара” и МСК
Вучић наводи да је панчевачка
„ХИП–Азотара” тренутно највећи проблем, за разлику од
„Петрохемије”, с којом држава
нема проблема.
– „Петрохемија” има око 80
милиона евра на рачуну. Следеће године можемо да разговарамо о даљој трансформацији „Петрохемије”, нема потребе
да журимо – рекао је председник и осврнуо се на, како је
рекао, „проблем”:
– Оно што је проблем и што
морамо да решавамо, и због

висине цене гаса, технологије и
наших високих трошкова, то су
панчевачка „Азотара” и кикиндски МСК и гледаћемо да помогнемо. Морамо да направимо
профитабилно пословање, не
може држава да крвари на такав
начин. О томе говоримо већ дуго
и то сада постаје приоритет,
после таквог завршеног посла са
Железаром Смедерево.
Он је додао и да ситуација с
РТБ Бором није хитна, јер је

првом кругу, и то тамо где Срби
имају већину... Срби су мање
посвађани међу собом него
Албанци, а то нам доноси још
једну предност, јер многи споља, а зашто да не кажем и
Албанци, желели су да постоје
различите политичке опције
код Срба – рекао је Вучић и
додао да је у већински албанским општинама у само три
изабран градоначелник у првом
кругу.

тренутно добра цена бакра на
светским берзама.

Замољен да прокоментарише то што су поједини српски
опозициони политичари у Београду на овим изборима дали
подршку другој српској листи
и Оливеру Ивановићи, он је
одговорио да се избори не
добијају тако што се напише
два пута по 140 карактера на
„Твитеру” и седи у топлој соби.
– Да нису неке подржали ови
у Београду, ти неки би добили
више гласова него што су их
добили – рекао је Вучић.

О изборима на Косову
Председник Србије је рекао да
резултати избора на Косову и
Метохији говоре да су Срби у
тој покрајини показали да су
разумели ко се бори за њихове
интересе.
– Захвалан сам нашем народу. Једну ствар људи нису приметили, а то је да у албанском
делу имате само три општине у
којима је неко однео победу у

У Панчеву је председник
најавио и да ће, када је реч о
унутрашњем дијалогу КиМ и
институционализацији радне
групе за подршку, професори
правног факултета ускоро
изнети мишљење (председник
је недавно позвао домаћу
стручну јавност да се укључи у
унутрашњи дијалог о КиМ).
Рођендан партије
Председник Србије и лидер
СНС-а Александар Вучић одговорио је да има добре односе с
Томиславом Николићем и да
новинари Николића треба да
питају зашто није присуствовао прослави деветог рођендана СНС-а, чији је и лидер био.
– Сасвим сам сигуран да је
Николић за своју странку, за
СНС увек, а да ли ће да буде на
неком скупу или не, то је његова приватна ствар... Са Николићем имам добру сарадњу. У
петак смо се видели и разговарали о односима с Кином,
Русијом, у суботу смо били
заједно у Крагујевцу... Надам
се да ћу и када не будем председник, СНС осећати као своју, не мислим да ћете дуго
чекати да тако нешто видите,
и појављиваћу се уколико ме
буду позивали – каже Вучић.
На питање Н1 да ли му је
Николић рекао да неће доћи
на тај скуп, рекао је:
– Одговорио сам све што сам
имао по том питању да вам
кажем, али сам веома срећан,
и да обавестим гледаоце америчке телевизије Н1, који то
нису могли да виде на тој телевизији, да су на том скупу били
и наши пријатељи из Шпаније,
Кине, Грчке, Мађарске, све то
на вашој телевизији нису могли
да чују, а и мене су слабо могли
да чују, више су чули Дачића,
пошто им је то одговарало јер
им се мој говор није свидео. А
мој говор је био озбиљан, одговоран, говорио о томе у ком
смеру треба да иде Србија у
будућности, а можда вам се зато
није ни допало. Немојте да се
љутите што вам се ни моји одговори данас можда не допадају,
али то су моји одговори и ја ћу
да одговорим на начин на који
ја мислим да је потребно.
Новинарка Н1 му је затим
одговорила да се ни њему не
допада оно што објављује та
телевизија, а Вучић јој је затим
рекао да му се веома допада то
што та телевизија говори и
објављује.

ПУПС ПАНЧЕВО

Град да помогне најугроженије
Чланови Градског одбора Партије уједињених пензионера
Србије (ПУПС) на састанку одржаном 20. октобра усвојили су
два предлога који ће током ове
недеље бити упућени представницима панчевачке власти.
Како су навели, као странка која
се труди да заступа интересе
пензионера и социјално угрожених, сматрају да је потребно
да Град испита могућност да
најугроженијима помогне кроз
одређене програме.
– Предлажемо да Панчево
обезбеди бесплатан градски и
приградски превоз за лица старија од 65 година и пензионере
којима је утврђен минималан и
нижи износ пензије односно
корисницима пољопривредних
и породичних пензија, као и
исплату једнократне помоћи
пензионерима. Ова помоћ би
била намењена пензионерима
којима је утврђен износ нижи
од просечне висине пензије, а
Град би сам одредио износ и
време исплате, у складу с буџетом за 2018. годину – рекао је
Милан Станојковић, председник Градског одбора ПУПС-а.

Из панчевачког одбора додају и да се надају да ће Град
имати у виду и да Влада Србије тренутно разматра низ акција којима би се олакшао положај пензионера и социјално
угрожених.
– Мишље ња смо да ће се
сигурно наћи неки вид помоћи 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 –
изјавио је председник ПУПС-а
у Панчеву.
ПУПС Панчево закључује да
је циљ ових предложених програма побољ шање усло ва
живота, што ће наш град
чинити још бољим местом за

живот и за задо во љавање
основних потреба социјално
угроженог становништва.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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ХРОНИКА

Петак, 27. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

НОВЕМБАРСКИ ЛАУРЕАТИ

КАСЕ, ПРОЈЕКТИ И ПОЗИВИ

Награде Лончару и Јовићу
На седници одржаној 24. октобра
градски жири за доделу признања и
награда је после разматрања приспелих предлога о кандидатима за највише панчевачко признање – Новембарску награду, донео једногласну
одлуку да се она у 2017. години
додели Жозефу Лончару, за изузетан успех у области привреде, и
Михајлу Јовићу, за изузетне успехе
у области образовања.
Жозеф Лончар је чувени маркетиншки маг, бренд-мајстор препознатљив широм планете. Примљен
је 1971. године као најмлађи члан
на свету у Међународно удружење

Примања Града за првих
девет месеци ове године
преко четири милијарде
динара
Састанак градских већника одржан
19. октобра садржао је четири тачке
дневног реда. Најпре је на столу био
извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар–
септембар 2017.
Бруто наплаћени јавни приходи у
првих девет месеци ове године износе 10.688.013.341 динар, који су распоређени тако да је 12,35 одсто приход буџета Републике Србије, 18,42
одсто је отишло на обавезно социјално осигурање РС, покрајински буџет
је приходовао 5,66 одсто, а социјално
осигурање АПВ 30,34 одсто.
Градски буџет је допуњен са 28,03
одсто од поменуте суме, а у касу
локалног социјалног осигурања отишло је 1,41 одсто. Расподела је подразумевала и мање издатке према
другим корисницима. У овом периоду остварени су укупни приходи и
примања буџета Града Панчева од
4.125.567.253 динара, што је за
82.536.742 динара мање остварење од
динамичког плана.
Када је реч о текућим трансферима,
из Новог Сада је стигло скоро тридесет
милиона динара, а капиталних дотација са истог места било је у износу од
35 милиона динара. Из републичког
буџета „текуће” је пристигло 21,5
милиона, а „капитално” скоро 27 милиона динара. Много је цифара и табела
у извештају заступљено, па свако ко
жели да има бољи увид, може да посети сајт Града и тамо се информише.

Након приче о новцу говорило се о
закључку у вези са учествовањем Панчева на конкурсу за суфинансирање
пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и
локалних јавних политика с предлогом пројекта „Израда Стратегије привлачења инвестиција 2017–2020”.
Конкурс је расписао Покрајински
секретаријат за регионални развој,
међународну сарадњу и локалну самоуправу, општи циљ пројекта је унапређење пословног амбијента, а вредност му је 1,5 милиона динара с

НИС ЗАПОЧЕО ДРУГУ ФАЗУ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ У ПАНЧЕВУ

Прекретница у развоју

ПДВ-ом, од чега се ка Покрајини
аплицира са 700.000 динара.
Следећа тема је била учествовање
Града на позиву у оквиру грант шеме
програма „Exchange 5”, с предлогом
пројекта под радним насловом „Наставак пројекта Управљање имовином 1,
2, 3”. Европска унија је путем Министарства државне управе и локалне
самоуправе, Делегације ЕУ у Србији и
СКГО расписала овај позив. Специфични циљеви који се односе на Панчево
су унапређење система пописа и уписа
имовине, као и оног за управљање
њоме. Укупна вредност пројекта за
Град је 80.000 евра, од чега би Панчево, како је пројектовано, требало да на
име суфинансирања добије 12.000 евра.
Аминовањем одлуке НО ЈП „Урбанизам” о утврђивању висине укупних
трошкова боравка по детету и висине
учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмаралишту на Дивчибарама за 2017. годину већници су
завршили седницу. О овој важној
теми више ћемо писати у неком од
наредних бројева нашег листа.
С. Трајковић

Бандур” у нашем граду, поноси се
својим ученицима који с такмичења, било као солисти, било као чланови оркестара, доносе прва места.
Води веома успешан тамбурашки
оркестар „Невен”. Бори се за очување тамбуре као националног инструмента у Војводини, а издао је пет
различитих уџбеника важних за развој овог инструмента, које је одобрило Министарство просвете. Огроман
број наступа с оркестрима које води
одржао је током ове године.
Вера Царина, председница жирија, рекла је да је ове године било неколико упадљивих разлика у односу на

Лончар

Јовић

пропагандиста. Креирао је име
„Јувитана”, прославио је „Бонжиту”,
развијао је марку „Сојавита”, од анонимног „Потисја” из Кањиже створио је лидера у производњи и продаји црепова... Потписао је 640
пројеката у сфери маркетинга. Часопис „Табу” покренуо је 2002. Добитник је бројних домаћих и страних
награда и признања.
Михајло Јовић, професор тамбуре, мандолине и гитаре у МШ „Јован

претходне: пријављено је само девет
кандидата, а из области уметности,
науке, медицине, архитектуре и спорта није било предложених суграђанки и суграђана. Она је казала да жири
није имао никакву дилему о томе да
овој двојици кандидата треба доделити највише градско признање.
Разговоре с добитницима Новембарске награде објавићемо у наредном броју нашег листа.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ВАС ЈЕ ЗАХЛАЂЕЊЕ ИЗНЕНАДИЛО?

Спремни за зиму

» Наставак са стране 1
Александар Антић, министар рударства и енергетике Србије, у свом
поздравном говору истакао је да ће
инвестиција у изградњу постројења
за дубоку прераду омогућити сигурност и одрживост Нафтне индустрије
Србије и несметано обављање нафтног бизниса, који је од изузетног значаја за нашу економију, друштвени
производ и за Србију генерално.
– Реализацијом овог пројекта НИС
наставља улагања у унапређење
заштите животне средине, јер ће се с
почетком рада овог постројења стећи
услови за престанак производње
мазута с високим садржајем сумпора. То ће уједно омогућити да Србија
испуни своје међународне обавезе у
смислу ограничавања коришћења
горива која имају висок садржај сумпора – рекао је министар Антић.
С друге стране, Игор Мировић,
председник Покрајинске владе, истакао је да је пројекат „Дубока прерада” важан по својој технолошкој
суштини, као и по својим ефектима у
будућности, јер ће савременији погони рафинерије у Панчеву имати и
већу добит, а део те добити припашће и Републици Србији, па самим
тим и АП Војводини, и биће усмерен
за све аспекте њеног развоја.
На свечаности у панчевачкој рафинерији говорио је и амбасадор Руске
Федерације у Србији Александар

Чепурин. Он је рекао да је НИС, у
оквиру међусобне сарадње Србије и
Русије, једна од најважнијих фирми.
– Хтео бих, с тим у вези, да нагласим да је то заједничка компанија
Русије и Србије. Сматрам да постоје
три главна разлога за овако добар
развој сарадње ових двеју компанија: прво, технолошка сарадња, друга
ствар је то што „Гаспромњефт” има
једну снажну, фундаменталну технолошку основу за сарадњу на међународном нивоу. И оно што је веома
важно, то је да смо успоставили једну веома добру сарад њу, како у
пословном смислу, тако и на политичком нивоу с влашћу државе и на
регионалном нивоу – рекао је Александар Чепурин на крају свог обраћања.
Након што су свечану повељу потписали министар Александар Антић
у име српске владе и Александар Дјуков испред руског нафтног гиганта
„Гаспромњефта”, она је стављена у
временску капсулу, коју је у темеље
новог постројења поставио радник
панчевачке рафинерије Зоран Тасић.
Потом су председник Републике
Србије Александар Вучић и председник Управног одбора „Гаспромњефта” Александар Дјуков симболично
покренули сат који одбројава време
до планираног завршетка радова на
подизању новог постројења у панчевачком рафинеријском комплексу.
З. Станижан

М. МИШИЋ

З. АВРАМОВСКА

Након веома топлог периода, с температурама од преко двадесет степени,
нову недељу су наши суграђани дочекали с кишобранима и дебелим јакнама. Иако је календарски већ време за
активирање грејних тела у нашим домовима, те нагле промене нас увек натерају да пожуримо и набавимо све што
нам је неопходно за зиму. У последњих
неколико година све је више људи који
се греју на дрва или пелет, али и оних
којима је лакше да за то користе струју.
С друге стране, промене времена утичу
и на наше расположење.
Овом приликом питали смо суграђане како све то подносе и да ли су
генерално спремни да закораче у хладан период.
МАЛИША МИШИЋ, пензионер:
– Лепше ми је када је топло време,
али ово није ништа неочекивано.
Мало ми здравствено сметају велике
промене, јер притисак тада варира.
Хладноћу нисмо дочекали неспремни, јер имамо централно грејање, па
у том смислу није било никаквих проблема. Ипак више волим да је четрдесет пет степени него када је зима.

М. ЈОКИЋ

Д. БАЊАШ

ЗЛАТА АВРАМОВСКА, пензионерка:
– Није ми свеједно када се нагло
про ме ни вре ме, јер имам доста
годи на, али ипак сам задо вољ на.
Раније сам спремила дрва за грејање и већ ложим помало. Грејање је
скупо, јер су пензије мале. Док се
пла те све дажби не, стру ја, плин,
телефон, шта остане... Узимам око
пет кубика дрва за целу зиму, а ове
године сам некако највише плаћала. Све то изађе око тридесет хиљада динара за целу сезону.
МИЛКА ЈОКИЋ, домаћица:
– Нисам посебно осетила никакву
промену. И време је да буде хладно.
У суштини ми и прија ово захлађење,
јер не волим врућину. Грејем се на
струју и то ми је сасвим довољно, јер
сам по цео дан на послу. Пећ пуним
ноћу, када је јефтина струја. Грејање
ме укупно изађе око тридесет пет
хиљада динара. Овакав вид грејања
ми је најисплативији и најбржи.
ДАНИЈЕЛА БАЊАШ, домаћица:
– Па и нисмо били спремни. Ово је
страшна промена. Хладно је ујутру,

В. НАКИЋ

З. ТРАЈКОВИЋ

посебно деци када иду у школу. Још
када пада киша, то је катастрофа.
Дрва смо спремили још летос, а за то
је било потребно издвојити око двадесет хиљада динара.
ВЛАДИМИР НАКИЋ,
запослен у „Телекому”:
– Био сам спреман за наглу промену времена. Немам никакве здравствене тегобе и надам се да ће тако и
остати. Уградио сам инсталацију за
грејање на гас, па ћемо видети ове
године колико се то исплати. Раније
смо користили комбиновано гас и
чврсто гориво, а сада не знам шта да
очекујем. Видећемо ове сезоне.
ЗОРАН ТРАЈКОВИЋ,
сезонски радник:
– Спремно смо дочекали хладно
време. Грејемо се на дрва, а набавили смо их још пре четири месеца јер
је тада било нешто јефтиније. Цена
прилично варира у зависности од тога
које дрво се узима. Ми потрошимо
око четрдесет хиљада.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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ОДРЖАНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ЗАКУП ДАТО 9.700 ХЕКТАРА
Протест паора због
незадовољства
законом
Буџетом планирани
приходи биће
надмашени

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Агроеколошке мере
Велики број чланица Европске уније је у оквиру својих
националних агроеколошких политика увео тзв.
агроеколошке мере (Agrienvironment Measures), настале као одговор на негативне
последице које пољопривреда има по биодиверзитет и
животну средину, а самим
тим и на социоекономски развој, људско здравље и благостање.
Агроеколошке мере се
спроводе на националном,
регионалном или на локалном нивоу, а имплементиране су у националне, регионалне или локалне програме за пољопривреду и
рурални развој. Агроеколошке програме подржава ЕУ
још од њиховог представљања реформом Заједничке
пољопривредне политике
(ЦАП) из 1992, а из циклуса у циклус су заступљени с
већим издвајањем новца за
њихову реализацију. Њима
су пољопривредници охра-

пашњацима, остављање ивичних (изолационих) појасева
на пољима са усевима, као
и очување постојећих природних станишта од значаја за очување заштићених
врста, а која се налазе у оквиру пољопривредних предела.
Агроеколошке мере, тако ђе, обухватају заштиту
шума, влажних станишта,
линеарних предеоних елеме ната какви су ветроза штитни појасеви – с циљем
побољшања усло ва за
живот дивље флоре и фауне. Битан саставни део
агроеколошких мера представља и очување аутохтоних биљних сорти и раса
домаћих живо ти ња – као
важних генетичких ресурса у пољопривредној производњи. Постојање зелене
инфраструк туре у пољопри вредном пре де лу од
суштин ског је знача ја за
политике заштите и очувања биодиверзитета.

Током протекле недеље, у
великој сали Скупштине града,
одржана је редовна годишња
лицитација пољопривредног
земљишта у државној својини.
Све локалне самоуправе имају
обавезу да оформе комисије
које на својој територији издају у закуп ову земљу; 40 одсто
прихода припада граду, а по 30
одсто Покрајини и Републици.
Све је од понедељка до петка прошло у најбољем могућем
реду, па није било замерки учесника лицитације.
Озбиљно надметање у Старчеву
Деветочлана комисија састављена од стручњака из Секретаријата за пољопривреду коју
је оформила Скупштина града,
на чијем је челу био Предраг
Живковић, заменик градоначелника, а прикључени члан
Зорица Репац, ресорна чланица Градског већа, није имала
тежак посао иако је надметање потрајало.
На отварању лицитације за
ову агроекономску годину (1.
новембар 2017 – 1. новембар
2018), првог дана, уз протест
паора, започет је процес издавања земље у Банатском Брестовцу. Земљорадници су изашли
испред зграде Градске управе
због незадовољства законом који
је на снази три године.
Наиме, изменама и допунама Закона о пољопривредном

земљишту у државном власништву предвиђено је да појединац може да лицитира за неограничену површину земље,
уместо, као што је важило до
2014. године, до 50 хектара.
Ово, наравно, не одговара власницима мањих газдинстава.
Доскора су постојали договори
између пољопривредника у
вези с лицитирањем за конкретну земљу, али тога скоро
да више нема, па су цене неких
парцела отишле веома високо
– у самом Брестовцу просечно
се за хектар плаћало око 300
евра, а у Долову, рецимо, и сто
евра више.
Живковић каже:
– Имали смо озбиљно надметање у Старчеву; тамо је просечна цена за хектар износила
346 евра, али највишу цену
достигла је земља у Качареву:
427 евра. Ишло се на доплату
депозита скоро у свим катастарским општинама, а излицитирани износи су на крају

били скоро дупло виши од
почетних цена. Најскупља је
била једна парцела у Долову –
73.600 динара за хектар.
По почетној цени
Од расположивих 10.700 у
закуп је дато 9.700 хектара, па
су заменик градоначелника и
чланови комисије задовољни.
Између осталог и зато што ће
по овој ставци планирани приходи – 200 милиона динара –
бити надмашени, што ће градски оци уврстити у ребаланс
буџета. Укупна просечна цена
за поменутих 9.700 хектара је
281 евро по јединици мере.
Због доплаћивања депозита
за одређене парцеле (у старту
се уплаћује 20 одсто од почетне цене), односно великог
интересовања, неке лицитације су прекидане, па настављане; зато је све трајало пет радних дана.
Када постоји договор, све је
много једноставније: пријави

се само један пољопривредник,
остали га „испоштују”, па парцелу добија по почетној цени.
У случају надметања онај који
таблицу најдуже држи у ваздуху потписује записник, на
основу ког се прави уговор о
закупу у наредних годину дана
са Управом за пољопривредно
земљиште.
На лицитацији се појавило и
неколико компанија које су
узимале земљу у разним катастарским општинама. Према
правилнику постоји разлика
између правних и физичких
лица: први треба да поседују
10.000 хектара своје обрадиве
површине, а други морају да
имају пребивалиште и пола
хектара у свом власништву на
територији на којој узимају
земљиште у закуп.
Како ће пољопривредници
на крају проћи, зависи од
њиховог труда, енергије, уложених средстава и – временских прилика.

НА ТРАГУ САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ „ПАНЧЕВАЧКИХ РАТАРА”

Изостала помоћ државе за пољопривреднике

брени да пружају еколошке
услуге, које су много више
од примене добре пољопривредне праксе. У неким случајевима
агроеколошке
мере биле су једини извор
прихода пољопривредницима, па се може рећи да је
очување животне средине, а
пре свега биодиверзитета,
било њихов пољопривредни
производ. Земље чланице
ЕУ обавезне су да понуде
такве агроеколошке програме својим пољопривредницима. Ово илуструје политички приоритет који се
везује за те програме.
Агроеколошке мере су
врло специфичне и усмерене су на решавање идентификованих проблема у
заштити биодиверзитета и
природних ресурса. Тако су
неке од мера нпр. смањење,
постепено смањење и на
крају потпуно избацивање
из употребе синтетичких
минералних ђубрива и
пестицида из пољопривредне производње, као и увођење вишепољних плодореда
и у појединим годинама
„одмарање” земљишта у
производном циклусу. Неки
од приоритета агроеколошких мера су: увођење
система органске производње, екстензивно управљање

Агроеколошке исплате
охрабрују пољопривредне
произвођаче да прихвате
пољопривредне активности
или нивое интензитета производње који доносе позитивне еколошке исходе.
Иако на први поглед, из
аспекта профитабилности,
нису најисплативије, агроеколошке мере су кључни
елемент за интеграцију еколошких проблема у заједничку пољопривредну политику ЕУ. Оне су дизајниране да охрабре пољопривреднике да заштите и
побољшају животну средину на својим газдинствима,
а све то кроз исплате провизија за њихов труд и ангажман.
Примери обавеза које
покривају агроеколошке мере су:
– еколошки прикладна
екстензивност пољопривреде;
– управљање системом
пашњака ниског интензитета;
– интегрисано управљање
пољопривредним газдинством и органском пољопривредом;
– очување пејзажа и историјских одлика као што су
рудерални агроекосистеми,
живице и шуме;
– очување веома важних
врста и биодиверзитета.

Ових дана у медијима се појавило
оштро интонирано саопштење удружења „Панчевачки ратари” у вези са ишчекивањем мера Владе Републике Србије
за превазилажење проблема пољопривредника насталих услед екстремне
овогодишње суше.
Јован Негован, председник УО тог
удружења, каже да је одговор Владе
одгађан месецима с објашњењем да се
чека потпуно сагледавање последица
суше и додаје:
– Бројни „аграрни ана литича ри”
давали су као јавне личности погрешне процене и уносили конфу зију,
уместо да је дошло до правовременог
и адекватног дејства државе. Ево, већ
је прошао оптимални рок за сетву озимих култура – од 5. до 25. октобра, а
још увек нема јефтинијег дизел-горива за пољопривреду. Сетва пшенице је
углавном заснова на на сопственом

семену и веома скупом дизел-гориву.
Кукуруз је скинут са 95 одсто површина и сада је ваљда потпуно јасно да је
род веома оскудан на територији целе
Србије, а не само Баната, и да просечан принос неће бити изнад три тоне
по хектару, односно три милиона тона
у целој Србији, што по обиму производње, изузимајући 2000. годину, припада најнижем роду кукуруза икада
забележеном.
Негован сматра да се ради о погрешној аграрној политици и неадекватној
стратегији заштите наших пољопривредника од страних фактора, те да се
истовремено у државама чланицама ЕУ
штите пољопривредници високим субвенцијама и другим мерама.
Да ли ће ресорно министарство
ипак повући неки потез којим би се
олакшали нагомилани проблеми ратара, биће познато у наредним недељама.

У СУБОТУ, 28. ОКТОБРА

Наши словеначки специјалитети
У организацији Удружења
Словенаца јужног Баната
„Логарска долина” из Панчева,
а уз помоћ Канцеларије за словеначку дијаспору из Љубљане, Националног савета словеначке националне мањине у
Србији и Града Панчева, у сали
МКУД-а „Петефи Шандор”
Панчево, у Улици цара Лазара
19, у суботу, 28. октобра, од 9
до 17 сати, биће одржан трећи
гастрономски догађај „Наши
словеначки специјалитети”.
Учесници ће бити ученици
угоститељских смерова школа
из Панчева, Вршца и Зрењанина, као и из Биотехничке школе из Птуја (Словенија). Свака
школа ће имати по екипу са два
учесника и ментором, које ће
спремати ручак односно посластичарске и пекарске специја-

Гимназијски трг, Католичку
цркву, тамишки кеј и Музеј
пиварства у старој пивари.
После жирирања и оцењивања
јела биће додељена признања
и захвалнице учесницима.
Уследиће свечани ручак.
Претходних година уз добар
ручак ишло је и добро расположење, па су за столом склапани
договори о будућој сарадњи,
чији је један од резултата дружење младих кулинара током
следећег викенда у нашем граду. Традиција се наставља.
литете и производе по словеначким рецептима. После
поделе намирница екипама и
упознавања с радним задатком
учесници ће се бацити на припремање хране. Потом ће представници Биотехничке школе

из Птуја одржати предавање на
тему школовања угоститељског
кадра у Словенији и словеначке гастрономије.
Гости ће у пратњи стручног
водича обићи наш град, тј.
Успенску цркву, Градски парк,

Страну
припремио

Синиша
Трајковић

Többnyelvű melléklet a hetilapban / Мултијезички додатак у недељнику

magyar nyelven / на мађарском језику
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Tanszercsomag
az elsősöknek
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500 ÉVES REFORMÁCIÓ

KÜLÖNBÖZŐ ÜNNEPSÉGEK HAZÁNKBAN IS
A protestáns egyházakban a 2017-es év
szerte a világban nagy jelentőségű, mivel ebben az évben emlékeznek meg a
reformáció kezedetéről a távoli, 1517-es
évben. 500 év telt el azóta, amikor Luther Márton szerzetes, professzor és reformátor kiszegezte a 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Habár
történelmileg nem igazolt, mégis egy
olyan esemény, amely a világot megváltoztatta.
A Szerbiai Református Keresztyén
Egyház is csatlakozott a megemlékezésekhez. Különböző helyszíneken jöttek
össze a hívek, hogy együttlétükkel tegyék jelentősebbé e fontos jubileumot.
Bácskossuthfalván a református egyházban júniusban avatták fel a reformációi emléktáblát a református és
evangélikus egyház országos vezetőinek jelenlétében, amit egybekötöttek
az akkor ott megrendezett Durindó és
Gyöngyösbokréta, a vajdasági magyar
népzenei együttesek, néptánccsoportok és szólisták hagyományápoló és
hagyományőrző, ijúsági és felnőtt kategóriájú szemléjével.
Központi ünnepség Maradékon

A szerémségi Maradék olyan vidéken
van, amely a huszitizmusról és a Huszita Bibliáról nevezetes. Az ünnepségre a vajdasági református gyülekezetek résztvevőin kívül augusztus 26án vendégek voltak Horvátországból,
Magyarországról és a messzi Kárpátaljáról, ahonnan egy gyermekekből és
felnőttekból álló énekkar is szolgált az
ünnepségen. Az istentiszteleten Halász
Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdette Isten Igéjét, a vendég-énekkaron kívül pedig a
hertelendyfalvi református kórus is dicsérte Istent. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a katolikus egyház
képviseletében Dr. Német László SVD
nagybecskereki megyéspüspök, valamint Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár, aki felolvasta Magyarország
miniszterelnökének, Orbán Viktornak
köszöntőlevelét. Halász Dániel, a maradéki református lelkész Potápi Ár-

pád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkár levelét – üzenetét olvasta fel. A megjelenteket köszöntötte 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 református templom felszentelésének
ünnepére rendezvénysorozatot szerveztek, amely szeptember 19-én az úrvacsoraosztásra előkészítő áhitattal
kezdődött, majd az elkövetkező két napon Szilágyi Zoltán püspöki segédlelkész az áhitatot követően a fél évezredes reformációról tartott előadásokat.
Szombaton, szeptember 23-án délelőtt
a helyi Emlékotthon termében tartottak
a szlovák evangélikus- és magyar református egyházközösség tagjai közös megemlékezést a jelentős jubileum kapcsán,
magasrangú vendégek és lelkészek jelenlétében.
Branislav Kulik helyi szlovák evangélikus lelkész szerb nyelven köszöntötte a vendégeket, majd Samuel
Vrbovski, a Szlovák Evangélikus Egyház püspöke szlovák nyelven szólt a je-

lenlevőkhöz. Végül Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház
püspöke magyar nyelven méltatta az
ünnepet.
A magasrangú vendégek között volt
többek között Dr. Mileta Radojević, az
Igazságügyi minisztérium Egyházakkal és hitközösségekkel együttműködő
igazgatóságának igazgatója, aki Aleksandar Vučić Szerb államfő üdvözlőlevelét tolmácsolta.
Az ünnepi összejövetelt a szlovák
evangélikus egyház vallásoktatásra járó
gyermekcsoportja, valamint a két gyülekezet kórusa tette szebbé éneklésével.
A hertelendyfalvi templomokban a
vasárnap az ünnep jegyében telt el.
Találkozó Nagybecskereken

Az utolsó, eddig legnagyobb rendezvény az 500 éves jubileum megünneplése során a történelmi Békés-Bánáti
Református Egyházmegye utódegyházmegyéinek 5. Találkozója volt, amelyet Nagybecskereken tartottak meg
október 7-én. A vendégek a magyarországi Csongrád és Békés-, a romániai
Temesvári és Aradi Református Egyházmegyékből, valamint a szerbiai Bánátból érkeztek. A nagybecskereki re-

formátus gyülekezet tagjai és Kiss
Nándor esperes nagyszerű szervezőknek 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 eléneklését, a köszöntőt és a kezdő áhitatot követően, amelyet Halász Béla, a
Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke tartott, az öt egyházmegye esperesének beszámolója következett az elmúlt év eseményeiről térségükben. 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 Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hírdette az ígét. Ezt
követően leleplezték Nyerghgyártó
János lelkész emléktábláját, aki első
lelkész volt a városban. Mindenki
megtekinthette az alkalmi bibliakiállítást, valamint egy kis kézimunkakiállítást.
A rendezvény a művelődési központban folytatódott. Hegyi Ádám történész előadást tartott, melyben beszámolt a találkozó régióinak újabb kutatásairól. Az úrvacsorás istentiszteleten
t. Csűry István, a Királyhágómelléki
Egyházkerület püspöke hírdette az
ígét, az ágendázás szolgálatát pedig Fekete Károly püspök végezte. Az úrvacsorai jegyeket 13 lelkész osztotta a
mintegy 700 megjelent hívőnek.
A további programban fellépett Hevesi Tibor operaénekes Rontó Márta
orgonaművész kíséretében, majd a torontálvásárhelyi gyülekezet énekkara
szolgált.
Záróénekként a CX. zsoltárt énekelték el, majd átadták a vándorzászlót
a jövő évi találkozó szervezőinek. A
VI. Találkozót a Csongrádi Egyházmegye szervezi Szentesen.
Halász Zsuzsanna
Lőcsei Ilona

A múltunkról,
Bukovináról...
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Torontálvásárhelyen
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A 2017-ES TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

HÁROMSZÁZ ÉVES JUBILEUM

TANSZERCSOMAG AZ ELSŐSÖKNEK

AZ Ó-VÁROSRÉSZ EGYIK
LEGRÉGEBBI ÉPÍTMÉNYE

A pancsovai Borromeo Szent
Károly katolikus templomban
2017. október 14-én a városi katolikus közösség magasrangú
egyházi méltóságok és számos
vendég jelenlétében ünnepelte
meg a plébánia fennállásának
300 éves évfordulóját.
A templom épülete a történelmi városrész egyik legrégebbi
építménye, amely 1757-ben készült, majd egy évvel később a
közvetlen közelében a Minorita
rend kolostora is felépült. A történelem folyamán a pancsovai
katolikus egyházban is voltak
jelentős változások, de a plébánia 300 éven át folyamatosan
fennmaradt.
A megemlékezés ünnepi szent
misével kezdődött, amelyen Dr.
Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök üdvözölte a
jelenlevőket, majd vezette a két-

Megszólaltak az iskolacsengők a
2017-es tanév kezdetén, új kihívásokra szólítva a diákokat és
oktatóikat egyaránt. A dél-bánáti végeken, Székelykevén, Hertelendyfalván, Udvarszálláson és
Ürményházán összesen 11 magyar diák kezdi meg tanulmányait, míg Torontálvásárhelyen
18 elsős foglalta el helyét az iskolapadokban.

nyelvű szentmisét. Dr. Pénzes
János szabadkai megyéspüspök
magyar nyelven, majd msgr. mr.
Stanislav Hočevar belgrádi érsek-metropolita horvát nyelven
mondott szentbeszédet.
Az ünnepi szent mise befejeztével a parókia bejárati folyósóján márványtáblát lepleztek le,
amelyen a Borromeo Szent Károly templomban szolgálatot
végző összes lelkipásztor neve
szerepel, 1717-től napjainkig.
A templom, de különösképpen a plébánia épülete az utóbbi
néhány évben nagy felújítási folyamatban részesült és kapta el
méltó kinézetét. Msgr. Dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök szavai szerint az
ünnep nemcsak a múltra emlékeztet, hanem a jelenről szól és
a jövő fele mutat.
Lőcsei Ilona

A XX. HERCZEG FERENC EMLÉKNAPOK

HELYSZÍNI JEGYZETEK VERSECRŐL

Ez év szeptemberének harma-

dik hétvégéjén tartották meg
Versecen, sorrendben immár
huszadik alkalommal, a délbánsági kisváros neves szülöttének, Herczeg Ferenc írófejedelemnek az emlékét méltató emléknapokat.
A rendezvény szervezője és
házigazdája változatlanul a helyi Petői Sándor Kultúregyesület volt. Közbenjárásukra a konferencia meghívott előadói, a
vendégek, valamint az esemény
lekövetését felvállaló, írott és
elektronikus média képviselői
másfél órára az idén is „birtokukba vehették” a verseci Városháza dísztermét. Alkalmi köszöntőt Virág Bene Klára, az
egyesület elnök asszonya mondott, majd Jerasz Anikó, az
MNT Végrehajtó Bizottságának
elnök asszonya köszöntötte az
egybegyűlteket. Az előadásokat
ezúttal dr. Mák Ferenc irodalom- és művészettörténész, kritikus és szerkesztő, illetve msgr.
Bogdán József fehértemplomi
plébános-költő vállalták. Az
alább olvasható irodalmi méltatást, mely eredetileg dr. Mák tanár úr jegyzetéből vétetett, a
XX. Herczeg Ferenc Emléknapok szervezői, aféle ízelítőként,

a magyar nyelvű meghívókra is
rányomtatták.
„Versec város sváb származású szülöttje írói pályája során
legjobb műveiben, a Pogányok,
A hét sváb és Az élet kapuja című regényeiben, A fekete lovas, a Bizánc és A híd című
drámáiban a magyar nemzet
sorsfordító eseményeinek állított emléket, s a politikai magyar nemzet történelemformáló erejét hirdetve eszmevilágában is vállalta a küldetéses szerepének méltatását. Ezért írhatta róla kiváló tisztelője (Németh G. Béla): Herczeg Ferenc
„mint dolgos állampolgár valóban polgár volt, mint politikus
ember – vagy sajátos magyar
kifejezéssel szólva: mint hazafi
– a politizáló birtokosság eszményeinek, ideáinak, célkitűzéseinek elfogadója”. Egy patrícius, aki eljutott a titkok kapujába. A műveiből hűséget, méltóságot és a közösség iránti feltétlen alázatot tanulhat a kései
utókor.”
A hatvanadik verseci szüreti
napok keretében zajló idei kulturális rendezvényt Versec városa és a Magyar Nemzeti Tanács védnökölte.
Martinek Imre

Vajdaságszerte minden iskolában tartottak tanévnyitó ünnepséget, melyek keretében ünnepélyesen fogadták az első
osztályba induló kisdiákokat. A
magyar tannyelvű oktatásban
részesülő kisdiákok idén is
megkapták a Magyarország
kormánya és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács támogatásából összeállított tanszercsomagot, mely által már folyamatosan hetedik éve segítik a szülőket a különben is költséges iskolaév kezdetén.
Az idei tanévnyitó Vajdasági
központi ünnepségét Székelykevén tartották meg rangos vendégek jelenlétében augusztus 31én délután a Žarko Zrenjanin
Általános Iskola épületében.
Az ünnepséget megtisztelte
jelenlétével Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Potápi Árpád János, aki köszöntő beszédet mondott:
– Sok szeretettel és nagy tisztelettel 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 inkább ezeket az éveket, mert ha
nem, akkor nagyon hosszú lesz.
Én nagyon remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog az iskola,
hamar be fogtok szokni a székelykevei iskolaközösségbe,
megszeretitek a tanító nénit, az
igazgató bácsit és mindenkit,
aki azzal foglalkozik, hogy ti
okosabbakká, szebbekké, jobbakká váljatok az életetek során
és azokat a tudnivalókat tanuljátok meg, amelyekkel az életben 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 tanulmányait a magyar iskolákban. Voltak tanévek, amikor sokkal többen voltak. Vannak kedvező jelek is, mert újra vannak magyar
elsősök a zombori, a nezsényi,
az udvarszállási, illetve a maradéki iskolában. Úgy véli, hogy

habár fogyunk, talán ezt a fogyást meg lehet állítani, talán
visszájára lehet fordítani ezt a
folyamatot és talán újra lehet
bölcsődéket, óvodákat, iskolákat nyitni olyan falvakban és városokban, ahol esetlegesen már
több évtizede ilyen intézmény
nincs.
– Ezért dolgozik a Magyar
Kormány, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága, a VMSZ, a tartományi kormány és a tartományi parlament, valamint a Magyar Nemzeti Tanács és összefogunk a helyi önkormányzatokkal és egyházakkal annak érdekében,
hogy ezt a folyamatot tudjuk segíteni. Az a legfontosabb cél a
következő években, hogy minden magyar gyermek, minden
vegyes házasságban született
gyermek újra magyar óvodába,
magyar általános iskolába, magyar felső oktatási intézménybe,
egyáltalán magyar iskoláztatási
rendszerben tudjon járni. Ennek
az anyagi hátterét szeretnénk
megteremteni. Többszörösen
bebizonyított tény az, hogy mindenki a saját anyanyelvén tud a
legjobban érvényesülni, legjobban tanulni és elsősorban az
óvodás, illetve a kisiskolás korban van szükség arra, hogy
anyanyelven tudjuk a legalapvetőbb tudnivalókat elsajátítani –

hangsúlyozta Potápi Árpád János államtitkár, majd beszédét
Pál Ferenc atya idézetével fejezte
be: „Adjál akkor is, ha kevés van
neked is, adjál akkor is, ha neked 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 emberévé leszel.”
A szervező Magyar Nemzeti
Tanács nevében az elnök, Hajnal
Jenő szólt a jelenlevőkhöz. Jelen
volt Vicsek Annamária Szerbia
oktatási államtitkára is, aki rövid köszöntőjében üdvözölte a
vendégeket és egybegyűlteket.
A székelykevei, hertelendyfalvi, ürményházi és udvarszállási magyar elsős kisdiákoknak
és a magasrangú vendégeknek a
helyi iskola tanulói ünnepi műsorral kedveskedtek, majd a tizenegy induló tanulónak kézbesítették a tanszercsomagokat,
amelyekkel jelentősen megkönnyítik számukra a tanévkezdést.
A Dél-Bánátban megtartott
tanévnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Pásztor István,
a tartományi képviselőház és a
VMSZ elnöke, Nyilas Mihály
tartományi oktatási titkár, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti
Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke és Petkovics Márta,

a Végrehajtó Bizottság oktatásért felelős tagja is.
Az ünnepséget megelőzően
Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár Székelykevén a
temető bejáratánál levő emlékműnél elhelyezte a Nemzetpolitikai Államtitkárság koszorúját.
Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Potápi Árpád János és a vajdasági
Magyar Nemzeti Tanács elöljárói, Hajnal Jenő elnökkel az élen
aznap délután, tehát augusztus
31-én Hertelendyfalván a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesületben is látogatást 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 elnöke és a Végrehajtó Bizottság
tagjai, valamint Rancz Károly,
Pancsova alpolgármestere.
Potápi Árpás János nemzetpolitikai államtitkár a Tamási
Áron SZMME-ben megtekintette a Magyar kormány támogatásából megvásárolt telket és
a múlt évben felállított székelykaput, valamint a leendő tájház
látványtervét, amelyet ugyancsak az anyaország támogatásával építenek fel a jövő év folyamán.
Lőcsei Ilona

KÖNYVBEMUTATÓ

A MÚLTUNKRÓL, BUKOVINÁRÓL...
Menetrenden kívüli könyvbe-

mutatót tartottak szeptember 16án a pancsovai Petői Sándor Magyar Művelődési Egyesület székházában. A kötet és annak szerzője Déváról érkezett az al-dunai
székely-magyar közösség köreibe.
Az andrásfalvi reformátusok
levelei 1891 – 1945 között, írta
László Gergely Pál, Déva. Készült 2016-ban. Miképpen az
invitáló levélkében is elhangzott, a kétszáz oldalos kiadvány, könyv, hiánypótló anyag.
Annál is inkább, mivel valós
történelmünk, és annak felkutatása, napjainkban is folyik. A
kötet a bukovinai Andrásfalva
reformátusainak az életét tárgyalja.
- Aránylag kevés, és általános
dolog az, ami róluk ismert, és ez
nemcsak a krónikásoknak, hanem nekik is köszönhető, hisz
már eleve az elszigetelődést választották – nyilatkozta lapunknak a könyv szerzője.
– Külön róluk, mármint az
andrásfalviakról, még csak egy

könyv jelent meg a dévai, néhai
Zsók Béla tollából ( Az andrásfalvi reformátusok két évszázada ). A gyűjtés a Kolozsvári Református Egyház levéltári anyagára alapul, tárgyalva az andrás-

falvi reformaták problémáit
1891 és 1945 között. Úgy gondoltam, tartozom ezzel a kiadással néhai nagyanyámnak, Zsók
Teréznek, aki a kitelepedett andrásfalviak között született 1892-

ben. Mégpedig itt, ezen a vidéken. Hertelendyfalván.
A könyvbemutató baráti és
testvéri társalgással folytatódott.
Martinek Imre

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ОКТОБРА 2017. / PANCSOVÁN, 2017. OKTÓBER 27.

Прва ци ма
школ ски при бор
» страна IV

ПЕТСТО ГОДИНА РЕФОРМАЦИЈЕ

У протестантским верским заједницама широм света 2017. година је од
посебног значаја, пошто се ове године присећају почетка реформације
давне 1517. Прошло је 500 година од
када је Мартин Лутер, монах, професор 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 приликама верници се окупљају, како би својим заједништвом увеличали значај
овог јубилеја. У Старој Моравици су
у реформатској цркви почетком јуна
освештали спомен-плочу реформације у присуству врховних вођа
реформатске и евангеличке цркве,
истовремено када се тамо одржавао
Фестивал за неговање и очување традиција војвођанских народних оркестара, 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 Војводине, 26. августа су свечаности присуствовали 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 представник Католичке цркве др Ладислав
Немет, зрењанински бискуп, као и
заменик државног секретара др Чаба
Латорцаи, који је прочитао поздравно писмо Виктора Орбана, премијера Мађарске. Даниел Халас, реформатски свештеник у Марадику,
прочитао је писмо – поруку која је
стигла од Јаноша Арпада Потапија,

ФОТО: МОНИКА НАЂ

РАЗНЕ ПРОСЛАВЕ И У НАШОЈ ЗЕМЉИ

државног секретара за националну
политику Мађарске. Поздравним
говорима окупљенима су се обратили и Иштван Пастор, председник
Покрајинске скупштине и СВМ, и
Јене Хајнал, председник Националног савета мађарске националне
заједнице.
Јубилеј повезан с кирвајем
На дан освештења војловачке евангеличке и реформатске цркве организован је низ манифестација, који је
започет 19. септембра припремним
молитвеним службама за причест, док
је наредна два дана након службе млади свештеник Золтан Силађи, помоћник бискупа, одржао предавања о
пола миленијума реформације.
У суботу, 23. септембра, пре подне,
одржана је заједничка свечаност чланова словачке евангеличке и мађарске реформатске заједнице у Спомен
дому у Војловици поводом значајног
јубилеја, а њој су присуствовали високи званичници и свештеници.
Бранислав Кулик, војловачки евангелички свештеник, поздравио је
госте и присутне на српском језику, а
затим је Самуел Врбовски, бискуп
Словачке евангеличке цркве, на словачком језику пренео своје мисли

поводом празника. На крају се Бела
Халас, бискуп Реформатске хришћанске цркве у Србији, обратио присутнима 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 допринос 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 манифестација у низу прослава 500. годишњице реформације био је пети
сусрет чланова наследних епархија
историјских реформатских црквених
епархија Бекеш – Банат, који је одржан 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-

не заједнице у Зрењанину и декан
Нандор Киш били су одлични организатори, пошто су након сусрета сви
гости отишли својим домовима задовољни и богатији за један велики
доживљај.
Преподневна манифестација је
одржана у Дому културе, због великог броја посетилаца. Након отпеване химне, поздрава и уводног богослужења Беле Халаса, бискупа
Реформатске хришћанске цркве у
Србији, уследило је извештавање
декана из пет епархија о догађајима
у протеклој години у њиховим срединама. На крају је наступио хор словачке евангеличке цркве из Арадца и
заједнички је отпевана Секељ химна.
Први део послеподневног програма одржан је у цркви, где су окупљени верници најпре спонтано запевали, а затим је проповедао др Карољ
Фекете, бискуп реформатске епархије Тисантул. Након тога је откривена
спомен-плоча на унутрашњем зиду
цркве у знак помена на првог реформатског свештеника у граду Јаноша
Њергђарта. Посетиоци су могли да
погледају и пригодну изложбу библија, као и ручних радова.
Дешавање се наставило у културном
центру. Историчар Адам Хеђи одржао
је предавање на којем је известио присутне о најновијим истраживањима у
регијама које учествују на сусрету. На
богослужењу пре причести проповедао је Иштван Чири, бискуп епархије
Кираљхагомелек, кога је у служби следио Карољ Фекете, бискуп. Причест је
вршило 13 свештеника за око 700 присутних верника.
У даљем програму је наступио
Тибор Хевеши, певач опере, у пратњи
уметнице Марте Ронто, која је свирала на оргуљама, а представио се и хор
реформатске цркве из Дебељаче.
Као завршна песма отпеван је 90.
псалам, па је предата прелазна застава организаторима наредног сусрета.
Домаћин шестих сусрета биће Сентеш, место у Мађарској, у епархији
Чонград.
Жужана Халас
Илона Лечеи
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Петак, 27. октобар 2017.
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ТРИСТАГОДИШЊИ ЈУБИЛЕЈ

ЈЕДНА ОД НАЈСТАРИЈИХ ГРАЂЕВИНА
У СТАРОМ ДЕЛУ ГРАДА

У Католичкој цркви Св. Карла Боромејског 14. октобра одржана је свечаност у присуству
високих црквених званичника
и бројних гостију, којом је градска католичка заједница прославила тристагодишње постојање панчевачке жупаније.
Зграда цркве је једна од најстаријих грађевина у историјском 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 промене, али је жупанија опстала
током триста година.
Присећање је почело у оквиру свечане свете мисе, на којој
је др Ладислав Немет, зрењанински бискуп, поздравио присутне, а затим је водио двојезично свету мису. Др Јанош
Пензеш, суботички бискуп,

служио је мису на мађарском
језику, а затим је msgr. мр Станислав Хочевар, београдски
метрополит и надбискуп, проповедао на хрватском језику.
Након завршетка свете мисе
у парохијском улазном ходнику откривена је мермерна плоча 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 неколико година подвргнута је великим процесима обнављања и
на тај начин добила је свој
достојан изглед. Према речима msgr. др Ладислава Немета, зрењанинског бискупа, празник није само подсећање на
прошлост, већ говори о садашњости и указује на будућности.
Илона Лечеи

ДВАДЕСЕТИ СПОМЕН-ДАНИ „ХЕРЦЕГ ФЕРЕНЦ”

БЕЛЕШКЕ С ДОГАЂАЈА У ВРШЦУ

У Вршцу су трећег викенда у
септембру ове године двадесети пут заредом одржани спомен-дани којима се достојно
чува успомена на Ференца
Херцега, писца – великана,
који је рођен у малом граду у
јужном Банату.
Организатор и домаћин манифестације и овом приликом
било је Културно друштво
„Петефи Шандор” из Вршца.
Уз његово посредовање, и ове
године су свечану салу вршачке градске куће могли да користе сви позвани предавачи на
конференцији, гости и представници писаних и електронских медија који су пратили
догађај. Клара Бене Вираг,
председница Друштва, пригодно је поздравила госте, а затим
је Анико Јерас, председница
Извршног одбора Националног
савета мађарске националне
заједнице, поздравила окупљене. Овом приликом су улогу
предавача прихватили др
Ференц Мак, историчар књижевности и уметности, критичар и уредник, и msgr. Јожеф
Богдан, жупник-песник из
Беле Цркве. Цитирану књижевну посвету, која је наводно
узета из белешки професора
Мака, организатори XX спомен-дана „Херцег Ференц” су,

као наговештај, дали да се
одштампа на позивницама на
мађарском језику.
„Рођен у граду Вршцу, са
швапским пореклом, током
каријере писац је у најбољим
делима, романима ’Пагани‘,
’Седам Шваба’ и ’Капија
живот’‘, и у драмама ’Црни
јахач’, ’Бизанц’ и ’Мост’ поставио успомену судбинским догађајима мађарског народа и
оглашавајући снагу политичког
мађарског народа да формира
историју, и својим погледом на
свет достојно је прихватио улогу мисионара. Зато је о њему
писао његов обожаватељ (Бела
Г. Немет): ’Херцег Ференц је
као вредан држављанин заиста
био грађанин, као човек политичар – или боље рећи: као
патриота прихватао је истакнуте циљеве земљопоседника који
су водили политику’. Он је
патрицијус, који је стигао до
капије тајни. Из његових дела
касно потомство може научити верност, достојанство и безусловну понизност према заједници.”
Покровитељи овогодишње
културне манифестације, која се
одвијала у оквиру 60. вршачких
„Дана грожђа” били су град
Вршац и Национални савет
мађарске националне заједнице.
Имре Мартинек

ПРО СЛА ВА ПОЧЕТ КА ШКОЛСКЕ 2017. ГОДИНЕ

ПРВАЦИМА ШКОЛСКИ ПРИБОР
Огласила су се школска звона
на почетку школске 2017.
године позивајући на нове изазове ученике и њихове наставнике подједнако. У најудаљенијим местима јужног Баната
– Скореновцу, Војловици,
Добрићеву и Јерменовцима –
укупно 11 мађарских ученика
започиње школовање, док је у
Дебељачи 18 малих првака
заузело своја места у школским клупама.
Све школе широм Војводине
организовале су прославе
поводом почетка школске
године и свечано прихватиле
мале ученике који су кренули
у први разред. Прваци који ће
похађати наставу на мађарском језику и ове године су
добили пакете школског прибора састављене из донације
мађарске владе и Националног
савета мађарске националне
заједнице у Војводини, који
већ седам година узастопно
помажу родитељима на почетку школске године.
Војвођанска централна прослава почетка школске године
ове године је одржана у згради Основне школе „Жарко
Зрењанин” у Скореновцу, 31.
августа по подне, у присуству
високих званичника.
Прославу је својим присуством увеличао и Јанош Арпад
Потапи, државни секретар
одговоран за националну
политику Мађарске. Он је
рекао:
– Срдачно поздрављам све
присутне, а пре свега мале ученике првих разреда. Некоме ће
школовање трајати петнаест,
некоме двадесет година, и зато
се опустите и уживајте у овим
годинама, јер ако вам се не
допадне, јако ће се одужити. Ја
се искрено надам да ће се школа свакоме допасти, брзо ћете
се навићи на ову школску
заједницу у Скореновцу, заволећете своју учитељицу, директора и свакога ко ће се бавити
тиме да постанете паметнији,
лепши и бољи током живота и
да научите све оно што ћете
моћи да користите у животу,
те да ћете касније и своју децу
моћи да шаљете у ову основну
школу у Скореновцу.
Изнео је податак да је у Војводини 1.467 првака започело
своје школовање на мађарском
језику. Било је година када их
је било много више. Има и
повољних података – да поново има малих првака у мађарским одељењима у Сомбору,

Неузину, Добрићеву и Марадику. Сматра да, насупрот томе
што нас је мање, можда тај пад
може да се заустави, можда тај
процес може да се окрене и
можда могу поново да се отворе јаслице, забавишта и школе
у селима и градовима у којима
оваквих институција већ деценијама нема.
– Зато мађарска влада,
Државни секретаријат за националну политику, СВМ, Покрајинска влада и Покрајинска
скупштина, као и Национални
савет уједињени са самоуправама и црквама могу помагати
овај процес. Најважнији циљ
нам је да у наредним годинама
постигнемо да свако мађарско
дете или дете из мешовитог
брака може похађати мађарско
забавиште, мађарску основну
школу и високу школу, тј. да
може стећи образовање у
мађарском образовном систему. Желели бисмо да свему
томе можемо створити материјалну основу. Вишеструко је
потврђена чињеница да свако
на свом матерњем језику може
најбоље да просперира, да најбоље учи, а поготово је битно
да у забавишту и у првим разредима могу на матерњем језику научити основне појмове –
истакао је државни секретар
Јанош Арпад Потапи, а свој
говор је завршио цитирањем
оца Ференца Пала: „Дај и онда

када и ти имаш мало, дај и онда
ако и ти имаш потребу за тим,
дај и тада ако теби нису дали,
дај и тада ако је потребно више
од речи. А у међувремену ћеш
неприметно постати човек
наде”.
У име Националног савета
мађарске националне заједнице присутнима се обратио
председник Јене Хајнал, а била
је присутна и Анамарија
Вичек, државни секретар за
образовање у Србији, која је
такође поздравила госте и
домаћине.
За мађар ске уче ни ке који
су кре ну ли у први раз ред у
Скореновцу, Војловици, Јерменовцима и Добрићеву, као
и за високе званичнике, учени ци ско ре но вач ке шко ле
приредили су пригодан свеча ни про грам, а затим су
ђаци ма прва ци ма уру чи ли
поклон-паке те са школ ским
прибором, чиме су им знатно
олак ша ли поче так школ ске
године.
Свечаности поводом почетка школске године у јужном
Банату присуствовали су и
Иштван Пастор, председник
Покрајинске скупштине и
СВМ, Михаљ Њилаш, покрајински секретар за образовање,
Анико Јерас, председница
Извршног одбора Националног
савета мађарске националне
заједнице, и Марта Петкович,

чланица Извршног одбора
задужена за образовање.
Пре почетка свечаности у
Скореновцу Јанош Арпад
Потапи је, у име Државног
секретаријата за националну
политику, положио венац на
спомен-обележје које се налази на улазу у гробље.
Истог дана, 31. августа, Јанош
Арпад Потапи, државни секретар за националну политику
Мађарске, и челници војвођанског Националног савета
мађарске националне заједнице с председником Јенеом Хајналом на челу, посетили су и
Мађарско културно-уметничко
друштво „Тамаши Арон” у Војловици. У седишту Друштва
значајне госте дочекали су
представници
војловачких
Мађара, Бела Халас, реформатски бискуп, као и неколико
чланова презбитеријума, Вилмош Лечеи, председник Друштва, и чланови Извршног
одбора, као и Карољ Ранц, заменик градоначелника Панчева.
Јанош Арпад Потапи погледао је у МКУД-у „Тамаши
Арон” плац који је купљен уз
помоћ донације мађарске владе и секељ-капију, која је
постављена прошле године, као
и идејни пројекат етно-куће
која ће бити изграђена такође
из донације Мађарске током
наредне године.
Илона Лечеи

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ

О ПРОШЛОСТИ, О БУКОВИНИ...
У седишту панчевачког МКУД-а
„Петефи Шандор” 16. септембра одржана је промоција књиге 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. године. Као што пише у кратком
позивном писму, издање од
двеста страница је материјал
за попуњавање недостатака,
утолико пре што стварна историја и њено истраживање теку
и дан-данас. Књига расправља
о животу реформата у буковинском селу Андрашфалва.
– Релативно је мало и уопштено оно што је о њима
познато, и то не само због хроничара већ и због њих самих,
пошто су од самог почетка изабрали изолацију – изјавио је
аутор књиге.

Посебно о њима – о мештанима Андрашфалве –објављена је
још само једна књига, из пера
Беле Жока из Деве, под насловом „Две стотине година
реформата из Андрашфалве”.
Представљена збирка се заснива 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 наставило се уз другарско и братско
дружење.
Имре Мартинек
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ДВАДЕСЕТ ОСМА ЈУЖНОБАНАТСКА СМОТРА

ДАНИ ЗИМНИЦЕ У МКУД-у„ПЕТЕФИ ШАНДОР”

АМАТЕРИ СЕ СУСРЕЛИ У ДЕБЕЉАЧИ

ЗИМНИЦА И ВЕСЕЉЕ
НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Учесници саветовања окупили
су се 9. септембра већ у преподневним сатима, и то представници из Добрићева, Шушаре,
Ковина, Скореновца, Иванова,
Панчева, Војловице и мештани,
као и ветерани смотре. Својим
присуством скуп су увеличали
мр Јене Хајнал, председник
Националног савета мађарске
националне заједнице, и Арон
Шутуш, председник Културног
савеза војвођанских Мађара.
Уводно предавање припремио
је Имре Мартинек у име домаћина, Дома културе „Јожеф
Атила” у Дебељачи. Након тога
су присутни представници свих
друштава поднели извештај о
оствареним резултатима и раду
својих организација у периоду
између две смотре. У отворе-

ној дискусији мр Јене Хајнал,
председник Националног савета мађарске националне заједнице, истакао је:
– Сматрам да је веома битно
да када неко прихвати организацију јужнобанатског сусрета,
у суштини прихвати и улогу
координатора, значи да током
једне године координира припремама нове манифестације.
Било би добро, јер нас има јако
мало, време нас веома притиска, историја се над нама брзо
мења, па ми једноставно немамо времена, немамо могућно-

сти да се видимо поново тек
након дугог периода од годину
дана и кренемо да размишљамо даље. Основни задатак Културног савеза је да свакодневно буде присутан код свих вас,
има обавезу да вам помогне
приликом конкурисања или у
обезбеђењу стручњака на пољу
народне музике, народне игре
или драмских представа. Предлажем да позовете савез, седнете заједно у овом саставу још
једном и нека свако састави
своје захтеве за наредну годину за које сматра да би требало
да се евидентирају. Много је
лакше ако знамо колико ће
коштати ове четири банатске
манифестације и ако унапред
знамо ко ће бити домаћин у
наредној години, ко ће поднети пријаву за конкурс, коју

ћемо прихватити и одобрити
средства.
Предложио је да се записник
са данашњег састанка припреми тако да се уз њега за ове
велике манифестације додају
и ставке издатака и све заједно
већ у року од месец дана достави савезу и Националном савету, како би било могућа конкретна помоћ.
– Савез ће у будућности имати три основна задатка: треба
да обрате пажњу на вас, да вас
евидентирају и, што би било
веома важно, да свако друштво

појединачно смисли за себе
једну манифестацију за коју
сматра да је само његова. Може
бити и више, али да поред ових
заједничких има макар још
једну коју ћемо моћи да помажемо, да заједница стварно
осети да озбиљно мислимо све
о чему говоримо – рекао је Јене
Хајнал.
Саветовање је било прилика
да се изабере организатор –
домаћин овогодишњег Сусрета
божићних обичаја и Витлејемских игара, као и следеће смотре, догодине. Организацију
Божићног сусрета је прихватио
мађарски КУД „Ади Ендре” из
Шушаре, а двадесет девете
Јужнобанатске смотре МКУД
„Петефи Шандор” из Добрићева. С обзиром на то да је ова
манифестација, која је окупи-

ла културна друштва из јужног
Баната и подстакла их на међусобну сарадњу давне 1969.
године покренута у Војловици,
руководиоци МКУД-а „Тамаши Арон” већ су најавили да
прихватају организовање јубиларне, тридесете смотре.
Након саветовања отворена је
изложба предивних ручних
радова, која је постављена у
просторијама Стонотениског
клуба „Спартакус”. Поново се
указала прилика да се посетиоци диве драгоценим рукотворинама вредних везиља из јужног

Баната, које су се подједнако
потрудиле да изложе најлепше
комаде ручних радова.
У раним поподневним сатима пристигли су учесници културно-уметничког програма,
који су од Основне школе
„Моша Пијаде” прошетали у
уредној поворци до реформатске цркве, где су присуствовали екуменском богослужењу.
Проповедници су били реформатска свештеница Марија
Беседеш и жупник Тамаш
Маша. Било је веома лепо, јер
је црква била препуна гостију
свих узраста у народним
ношњама, који су предано пратили богослужење и на тај
начин упућену им поруку.
Из цркве су учесници поново у уредној поворци прешли
до сале Дома културе „Јожеф
Атила”, где су директор Ласло
Хорти и председник Културног
савеза војвођанских Мађара
Арон Шутуш одржали поздравне говоре, а након тога су једно
за другим наступили Дечји хор
„Дел пачиртаи”, аматери –
активисти културних друштава
из Добрићева, Иванова, Шушаре, Панчева, Ковина, Скореновца, Дебељаче, Војловице и
Вршца, мали и велики – подједнако. Пружена је прилика за
представљање и скоро формираној фолклорној групи у
недавно одржаном Кампу за
неговање матерњег језика, традиције и народних игара у
Шушари, уз стручно руковођење кореографа Роланда Решоцкија.
Након програма пуног садржаја, који је трајао скоро два и
по сата, директор Дома културе „Јожеф Атила” из Дебељаче
предао је преносиве симболе
смотре председници МКУД-а
„Петефи Шандор” у Добрићеву. У наставку вечери учесници су били гости на приказивању народних игара – течају,
где их је Роланд Решоцки са
својом партнерком подучавао
народним играма различитих
регија.
Спонзори 28. смотре јужнобанатских мађарских културно-уметничких друштава били
су Национални савет мађарске
националне
заједнице
и
Државни секретаријат за националну политику Мађарске
преко Фондације „Бетхлен
Габор”. Једнодневна манифестација поново је потврдила
вољу јужнобанатских Мађара
за деловањем овде у завичају и
њихову жељу да напредују и
опстану као Мађари – део
мађарског народа.
Илона Лечеи

Традиционално већ пету
годину заредом МКУД „Петефи Шандор” из Панчева дочекује јесен организујући продајну 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 Лазара, где се уједно и представља
рад друштва.
Чланови друштва обележили
су последње дане лета 15. и 16.
септембра у весељу и шаренилу. Стиховима песме „Дунав се
улива у Тамиш” посетиоци су
поздравили почетак јесени, а с
њом и припремање зимнице.

пекле лангоше на лицу места,
као и гошће из Војловице, које
су припремале традиционалан
киртеш-колач на роштиљу.
Лангоши, и даме које их праве, постали су веома популарни у Панчеву, с обзиром на то
да се пеку на лицу места, тако
да су несумњиво свежи, са укусним и помало необичним
намазима, као што су уље с
белим луком и павлака с
додатком качкаваља. Током
карневала и фестивала зимнице продале су огромне количине овог укусног прженог теста.
Рецепт за киртеш-колач потиче из Трансилваније и традиционалан 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

Петак по подне дочекан је с
тезгама пуним разних аконија
припремљених на традиционалан начин, с великим и малим
теглама пуним зимнице свих
боја. Поред класичних паприка, краставчића, салата и ајвара, излагачи и продавци су се
показали и на слатком терену,
јер су у понуду уврстили мармеладе, џемове и слатка невероватних комбинација, користећи рецепте својих мајки и
бака, али и нешто модерније,
показујући разне нивое креативности у комбиновању састојака.
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 културно-уметничких друштава
излагала су своје колаче, зимницу и ручне радове.
Највеће звезде фестивала
биле су чланице друштва, које
су, на врелом сунцу месиле и

колач, који личи на димњак,
прекрива се млевеним орасима, шећером, циметом или
кокосом. Припрема овог колача је забава и за очи и за стомак.
Први дан фестивала затворио је мешовити хор „Златна
јесен” из Панчева, који је певао
евергрин хитове и увесељавао
учеснике и пролазнике.
У суботу, од раних поподневних 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 организацију весеља на себе, тако што је
провео поподне певајући старе мађарске народне песме.
Већина учесника прихватила
је позив да се придружи забави, те је весеље настављено све
до вечери.
Традиционалним нотама
затворен је овогодишњи фестивал зимнице, у нади да ће следеће године бити још посећенији и веселији.
Каролина Бисак

15 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

У ЗНАКУ ЈУБИЛЕЈА
Мађарско културно-уметничко друштво „Кеве” из Ковина
се у оквиру скромне свечаности 15. октобра присећало петнаестогодишњег рада и активности.
Након што је Јанош Бинец,
председник Друштва, одржао
поздравни говор, Маргит
Бинец, секретар друштва,
представила је укратко рад
Друштва и илустровала све то
пројектованим фотографијама
и изложеним сликама са догађаја. Тренутно активне групе,
дечја фолклорна група и
мешовити хор, наизменично
су се представљале са више
тачака, а у међувремену је
било и соло певања и рецитовања.
Мало удружење живи захваљујући члановима неколико
оданих породица из Ковина –
сазнали смо од Јаноша Бинеца, који је свим члановима
доделио скромне поклоне и на

тај начин захвалио за самопрегоран, пожртвован, одан рад.
Вече се завршило другарским разговорима и дружењем,

у нади да ће Друштво, које
постоји и ради у просторијама
зграде католичке парохије у
Ковину, и надаље још много

година чувати мађарски језик
и преносити на млађе генерације наслеђену културу.
Илона Лечеи
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СВЕЧАНОСТ У ВОЈЛОВИЦИ

ЦРКВЕ ОБЕЛЕЖИЛЕ ПРАЗНИК
Јесен у Војловици почиње кирвајем.
Последњи
викенд
септембра сваке године резервисан је за велики празник реформатске и евангелистичке цркве
у Војловици. Пре 115 година те
две верске установе су освештане и од тада се сваке године обележава овај празник уз сећање
на прошлост, уживање у садашњости и веру у будућност.
Ова година је била посебна
због обележавања 500 година
реформације, као и одржавања трећег „Светског сусрета
Војловчана", тако да је војловачка реформатска црква уложила специјалне напоре да
кирвај ове године буде што
лепше прослављен.
Током последње недеље септембра дочекани су гости из
Хидаша у Ма арској, са свештеником Реформатске цркве
Карољем Ђенгеом на челу, као
и мноштво бивших становника Војловице који живе и раде
у иностранству или у другим
местима у Србији, али су имали велику жељу да присуствују
овој свечаности.
Овогодишњи секељски бал,
тј. игранка и вечера поводом
сусрета Секељ Ма ара из целог
света, одржан је 22. септембра
у вечерњим часовима. Уз
мађарску народну музику и
традиционалну храну коју су
спремиле чланице МКУД-а

нио, вече је било резервисано
за културно-уметнички програм уз учешће чланова
МКУД-а „Тамаши Арон". Деца
су извела традиционалне рецитације, приче, песме и игре
сачуване од заборава, а наступили су и мешовити хор с
буковинским секељ мађарским народним песмама уз
пратњу цитре и женски хор
мла е генерације под вођством
Јудит Силађи с црквеном
песмом. Приредба је завршена
певањем Секељ химне, након
чега је проглашен победник
такмичења у кувању гулаша.
Ове године титулу најбољих
понели су отац и ћерка - Лајош
и Габријела Бисак. Уследила је
вечера, када је послужен гулаш
који су такмичари скували.
Сутрадан су одржана богослужења у обе цркве, која су
била у празничном духу, с много гостију и суграђана.
„Тамаши Арон" весеље и дружење трајало је до дубоко у
ноћ. Реформатска црква у Војловици с бискупом Белом
Халасом на челу угостила је
све оне који су били заинтересовани да присуствују овом
догађају. Мало је рећи да је
велика сала културно-уметничког друштва била претесна
за све госте.
Иако је бал трајао до ситних
јутарњих сати, то није спречило петнаест екипа да 23. сеп-

тембра укрсте варјаче у дворишту молитвеног дома мађарске
реформатске цркве и у својим
котлићима започну припрему
мађарског гулаша. Мирис овог
специјалитета далеко се ширио
до поподневних сати, када су
екипе са својим котлићима и
мноштвом Војловчана кренуле
од молитвеног дома ка згради
МКУД-а „Тамаши Арон" носећи традиционално кирвајско
дрво, окићено шареним марамама, јабукама и украсним

вишебојним тракама од креппапира које су на њега окачила
деца. Ови украси представљају
дарове које младићи, након
што се дрво усправи и учврсти
у земљи, треба да скину и
поклоне девојкама чија срца
желе да освоје. Иако се ово
више не дешава, део традиције
је сачуван, а деца су забављена
током целог дана, док се одрасли такмиче у кувању.
Након што је гулаш успешно
скуван и пошто га је жири оце-

ПРВИ СУСРЕТ ПОРОДИЦЕ БУВАРИ

УДАЉЕНОСТ НИЈЕ БИЛА ПРЕПРЕКА ЗА ОКУПЉАЊЕ
Још једном је потврђено да
без обзира на то колико далеко човек оде од завичаја и
колико му је судбина наклоњена, у животу дође један период
када почне да истражује и трага за својим пореклом, коренима своје породице и понекад
окрене „руду своје кочије” у
правцу завичаја, где се увек
заиста осећа код куће.
То је учинио Антал Бувари
Тони млађи, који живи и ради
у Немачкој и који је две године припремао сусрет породице Бувари.

Антал Бувари, који је рођен
у Иванову, и његова супруга
Каталин изродили су осморо
деце, који су као одрасли са
својим породицама потражили бољи живот и просперитет
широм света. Већину унучади,
њих 21, бака и деда су упознали с фотографија и током кратких летњих годишњих одмора.
Сада су већ и унуци основали
своје породице, али нажалост
нису често имали прилике да
се међусобно упознају.
То је био повод за идеју, која
се протеклог лета и остварила,
да организују један велики
породични сусрет и да се сви,
њих око шездесет, врате у завичај из далеке Шведске, Немачке, Аустрије, Мађарске и из
разних места у Србији, како би

заједно провели неколико дана,
евоцирали успомене и изградили присније породичне везе.
Све што се током сусрета
дешавало, препричао је Јанош
Черник, један од унука, који
још увек живи у Иванову и био
је један од организатора:
– Тони воли родбину, као и
Иваново, чак је и кућу купио
овде. Говорио је да ће у догледно време окупити породицу, али
му нисмо баш веровали. Већ је
прошле године за време годишњег одмора успео да окупи
десетак нас унука, тако да нас

је са члановима породица било
око двадесет петоро. Пошто се
свима свидело, већ смо се тада
договорили да се ове године
поново нађемо, али у већем броју. Изабрали смо дан, да то буде
почетком августа, и већ смо у
фебруару почели организовање
и договарање о месту сусрета и
активностима.
За породице које су пристигле из иностранства смештај су
обезбедили рођаци у Иванову.
Сви су се трудили да што већи
део времена проведу заједно у
обиласку села, купању на Дунаву, вожњи чамцем. Организовано су посетили Панчево, Војловицу и Скореновац, где такође
имају родбину и пријатеље. Сам
дан сусрета био је 4. август, у
просторијама фудбалског клуба

у Иванову. Након окупљања прочитан је кратак историјат породице, и то на три језика: српском, мађарском и енглеском,
како би сви чланови, па и најмлађи, могли да буду у току.
Уследило је међусобно упознавање по фамилијама сваког од
осморо деце, иако више нису сви
међу живима. Изменили су контакте и адресе, што указује на
то да постоји жеља за наставком
дружења. Весела атмосфера претворила се у игру и песму, свако
је на свом језику покушао да
комуницира са осталима. Чак је

била јединствена прилика и за
прославу рођендана двају чланова велике породице, што ће
им остати трајно у сећању.
Каталин Бувари, најстарија
снаја, била je презадовољна
породичним окупљањем.
– Један од синова и ћерка
ретко долазе кући и посебно
ме је интересовало како ће се
осећати снаја и зет, који су
навикли на друге животне
околности, пошто су Немци.

Међутим, на моју радост, сви
су били веома задовољни и
изразили су жељу да поново
дођу. Радује ме што смо успели да се окупимо, био је јако
леп сусрет – рекла је она.
У послеподневним сатима
организован је турнир у малом
фудбалу. Чланови породице су
се поделили на два табора: екипа из Европе и екипа из Србије. Без обзира на успешност
акција, резултат је на крају
игре остао нерешен, па је задовољство било утолико веће.
Дружење и весеље настави-

ло се до касних вечерњих сати.
Време је брзо пролетело, а неке
породице су се крајем викенда
већ вратиле свакодневном
животу у далеким западним
земљама.
Надамо се да снимци и фотографије неће остати само лепе
успомене, већ да ће се у будућности и потомци чланова ове
породице ближе упознати.
Илона Лечеи

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)

За омладину и децу, као и сваке године, најзабавнији део
празника био је вашар, на
којем су могли да потроше
џепарац на играчке и вожње
рингишпилом, аутићима и
возићима.
Овогодишњи кирвај посетило је много гостију из иностранства, те је на тај начин
одржана традиција која се преноси на младе и иако је ово
празник реформатске и евангелистичке цркве, сви житељи
Војловице га воле и уживају у
њему. Једна од најлепших традиција овог дела града одувек
је била прихватање гостију и
обострано уживање у времену
проведеном заједно. Кирвај,
као посебан празник, само је
један од многих када су дружење, љубав и добро расположење на првом месту у овом
малом кутку Панчева.
Каролина Бисак

НОВА ПОЗНАНСТВА И ПОНОВЉЕНИ СУСРЕТИ

РЕЗИМЕ ДОГАЂАЈА
ЗА ВРЕМЕ КАМПА
У Шушари је између 2. и 6. августа одржан први Јужнобанатски камп за неговање традиције, матерњег језика, изградњу заједнице, фолклора и народне музике. Камп је одржан у
малом селу у срцу Делиблатске пешчаре, у окружењу Цркве
Светог Ласла. На иницијативу дечјег хора „Дел пачиртаи”,
ујединила су се четири културно-уметничка друштва, и то
Мађарски културно-уметнички центар из Дебељаче, МКУД
„Боназ Шандор” из Иванова, КУД „Ади Ендре” из Шушаре и
КУД „Петефи Шандор” из Добрићева, с намером да након
дугог периода мађарска деца из јужног Баната поново имају
један камп, једну радионицу о којој су сањали и коју су реализовали бодрећи једни друге. Идејни творци кампа поставили су као циљ очување мађарског идентитета, односно његово јачање. Позвали су више десетина деце и омладинаца, с
којима су радили стручни педагози из области народних игара и народне музике. Подучавање народним играма прихватили су Роланд Решоцки и Чила Важоњи, а музичку подршку
им је пружао оркестар „Черемпеле” из Панчева. Наравно,

било је и других активности, пошто је камп у трајању од пет
дана омогућио обраду разноврсних тема. Програмски елементи кампа су, поред обучавања у већ поменутој народној
песми, музици и народној игри, били и чување традиције,
подстицање на говор на мађарском језику, подизање свести
из познавања локалне историје која се тиче Мађара, изградња заједнице, приповедање и предавање о заштити околине
гостујућих предавача.
Иако су током припрема многи с резервом прихватали
манифестацију, која је изгледала као велики залогај, камп је
вишеструко оправдао очекивања. Уједно је понуђено да манифестација догодине има наставак. Камп у Шушари пре свега
окупља школску децу из региона, из Дебељаче, Војловице,
Иванова, Скореновца, Шушаре, Добрићева и Вршца, као и
фолклораше, певаче народних песама и цитраше који раде у
секцијама при културно-уметничким друштвима. Преко њих
позивају и све оне који овај део у дијаспори сматрају својим.
Стручни партнер у организовању кампа је Мрежа куће традиција, партнер у сарадњи је Културни институт војвођанских Мађара, а донатор је био Национални савет мађарске
националне заједнице.
Имре Мартинек

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.
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BEFŐTTES FESZTIVÁL A PETŐFI SÁNDOR MME-BEN

HUSZO NNYO LCADIK DÉL-BÁNÁTI SZEMLE

TO RO NTÁLVÁSÁRHELYEN
TALÁLKOZTAK AZ AMATŐRÖK
Szeptember 9-én már a délelőtti
órákban összegyűltek a tanácskozás résztvevői és a szemle veteránjai Udvarszállásról, Fejértelepről, Keveváráról, Székelykevéről, Sándoregyházáról, Pancsováról és Hertelendyfalváról, akiket a helyi szervezők szeretettel
fogadtak. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével mgr. Hajnal
Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács
elnöke és Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség
elnöke is.
A tanácskozás vitaindítóját a torontálvásárhelyi József Attila
Művelődési Otthon nevében
Martinek Imre készítette. Ezt követően minden jelenlévő egyesület képviselője beszámolt a két
szemle közötti időszakban a saját

szervezetében megvalósított tevékenységről. A vita folyamán
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti
Tanács elnöke kiemelte:
– Nagyon fontosnak tartanám, hogy akkor, amikor valaki
átvállalja a Dél-bánsági találkozó megszervezését, az lényegében a koordinációt is vállalja fel,
vagyis az újabb találkozó részleteinek 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

halogatásra, hogy majd egy évnyi szünet után találkozzunk és
csak akkor kezdjük el továbbgondolni magunkat. A Művelődési Szövetségnek alapfeladata
lesz a napi jelenlét valamennyiüknél, tehát ha pályázathoz kell
az útmutatás, ha népzenei-,
néptánc- és drámai előadásokhoz szakember kell, kötelességük, hogy ebben segítsenek
önöknek. Javasolnám, hogy a
Szövetség vezetőit hívják meg
egy értekezésre, üljenek le ebben a körben még egyszer és
mindenki fogalmazza meg a következő egy évre azokat az igényeket, amelyeket kataszterbe
kell venni. Sokkal könyebb, ha
tudjuk, hogy ez a négy bánsági
rendezvény mennyibe kerül és
ezt a költséget már annak a tudatában tervezzük be, hogy is-

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 határozatok alapján a jegyzőkönyv
már úgy készüljön el, hogy ezek
a feladatok, ezek a nagy rendezvények tervezete a költségvetési
tételekkel együtt egy hónapon
belül ott legyen a Szövetségnél,
a Nemzeti Tanácsnál, hogy tudjanak segíteni közvetlenül, kézzel foghatóan.
– A Szövetségnek három alapvető dolga lesz a jövőben: oda

kell igyelni, nyilvántartani igényeiket. Nagyon fontos lenne,
hogy minden egyes egyesület találjon ki magának egy rendezvényét, amelyről úgy gondolja,
hogy csak az övé. Lehet több is,
de legalább még egy esemény legyen a közös mellett, amelyet tudunk támogatni, hogy a közösség tényleg érezze, hogy komolyan gondoljuk azt, amit beszélünk – 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 fejértelepi Ady Endre Magyar
Művelődési Egyesület, a 29.
Dél-bánáti Szemlét pedig az udvarszállási Petői Sándor Magyar Művelődési Egyesület vezetői vállalták. Tekintettel arra,

hogy ez a Dél-Bánsági egyesületeket összefogó, együttműködésre késztető rendezvény annak idején, 1969-ben Hertelendyfalván indult, a Tamási
Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület vezetői már jelezték, hogy elfogadják a jubiláló,
30. Szemle megszervezését.
A tanácskozás után a helyi
Spartakus Asztalitenisz Klub
helyiségében felállított színponpás kézimunkakiállítás megnyitójára került sor. Ismét alkalom
adódott meggyönyörködni a
Dél-bánáti szorgos kézimunká-

BEFŐTTES ÉS MULATSÁG EGY HELYEN

zók értékes alkotásait, hiszen
egyaránt arra törekedtek, hogy a
legszebb darabokat állítsák ki.
Miután megérkeztek a művelődési műsor résztvevői, a fellépő csoportok a Moša Pijade Általános Iskolától a helyi református templomig vonultak
díszmenetben, ahol ökumenikus istentiszteleten vettek részt.
Az igét Beszédes Mária lelkésznő és Ft. Masa Tamás plébános
hírdette. Szép látvány volt, hogy
a templom megtelt a népviseletbe öltözött, különböző korosztályú vendégsereggel, akik
odaadóan hallgatták Isten ígéjét
és azáltal a hozzájuk szóló üzenetét.
A templomból kivonulva ismét szépen, sorban felvonulva
jutottak el a résztvevők a József
Attila Művelődési Otthon nagytermébe, ahol az igazgató, Horti
László
és Sutus Áron, a
VMMSZ elnökének köszöntőbeszéde után egymást követve
léptek színre a fellépők: a Dél
Pacsirtái gyermekkórus, az udvarszállási, sándoregyházi, fejértelepi, pancsovai, kevevárai,
székelykevei, torontálvásárhelyi, hertelendyfalvi és verseci
egyesületek műkedvelői, kicsik
– nagyok egyaránt. Alkalom
volt ez a közelmúltban megtartott dél-bánsági anyanyelvápolói-, hagyományőrző- és néptánctáborban formálódott tánccsoport bemutatkozására is, Resócki Rolland koreográfus művészeti vezetésével.
A közel két és fél órás, tartalmas műsort követően Horti
László, a helyi József Attila Művelődési Otthon igazgatója átadta a szemle vándorjelvényeit
az udvarszállási Petői Sándor
Magyar Művelődési Egyesület
elnökének, Horváth Gizellának.
Az est folytatásában a résztvevők táncházi mulatság vendégei
voltak, ahol Resócki Rolland és
párja vezetésével rophatták a
különböző régiók néptáncait.
A Dél-bánáti Magyar Művelődési Egyesületek 28. Szemléjét
a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. A költségekhez hozzájárult anyaországunk Nemzetpolitikai Államtitkársága is a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
közvetítésével. Az egynapos
rendezvény ismét a dél-bánsági
magyarság tenniakarásáról tanúskodott, hogy itt, a szülőföldön kívánnak boldogulni és
megmaradni a Magyar nemzet
számára - magyarnak.

Apancsovai Petői Sándor Ma-

gyar Művelődési Egyesület már
hagyományosan, öt éve folyamatosan úgy várja be az őszt, hogy
az egyesület székháza előtt befőttesek és más inomságok eladással egybekötött kiállítását szervezi meg.
Kezdetben a Duna ömlik a Temesbe című rendezvényt a Nikola Tesla utcában tartották meg, de
néhány éve áthelyezték a Lázár
cár utcába az egyesület székházához, ahol egyben az egyesület tevékenységét 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 soraival köszöntötték a látogatók az ősz
első napjait, ezzel egyben pedig a
befőttek készítésének kezdetét is.
Péntek délutánt már a megrakott asztalokkal várták be, amelyeken a hagyományosan készített

voltak, akik a tűző nap ellenére is
tésztát gyúrtak és sütötték a lángost a helyszínen, és a hertelendyfalvi vendégek, akik a hagyományos kürtős kalácsot sütötték nyárson. A lángosok és a hölgyek, akik készítik, nagy népszerűségre tettek szert Pancsován,
tekintettel arra, hogy a helyszínen
készítik el és így kétségkívül friss,
különböző ízekkel és kenőkrémekkel, mint amilyen a foghagymás olaj, vagy a tejfelhez hozzáadott sajt. A karnevál és a befőttes
fesztivál alkalmával is nagyon
nagy mennyiségű rendkívül inom sült tésztát adtak el.
A kürtős kalács receptje Erdélyből származik és a székelymagyarok hagyományos süteményének számít. Elkészítése féligmeddig szórakozás, mivel ugyancsak a helyszínen készül rostélyon. A forró kalácsot, amely kéményre emlékeztet, bevonják darált dióval, cukorral, őrölt fahéjjal

legkülönfélébb inomságok, sokszínű télirevalóval teli kissebb- nagyobb üvegek voltak. A már megszokott módon elkészített paprika,
uborka, saláták és ajvar mellett a
kiállítók és elárusítók az édes ízekkel is bemutatkoztak: a mamák és
nagymamák receptjei szerint készített lekvárokkal, dzsemekkel,
ízekkel és egyéb édességekkel hihetlen mennyiségben, de modernebb változatokban is, különböző
szintű kreativitást tanusítva az összetevők összeállításában.
Az édesborok kínálatával és elárusításával idén is a hertelendyfalvi Smit család rukkolt elő: a
szorgos termelők málnából és
szederből készített borokat, likőröket és pálinkát állítottak ki és
kínáltak megvételre.
Különböző egyesületek nőszervezetei süteményeiket, befőttjeiket és kézimunkáikat tették ki
közszemlére.
A fesztivál fénypontjai mindenképpen az egyesület nőtagjai

vagy már korszerűbben kókuszszal. E kalács tetszetős a szemnek
is, de a gyomornak is.
A fesztivál első napját a pancsovai Zlatna jesen vegyeskar zárta, amely örökzöld dalokkal szórakoztatta a résztvevőket és járókelőket.
Szombaton a koradélutáni
óráktól estig folytatódott a szórakozás. Tekintettel arra, hogy a
pancsovai Petői Sándor MMEben is nagyon sikeres vegyeskar
működik, a kórustagok vállalták a
szórakoztatást is, hagyományos
népdalokkal, nótákkal derítve jókedvre, dalolásra a főzőcskézőket, kiállítókat, szórakozni vágyókat. A résztvevők többsége elfogadta a meghívást, hogy társuljon
a mulatsághoz, így a szórakozás is
eltartott.
Vidáman ért véget az idei befőttes fesztivál is, mint ahogy az
előzőek is, ami jó kilátást ígér a
következő évi folytatásra is.

Lőcsei Ilona

15 ÉVES MEGMARDÁS

2017 A JUBILEUM JEGYÉBEN
A kevevári Keve Magyar Mű-

velődési Egyesület 15 éves tevékenységére tekintett vissza ez év
október 15-én egy szerény ünnepség keretében.
Az egyesület elnökének, Binecz Jánosnak köszöntője
után a titkár, Binecz Margit
számolt be röviden az egyesület berkeiben kifejtett munkáról, kivetített képekkel és szerény fényképkiállítással illusztrálva az elhangzottakat. A
jelenleg aktívan működő vegyeskar és gyermektánccsoport több műsorszámal is bemutatkozott, miközben szólóének is elhangzott és szavalók
is bemutatkoztak.
Amint Binecz Jánostól, az
egyesület elnökétől megtudtuk,
a kicsiny egyesületet néhány kevevári lelkes család tagjai éltetik, akiknek az egyesület az évforduló alkalmából szerény
ajándékkal köszönte meg az önfeláldozó, odaadó munkát.

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

tolikus parókia épület helyiségében működő egyesületben
ezután is sok évig megőrzik a

magyar nyelvet és továbbadják
az örökbe kapott kultúrát.
Lőcsei Ilona

Biszak Karolina
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ÜNNEPSÉG HERTELENDYFALVÁN

AZ EGYHÁZAK MEGEMLÉKEZTEK AZ ÜNNEPRŐL
Miután a pörkölt sikeresen
megfőtt és a bíráló bizottság által leosztályozták, az est művelődési műsor bemutatásával
folytatódott a Tamási Áron
SZMME tagjainak részvételével. A gyerekek szavalatokat,
népmesét, népdalt és feledéstől
megőrzött táncokat adtak elő.
Az egyesület vegyes népdalköre
citerazene kíséretében bukovinai székely népdalokkal lépett
fel. Az ijú női kórus Szilágyi
Judit vezetésével templomi
énekkel mutatkozott be. A műsort a székely himnusz közös
eléneklésével zárták, miután
meghirdették a pörköltfőző
verseny győztesét. Idén a legjobb csapat címet apa és lánya,
Biszak Lajos és Gabriella nyerte. Az ezt követő vacsorára a
versenyzők által megfőzött pörköltet szolgálták fel.
Másnap istentiszteletet tartottak mindkét templomban,

Hertelendyfalván az ősz kirvájjal kezdődik. Minden év szeptemberének utolsó hétvégéjét az
evangélikus és református templom 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 hertelendyfalviak 3. Világtalálkozójának megünneplése miatt, így
tehát a helyi református egyház
különösen megtett mindent,
hogy idén a kirváj szép ünneppé válljon.
Szeptember utolsó hetében
hidasi vendégek érkeztek Magyarországról Gyenge Károly
református lelkész vezetésével,
valamint számos hertelendyfalvi volt lakos, aki most külföldön, vagy Szerbia más településén él és dolgozik, de nagyon
vágyódik, hogy jelen legyen az
ünnepségen.
Az idei székely bált, vagyis a
székelyek világtalálkozójának
alkalmából megrendezett mulatságot és vacsorát szeptember
22-én este tartották meg. Magyar népzene és hagyományos
ételek mellett, amelyet a Tamási
Áron SZMME asszonyai készítettek, 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 vendégeknek.
Annak ellenére, hogy a mulatság az éjbe nyúlott, ez nem volt
akadály, hogy szeptember 23-án
15 csapat fakanállal versenyez-

zen a református imaház udvarán, bográcsos magyar pörkölt
készítésébe fogjon. A különleges
étel illata messzire terjedt. A délutáni órákban a csapatok bográcsaikkal a hertelendyfalviak népes kíséretében elindultak az
imaháztól a Tamási Áron
SZMME székháza felé, miközben vitték a gyerekek által tarka
kendőkkel, almával és sokszínű
papírszallaggal feldíszített ha-

gyományos kirvájfát is. A fára tűzött díszek eredetileg ajándékok
voltak, amelyeket a legények
hoztak le a felállított, földbe ásott
fáról és a lányoknak ajándékozták, akiknek a szívét szerették
volna megnyerni. Habár a fáramászás most már nem szokás, a
hagyományt részben megtartották, a gyerekeknek viszont egésznapi szórakozást jelent, míg a felnőttek versenyeznek a főzésben.

A BÚVÁRI CSALÁD ELSŐ TALÁLKOZÓJA

A TÁVOLSÁG NEM VOLT AKADÁLYA AZ ÖSSZEJÖVETELNEK
Még egy alkalommal bebizonyosodott, hogy bármilyen távol kerül is az ember a szülőfalujától,
bármennyire jól megy sora, az
élete folyamán eljön az az időszak, 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 – Tóni, aki Németországban él és dol-

gozik, és aki két év folyamán készítette elő a Búvári család találkozóját.
A sándoregyházi születésű Búvári Antalnak és feleségének, Katalinnak nyolc gyermeke született,
akik felnőtt korukban családjaikkal szerte a nagyvilágban kerestek
boldogulást, jobb megélhetést. A
21 unoka többségét a nagyszülők
már csak fényképekről és a rövid
nyári-szabadságok idején ismerhették 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 folyamán valóra vált, hogy egy nagy
családi találkozó alkalmával hazatérjenek a távoli Svédországból,
Németországból, Ausztriából,
Magyarországról és Szerbia különböző településeiről – közel
hatvanan, hogy több napot közösen eltöltve megismerkedjenek,

emlékeket idézzenek fel és szorosabb családi kapcsolatot építsenek 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 neki. Már a múlt évben a szabadság
idején sikerült neki, hogy összehívjon minket, unokákat, tízet,
úgy hogy a családtagokkal közösen közel huszonöten voltunk.
Mivel mindenkinek tetszett, már
akkor beszélgettünk arról, hogy
az idén ismét találkozzunk, de nagyobb számban. Kitűztük a napot,
hogy augusztus elején legyen és
már februárban megkezdtük a
szervezést, megbeszélést a találkozó helyéről és a tennivalókról.
A külföldről érkezett családoknak a sándoregyházi rokonok biztosítottak szállást. Mindannyian
arra törekedtek, hogy minnél
több időt töltsenek együtt falunézésben, a Dunán való fürdésben,
csónakázásban.
Szervezetten
meglátogatták Pancsovát, Hertelendyfalvát és Székelykevét, ahol
szintén vannak rokonok és barátok. 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 családtag, a legkissebbek is tudják kísérni. Ezt követően a nyolc gyermek
családjainak a bemutatkozása következett, 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, mindenki a saját nyelvén próbálkozott értekezni a többi családtaggal. Egyedi alkalom volt ez még a nagy család két tagjának szülinapi köszöntőjére 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 különösen érdekelt, hogy a menyem
és a vejem hogyan fogják érezni
magukat, mivel ők teljesen más

életkörülményekhez
vannak
szokva, tekintettel arra, hogy németek, azonban, nagy örömömre,
mindannyian nagyon meg voltak
elégedve és azt mondták, szívesen
jönnének ismét. Örülök, hogy sikerült összejönni, nagyon szép
találkozó volt – mondta el.
A délutáni órákban labdarugó
- mérkőzést is szerveztek. A családtagok két táborra osztoztak:
egyik csapat lett az európai, a má-

sik pedig a szerbiai. Függetlenül a
játék sikerétől, az eredmény a végén döntetlen lett, de annál nagyobb volt a megelégedés.
A barátkozás és a mulatság a
késő esti órákig eltartott. Az idő
nagyon gyorsan elmúlt, egyes
családok már a hét végén visszatértek mindennapi életükhöz a
távoli nyugati országokban.
Az eseményt megörökítő családi felvétel, reméljük, nemcsak
szép emlék marad, hanem a továbbiakban is tettre is készteti a
családtagokat, hogy gyermekeik is
közelebb kerüljenek egymáshoz.

ünnepi hangulatban, sok vendéggel és gyülekezeti taggal.
Az ijúság és a gyerekek részére, mint minden évben, az
ünnep legszórakoztatóbb helye
a vásártér volt, ahol a zsebpénzt
játékra, körhintán, autózásra,
vagy vonatozásra költhették.
Az idei kirváj napján sok külföldi vendég volt jelen, így megmaradt a hagyomány, amelyet a
iatalok visznek majd tovább.
Annak ellenére, hogy ez az evangélikus és református egyház ünnepe, hertelendyfalva minden
lakosa kedveli és élvezi az ünnepet. Egyike a legszebb hagyománynak ebben a városrészben
mindig is a vendégek befogadása
volt és az együtt töltött időben
való élvezet. Kirváj, mint különös ünnep, csak egy a sok közül,
amikor a barátkozás, a szeretet
és a jókedv van előtérben Pancsova ezen kis szögletében.
Biszak Karolina

ÚJ ISMERETSÉGEK ÉS ISMÉTELT
TALÁLKOZÁSOK

TÁBORI ÖSSZEFOGLALÓ
Augusztus másodika és hatodika között tartották meg Fejértelepen az első Dél-bánsági hagyományőrző, anyanyelvápoló, közösségépítő, néptánc és népzenei tábort. A tábor helyszíne a Delibláti-homokpuszta szívében lüktető falucska Szent Lászlótemplomának környéke volt. A Dél Pacsirtái Gyermekkórus
kezdeményezésére négy dél-bánsági magyar művelődési egyesület – névszerint a torontálvásárhelyi Magyar Művelődési és
Művészeti Központ, a sándoregyházi Bonnaz Sándor Magyar
Művelődési Egyesület, a fejértelepi Ady Endre Művelődési Egyesület és az udvarszállási Petői Sándor Művelődési Egyesület fogott össze. Feltett szándékkal, hogy hosszú idők után ismét legyen a dél-bánáti magyar gyermekeknek egy közösen megálmodott, létrehozott, lebonyolított, véghezvitt és egymást erősítő tábora, műhelye.
A tábor megálmodói a magyar önazonosságtudat megőrzését,
illetve annak erősítését tűzték ki célul, többtíz gyermeket és ijút
invitálva meg, akikkel szakavatott népitánc-és népzenepedagógusok foglalkoztak. A táncoktatást Resócki Rolland és Vázsonyi
Csilla vállalták, a hangszeres támogatást pedig a pancsovai Csörömpölő zenekar biztosította. Persze, voltak egyéb aktivitások is,

lévén hogy az ötnapos tábor rendkívül sokrétű ismeretek elsajátítására teremtett lehetőséget. A már említett népdal-, népzeneés néptáncoktatás mellett a tábor programelemei a hagyományőrzés, a magyar szóra késztetés, a magyar vonatkozású helytörténeti ismeretek tudatosítása, a közösségépítés, a mesemondás és a környezetvédelmi töltetű vendégelőadások köré csoportosultak.
Bár körvonalazódásának idején többen is bizonyos fenntartással fogadták a nagy lélegzetvételűnek igérkező rendezvényt, a
tábor többszörösen is beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Egyben ígéretet is hozva, a történetnek lészen folytatása! A fejértelepi tábor mindenekelőtt a dél-bánsági régió településeinek Torontálvásárhely, Hertelendyfalva, Sándoregyháza, Székelykeve, Fejértelep, Udvarszállás és Versec iskolásait, továbbá a művelődési egyesületek szakcsoportjaiban tevékenykedő néptáncosokat, 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 Művelődési Intézet, támogatója pedig a Magyar Nemzeti Tanács volt.
Martinek Imre

Lőcsei Ilona
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НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ У ПАНЧЕВАЧКОЈ РАФИНЕРИЈИ

ПРЕДАВАЊА У ШКОЛАМА

КОКС УМЕСТО МАЗУТА

Безбедност у саобраћају

Економска и
еколошка корист
Изазов за запослене
у Рафинерији
НИС је у понедељак, 23. октобра, започео нову фазу модернизације својих производних
погона у Панчеву (видети
текст на насловној страни). Реч
је о другој фази, у којој је кључна инвестиција управо реализација пројекта „Дубока прерада”. Да подсетимо, прва
фаза модернизације Рафинерије подразумевала је изградњу нових постројења и реконструкцију постојећих. Кључни
пројекат те етапе, која је обухватила развој прерађивачких
капацитета НИС-а, била је
изградња комплекса за благи
хидрокрекинг и хидрообраду
(MHC/DHT) – процес секундарне прераде сирове нафте.
Почетак рада овог комплекса
у 2012. години омогућио је да
се у нашој земљи производи
гориво евро 5 квалитета. У
прву фазу модернизације
Рафинерије нафте у Панчеву
било је уложено више од 540
милиона евра.
Нова постројења, које ће
дневно прерађивати две хиљаде тона, омогућиће оптимално
искоришћење капацитета Рафинерије нафте у Панчеву и повећаће ефикасност прераде са
садашњих 86 процената на 99,2
посто. Како тврде, то ће повећати производњу висококвалитетног бензина и дизела и омогућити производњу кокса, који
се досад увозио у нашу земљу.
Дубока прерада
Пун назив капиталног програма који НИС реализује у Панчеву гласи: „Дубока прерада са
технологијом одложеног коксовања”, а за његову реализацију биће утрошено више од
300 милиона евра. Са изградњом нових капацитета рафинеријске прераде панчевачка
рафинерија биће сврстана међу
најмодерније у Европи. Главни
пројектант и компанија која
управља изградњом новог про-

изводног система јесте међународна компанија „CB&I”. Почетак комерцијалне производње
комплекса постројења за дубоку прераду нафте планиран је
за трећи квартал 2019. године.
Тада ће рафинерија у Панчеву
престати да производи високосумпорни мазут и повећаће
капацитет производње висококвалитетног бензина и дизела.
Менаџмент НИС-а, поред
економског фактора, у први
план истиче и еколошки фактор модернизације који ће
донети ова нова инвестиција.
Основни еколошки аспект овог
пројекта је чињеница да престају услови за производњу
мазута с високим садржајем
сумпора, што значи да на српском тржишту неће бити горива које при сагоревању узрокује емисију значајних количина
сумпорних једињења у атмосферу. Такође, биће додатно
смањена емисија прашкастих
материја.
С друге стране, стратегија
реализације пројекта предвиђа
да се током извођења радова
предност да домаћим компанијама, што ће позитивно ути-

цати и на повећање ангажовања локалне радне снаге.
Економски ефекти
НИС с поносом истиче да друга фаза модернизације Рафинерије нафте у Панчеву наставља
праксу сталног иновирања и
побољшања постројења и процеса, као и увођења нових
чистих технологија. Реализацијом овог пројекта руско-српски
нафтни гигант решиће проблем
пласмана мазута с високим
садржајем сумпора, јер ће се
уместо високосумпорног мазута производити додатне количине светлих производа и кокс.
Основу читавог процеса чине
два реактора у којима остатак
након загревања пролази процес
коксовања, при чему долази до
додатног издвајања белих деривата. Након процеса коксовања
спроводи се поступак хидрауличког сечења, бушења и истовара кокса у систем транспорта
и утовара. Поред стандардних
апарата који се користе у преради нафте (пећи, колоне, измењивачи топлоте и пумпе), пројектом се предвиђа и изградња
и монтажа опреме за сечење и

бушење кокса, транспортних
трака и посебних система за
складиштење кокса. Читав тај
комплексни систем опреме пројектоваће извођач, компанија
CB&I, која ће такође управљати
процесом изградње и пружати
подршку у набавци опреме.
С технолошке тачке, реализацијом овог пројекта НИС ће
добити низ нових и модерних
технолошких процеса који ће
свакако представљати изазов за
специјалисте и запослене у
Рафинерији. За стабилан и
ефикасан рад новог постројења потребан је квалификовани
персонал инжењера, оператера и машинских специјалиста,
за шта се планира укупно четрдесет троје људи.
Да подсетимо, Рафинерија
нафте у Панчеву добила је у
септембру IPPC дозволу о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине,
којом се потврђује да је производни процес у Рафинерији у
потпуности усклађен с највишим домаћим и европским
стандардима у области заштите животне средине.

ВЕЛИКИ УСПЕХ „ЈЕЛЕНКА”

Две титуле у овој години
Александар Митић
двоструки шампион
Панчевци шести у
држави
Чланови Планинарског друштво „Јеленак” остварили су
велики успех у овогодишњој
сезони Трекинг лиге Србије и
Војвођанске трекинг лиге. У
појединачној конкуренцији
тријумфовао је Александар
Митић, који је са 777 бодова
освојених у националној и 717
бодова у војвођанској лиги
постао двоструки победник у
2017. години. Поред ових победа, Александар Митић је освојио и национални куп.
Учесник је трекинг лиге од
краја 2014. године и такмичио
се у последњих 29 кола, не пропустивши ниједно надметање.
У 2015. години био је други у
појединачној конкуренцији,
затим је у 2016. години заузео
треће место, да би свој највећи
успех достигао у 2017. години.
Трекинг лига Србије и Војвођанска трекинг лига имале су
по девет кола, од којих су два
била заједничка (Шид и Суботичка пешчара). Александар је
увек бирао најдуже стазе (око
40 километара). У планинским
пределима ова деоница представља отежавајућу околност,

јер поред велике висинске разлике коју треба да савлада, такмичар мора да води рачуна и о
неравној подлози. Поред тога,
такмичари морају водити рачуна и о маркацијама како се не
би изгубили. У седам кола Трекинг лиге Србије Александар
Митић је укупно прешао 232
километра и савладао висинску разлику од 10.901 метра, а
у истом броју кола Војвођанске
лиге прешао је око 267 километара и савладао висинску
разлику од 5.897 метара. У преостала два кола, која су била
заједничка, прешао је 85 кило-

метара и савладао висинску
разлику од 864 метра.
У укуп ном пла сма ну ПД
„Јеле нак” се пла си рао на
шесто место у укупном пласману, освојивши 3.256 бодова и 23 меда ље. Вели ком
успеху допринели су посебно
Алек сан дар Шац (осво јио
шест медаља), Здравко Марко вић и Сла ђа на Дечер мић
(по три медаље), као и Братислав Јеремић, Дане Јаћимовски, Андре ја Ранић, Михал
Шуља, Горан Димковић, Биљана Митић, Данијела Самарџић, Ана Мило са вље вић и

Сандра Тројановић (по једну
медаљу).
Трекинг лига је планинарско
такмичење у пешачењу и трчању које се одржава на обележеним планинарским стазама различите дужине и захтевности.
Циљ је у што краћем периоду
прећи маркирану стазу, која је
обавезно кружна, уз придржавање задате стазе, што се доказује
овером такмичарске књижице
на контролним тачкама. Такмичар на старту добија мапу стазе
са обележеним маркерима и
описом стаза. Постоје три врсте
стаза: мала, средња и велика.

Чланови удружења Асоцијација за младе покренули су у
октобру кампању „Безбедност
је вредност”, која се реализује у сарадњи с панчевачком
локалном самоуправом. У
понедељак, 23. октобра, у
Гимназији „Урош Предић”
одржано је предавање о безбедности у саобраћају. Кроз
интерактивна предавања ђаци
те школе сазнали су више о
ризицима с којима се свакодневно сусрећу на путу до
школе. Исто предавање приређено је и у среду, 25. октобра, у Електротехничкој школи „Никола Тесла”.
Према речима чланова овог
удружења, безбедност у саобраћају у локалним самоупра-

и синергију саобраћајног
образовања и васпитања с
позориштем и уметношћу.
Позоришна представа под
називом „Мотори”, која се
изводи у склопу пројекта, има
циљ да младе наведе на размишљање о последицама
небезбедног понашања у саобраћају, да им подигне свест
и омогући преиспитивање
постојећих ставова према саобраћају.
Удружење Асоцијација за
младе је невладина и непрофитна организација која је
основана с циљем да се у
нашој локалној заједници
поспеши развој цивилног
друштва, унапреди образовање младих кроз експанзију

вама је једна од веома важних
тема. Пројекат Асоцијације за
младе „Безбедност је вредност” утемељен је на идеји о
развијању саобраћајне културе младих, тако да су предавања прилагођена безбедности и ризицима с којима се
ученици суочавају свакодневно као пешаци, бициклисти и
возачи моторних возила. Едукативни програм представља

неформалног образовања и
побољша положај социјално
угрожене популације. Поред
тога, чланови овог удружења
залажу се и за то да се у Панчеву оствари висок степен
безбедности деце и младих,
те да се подигне ниво активизма и волонтеризма грађана, као и свести деце и младих у области спорта, културе
и уметности.

ОДРЖАН ДИЈАЛОГ О ЕКОЛОГИЈИ

Чека нас велики посао
Министарство за заштиту
животне средине, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Стална конференција градова приредили
су у уторак скуп „Дијалог о
животној средини и локалном
развоју – Планирање и приоритизација пројеката на локалном нивоу”.
Циљ скупа био је да се
локалне самоуправе упознају
с приоритетима Министарства заштите животне средине и да се кроз реформски
процес који спроводи Мини-

новца који јој је потребан за
испуњавање приоритета у
области заштите животне
средине и одрживог развоја,
а остатак новца мораће да
обезбеди из буџета и кредита. Било је речи и о неодговорном понашању локалних
самоуправа које ненаменски
троше новац намењен за
потребе екологије.
Закључак је да се у наредном периоду мора покренути
јавна расправа о проблему
отпадних вода, нелегалних
депонија, неискоришћавању

старство државне управе и
локалне самоуправе пружи
подршка општинама и градовима како би могле да дају
свој пун допринос испуњавању обавеза у процесу приступања Србије Европској унији,
као и да унапреде своје услуге које пружају грађанима у
области заштите животне
средине. Како се могло чути
на скупу, Србија из ЕУ фондова може да добије 43 одсто

отпада, контаминацији земљишта и енергетској ефикасности, као и то да је да неопходно убрзати добијање дозвола,
потврда и лиценци које обезбеђују локалне власти.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Изговори

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, често проналазимо разне изговоре да као
одговор на бројне животне
изазове не учинимо ништа.
При смишљању најразличитијих оправдања за своје
непомерање из свакодневних
рутина испољавамо врхунску
креативност. Каква год да
нам је реалност, прихватићемо је као неминовност, судбину коју не можемо мењати, или ћемо кривити спољне
околности што су нам створиле стварност која нам не
одговара. Притом видимо
себе као да су нам „везане
руке” и да је сваки покушај
да променимо нешто у свом
животу унапред осуђен на
пропаст.
Све оно што смо уградили
у најјача уверења, може да
се види у начину на који смо
„уредили” живот. Кад се
осврнемо на највеће изазове
с којима нисмо имали храбрости да се суочимо, препознаћемо смишљене изговоре, који нас држе у
позицији немоћне особе,
жртве или губитника.
На самоуништавајуће тврдње типа „Ја никад нисам...”,
или „Увек ја...”, добијамо
потврду уверења да нам је
место баш ту где се сада
налазимо и да нема сврхе
тежити променама, јер је
неки „бољи” живот резервисан за друге људе. Веома
често смо сведоци самоиспуњавајућих пророчанстава. Извештили смо се да,
када не добијемо одговоре

на питања о животу, променама, смислу, новцу... за
попуњавање празнина користимо машту, коју усклађујемо са својим искуством.
Тада одговоре бојимо осећајем страха и неизвесности.
Вртимо се у зачараном кругу недостатка самопоштовања и вере у себе. С друге
стране, када из стања страха сагледавамо своју будућност, налазимо нове изговоре за стварање брига. Оне
представљају улагање енергије у нешто што не желимо
да се догоди. Оваквим
животним стратегијама постајемо мајстори не само у
употреби изговора „широке
намене” (превише сам млад
или стар, немам времена, то
сам већ пробао, кажу људи
то је...), већ и у смишљању
оних личних, само нама
блиских, који нас држе прикованим безусловном вером
у њих.
Потребно је само да схватимо да су нас сви изговори које смо створили довели до тач ке где смо сада.
Када смо се уверили у сопствену моћ креирања пророчанстава, потребно је да
то зна ње иско ри сти мо за
стварање реалности у којој
ћемо користити неке нове
изговоре за тражење другачијих одговора. Проналажењем храбрости да пробамо
или научимо нешто другачије увиђамо да је у животу
оствариво и нешто ново за
шта смо били уверени да не
заслу жу је мо и сми шља ли
разне изговоре као потврду
таквих уверења.
Неке изговоре нећемо ни
препознати као такве, јер су
постали саставни део наше
личности. Постављамо их
несвесно, функционишу као
механизми одбране, али нас
„бране” од преузимања одговорности за личну промену.
Налазити изговор за промене или против њих – одлука је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Дермафрак – нови
облик мезотерапије

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Дермафрак је нови апарат за
мезотерапију, који комбинује три технологије: микродермоабразију, инјектабилни
микронидлинг и LED терапију. Када се удруже ове три
технологије, као резултат се
добије подмлађена, затегнута кожа с мање бора, без
неправилности у виду флека
и шаренила коже, јер се за
сваки проблем уноси одговарајући мезококтел.
Микро дер мо а бра зи ја се
ради дија мант ским прсте ном уз помоћ вакуума. То је
дубок површински пилинг
коже који ски да изу мр ле
ћелије и вакуумом их усисава с коже. Микродермоабразија омогућава да кожа
продише и буде спремна за
унос мезотерапијских коктела.

Инјектабилни нидлинг уз
помоћ вакуума омогућава дисторзију дермалног матрикса и
симултану пенетрацију препарата (хијалурон, фактори
раста, витамини...). Вакуум
обезбеђује прецизну пенетрацију иглицама како би се унос
препарата најбоље распоредио. Дубина продирања може
се контролисати јер су канали
створени испод дермалноепидермалног слоја, а изнад
капилара и живаца, тако да
нема бола и крварења.
Последњи корак у овом
третману дермафраком је LED
терапија – поступак подмлађивања коже помоћу светла.
Одређене фреквенције светлости значајно повећавају раст
новог ткива, стимулишу производњу колагена и смањују
ситне боре. Светлосна енергија продире кроз слојеве коже,
уништавајући слободне радикале без икаквог штетног утицаја на кожу. Црвена боја светла је индукована код старења
коже, а плава код акни и упалних процеса.
Инјекциона мезотерапија
је увек прави избор, у виду
инјекција, дермапена, дермаролера или дермафрака.
Дубински и циљано храни и
подмлађује кожу дајући јој
свеж, једар, здрав и младалачки изглед.

Петак, 27. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ГОРАН МИTЕВСКИ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

СУБОТОМ У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ОРЛ ПРЕГЛЕДИ
Мисија менаџмента Завода за
здравствену заштиту „Панчевац” да та установа с временом
прерасте у мини-клинику већ
је, такорећи, остварена. Поред
тога што су у спектар услуга
Завода недавно уврштени
ултразвучни прегледи срца,
абдомена и мале карлице, које
раде стручњаци са Института
„Дедиње” и из Клиничког центра Србије, од новембра ће у
тиму Завода бити и др Горан
Митевски, оториноларинголог.
Овог врсног лекара не треба
опширно представљати, будући да га већина наших суграђана већ добро познаје и за
њега има само речи хвале.
Др Горан Митевски дипломирао је 1991. на Медицинском
факултету у Београду, а специјализацију је завршио 1997.
године. Пре тога, још 1993, већ
се запослио на Одељењу оториноларингологије Опште болнице Панчево. Када смо рекли
да велики број Панчевки и
Панчеваца познаје овог лекара, ништа нисмо преувеличали: он за годину дана прегледа
у просеку 6.000 пацијената,
што значи да је само у последње две деценије кроз његову
ординацију прошло преко
120.000 људи, што је малтене
број становника Панчева са
свих девет припадајућих села.
ПАНЧЕВАЦ: Од новембра
ћете у Заводу „Панчевац” суботом обављати комплетне ОРЛ
прегледе. Шта они обухватају?
Г. МИТЕВСКИ: Стандардни
комплетан оториноларинголошки преглед обухвата практично све везано за патологију уха,
носа, ларинкса, грла и ждрела.
Завод располаже и аудиометром, тако да налаз можемо
употпунити и овом анализом.
Циљ нам је да дијагностику, на
коју се често чека и више месеци, спроведемо за неколико
дана и да, по потреби, пацијента у што краћем року упутимо
у терцијарну установу ради
даљег лечења. Ако у томе успемо, урадили смо велики посао.
Такође, менаџмент Завода
„Панчевац” има у плану да развије везу ОРЛ службе с патологом, тако да би требало да у
наредном периоду почнемо да

Закажите свој термин
путем телефона
013/21-90-900
и 013/21-90-903,
радним данима
од 7 до 14 сати.
радимо и скрининг прегледе за
рано откривање карциномских
болести.
• Који симптоми доводе
пацијенте у ординацију оториноларинголога?
– Јављају нам се људи с различитим тегобама – од оних
бaналних, попут свраба у
ушном каналу или носу, до
проблема који се често претворе у питање живота. Интересантно је да оториноларингологија има најдужи назив од
свих медицинских струка, а
једна је од најургентнијих служби. Можда на први поглед
делује да је ова грана медицине

Страну
припремила
Драгана

Кожан

негде у запећку, но схватићемо колико је та претпоставка
погрешна ако се сетимо случајева где од правовремене реакције специјалисте ОРЛ зависи
живот пацијента: крварења из
горњих дисајних путева, присуство страних тела, тумори на
дисајним путевима, опструкције, гушења...
• Гужве у ОРЛ амбулантама
нису реткост. Да ли је сваки
долазак код оториноларинголога оправдан?
– Један од основних разлога
због којих се пацијенти обраћају лекару у дому здравља, и то
не само у Србији већ и у свету,
јесу проблeми с горњим респираторним путевима. Многи од

На преглед могу доћи
и одрасли и деца.
њих потом бивају упућени у
нашу службу. Чињеница је да
би се број посета ОРЛ амбулантама могао смањити, с обзиром
на то да маса људи долази зато
што користи разне квазилекове
или народске лекове, а популаран је и систем „савета доброг
комшије”. Свеприсутне су и
злоупотребе капи за нос и штапића за уши. Капи за нос треба
користити искључиво ако је то
одредио лекар. Недопустиво је
то што се капи за нос несметано пласирају кроз средства јавног информисања, као и то што
их пацијенти узимају на своју
руку. Састав овог препарата је
такав да потенцира активност
срчаног мишића, коју не прати
адекватна оксигенација крви, те
претерана употреба капи може
довести до прединфарктног стања. И не само да може већ смо
имали таквих случајева. Чак је
једна млада особа од 18-19
година завршила у коронарној
јединици управо у прединфарктном стању зато што је трошила 3-4 флашице капи за нос
дневно.
• Зашто коришћење штапића за уши није пожељно?
– Најпаметније би било да се
штапићи за уши избаце из употребе, јер готово нико не уме
да их користи правилно. Тропроцентни хидроген једном
недељно, четири до пет капи у
свако уво решава ствар. Ушна
маст штити кожу уха. Свака
манипулација у каналу изазива појачано лучење церумена,
јер се организам на тај начин
брани од механичке иритације. Тако настаје екцем ушног
канала, појава која је у нашем

граду врло честа. Овакве промене лече се годинама, а понекад и деценијама.
• Слушање музике преко слушалица у последњих неколико
година веома је популарно. Да
ли је њихова употреба штетна?
– Није, ако се користе на адекватан начин: краће време и уз
одговарајућу јачину звука. Особе које током већег дела дана
слушају гласну музику преко
слушалица заправо се иживљавају над својим слушним апаратом. Излазна снага звучника
на слушалицама мери се у
микроватима, све док се они не
нађу у ушном каналу – тада се
она повећава и по хиљаду и
више пута, те звук делује на
наше бубне опне као да смо у
просторији са 60–100 вати озвучења. Морам скренути пажњу
и на чињеницу да у последње
време имамо повећан број младих особа са акутним лезијама
слуха. Сад се посећују места где
се музика мери стотинама
децибела, живи се двадесет
сати дневно, а ухо мора да да
се одмори осам сати током
дана, као и сваки други орган.

У противном, може се десити
да чуло слуха буде неповратно
изгубљено.
• Којим особама се препоручује комплетан ОРЛ преглед?
– Свака патологија која траје
дуже од месец дана треба да нас
наведе да се обратимо специјалисти, било да је реч о томе да
сте изгубили чуло мириса, да
отежано дишете на нос, не чујете добро, промукли сте, било да
осећате бол у грлу или бол при
гутању. Ако ови симптоми трају дуже време, апелујем на
пацијенте да оду код лекара.
Осим тога, на сваких шест месеци или највише годину дана
треба обавити и превентивни
преглед, јер наш квалитет живота неће бити исти ако неку промену откријемо и отклонимо у
почетној фази и ако се, с друге
стране, упутимо код специјалисте тек кад наступе озбиљни
симптоми. Прегледи одраслих
и деце обављаће се само суботом, а пацијенти свој термин
могу заказати путем телефона
Завода „Панчевац” 013/21-90900 и 013/21-90-903, радним
данима од 7 до 14 сати.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Печене јабуке
Укусна и лековита, јабука представља краљицу
воћа свих годишњих
доба. Ипак, мирис јабуке и цимета који се
шири из рерне највише
подсећа на јесен, на
дом, на топлину. То је
нешто што желите да
оставите својој деци у
аманет. Мирисе који
асоцирају на породицу.
Те ситне радости које
могу да извуку из сећања када им је потребно
нешто да их загреје.
Постоји стара народна пословица која каже:
ако хоћеш да будеш здрав,
сваког дана поједи по једну
јабуку. Данас вам представљамо рецепт за брзе и уку-

сне печене јабуке. Уживајте
у дивним укусима и мирисима јесени и чините добро
за своје здравље.

Потребно: килограм јабука, 60 грама бадема, 60 грама сувог грожђа,
шест кафених кашика меда и једна кафена кашика млевеног цимета.
Припрема: Јабукама скинути капице, па их полако издубити и извадити семенке. Треба пазити да се не пробуши дно. Бадеме крупније
исећи, па их помешати са сувим грожђем и медом. Том смесом пунити јабуке. Пуњене јабуке и капице поређати у плех на папир за печење. Пећи 30 минута у рерни загрејаној на 200 степени.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ДРУШТВО

Петак, 27. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПРЕВЕНЦИЈА И ДАЉЕ ЈЕДИНИ
ЕФИКАСАН ЛЕК

„Пијев живот” Јана Мартела
Пи Пател, син власника зоолошког врта, поседује енциклопедијско знање о животињама и велики је заљубљеник у приче. Пију је
шеснаест година када његова породица креће из Индије 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 спасавање, а друштво му праве
хијена, орангутан, повређена зебра и Ричард Паркер,
огромни бенгалски тигар.

Ускоро ће тигар елиминисати све сем Пија, коме страх,
знање и лукавство омогућују
да преживи с Ричардом Паркером 227 дана на пучини
Тихог океана. Када напокон
стигну до обале Мексика,
Ричард Паркер бежи у џунглу 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.

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”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Синајско јеванђеље”
Милана Ст. Протића

Ако сте напунили 50 година, време је за мамографију

У Јужнобанатском
округу сваке године
око 170 жена оболи
и 75–80 женa умрe
од карцинома дојке
У свету годишње
1,7 милиона
новооболелих
Рак дојке представља водећи
узрок оболевања и умирања од
малигних болести у женској
популацији широм планете,
погађајући подједнако и развијене и неразвијене области.
Према подацима Светске
здравствене организације (СЗО),
у свету се годишње региструје
скоро 1,7 милиона оболелих
жена, а од исте болести сваке
године умре преко пола милиона њих. Србија у овом погледу
не заостаје за светским трендовима, па је тако и у нашој земљи
рак дојке најчешћи малигни
тумор у женској популацији.
Реаговати правовремено
Октобар се као Међународни
месец борбе против рака дојке

обележава широм света, како
би се скренула пажња на високу распрострањеност овог обољења и подигла свест јавности
о значају превенције и раног
откривања ове болести. Тако се
пружа могућност за правовремено започињање лечења, али
се и повећавају шансе за трајно излечење.
Према подацима Завода за
јавно здравље Панчево, у
Јужнобанатском округу сваке
године око 170 жена оболи и
75–80 женa умрe од рака дојке.
– Током 2014. године забележен је пораст узрасно специфичних стопа оболевања жена
од четрдесете године живота, а
највише стопе инциденције
забележене су у најстаријим
узрастима – од 60. до 74. године живота. Када говоримо о
умирању од малигних тумора
дојке, примећује се благи
пораст већ у узрасту од 45.
године, али највише стопе морталитета су у узрастима од 60.
до 69. године живота. Нажалост, високе стопе инциденције у узрастима од 60. до 69.
године прате у истим узрастима и високе стопе морталитета,

што највероватније говори о
касном јављању жена тих старосних доба на превентивне
прегледе, када је малигна
болест већ у узнапредовалом
стадијуму, односно већ су присутне удаљене метастазе на
суседним органима – наводи се
у саопштењу Завода.
У тој установи кажу да се
висока учесталост оболевања
од рака дојке мора у извесној
мери приписати чињеници да
до данас нису откривени или
до краја разјашњени сви узроци његовог настанка, па су
домети примарне превенције,
у том смислу, лимитирани. С
обзиром на то, једино доказано ефикасно решење за смањење стопе умирања од ове болести тренутно је њено рано
откривање, односно секундарна превенција. Управо с тим
циљем Светска здравствена
организација креира, промовише и подржава националне
програме за контролу карцинома дојке.
Организовани скрининг
Пратећи препоруке СЗО и
искуства европских земаља у

спровођењу популационих скрининг програма, у нашој држави је у децембру 2012. започет
програм организованог скрининга рака дојке с циљем смањења смртности и унапређења
квалитета живота жена оболелих од ове болести. Скрининг
метода која се користи јесте
мамографија, а циљну популацију чине жене узраста 50–
69 година. На терито рији
Србије у овом моменту организовани скрининг рака дојке
спроводи се на територији 36
општина, у којима живи преко
600.000 припадница циљне
популације.
У Заводу наглашавају да се
откривањем рака дојке у раној
фази боле сти ствара могућност за ефикасно лечење, те да
је правовременом применом
одговарајуће савремене терапије и даљим континуираним
третма ном могуће спасти
много живота. Стога та установа апелује на жене између
50 и 69 година које у претходне две годи не нису урадиле
мамографију да то учине без
одлагања.
Д. Кожан

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНОГ

Нова адреса: хируршки блок
Дуго очекивана реконструкција Интерног одељења је почела, а због радова, који треба да
трају осам месеци, интернистички одсеци пребачени на
хируршку страну зграде те
установе.
Тако се сада одсек кардиологије налази на трећем спрату, на одељењу ортопедије, а
oдсек нефрологије је на трећем
спрату, на одељењу урологије.
Одељење ендокринологије и
реуматологије пресељено је на
други спрат, на одељење гинекологије, а коронарна јединица, као и хематологија и
гастроентерологија, налазе се
на првом спрату, на одељењу
хирургије.

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Захвалност лекарима
Захваљујем др Горану Војиновићу, нефрологу, на изузетном
залагању у лечењу пацијената.
Хронични сам дијабетичар и
приморана сам да на сваких
шест месеци одлазим на контролне прегледе. Током лечења сам имала прилику да се
уверим у то да је др Горан Војиновић велики хуманиста и

један од ретких стручњака у
свом послу.
Такође, имам потребу да
похвалим и др Дафину
Ристић, дијабетолога, као и др
Душанку Жиловић, инфектолога, која ми је прошле године спасла живот. Свима им од
срца хвала!
Радмила Шукунда

Дијализа је и даље на другом
спрату интернистичког блока, а
у приземљу те зграде остали су

одсек ендоскопије и дијабетолошка амбуланта. У болници наглашавају да су посете могуће
искључиво од 15 до 16 сати и апелују на грађане да се строго придржавају тог времена и поштују
интерес пацијената смештених у
тој здравственој установи.
Због реконструкције Интерног и амбуланта Медицине
рада „Центар” (Железничка
амбуланта) пресељена је са
адресе Вука Караџића 8 у Улицу Милоша Обреновића 2 и
налази се у просторијама бившег кожног диспанзера. У току
је и пресељење телефонских
линија, како би број телефона
амбуланте остао исти. Док се
тај посао не заврши, број путем
којег пацијенти могу добити
потребне информације јесте
062/80-48-554.
Д. К.

ПРЕ СЕ ЉЕН И ДЕО ЗАВО ДА
У току је пресељење и дела Завода за јавно здравље, па се
тако услуге клиничке микробиологије и санитарних прегледа не обављају од 25. до 30. октобра.
Санитарни прегледи ће се од понедељка обављати на старој адреси, у Пастеровој улици 2, од 8 до 10 сати, док ће се
услуге клиничке микробиологије, уз упут лекара, вршити у
дворишној згради некадашње Очне амбуланте у Улици 6.
октобра 9.

Двоје историчара, различитих
по свему што их одређује, крећу ка истом одредишту, синајском манастиру Свете Катарине. Немац Фон Тишендорф
открива библијске списе
непроцењиве вредности, а
више од века касније Францускиња Жорж Рикети наставља његово истраживање.
Композиција Протићевог
романа организована је тако
да у њој уочавамо обиље
мотива и детаља, историјских чињеница, поступке
симултанизма и монтаже,
промишљен систем асоцијација, али и интертекстуалне
везе с класицима светске
књижевности. Он потврђује
да је постмодернизам донео

промену у свим сегментима
друштва, па култура и уметност настају у непрестаном
преиспитивању затечене традиције и у напорима да се
прошири видокруг људског
сазнања.
Стварајући књижевно дело у којем је успео да обухвати целокупно људско
искуство, али и идеологију и
историју, Милан Ст. Протић
поставља бројна питања која
и данас окупирају модерног
човека, а од којих је најважније оно које се тиче самог
смисла људског постојања –
може ли се уобличити истина тако што ће се разобличити мит или је мит основа
на којој почива истина?

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 примерком књиге „Синајско јеванђеље” Милана Ст. Протића. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Мис панчевачке јесени
У прошлом броју нашег
листа питали смо вас куда
волите да путујете у јесен.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Мулен руж” Пјера ла Мира за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„У јесен, када дани постају све краћи и када нам сунце све шкртије дарује своје
зраке, мене повуче жеља да
видим родни крај мојих
родитеља. Тада купим возну
карту и кренем јужном пругом да опет видим воћњаке
грана савијених под теретом
зрелих јабука и крушака,
винограде окићене отежалим зрелим, мирисним грожђем... Тада у себи осетим
неописиву срећу и чини ми
се да осетим додир мени најдражих, а у вечност пресељених душа.” 066/3525...
„Када је лепо време,
викендом убодемо прст у
мапу Србије, спакујемо децу
у кола и кренемо тамо где
кажипрст каже, да у фото-албуме нашег сећања додамо нове странице најлепших
успомена.” 060/3380...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање који део града им је најлепши у јесен. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Тајни живот дрвећа”
Петера Волебена.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Најлепши део града у
јесен, кад лишће пада,
Народна ми је башта, где буја
природе машта. Дрвеће се
договара каква ће бити шара
догодине у моди, те се тим
руководи нијансе када бира
да усред свеопштег мира
дезене све разради, да нас све
изненади.” 063/7830...
„Народна башта је заиста
мис панчевачке јесени! Све
оно злато, пурпур, бакар и
парчићи зеленила потопљени у парфем надолазећих
промена и оплемењени знацима будућности у виду дечје граје прави су лек не само
за чула већ и за душу!”
064/5113...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили
спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА У СТАРЧЕВУ

ОДЛУКА ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА

Погинуо
31-годишњак у „астри”

ПРОДУЖЕН ПРИТВОР
ПЉАЧКАШИМА ПОШТА
Четворица младића
иза решетака због
крађа новца из поште
у Банатском Новом
Селу и више градова
широм Србије

Мушкарац стар тридесет једну годину који је био сам у
аутомобилу „опел астра”
погинуо је у саобраћајној
несрећи која се догодила 22.
октобра после поноћи у
Старчеву.
Према информацијама добијеним од надлежних, он је
страдао када је аутомобил
којим је управљао слетео с

пута и ударио у дрво. Због
чега се то догодило, није
познато, а узрок ове саобраћајне несреће биће познат
након истраге која је покренута у Основном јавном
тужилаштву.
Засад се једино зна да је
ударац у дрво био толико
снажан да је несрећни возач
преминуо на лицу места.

УПОЗОРЕЊЕ ЗА НАШЕ БАХАТЕ СУГРАЂАНЕ

Не бацајте врућ
пепео у контејнере
Наши бројни суграђани и ове
године, откад је почела грејна сезона, бацају врућ пепео
у контејнере иако то из више
разлога не треба да раде.
Поред тога што на тај начин
изазивају пожаре и трајно
уништавају контејнере, они
тиме угрожавају безбедност
радника „Хигијене” који су
задужени за гашење пожара,
утовар врућег пепела у камионе и његово одвожење.
Пожаре у контејнерима
изазивају и они који у њих
убацују цигарете и петарде,
а колико они могу да буду
опасни, говори податак да
због њих могу да буду оштећени и камиони којима се
одвози ђубре.
Због несавесних грађана у
нашем граду је током прошле године потпуно изгорело 30 пластичних контејнера, а већи број металних је
оштећен. Бацање пепела у
контејнере наставља се и ове
године, јер је до сада изгорело више од 40.

Ради покрића материјалне штете која настаје због
тога, ЈКП „Хигијена” и Градска управа сваке године за
набавку нових контејнера
морају да обезбеде више од
два милиона динара. Знатне
суме новца се издвајају и за
куповину нових канти за
ђубре које се постављају на
стубове, јер су и оне на мети
вандала.
– Сваке године када почне грејна сезона, интервенишемо и неколико пута дневно да бисмо угасили пожаре
у контејнерима. То се најчешће дешава у центру града,
на паркингу иза нове зграде
Поште, где је било случајева да су у једном дану горела и чети ри кон тејнера.
Пожари су чести и у Карађорђевој улици, у Георгија
Димитрова, на Содари и на
Миси, поред вртића „Петар
Пан” – изја вио је Бојан
Илић, пословођа Радне једини це „Изно ше ње смећа” у
„Хигијени”.

У СУБОТУ, У БЕОГРАДУ

Састанак о правима
ратних ветерана

Претпоставља се
да су украли најмање
50 милиона динара
Били су сигурни да
неће бити ухваћени
Основно јавно тужилаштво у
Панчеву продужило је за још
месец дана притвор четворици
младића с територије Пожаревца, старости од 19 до 25
година, због основане сумње да
су опљачкали више пошта на
територији нашег града и читаве Србије и да су стекли противправну новчану корист у
износу од 50 милиона динара.
Панчевачки полицајци су
ухапсили ову четворицу пљачкаша 21. септембра oко 3.30,
после даноноћног вишедневног
оперативног рада и праћења.
Изненадили су их у тренутку
док су из поште у Банатском
Новом Селу на колицима износили металну касу тешку неколико стотина килограма.
У тренутку када су их полицајци прекинули у том послу,

у каси је било око два милиона динара. Сви лопови су били
маскирани и носили су рукавице. Полицајци су током
истраге утврдили да су се они
најпре довезли у Банатско
Ново Село аутомобилом марке „мерцедес”. Потом су пресекли катанац на вратима
поште, развалили улазна врата и покушали да изнесу касу
на колицима. Да би то што лакше урадили, са собом су носили маљеве, клешта за сечење
арматуре и чекиће.
Министарство унутрашњих
послова саопштило је да постоји

основана сумња да су четворица ухапшених формирали
организовану криминалну групу и да су током ове и прошле
године на сличан начин провалили више пошта у градовима широм Србије, износили из
њих касе с парама, обијали их,
узимали новац, а потом спаљивали касе.
Одговарајући на питања
полицајаца који су их испитивали, рекли су да ниједном
нису обијали касе у поштама,
већ на пустим местима ван градова, на којима није било људи.
На питање инспектора полиције

зашто су на крају свих пљачки
палили касе, рекли су да су на
тај начин хтели да униште отиске прстију и ДНК трагове.
Пре него што их је панчевачка полиција ухапсила у Банатском Новом Селу, ови лопови
се уопште нису крили. Утврђено је да су живели раскалашно
и трошили велике суме новца
у хотелима и кафанама широм
Србије. Били су толико сигурни да неће бити ухваћени да су
на „Фејсбуку” постављали фотографије на којима се види
како чашћавају новцем музичаре и певачице.

РЕАГОВАЊЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Против сумњивих понуда за помоћ
Повређенима у саобраћајним
несрећама често се дешава да
им изузетно брзо, највише 24
сата после тих догађаја, на кућне адресе стижу понуде за
помоћ ради накнаде материјалне штете која им је причињена.
Због тога се намеће питање
одакле онима који нуде своје
услуге у таквим случајевима
тачне информације о оштећенима и њихове адресе. Поводом те праксе ових дана је реаговала Адвокатска комора
Војводине. Та организација је
објавила саопштење да је нуђење помоћи оштећенима спорно по два основа и да у таквом
понашању постоје елементи
двају прекршаја који су супротни прописима.
Један је трговина личним
подацима грађана, а други

нуђење адвокатских услуга
мимо одредби Кодекса професионалне етике адвоката. Оба
прекршаја су, како је истакла
Адвокатска комора, неприхватљива за правну државу.
„Обавештавамо јавност да
најоштрије осуђујемо сваки вид
незаконитог и непрофесионалног понашања у поступцима за

накнаду штете како од стране
државних органа, јавних установа и других правних лица,
тако и од стране адвоката.
АКВ с пажњом прати све присутнији проблем незаконитог
и неетичког нуђења услуга у
поступцима за накнаду штете,
али и про блем зло упо требе
личних података оштећених
грађана и незако нит рад
држав них органа у оваквим
случајевима”, пише у саопштењу АКВ.
Ту се може прочитати и да
Адвокатска комора Војводине
упозорава јавност и своје чланство да се у случајевима нуђења помоћи у посредовању и
неетичког пружања правне
помоћ често стичу елементи
кривичних дела из области
корупције и заштите личних
података грађана.

Грађани који и поред тога
пристају на помоћ оних који су
им се обратили с таквом понудом преузимају на себе ризик
да претрпе додатну штету, да
им не буде пружена помоћ
каква је потребна и да и у
будућности буду жртве таквих
злоупотреба.
Да би се томе стало на пут,
Адвокатска комора Војводине
позива све грађане који су се
суочили с таквим проблемима
да јој се јаве како би их заштитила од злоупотреба.
„Сматрамо да је у заједничком интересу свих да се промовишу и афирмишу професионални и законити обрасци
понашања и да се искорене
појаве које наносе штету угледу
саме адвокатуре и општем интересу свих грађана”, такође се
наводи у саопштењу АКВ.

ПОВОДОМ УЧЕСТАЛИХ СЛУЧАЈЕВА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Повећати број школских полицајаца
Градски одбор борачке организације „Српски ратни
ветерани” позива све учеснике ратова вођених током
деведесетих година да дођу
на састанак који ће бити одржан 28. октобра, у 14 сати, у
Београду, у просторијама
Градског одбора Удружења
бораца Народноослободилачког рата (Савски трг 9,
преко пута главне железничке 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 Хрватској, 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 урађено у другим бившим југословенским републикама, и
немају никаква права. Осим
тога, ни дан-данас не постоји државни регистар учесника ратова, а породице погинулих 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 посттрауматски стрес синдром омогући право на лечење и одлазак у инвалидску пензију.

Поводом све чешћих случајева
вршњачког насиља Независни
полицијски синдикат Србије
сматра да је неопходно повећати број школских полицајаца, јер
их је сада премало да би успешно контролисали понашање
свих ђака и благовремено реаговали у случају инцидената.
– До сада смо упозоравали
да има случајева да један
школски полицајац обезбеђује
две или чак три школе које су
прилично удаљене једна од
друге и да сматрамо да је
физички немогуће одговорити
потребама посла у таквој ситуацији. Не смемо заборавити
случајеве вршњачког малтретирања и насиља који су завршени трагично, па зато овај
проблем треба решити – упозорио је Милош Јеленковић,
председник Независног полицијског синдиката Србије.
Он је подсетио да су медији
ових дана извештавали о томе

да је претучен ученик једне
основне школе у Београду када
су га на великом одмору напала два младића да би му отели
џепарац. С друге стране, један
од ученика средње школе у
Младеновцу који је био под дејством алкохола напао је професора, а када је школски полицајац интервенисао да би га
одбранио, насрнуо је и на њега.

Јеленковић је додао да је
очигледно да су све чешћи
случајеви насиља у школама и
да на то утичу како проблеми
у породицама, тако и више
друштвених чинилаца. Према
његовим речима, једини изузетак од тог тренда су школе у
којима постоје полицајци, јер
је у њима мање таквих инцидената.

– Због тога је важно да се
поред видео-надзора, који
постоји у неким школама,
обезбеди и стално присуство
школских полицајаца да би
реаговали благовремено сваки
пут кад се догоди неко насиље.
Доказ за то је случај у Младеновцу. Питање је како би се он
завршио да није интервенисао
школски полицајац – закључио
је Јеленковић.
Он је додао да је добро што је
у многим основним и средњим
школама постављен видео- надзор и што ће се то наставити, али је рекао да је та мера
недовољна без сталног присуства школских полицајаца и
повећања њиховог броја.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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БОГАТА КУЛТУРНА НЕДЕЉА У БРЕСТОВЦУ

ОД РОМАНТИКЕ ДО ТРПЕЗЕ
Током неколико дана
организоване
изложба, промоција
и радионица
Протекле недеље било је изузетно живо у брестовачком
Дому културе, који је заједно с
неколико институција приредио три занимљива догађаја.
Најпре је у среду, 18. октобра, у гале ри ји Ватро га сног
дома, поме ну та уста но ва у
сарадњи с Клубом филмских
и фото ама те ра „Поња ви ца”
отво ри ла изло жбу фото гра фија Зорана Јовановића Мачка, под називом „Романтика
наших дана”. Назив је, наравно, пун симболике и треба га
условно схватити, јер се, према речима аутора, визуелни
ужи так пре пли ће са сар ка стичним елементима из социјал не реал но сти и с њима
чини нераз дво ји ву цели ну.
Призори из живота обухватају спектар од мечкара залеђеног у времену и простору до
јапија који кисну на ветрометини.
Поред тога, представљена је
и едиција од двадесет осам
књига посвећена нашим најбољим фотографима. Ова изло-

Банатски Брестовац: Удружењe
„Веште руке” је у петак, 20.
октобра, у просторијама Актива жена „Соса” започело реализацију пројекта под називом
„Од лековитог биља до успеха”
(који је сутрадан окончан), а
увече је у Дому културе промовисана књига ауторке Мирјане Петровић под називом
„Сунчана трпеза”.

Вештим рукама до лековитог биља
жба биће отворена до краја
текућег месеца.
Два дана касније, у петак, 20.
октобра, Дом културе и Актив
жена „Соса” представили су
књигу „Сунчева трпеза”. Ова
промоција праћена је видеопрезентацијом ауторке Мирјане Петровић, која често борави
на Старој планини и тамо проучава јестиво самоникло биље.
Гошћа се потрудила да напише свеобухватну књигу о
шездесет осам врста које се код

нас најчешће срећу. Сваки
опис пропраћен је с неколико
финих рецепата, има речи и о
медицинским својствима, а
цела књига је богато илустрована фотографијама у боји, па
се и из овог издања може штошта научити.
Истог дана Удружење грађана „Веште руке” у просторијама
Актива жена „Соса” у Дому културе започело је реализацију
пројекта „Од лековитог биља до
успеха”. Реч је о едукативним

радионицама у којима су учествовале жене, како би стекле
основна знања из области
којом би у перспективи могле
да се баве. А могле су да чују
много тога у вези с лековитим
биљем – о врстама, производњи, складиштењу, употреби,
пласману...
Наредног дана учеснице овог
пројекта су практично училе
како да користе лековито биље,
тако што су правиле креме,
тинктуре и сапуне.

ОДРЖАНА ОМЛАДИНСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ СРБИЈЕ

Ивановачка деца најталентованија у земљи
Привилегија да организује
Омладинску изложбу фотографије Србије поново је припала
Иванову, пре свега захваљујући вишегодишњој агилности у
тој области Дома културе и
Клуба фото-аматера „Дунавац”,
који већ годинама успешно
предводи Золтан Бисак, поред
осталог и комесар за младе у
Фото-савезу Србије (ФСС).
Три де сет шесто оку пља ње
младих уметника одржано је
у суботу, 21. октобра, а за дваде сет дво је ода бра них при пре мљен је садр жа јан про грам: нај пре су били у
обиласку града, потом су прису ство ва ли пре да ва њи ма о
фото гра фи ји и тако зва ном

Месне актуелности

Победничка фотографија Емилије Мохоли
мокром поступку њеног добиСаму изложбу су у вечерњим
јања, а поподне су провели на сатима отворили Мирослав Премини фото-сафарију по селу. дојевић, члан Управног одбора

ФСС-а, и Бранисав Стругар, мајстор фотографије и селектор ове
манифестације. На зидовима
галерије Дома културе могло се
видети 130 радова 107 аутора,
иако је на конкурс стигло пет
пута више фотографија.
Напослетку су подељене и
награде, а Ивановчани су одлично прошли: у категорији до
шеснаест година Емилија Мохоли, Марија Балог и Андреа
Мађаров освојиле су прва три
места, а најбољу колекцију имала је Александра Дудаш. Вреди
споменути да је у конкуренцији
омладинаца до двадесет једне
године друго место, иза Суботичанке Анђеле Станић, заузео
Омољчанин Игор Казаков.

Банатско Ново Село: ЈП „Урбанизам” је по јавној набавци за
изградњу капеле у петак, 20.
октобра, отварао понуде, а
посао је добила једна београдска фирма. Након истека жалбеног рока приступиће се извођењу радова. Београдски оркестар „Левант” приредио је
концерт византијске музике у
недељу, 22. октобра, у малој
сали Дома културе.
Долово: ДВП „Тамиш–Дунав”
започео је акцију чишћења
кишних канала. Јесењи концерт КУД-а „Банатски вез” одржан је у суботу, 21. октобра, од
19 сати, у Дому културе.
Глогоњ: Уговор о изради паркинга испред поште и тротоара око зграде Месне заједнице та институција потписаће у
четвртак, 26. октобра, с ковинском фирмом „Техноизградња”. ЈКП „Водовод и канализација” започео је испирање
сеоске мреже с циљем њеног
прикључења на градски водовод. Манифестација „Глогоњска јесен” биће одржана у
недељу, 29. октобра, од 10
сати, на платоу испред Цркве
Светог Петра и Павла.
Иваново: Омладинска изложба фотографије Србије отворена је у суботу, 21. октобра,
у организацији Дома културе
и Клуба фото-аматера „Дунавац”. На редовној годишњој
скупштини Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат”,
одржаној у понедељак, 23.
октобра, изабрани су нови
управни и надзорни одбор.
Јабука: Поводом Дана македонске револуције и Дана
Јабуке представници Националног савета македонске

националне мањине положили су венац на бисту Гоце
Делчева у дворишту школе, а
потом је у тој установи уприличена кратка приредба. У
току су договори у вези с
могућим обнављањем рада
КУД-а „Васил Хаџиманов”.
Качарево: Предавање Слободана Николића на тему „Психолошка анализа снова” Дом
културе је приредио у уторак,
24. октобра, у свечаној сали
Месне заједнице. Седми
фестивал хумора и сатире под
називом „Жаока” биће одржан идућег викенда у Дому
омладине: за децу у петак, 27.
октобра, од 19 сати, а сутрадан у исто време и за одрасле,
уз учешће најбољих афористичара из земље и региона.
Омољица: Пре недељу дана
почела је изградња главног
вода канализационе мреже у
улицама Патријарха Арсенија Чарнојевића и Петра Кочића. У склопу Европске недеље
програмирања, предавачи из
београдског „Кликер-центра”

су ученике петог разреда подучавали прављењу апликација за паметне телефоне. Трибина поводом Месеца борбе
против рака дојке одржана је
у уторак, 24. октобра, у просторијама Месне заједнице, у
организацији Уније жена
„Омољчанке”.
Старчево: Бендови „Хипнагога слике” и „Аритмија” свирали су у петак, 20. октобра,
у ККК-у. Седамнаести Међународни фестивал малих
тамбурашких састава „Старчевачка тамбурица” биће одржан у суботу, 28. октобра, од
19 сати, у Дому културе, а све
информације могу се добити
на телефон 631-913, радним
данима од 7.30 до 15.30.

У НЕДЕЉУ „ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН”
ОДЛИЧАН КОНЦЕРТ У НОВОМ СЕЛУ

Купус по промо-ценама
Дванаести Дани повртара
„Глогоњска јесен” биће приређени у недељу, 29. октобра, у
Глогоњу, када ће већ у раним
јутарњим сатима на тамошњем
платоу испред Цркве Светог
Петра и Павла почети продајна изложба поврћа. Као и увек,
у фокусу ће бити купус, чија
цена ће тог дана бити промотивна. Према речима Данаила
Вучковског, председника локалног удружења повртара,
иначе приређивача манифеста-

ције, сви чланови те организације продаваће поменуто поврће за десет динара јефтиније по
килограму у односу на Зелену
пијацу у Панчеву.
Свечано отварање манифестације планирано је за 10 сати,
након чега ће у порти испред
Цркве уследити пригодан културно-уметничко програм који
ће заједнички организовати Дом
културе, Основна школа „4. октобар” и КУД „Веселија”, а гостоваће и доловачки фолклораши.

И ове године биће организован избор највећег купуса.
Први критеријум је тежина, а

други обим. Победник ће бити
проглашен око поднева на
лицу места.
Удружење жена „Глогоњке”
и још десетак сродних организација из околних места припремиће бројне специјалитете,
пре свега оне од купуса, а биће
изабрана најбоља пита од тог
поврћа. Поред тога, гурмани ће
моћи да уживају и у јелима из
котлића, као што су гулаш,
паприкаш и, наравно, свадбарски купус.

Византијски „Левант”

ПОВОДОМ ДВОГОДИШЊИЦЕ ОД ОСНИВАЊА КУД-А „БАНАТСКИ ВЕЗ”

Јесењи концерт доловачких фолклораша
Културно-уметничко друштво
„Банатски вез” приредило је
јесењи концерт поводом обележавања друге године од
оснивања у суботу, 21. октобра,
у Дому културе у Долову.
Након што је председница те
организације Драгана Пендић
бројним посетиоцима и гостима пожелела добродошлицу,
представили су се домаћи фол-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

клораши, што је изазвало
громке аплаузе и овације.
Поред њих, наступила су и друштва „Голије” из Новог Пазара

и „Моравица” из Ивањице, као
и доловачки црквени мешовити хор „Александар Невски”,
чије су певачке тачке код

публике такође изазивале одличне реакције.
Овај догађај је привукао
многе, међу којима и Јовицу
Небригића, некадашњег дугогодишњег члана доловачког
фолклорног ансамбла, а садашњег кореографа КУД-а „Коло” из Аустрије.
Јесењи концерт здушно је
подржала и Месна заједница
„Мита Вукосављев”. С тим у
вези председница Комисије за
протокол и информисање
поменуте институције Сузана
Јовановић нагласила је да ће
бити настављен рад на неговању културе и традиције.

Сасвим посебан концерт одржан је у недељу, 22. октобра,
у новосељанском Дому културе, када је састав под називом „Левант” упознао публику, која је испунила салу
поменуте установе, с музиком византијског круга. Београдска четворка свирала је
искључиво на инструментима какви су коришћени у време постојања Источног римског царства.
Догађај је најавио и рад
гостију у кратим цртама представио директор Дома културе Сорин Бољанац, рекавши
да је та музика претеча оне
која се и дан-данас може чути
у нашим јужним крајевима.

Почело је с грчким мелодијама, попут оне са острва
Коса, преко македонских и
бугарских песама, а завршено је са на овим просторима
веома познатим мелосом и
нумерама као што су „Маријо дели, бела кумријо” и
„Густа ми магла паднала”.
Оркестар „Левант” постоји од 2013. годи не и за то
време имао је низ наступа,
а чине га Марчела Франческо (глас), Дар ко Кара јић
(персијска лаута и баглама),
Дра ган Мла ђе но вић (глас,
диван саз), Жорж Гру јић
(кавал, фрула, двојнице...) и
Горан Мило ше вић (глас,
удараљке).
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Културни телекс

Тематски програм
Петак, 27. октобар, 19 сати, Градска библиотека: друго предавање из циклуса „Живети сада и овде”. Предавач: Бранимир Матијевић, дипл. психолог.
Уторак, 31. октобар, 19 сати, Градска библиотека: промоција књиге „Од Господа дар” Срђана Мркаје.
Четвртак, 2. новембар, 19.30, Градска библиотека: представљање зборника „Срби и нова равнотежа” Јована Гламочанина.

Представе
Петак и субота, 27. и 28. октобар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Боки и Оки шоу – Тајна великог носа”.
Уторак, 31. октобар, 13 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: представа „Матори”.

Изложбе
Петак, 27. октобар, 18 сати, Галерија савремене уметности:
отварање изложбе радова из 20. дечје ликовне колоније Дивчибаре, еко-школе, спортског, музичког и енглеског кампа.

Музика
Четвртак, 26. октобар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: „НаранЏемовање”.
Субота, 28. октобар, 21 сат, фоаје Културног центра Панчева: вече салсе.
Понедељак, 30. октобар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт „Музика византијског круга”.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ

Мора да сам сила нека
Књига за децу писца и новинара Слободана Вукадиновића „Мора да сам сила нека”
представљена је у уторак, 17.
октобра, у Градској библиотеци Панчева.
Књига је ретроспектива
његовог рада и чине је песме,
монодраме, композиције и
пакет од пет прича под називом „Кад сам био мали”.
Како аутор каже, намењена
је деци, али и одраслима, да
им буде криво што су тако
брзо порасли.

МОЈ

– Увек треба да се сачува
део детињства, неко светло
унутра. Кад потамниш и угасиш то, покојни си човек –
каже Вукадиновић.
Он је на свој аутентичан начин кроз анегдоте и шалу представио ову занимљиву збирку
радова, као и људе који су допринели да она угледа светлост
дана. Илустрације је урадио Срђан Печиновић, а у склопу књиге постоји и диск са целокупним садржајем и композицијама које је направио сам аутор.

избор МОЈ
Владалац

Мара Недељков,
новинарка и консултант
омладинских медија
МУЗИКА није само звук. Она
има и мирис, и боју, и снагу,
и укус, a различити звукови
изазивају различиту јачину
укуса у нашим умовима, чак
и у устима. Блуз је слана
музика. Слана од зноја и суза
људских судбина који су је
испевали. Лејла која Клептона баца на колена или дан
без сунца Џоа Кокера када
она оде, црвено вино сланкастог укуса и мисао постаје
неоседлана и бесна бештија.
Тренутно сам у фази када
ми највише прија бржи
ритам и доминантнији саксофон, па је тако на почетку
моје „Јутјуб” историје Кокерова „Unchain My Heart”.
Често се шалим с једним пријатељем који ме „трује” окрутним рокенрол звуком да сам
увек спремна да упаднем у
„тешку депресију” уз меланхоличног Коена и „Dance Me
to the End of Love”. Нашим
читаоцима предлажем да дан
заврше плесом с драгом особом, чашом вина и уз „Perfect Day” Луа Рида.
КЊИГА је уточиште за многе
од нас који не гледамо телевизију. Зашто сам одлучила да
књигом заменим телевизију?
Однос с књигом је интимнији
и сваки читалац визуализује
садржај према сопственом
нахођењу независно од дикције глумаца, перцепције редитеља и способности костимографа. Наша машта је много
савршенија од било чије
вештине ван наших паметних
главица. Никада нисам волела припадање гомили и комформизам, а читање даје сло-

боду избора. Мој избор је штиво где могу упознати изузетне
појединце који се издвајају из
гомиле по својој генијалности или лудости (нема ту
велике разлике). Психолошки трилери су нешто што
држи пажњу, па тако препоручујем „Хипнотизер” Лаш
Кеплер. У тој књизи се преплићу страх, генијалност,
храброст, амбиција и лудост
пензионисаног хипнотизера и
неодраслог психопате.
Читам две врсте литературе: ону која ми распирује
машту и од које постајем
параноик који свуда види
масовне убице и психопате, и
ону другу која мене претвара
у психопату и теоретичара
завере. Књига којој се врло
често изнова враћам заправо
је приручник и школска литература за просечног политичара. Макијавелијев „Владалац” је џепна литература за
живот. Ова невелика збирка
савета садржи све оно што је
кључно за успешно пословање и грађење каријере. Морам
само нагласити једну ствар:
Макијавели никада није
рекао да „циљ оправдава
средство”, већ само да га
одређује. На нама је да ли
ћемо зарад одређеног циља
предузети неке акције и сматрамо ли их оправданим.

Петак, 27. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

У СВЕТОСАВСКОМ ДОМУ ПРОШЛОГ ВИКЕНДА

ТРИ ДАНА УЗ КЛАСИЧАРЕ
Гостовали студенти
Факултета музичке
уметности
Панчевци воле
класичну музику
Панчевачка публика имала је
прилику да прошлог викенда,
од 20. до 22. октобра, ужива уз
дела великих композитора класичне музике која су изведена
у оквиру „Фестивала класичара”, одржаног други пут у
нашем граду у организацији
Удружење уметника „Камерата Панчево”.
Уметнички руководилац и
оснивач „Камерате” Сретен
Јовић рекао је да је концепција
мало другачија и да овог пута
није било тематских вечери.
– Направили смо програм
који је поприлично захтеван за
нас музичаре, посебно зато што
су сва три дана свирали исти
људи. Углавном је пракса на
фестивалима да доста музичара пролази кроз сцену. Што се
тиче самог програма, гледали
смо да обухватимо доста ствари – рекао је Сретен Јовић.
Првог дана посетиоци су
имали прилику да чују „Клавирски квартет” Густава Малера, који су извели Уки Уваскаинен (клавир), Милош Чорлија
(виолина), Сретен Јовић (виола) и Павле Савић (виолончело). Ово дело је једно од његових првих сачуваних дела, које
је написао са седамнаест година, а никада није довршено.
Другу композицију, Гудачки
квартет бр. 12 оп. 92 „Амерички” Антонина Дворжака, извели

су Александра Јовић (виолина), Милош Чорлија (виолина),
Сретен Јовић (виола) и Павле
Савић (виолончело).
– Композиција је настала по
његовом одласку у Америку.
Она садржи доста етно-мотива, као и елементе саме америчке културе – музику Индијанаца, Афроамериканаца и,
наравно, уз његову европску
композиторску традицију и
неколико мотива из чешке
музике. Затим је изведена композиција „Pannonia Boundless”
Александре Вребалов, коју је
она написала у част свих музичара који нису школовани, али
успевају да на овим просторима обрадују народ. Она је прожета етно-мотивима с балканских простора – рекао је Јовић.

Друге вечери представљена
су тешка и захтевна дела
Шумана, Рахмањинова, Брамса и Шостаковича које су извели Милош Чоролија (виолина),
Сретен Јовић (виола) и Уки
Оваскаинен (клавир).
Треће вечери на сцени су се
нашли студенти Факултета
музичке уметности, након чега
су Александра Јовић (виолина), Милош Чорлија (виолина),
Сретен Јовић (виола), Павле
Савић (виолончело) и Уки Оваскаинен (клавир) извели танго
музику Астора Пјацоле.
„Фестивал класичара” је ове
године у нашем граду приређен други пут, а већ седам
година одржава се и „Classic
Fest”, који води Огњен Поповић.

– Класична музика је део
светске културне баштине.
Није везана само за једну
земљу, ни само за један континент. Она се изводи свуда у свету и зашто Панчево не би било
центар класичне музике у
нашој земљи – рекао је Сретен
Јовић.
Он је овом приликом најавио да је у плану да се оснује
градски гудачки квартет који
би представљао Панчево на
фестивалима и одржавао своју
концертну сезону, а у којем би
се нашли сви музичари који су
наступили на другом „Фестивалу класичара”.
Фести вал је финан сиј ски
подржао Секретаријат за културу и омладину града Панчева.

ЛИКОВНИ РАДОВИ ГРУПЕ „СТОЈАН ТРУМИЋ”

Четрдесет две године стваралаштва
Изложба ликовних радова групе „Стојан Трумић” отворена је
у понедељак, 16. октобра, у
Градској библиотеци Панчево.
Радови су симболично представљени на годишњицу упокојења проф. Стојана Трумића,
који је последње године свог
живота посветио и педагошком
раду с љубитељима ликовне
уметности који су радили у једној од највећих панчевачких
фабрика.
– У тре нут ку када је пан чевачка привреда бујала, група запо сле них у „ХИП–А зотари” одлучи ла је да доне се
неке проме не у свом колективу, да се окрену културним
дога ђа јима, нађу разбибригу
и нешто чиме ће се бави ти
ван сва ко днев ног посла. Те
неке уну тра шње пориве реа лизова ли су кроз слика ње и
изла га ње радо ва – рекао је
Нико ла Вла јић, савет никетнолог у панчевач ком Заводу за зашти ту спо ме ни ка
кул ту ре.

Проф. Стојан Трумић радио
је са овом групом осам година,
а за то време обилазили су и
сликали пределе Баната и Бачке. Своје радове су излагали и у
оквиру фабрике, али је прва званична изложба одржана у Градској библиотеци Панчево, 27.
новембра 1980. године. Након

његове смрти са члановима групе радила је његова супруга.
Међу присутнима на отварању био је и Петар Перишић,
зачетник идеје и иницијатор
окупљања Панчеваца у групу
стваралаца која се скоро пола
века бави сликарством. Он је
подсетио да је проф. Трумић у

великој мери поштовао Банат
и да је с љубављу сликао села,
њиве, сељаке, чобане и њихова
стада.
– Сликајући по Банату деценијама, Стојан Трумић је овековечио једну епоху, Панчево,
људе овог града и околину –
рекао је Перишић.
Он је истакао да је овом
изложбом остварена идеја
проф. Трумића да сви имају
право да се ликовно изразе и
прикажу јавности свој рад.
Овом приликом представљени
су радови осамнаест ликовних
уметника.
Стојан Трумић је рођен
1912. године у Тителу. Уметничку школу у Београду уписао је 1934. године. Био је члан
групе „Десеторица”, а од 1940.
године професор цртања у
Битољу, Руми, Панчеву, Зрењанину и Кикинди. Педагошку
каријеру је завршио у Гимназији „Урош Предић” у Панчеву. Добитник је бројних награда и одликовања.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ

Соба с погледом
Изложба слика из циклуса
„Соба са погледом” проф. Перице Донкова отворена је у уторак, 17. октобра, у Галерији
савремене уметности Панчево.
Радови се настављају на
претходни циклус „Фуга”, који
је рађен последње две године.
– Изложена дела представљају наставак мог ранијег
истраживања. Покушао сам да
се концентришем и сагледам
време у којем живимо и да га
на неки начин објасним себи,
а преко мојих радова и онима
који конзумирају моју уметност – рекао је Перица Донков.
Он је у панчевачкој галерији изложио око двадесет слика

великог формата, а први пут је
један део радова у оквиру
самосталне изложбе представљен и у депоу те установе.
– Радио сам на саргији, то је
веома груб материјал. Он је
врло природан, али пружа
страховит отпор. Нисам одустао од колорита, и даље је
таман. Доминирају хоризонтале и хоризонталне поделе. Све
то представља неку врсту мог
осећања летаргије и беспомоћности у односу на спољни свет
који меље у овом глобалистичком замаху – истакао је аутор
изложбе.
Перица Донков је рођен
1956. године у Мазгошу

(Димитровград). Завршио је
Факултет ликовних уметности
у Београду 1981. године, где је
и магистрирао 1984. године,
на Одсеку за сликарство, у класи професора Раденка Мишевића. Учествовао је на више од
сто педесет колективних изложби, а тридесет пута је самостално излагао (Београд: Галерија КНУ – 1985, Салон МСУ
– 1994, Галерија УЛУС-а –
1998, Културни центар – 2002;
Ниш, Врање, Гелзенкирхен,
Нови Сад, Вршац, Софија,
Осло...). Добитник је тринаест
награда за сликарство (Златна
палета УЛУС-а, „Милан Коњовић”, „Бели анђео”, „Ђорђе

Крстић”, награда галерије
„Надежда Петровић”, награда
београдске критике за изложбу
месеца...). Добитник је највећег друштвеног признања Града Ниша, награде „11. јануар”,
2010. године. Од 2008. године
ради на Факултету уметности
у Нишу, у звању редовног професора од 2014. године.
Изложба ће бити отворена до
26. октобра.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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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
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ОКТОБРА
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

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ
Цена: 3.000 динара
САМО СУБОТОМ

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

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

УСКОРО
НОВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЗИМСКЕ ГУМЕ тигар 17570-р13 комплет са фелнама за опел кадет.
062/236-665. (СМС)

ПРОДАЈЕМ заставу 1.0,
екстра стање, власник.
063/195-07-20. (249748)
СПАРК, 2006, 5 В, прва боја, 36.000 км, клима.
065/809-11-83. (249784)
ФОРД фокус 1.8 спорт,
2001, еуро 4, регистрован
до октобра 2018, власник.
060/343-74-00. (249832)
CADDY 1.9, CDI, 1998, путнички, тек регистрован.
Позвати 069/362-12-30.
(249810)
ПЕЖО 206, 2005, 1.4, металик сребрн, власник, додатна опрема, одличан,
2.000 евра. 064/123-63-65.
(249893)
ПУНТО 2009, 51.000 км,
гас, кука, гаражиран, као
нов. 064/243-87-20.
(249896)
ПРОДАЈЕМ рено клио
2007. годиште, регистрован. 061/353-00-77.
(249900)
АСТРА Г караван, 1.4, бензин, 2001. годиште, 166.
000 км, власница, увоз из
Швајцарске у одличном
стању. 063/196-93-74.

КАМИОН мала застава
35.8, 1984. годиште, урађена генерална, регистрована, повољно. 064/176-9185. (250058)
ПУНТО 1.9, ЈТД, 2002, регистрован, договор.
065/413-74-76. (250088)
ФОРД фокус караван 1.8
ТДИ, 2001, фул опрема,
1.900. 064/310-43-49.
(250116)
ФОЛКСВАГЕН ПОЛО 1.3,
2002, фул, на име.
062/556-585. (250116)
ОПЕЛ КОРСА, 3 В, 1.4,
фул опрема, на име, 2002.
064/109-93-79. (250116)
ПРОДАЈЕМ голф 2, бензин,
плин, у возном стању. Тел.
063/744-08-24. (250016)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
(248641)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ томос аутоматике, исправне, неисправне.
064/171-22-13. (250127)

КЕСЕ свих врста, повољне
цене, производња. „Атлантис плус”, 064/255-57-86.
(249614)

ЕЛЕВАТОР 12 метара, сетвоспремач 2.90 м, ИМТ,
круњач кукуруза, шпедитер
2.5 тоне. 063/190-36-81.
(250082)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. 069409-83-42.
(249842)
СТРОГИ центар, зидана, 13
м2, укњижена, 2.200 евра.
(49), „Мустанг”, 064/15118-93. (249982)
ИЗДАЈЕМ монтажну гаражу на Содари. Тел.
063/290-712. (249949)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (249067)
ВЕШ-МАШИНА и половни
делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(249985)

АСТРА 2.0 дизел, 2002, караван, сива, кука, нове
зимске гуме. 064/130-3602. (249954)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2008, петора врата, атестиран
плин, 104.000 км. 064/13036-02. (249954)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2009, петора врата, динамик опрема, 95.000 км, на име.
064/130-36-02. (249954)
ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет, 5 Б, дизел 2006, сив и
фул опрема, власник.
064/130-36-02. (249954)

marketing@pancevac-online.rs

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (250117)

МАШИНЕ

ФОРД ескорт 1991. годиште, бензин-гас, регистрован. 063/723-85-39.
(249304)
ГОЛФ 6, прешао 50.000
км. 063/892-08-35.
(249458)

ОГЛАСИ

ПОНУДА

ТВРДО дрво, преостало,
превоз бесплатан. 065/64031-49. (246601)
СВЕ врсте огревног дрвета.
Мерење код вас кући.
065/501-56-51. (246600)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (249596)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење на
дрва-ражањ. 064/997-7909. (249437)
ГОРЕЊЕ веш-машина.
063/892-08-35. (249478)
ПРОДАЈЕМ мало коришћене панелне радијаторе 120
х 50, 80 х 50, и половна
дрвена улазна врата 120 х
205. 063/155-85-95.
(249421)
КЕСЕ свих врста, повољне
цене, производња. „Атлантис плус”, 255-57-86.
(249614)
ПРОДАЈЕМ женски бицикл, косачицу и тример за
ограду. 065/417-85-79.
(249756)
ПРОДАЈЕМ норвешки радијатор, 1.5 кв, једну годину коришћен, има још три
године гаранције. 062/379430. (249752)
ПРОДАЈЕМ преостали
огрев, салонит плоче, бибер цреп, краве. 063/71177-54. (249790)
КУНИЋИ уређени за јело,
или за приплод, на продају. 065/335-38-11. (249793)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
нова кухиња 10.000 динара. 371-568, 063/773-4597. (249934)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп,
стару циглу, стару грађу.
064/370-79-47. (249795)

ПРОДАЈЕМ крека весо
пећ, 75 евра, звати од петка. 063/433-511. (249946)

БЕТОНСКИ блокови за брзу и квалитетну радњу. Цена од 32, 40, 50 и 70 динара. Црепаја, „Луна Плус”,
069/275-73-94. (249804)

АЛУМИНИЈУМСКA врата
са стаклом, димензије 205
са 126, и моторна тестера.
064/122-69-78. (249958)

ПЕШКИРЕ за свадбе продајем. Тел. 347-344.
(249806)

ПУНТО 1.2, 2001, 3 В, металик плав, власник, одличан. 064/142-55-93.
(249972)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(248641)

СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463.

ДЕЛОВИ југо, кец, суза,
мотори, мењачи, алу-фелне, остало. 064/856-60-65.
(249972)

КУПУЈЕМ све врсте возила
до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(249784)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ТА ПЕЋ од 6 кв са постољем, продајем. 064/58750-24. (249954)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорети,
кревети дрво, телевизор,
кауч, лустери месингани,
решо, мушке ципеле, радкапне. 064/635-77-42.
(249826)
ПРЕОСТАЛО огревно дрво,
цена по договору. 061/64677-13. (249829)
ПРОДАЈЕМ замрзивач 410
и вагу са теговима 300 кг.
061/195-19-10. (249849)
ПРОДАЈЕМ масивну очувану угаону гарнитуру.
062/885-43-20. (249903)
ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче, замрзивач сандучар,
мојца фотеље, гарнитуре,
регале, мост-регал, сто +
столице, спаваћа соба комплет, ел. шпорет, ТА пећи,
теписи, амерички плакари,
разно. 063/107-78-66.
(249911)
ПРОДАЈЕМ прасиће и јагањце, услуга клања и печења. 060/322-47-42.
(249909)
ПРОДАЈЕМ изузетно очуван регал. 063/386-277.
(249877)
ГРЕЈАЛИЦЕ, столови, столице, компјутерски сто, кауч, комоде, кухиња, цептер. 065/353-07-57.
(249916)
ПРОДАЈЕМ нову алфа
плам 20, грејна површина
150 м2. 062/198-58-05.
(249920)
АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде
и гелендери, АЛУ и ПВЦ
столарија. 063/801-84-76,
065/801-84-76. 249924)
ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ Т 14
/PSP/, пони експрес, алуминијумски излог са вратима 2.15 х 3.00 м.
062/867-11-67. (249986)

ФРИЖИДЕРИ, шпорет
електрични, веш-машине,
шпорет плин-струја-гас,
орман, угаона гарнитура,
кожни двосед, тросед, фотеља, ТВ комода, сточићи.
Тел. 063/861-82-66.
(249987)

ПРОДАЈЕМ два балконска
прозора са вратима и два
двоседа, повољно.
064/172-90-92.
(250023)
ПРОДАЈЕМ одличну ТА
пећ, 4.5 кв. 063/804-57-99.
(250024)

НА ПРОДАЈУ прекрупач и
вага 500 кг. 060/311-29-64.
(249990)

ПРОДАЈЕМ прасиће, може
и заклане, може и достава
кући. 617-336, 063/865-8031. (250054)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи, од 2
до 6 кв, достава, гаранција. 063/705-18-18, 335-974.
(249-977)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих величина и
марки, гаранција, достава.
064/366-57-87, 335-930.
(249977)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
веш-машину, половне делове в.м., аспиратор, телевизор. 013/346-790,
064/129-73-60.
(250103)

КЕСЕ свих врста, повољно,
производња.
064/923-07-60.
(250009)

ПРОДАЈЕМ добро очуван
кауч. 064/280-31-95.
(250112)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 063/898-0082. (250063)
ПРОДАЈЕМ машину индесит, за прање и сушење веша. 063/158-27-50.
(250074)

НОВА инвалидска колица,
немачка. 064/316-15-27.
(250055)
МАШИНА за судове за 12
комплета, канди. 064/18430-65. (250055)
ПРОДАЈЕМ полован цреп,
мала кикинда, модел 272.
063/776-16-77. (250077)

КУПОПРОДАЈА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ПОНУДА

КУПУЈЕМ антиквитете,
намештај, лустере,
огледала, порцеланске фигурице, слике, све
од порцелана
и кристала и књиге
(нису уџбеници), итд.
061/287-01-93.
(249736)

НА ПРОДАЈУ кућа у веома
добром стању, одмах усељива, са централним грејањем, климом... у Бан. Новом Селу, са помоћним
објектом у виду две просторије, велике терасе, затим помоћним објектима у
виду пар затворених шупа,
амбара. Иза свега тога постоји и башта. Контакт тел.
063/787-31-94 (СМС)
КУЋА у Качареву, 170 м2,
одмах усељива. Цена договор. 013/601-472. (248395)
СТАН 85 м2, нова Миса,
продајем. 063/272-594,
063/225-928. (249105)
БАНАТСКО НОВО СЕЛО,
усељива кућа, 100 м2, 16
ари. 062/398-458. (249137)

НА ПРОДАЈУ 20 м³ исцепаних дрва и тучани радијатори. 062/181-65-27.
(4737)

КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, новац, пенкала,
сатове. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (249768)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак
одмах, добро плаћам.
061/641-30-36. (249846)

ПРОДАЈЕМ букву и храст
са услужним сечењем.
063/364-310, „Топлина
ММА”. (250093)

ПРОДАЈЕМ усељиву кућу
на Кудељарцу на 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(249140)
ДВА плаца, Новосељански
пут 115, 80,5 ари, повољно.
(661), „Весна 2”, 066/93700-13. (249682)

ДОЊИ град, кућа са два
стана, сређена, ЕГ, 7 ари
плац. Тел. 061/224-47-97.
(249843)

БАНИЈСКА, дворишна
спратна, укњижена два
стана, 120 м2, 29.000.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (250000)

ПРОДАЈЕМ кућу на Котежу 1 у Панчеву. 063/386277. (249877)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
комплетна инфраструктура, дозвољена градња.
064/256-35-40. (249878)

ПРОДАЈЕМ струјомер трофазни, нов, ауто таврија,
регистрован до септембра
2018. 061/193-61-10.
(250095)
ПРОДАЈЕМ стајско ђубре и
јуницу 300 кг. 063/764-4917. (250130)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи. 061/19881-42. (250063)

ЗЛАТИБОР, Водице, кућа
51 м2 на 3 ара плаца, легализована, продајем/мењам. 063/802-58-36.
(249837)
ПРОДАЈЕМ најбоље куће
на свим локацијама, повољно. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13. (249682)

КУЋА, гаража, воћњак, башта 20 ари, Пелистерска
18-е. 064/866-22-98.
(249812)

АМБАЛАЖУ вина, пива,
празне гајбе и све врсте
флаша купујем. 061/14223-69. (250131)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, ПР, 11
ари плац, 38.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (249888)

10 АРИ башта, воћњак, код
Касарне „Растко Немањић”. Тел. 064/888-40-95.
(249945)

СТРЕЛИШТЕ, 200 м2, три
стамбене целине на 3,38
ари, 60.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(250000)
75 АРИ уз асфалт, северна
зона. 066/354-791.
(2499944)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, Спољностарчевачка, са
баштом. 060/627-27-29.
(249050)

ТЕСЛА, кућа 65 м2, 1.8 ари,
42.000, договор. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (250043)

ДЕО салонске куће, центар, Максима Горког, 87
м2, комплетно сређен,
56.000 евра. 060/034-3111. (249979)

ТЕСЛА, кућа 10, 4 ара,
55.000, договор. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(250043)

ТЕСЛА, прелепа салонска,
178 м2, 5,5 ари, 87.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (249451)

КУЋА на продају у Војловици, Светозара Марковића 215. Тел. 065/331-6358, 061/404-90-77. (25002)

БЛИЗИНА центра, прелепа,
око 200 м2, 2 ара, 100.000,
може замена. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.

ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта, Новосељански пут, прво српско
поље. 064/128-22-06.
(250071)

СТАРА МИСА, ново, хитно,
98 м2, кућа са две стамбене јединице, 29.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(249888)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две
куће за стан ниже спратности. 064/986-21-74.
(249906)
ВОЋЊАК 18 ари, Кудељарски насип. 063/472-669.
(249910)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 061/252-89-66.
(249604)

УСЕЉИВА кућа у Војловици – доста помоћних објеката и велика башта. Тел.
064/264-06-44. (249923)

ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
струја, вода, гаража, започет објекат. 064/260-05-34.
(249816)

БАНАТСКО НОВО СЕЛО,
усељива кућа 100 м2, 16
ари. 062/398-458.
(249915)

ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. Тел. 062/415-359.
(246742)
У СКОРЕНОВЦУ кућа са
парцелом, продаје се,
35.000. Назвати, 064/36692-92. (248612)
ХИТНО, спратна кућа, намештена, 220 м2, Јабука,
ново насеље. 063/715-9900. (249557)
ПРОДАЈА плацева, укњижени, Пелистерска и Кајмакчаланска. 063/894-8811. (249593)

КУПУЈЕМ старе и неисправне аутомобиле.
064/119-59-24. (250100)

ЈАБУЧКИ пут, плац 4 ара,
добар прилаз и ширина
плаца. 069/213-97-37.
(249760)
КУЋА на Тесли, плац 40 х
15 м или део плаца.
063/729-72-86. (249759)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, 7 ари, 45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

КУПУЈЕМ аутоматске
и полуатоматске
машине
за ПВЦ кесе. Моб.
064/923-07-60.
(250067)

ПРОДАЈЕМ њиву, ланац и
четврт, на путу ОмољицаИваново. 063/311-369.
(249818)

ВОЈЛОВИЦА, приземна,
139 м2 + локал 30 м2, на
7,29 ари, 31.000 евра.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (250000)
КУДЕЉАРСКИ насип, Преспанска, 88 м2, трособна
на 4.8 ари, 35.000 евра.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (250000)

КУПУЈЕМ старе, сатове, новац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквиетете... 013/233-35-01,
064/265-82-98. (249952)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, замрзиваче,
фрижидере. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(249975)

КУЋА са ЦГ, од 100 + 30
м2, у Војловици. Тел.
064/084-21-62, 013/26380-93. (249933)

СКРОБАРА, започета кућа,
плац 78 ари, до пута,
13.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249840)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Војловици,
013/232-21-30, 063/16250-00. (249881)

КУПУЈЕМ старе сатове,
пенкала, упаљаче, грамофонске плоче, фото-апарате, стрипове, албуме са
сличицама, све врсте ситних антиквитета. 063/80457-99. (250024)

ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи свих кв
и произвођача, достава,
монтажа гратис. Гаранција. Повољно и вршим ремонт ТА пећи. 061/641-3036. (249845)

ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, асфалт, струја, вода, 18.500.
063/894-84-23. (249824)

МАРГИТА, почетак, 100 м2,
1.5 ари, без улагања, усељива, 70.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (249840)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, шпорете,
фрижидере и све остало.
061/627-07-31. (249926)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне, неисправне свих величина. 063/705-18-18, 335974. (249977)

МАШИНА за сушење веша
сименс, 100 евра, кревети
на спрат, туш кабина, двосед, собна и метална врата, усисивач. 063/809-3418. (250132)

ПРОДАЈЕМ плац 17.5 ари
на Јабучком путу. 063/71942-71. (249741)

ПРОДАЈЕМ 8 ари, грађевински плац, Козарачки
просек. 060/601-60-23.
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу 15,5 ари.
062/855-41-07. (249447)
ПРОДАЈЕМ локацију за
градњу у Ул. Бранка Ановића 8, плац 5,6 ари. Извађена информација о локацији. На плацу укњижено 260
м2, фронт 15 м. 063/70489-18. Надица. (249447)

УЖИ центар, 400 м2, 5 ари,
140.000. (679), „Трем 01” ,
063/836-23-83.(249475)
УЖИ ЦЕНТАР, 130 м2, 5
ари, 67.000. (679), „Трем
01” , 063/836-2383.(249475)
КУЋА, центар, 480 м2,
укњижена, локали, 2.5 ара,
двориште. 062/830-10-73,
062/830-10-73. (249850)
ПРОДАЈЕМ кућу, без посредника. Тел. 355-039.
(249856)

БАВАНИШТАНСКИ, 7 ари,
фронт 14, 15.500; Ружина
2,2, темељ. 27.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(249922)
НОВА МИСА, куће, гаража, подрум, део дворишта,
40.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(249957)
НОВА МИСА, кућа 160 м2,
подрум и гаража, 60.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (249957)

БАВАНИШТАНСКИ, до пута, новија, 60 м2, 13,5 ари,
укњижена, 25.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
СТАРЧЕВО, главна улица,
лепа приземна, 75 м2, 6.5
ари, 24.000. (49), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(249981)

ВОЈЛОВИЦА, на плацу од 8
ари две куће, продајем.
Моб. 064/280-27-05.
(250009)
7 ХЕКТАРА земље дајемо у
аренду, стара пустара, новосељански атар. 064/42346-77. (250076)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, кућа 80 м2, цео
плац 3 ара, миран крај.
013/371-260, 063/198-5601, 065/956-07-96.
(250079)
КУЋА, 104 м2, Старчево,
главни пут. 061/187-24-22.
(250009)
ПРОДАЈЕМ кућу са 18 ари
плаца у Браће Јовановић
107, спратност више породичног стамбеног објекта
може бити П + 3 + ПК ПС.
065/521-13-87. (250111)
ХИТНО продајем ланац земље код 5000 касарне,
Власинска. Тел. 062/88211-32. (250113)
ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,
Преспанска улица.
064/131-42-02. (250126)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац на Јабучком
путу, минимално 15 ари.
Тел. 065/334-17-26.
(246244)

ЦЕНТАР, продаја станова,
40 – 120 м2, 650 – 850
евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)
МИСА, 34 м2, 17.500; ПР,
70 м2, 24.000. 063/377-835.
(248790)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, продајем троипособан стан новије градње
61 м2, ЦГ, II спрат у мирној, слепој улици са зиданом гаражом у дворишту.
Стан је одмах усељив, са
кухињом и плакаром,
45.000 евра. 060/628-4656. (СМС)
ТАМИШ КАПИЈА, гарсоњера, II спрат, 34 м2 + остава, до Тамиша, 35.000
евра. Власник. 061/26480-00. (СМС)
ТАМИШ КАПИЈА, троипособан, III спрат, 72 м2 +
остава, до Тамиша, 950
евра/квадрат. Власник.
061/264-80-00. (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан без посредника, Радомира Путника 14, 62 м2. Тел.
063/272-913. (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 38 м2, власник.
064/339-20-41. (249791)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, 43 м2, сређен. 069/12919-87. (249598)
ПРОДАЈЕМ стан, 92 м2,
војна зграда, Котеж 2, поред аутобуског стајалишта.
Реновиран. Власник.
063/238-454, 060/355-5888. (249729)
2

ТЕСЛА, трособан, 66 м ,
IV, двостран, без улагања,
цена по виђењу. 063/82758-58. (249764)

ТИП СТАНКО, једнособан,
32 м2, први спрат, ТА,
20.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (249840)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, ПР, сређен,
33.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249840)

СОДАРА, 75 м2, ЦГ, II, две
терасе, лифт, два мокра
чвора, усељив, 40.000.
(679), „Трем 01” ,063/74079-95, 063/836-23-83.
(249475)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, VI,
лифт, није задњи, усељив,
30.000. (679), „Трем 01” ,
063/836-23-83, 063/74079-95. (249475)

ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
43.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249840)

СТРЕЛИШТЕ, 74 м2, III,
трособан, 38.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.

СТРЕЛИШТЕ, центар, 39
м2, приземље, ЦГ, 18.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249840)

КОТЕЖ 2, продајем трособан, двособан, једноипособан, сређени, добра локација. „Весна 2”, 066/93700-13.

НА ПРОДАЈУ, укњижен
дворишни двособан стан
од 45 м2, гаража + помоћни објекти, у Панчеву, у
Улици Димитрија Туцовића
код надвожњака. 066/63133-43, 063/896-47-51.
(249737)
СТРЕЛИШТЕ, стан 66 м2, I
спрат, В. Влаховића,
37.000 евра. 064/305-9200. (249515)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Миси. Тел. 06403420-04. (249851)
ЈЕФТИНО нове гарсоњере
и једнособни станови.
062/208-828. (249828)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, III,
двособан, сређен, 32.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(249888)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру лепу, полусутерен, повољно,
власник. 064/665-86-51.
(249902)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 57
м2, 6 м2 тераса, 30.000
евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(249901)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 40 м2,
С. Саве, новоградња,
19.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (249901)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1, нови део, 28 м2, усељива, договор. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(249901)

ПРОДАЈЕМ у центру града,
стан дворишни, дуплекс, 55
м2. 064/227-66-96.
(250072)

ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2, Стрелиште, 21.000; Тесла,
23.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(249921)

СТРЕЛИШТЕ, почетак, двособан, други спрат, тераса,
24.000.(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249840) (249840)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
двособан, Вељка Влаховића, ниже спратности. „Весна 2”, 066/937-00-13.
(249888)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, IV,
двособан у кулама, 30.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(249888)

ПЕПЕЉАРЕ, двоипособан,
58 м2, високо приземље,
22.000.(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249840)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2, ВПР,
22.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(249888)

ЦЕНТАР, продајем лепо
сређену усељиву гарсоњеру, 24 м2, са подрумом.
061/517-76-88.
(249899)
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ДВОСОБНИ, 55 м2, Стрелиште, 26.000; Котеж, 57 м2,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(249921)
НОВА МИСА, стан, 85 м2,
продајем. 063/272-594,
063/225-928. (249929)
ЦЕНТАР, 2.0, договор; Содара, гарсоњера, 28 м2,
18.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (249922)
КОТЕЖ 2, 2.0, ЦГ, 28.500;
Котеж 1, 1.0, ЦГ, 40 м2,
26.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (249922)
МАРГИТА, 60 м2, 13.000;
Стрелиште, 60, одлично,
договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (249922)
КОТЕЖ 1, двособан, комплет реновиран стан, 62 м2,
III, ЦГ, 35.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/404-898. (249954)
ЦЕНТАР, једнособан, сређен, са кухињом, 36 м2,
VII, са кухињом, 36 м2, VII,
ЦГ, тераса, 26.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/404-898. (249954)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
25 м2, I, Ta, 16.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(249954)
ШИРИ центар, 60 м2, ново,
атрактивно поткровље, III,
ЕГ, са новим стварима и
техником, 37.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/404-898. (249954)
КОТЕЖ 2, 59 м2, V, ЦГ,
празан, усељив, комплетно
реновиран, 33.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/404-898. (249954)
КОТЕЖ 2, 57 м2, ВП, ЦГ,
леп, без улагања, двоипособан, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (249954)
ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
III, ТА, 29.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (249954)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, IV, тераса, 21.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (249451)
СТРОГИ центар, Лењинова,
55 м2, ЦГ, 4/5, 29.900. Власништво. 061/324-40-85.
(249957)
2

МИСА, једнособан, 37 м +
20 м2 терасе, III, 20.500.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (249451)
НОВА ГРАДЊА, једнособан, 30, приземље, Младост, 18.500, договор, власник. 063/304-222.
(249989)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан
у Панчеву, Тесла, двособан, 38 м2, за стан у Краљеву. 063/891-25-70.
(249988)
Г. ДИМИТРОВА, двоипособан, рађено купатило, ЦГ,
V, 36.500. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (249981)
ДВОСОБАН, Тесла, ЦГ, 53
м2, тераса, усељив, 30.000,
договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(249901)

ДВОИПОСОБАН, војне
зграде, 63 м2, 6 м тераса,
37.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(249901)

ТЕСЛА код Максија, најатрактивнији двоетажни
лукс стан, нов, 115 м2, ЦГ,
I, 79.900, власништво.
061/324-40-85.
(249957)
ТЕСЛА, једнособан, 34 м2,
II, ТА, тераса, 23.000, договор. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(249981)

ЗА НАШЕ пензионере! Доживотно издржавање, најповољнији услови. Пуна
правна сигурност. „Елпис”,
061/324-40-85. (249957)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
м2, VI, ЦГ, уредан, 24.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (249981)
ТЕСЛА, већи двособан, ВП,
ЦГ, 62 м2, добар, 33.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (249981)
ТЕСЛА, двособан, 50 м2, I,
TA, уредан, 28.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
КОТЕЖ 2, Кикиндска, двособан, 58 м2, приземље,
28.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (249981)
КОТЕЖ 1, једноипособан,
40 м2, 22.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(249957)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
ЦГ, IV, 27.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(249957)
НОВОГРАДЊА, гарсоњера,
II, етажно грејање,20.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (249957)
НОВА МИСА, 47 м2, новија
градња, код школе, 22.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (249957)

ТЕСЛА, једноипособан
(2001), преко пута „Дис”-а,
45 м2, тераса, V, ЦГ, СББ,
кухиња, клима, одмах усељив, сређен. Договор.
063/254-638)
ТЕСЛА, ДВОСОБАН, 49 м2,
26.000; двособан, 53 м2,
26.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(250000)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59
м2, ТА, 25.000; двособан,
53 м2, 21.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(250000)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68
м2, V, 38.000, лифт. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(250000)
ЦЕНТАР, двособан, 51 м2,
други спрат, ТА, 32.500.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (250000)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
38 м2, IV, 21.000, двособан
61 м2, 31.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(250000)
МИСА, двоипособан, 63
м2, први спрат, 32.000.
(097), „Перфект”, 064/34805-68.(250000)
МИСА, двособан, 46 м2,
24.500; једноипособан, 40
м2, 22.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(250000)

КОТЕЖ 2, двособан 60 м2,
лифт, ЦГ, 35.000; двособан, 58 м2, 28.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(250000)
ТЕСЛА, једнособан, 33 м2,
22.500; двособан, 52 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (250000)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, 16.000; двособан, 50
м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(250000)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 62
м2, IV, ЦГ, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (250035)

ЦЕНТАР, двособан, II, 55
м2, ТА, 32.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (250010)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари, 54 м2, хитно. Тел.
064/867-48-61. (250041)

ДУПЛЕКС, 58 м2, два купатила, ТА, центар, усељив,
власник. 063/395-359.
(250125)

ТЕСЛА, 33 м2, тераса, II,
једнособан са стварима,
23.000, договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (250043)

ПОТКРОВЉЕ, Миса, 100
м2, укњижено, сива фаза
са свим прикључцима.
065/333-55-25. (250132)

ТЕСЛА, 79 м2, троипособан, II, ТА, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (250043)

СТАН, дуплекс, 100 м2, у
Панчеву, Улица Милоша
Обреновића 31. 063/17784-30. (250119)

ТЕСЛА, 30 м2, једнособан,
тераса, 23.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (250043)

ТЕСЛА, дуплекс, ЦГ, новоградња, од инвеститора,
тераса, паркинг, 90 м2.
069/822-48-24. (250078)

НОВА МИСА, двособан,
III, 58 м2, TA, 22.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (250010)

ТЕСЛА, двоипособан, гас,
новоградња, тераса, од инвеститора, 59 м2. 069/82248-24. (250078)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
34 м2, III, ЦГ, 23.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (250035)

СКУПШТИНА станара продаје неуређен тавански
простор, 140 м2, на Содари. (320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(250010)

ЦЕНТАР, нов укњижен
стан, 37 м2, власник.
063/208-352. (250087)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
III, ЦГ, 30.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (250035)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
III, 34 м2, ЦГ, 22.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (250010)

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2,
IV, ЦГ, 37.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (250035)

ТЕСЛА, једнособан, III, ЦГ,
42 м2, 24.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (250010)

СТАН у центру, 46 м2, одмах усељив. 065/882-2404, 065/618-25-52. (25000)
СТАРИ ТАМИШ, двоипособан стан, 55 м2, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(250011)
ТЕСЛА, једнособан, ЦГ,
адаптиран, једноипособан,
32 м2, 23.500. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-96.
(250020)

СТАН на новој Миси, Приморска 27, 39 м2, II спрат,
сопствено централно грејање на струју, 22.000 евра,
власник. 063/711-41-89.
(250097)
72 КВМ, трособни, у центру, први спрат, са грејањем, 63.000 евра.
062/134-76-39
(СМС)
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КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74. (249840)
ПОТРЕБНИ станови свих
структура, брза исплата.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (249840)
ПОТРЕБНИ станови и куће
у насељу Стрелиште. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (249888)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (249627)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру.
064/128-38-95. (СМС)
ТЕСЛА, издајем стан, зграда, 40 м2, ТА, намештен,
близина „Авива”, могу и
фирме. 063/840-69-77. (и)

ХИТНО купујем мањи двособан стан, Котеж 2, нижа
спратност. 062/207-004.

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, ненамештен.
066/209-400.
(249694)

КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (250000)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан на Стрелишту.
062/114-63-73.
(249486)

ОГЛАСИ
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ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба кухиње,
купатила. 321-408.
(249750)

ИЗДАЈЕМ намештен, комфоран стан, 60 м2, кућа у
центру. Све обезбеђено.
060/040-48-11 (249813)

СТАН Тесла, једноипособан, 38 м2, ненамештен,
без грејања. 064/426-2709, 064/238-09-46 (249821)

ИЗДАЈЕМ једнособан, празан стан, у центру, звати
после 14 сати. 063/755-5177 (249897)

ДВА КОМФОРНА намештена једноипособна стана
+ гарсоњера дворишна.
Стрелиште, 013/362-406,
064/218-83-45.

ИЗДАЈЕМ кућу за становање, 80 м2 у Старчеву, двориште и башта. Нова, сређена, без намештаја.
061/659-05-60, 061/26172-37 (249810)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, 65 м2, комплетно намештен, центар, приземље.
063/311-369 (249818)

СОДАРА, издајем једнособан стан, ненамештен, 36
м2, ЦГ, тел, клима, кабловска. 063/734-82-17 (24991)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, III спрат, на Стрелишту, 54 м2. 069/405-40-66
(249819)

ИЗДАЈЕМ стан 45 м2
озбиљној породици, спортски центар нова Миса.
064/363-60-08 (249923)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан у Милоша Обреновића, преко пута „Тесле”, IV
спрат, ТА пећ. Звати после
15 сати. 069/129-82-06

ИЗДАЈЕМ кућу комфорну,
гаражу, магацин, плац, грејање, плин, Котеж.
061/721-15-84 (249932)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту са ЦГ.
064/544-91-46.
(249842)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан. Котеж 2.
064/168-64-28
(249845)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, нова Миса. 065/37252-50 (249779)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, дуплекс на новој Миси. 063/839-56-81
(249807)

ИЗДАЈЕМ стан, Содара, ра- ИЗДАЈЕМ намештену гарфинеријске зграде, 46 м2,
соњеру. 063/827-26-20
ЦГ, кабловска. 063/281-464 (249808)
(249848)
ИЗДАЈЕМ собу самцима,
ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2,
Стрелиште. 320-847
Стрелиште, празан.
(249755)
066/372-378 (249815)
НАМЕШТЕН једноипособан стан издајем, нова Миса, ТА, кабловска, интернет. 064/231-23-59.
(250065)

НАМЕШТЕН стан, кабловска, интернет, грејање,
близу центра, издајем.
060/555-85-62 (249867)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан на Содари (војне
зграде). 069/303-86-50
(249871)
ИЗДАЈЕМ двособан стан од
55 м2 са парним грејањем.
064/058-60-13 (249881)

DOO „PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs
objavljuje

OGLAS
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@pavle.rs ili poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Stevana Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Јабучки пут, преко пута
сервиса „Пивашевић”.
065/219-14-22 (249934)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, одличан, Котеж
1, повољно, ЦГ, клима, тел.
Изолована зграда. Дуже
време, од 1. децембра.
064/555-75-75, 371-967

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 1.
064/564-82-59 (249984)
ПОВОЉНО, издајем мањи
намештен стан. Ужи центар. 063/810-92-39
(249994)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен стан на новој Миси, 110 евра.
064/274-00-63, 371-077
(249997)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Миси. 064/234-15-21.
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, II спрат, ЦГ.
064/144-13-98 (250003)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
Старчеву. 013/632-046,
064/198-29-37. (250073)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
ТА, клима, СББ, интернет.
063/384-169. (250042)
СТАН, нова Миса, 50 м2,
код ОШ „Свети Сава”, интернет, кабловска, грејање.
063/309-344. (250085)

Основна школа „Аксентије Максимовић” Долово

ОГЛАШАВА
ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
1. За припремање и дистрибуцију ђачке ужине у
школској 2017/2018 години.
Оглас је отворен (8) осам дана од дана објављивања истог у недељнику „Панчевац”.
Уз понуду доставити:
– детаљан приказ производа са ценом
– извод из надлежног регистра
– сертификат НАССР система
– референтну листу образовних установа са којима је
понуђач сарађивао
– име лица овлашћеног за контакт
Понуде са потребном документацијом доставити
на адресу:
Основна школа „Аксентије Максимовић” Долово, Ул.
Аксентија Максимовића бр. 1.

Петак, 27. октобар 2017.
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕНИ: једнособан
+ једноипособан, новоградња, двориште, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064122-48-07. (250101)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
намештен (Куткова зграда), централно грејање, калориметар, кабловска, интернет, гаража. 063/389971. (250081)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли. Тел.
064163-56-08. (250115)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 2, ЦГ.
061/633-43-10. (250119)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, 46 м2,
ненамештен. 064/202-6274. (250124)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан, 34 м2, центар.
063/259-030. (250121)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
код Максија, 43 м2, излог,
бесплатан паркинг.
063/892-67-31. (249027)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал 45
м2, на Миси. 063/838-5808. (250064)

ПОТРЕБНА радница за рад
у кафићу. 069/108-06-54.
(250037)

ПРОДАЈЕМ пословну зграду у центру 500 м2 и 1.650
м2. 060/312-90-00.
(250129)

ПОТРЕБНИ радници у ауто-перионици. 063/135-2832. (250037)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ искусне раднице за рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/042-99-92.

ХАЛЕКО ЛЕСКОВАЦ – потребне раднице за рад за
роштиљем и у кухињи, локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04. (150105)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстор и раднице за палачинке. Доћи
лично. (248490)

КУВАРИЦА са искуством за
рад на дневном кетерингу
и прославама. 069/822-4823. (250078)

АУТО-СЕРВИСУ „Scan Auto” потребан ауто-механичар са искуством. 064/24069-63, 013/210-00-78.
(248459)

ПОТРЕБНИ возачи Б категорије, комби теретни, обавезно искуство и познавање Београда. 063/134-3912. (250080)

АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић”
потребни самостални мајстори, ауто-механичари,
ученици. 013/344-011,
063/372-231. (246884)

ПОТРЕБНИ молери са искуством. 060/548-72-96.
(250120)

ПРОДАЈЕМ локале у ширем центру, разрађен.
062/855-41-07. (249447)
СТРЕЛИШТЕ, центар, издајем локал 16 м2, В. Влаховића, нов. 065/966-66-61,
064/959-98-83. (249703)

ПОТРЕБНИ кувари са искуством. 061/277-48-03.
(ф)

ЛОКАЛ за издавање, Стрелиште, 17 м2. Тел. 063/478480. (249740)
ЛОКАЛ продајем/издајем,
Трубач, први спрат, 18 м2.
063/856-74-02. (249773)
ИЗДАЈЕМ локал, строги
центар Панчева, Војводе
Радомира Путника 21.
063/258-603. (249774)
ИЗДАЈЕМ локале у Панчеву, Немањина 8, 26 м2; Његошева 2, 15 м2. Тел.
064/184-87-50. (249777)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал 17,5 м2, Тржни центар
Трубач, II спрат. 063/85002-66. (249809)

ПОТРЕБНЕ жене за рад на
шиваћим индустријским
машинама. 063/776-08-68.
(249642)
ПОТРЕБНИ возачи - физички радници са Ц категоријом за дистрибуцију пића на територији јужног
Банат. Тел. 063/494-512,
062/446-285.
ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу Still-Neet потребни грађевински мајстори са искуством, свих профила, пријава, редовна плата...
013/333-311. (248795)
PREMIUM SALONU ProNails потребан стилиста ноктију, са искуством. Тел.
060/555-38-68. (249824)
ПОТРЕБНА радница у прехрани са искуством.
060/661-11-07. (249886)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету „Бомбончић”,
доћи у суботу, 28. октобра
2017, у Улицу Моше Пијаде
4, од 18 до 20 сати.
(249911)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале од 81 и 39 м2 у центру
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (249825)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету „Бомбончић”,
доћи у петак, 27. октобра
2017, у Улицу Иве Курјачког 59-а, од 18 до 20 сати.
(249911)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у зелену пијацу. 060/35103-56. (249908)

ИЗДАЈЕМ локал у Жарка
Зрењанина 32, 25 + 8 м2.
345-534, 064/246-05-71.
ИЗДАЈЕМ пословни простор у центру. 064/267-7217. (249930)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, центар, излог до улице.
063/314-803. (4736)

РЕСТОРАНУ „Royal burger”
у „Авив парку” потребни
конобари и кувари.
063/216-788. (249919)
ПОТРЕБАН радник за рад
на Спортском објекту, сезонски зими, дневна и ноћна смена, предност студенти. 065/311-31-33. (и)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на бензинској пумпи у
Панчеву. 351-601. (24993)

ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту. 013/315-860. (250026)

ПОТРЕБНА радница у кафеу „Тамиш капија”.
069/174-08-20. (249970)

ИЗДАЈЕМ нов локал, одлична локација, слободан
од 1. новембра. 063/617421. (250048)

ПОТРЕБНА кућна помоћница за помоћ старијој жени. 062/103-90-40.
(249983)

СТУДЕНТ математике даје
часове основцима и средњошколцима. 060/052-2834. (249979)
ПОПРАВКА бојлера, ТА
пећи, ел. шпорета, замена
грејача, сервис. Марко.
069/174-14-78. (250004)
ПСИХОТЕРАПЕУТ са вишегодишњим искуством лечи
фобије, депресију, болести
зависности. 063/354-262.
(250002)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. 060/331-29-00.
(250129)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)
ЧАСОВИ. Основе електротехнике. Професор са искуством. 062/801-97-58.
(249245)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића, 064/31044-88. (248821)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану. 066/001-050,
063/329-464.
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06. (249862)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (246610)
УГРАЂУЈЕМ видео надзор у
стамбене и пословне објекте. 064/134-30-18.
(249696)
ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором Тома
Винковић. Дуле,
064/163-58-85. (249707)

ИЗДАЈЕМ локал 60 м2, центар, caffe, намештен, може и друге делатности.
065/271-10-02. (249847)

ИЗДАЈЕМ опремљен локал
у веома прометном делу
града. Више информација
на тел. 065/543-21-41.
(249879)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потребне раднице за рад у
кухињи и за роштиљем, локал у центру. 063/834-8810. (250105)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Бибац” потребни радници са
искуством. 066/001-050,
063/329-464. (250132)

ИСКУСАН фризер потребна разрађеном салону у
Жарка Зрењанина. Тел.
065/630-73-32. (249216)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Панчева, 25 м2, фул опремљен. 063/276-029.
(249456)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, аутопревозничкој
радњи у Омољици.
063/237-977. (250062)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (249404)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(249420)
ПОПРАВЉАМО ПВЦ АЛУ
и дрвену столарију, ролетне, венецијанери, стаклорезачке услуге. Сигурносна
врата. 060/545-34-04.
(248986)

ПАНЧЕВАЦ

СПРЕМАМ куће и станове,
ако вам треба позовите.
064/278-71-20. (249772)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (248800)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци).
Искусна дипломирана професорка математике. Повољно, успешно, центар.
343-370. (249761)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
фасаде, пензионерима попуст. 013/235-78-82,
062/856-64-94. (249763)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (249789)
ТРАЖИМ посао кројачице
- равна ендлерица и ибердек. Тел. 064/417-68-77.
(249792)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња нових цеви, монтажа, санитарије, одгушења. 062/382394. (249795)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 23
године искуства. 013/25178-98, 063/782-51-48.
(249912)
ЧАСОВИ немачког језика,
конверзација за рад на немачком говорном подручју. 062/816-33-78. (249917)

ДИХТОВАЊЕ дрвених прозора и врата алуминијумским лајснама, квалитетно
и брзо. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (249924)
ВОЗИМ селидбе, чистим
шут, подруме, таване, дворишта и све остало.
061/627-07-31. (249926)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (249927)
СРПСКИ језик, часови,
основци и средњошколци.
Искусна професорка. Миса. 064/322-46-79.
(249936)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова.
064/866-25-76. (249830)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, батерије,
вентили, одгушење канализације одмах. 061/193-0009. (249937)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (249585)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, повољно, проверите.
061/141-38-02,
062/832-36-45.
(249863)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао.
064/120-77-64.
(249865)
НЕГА старих, болесних, инвалидних лица. 063/86804-51. (249873)
ОЗБИЉНА жена радила би
код покретне или непокретне особе.
065/624-76-23,
062/167-67-69.
(249902)

ТВ и сателитске антене, дигитализација, антена плус
IPTV. 064/866-20-70.
(250008)

АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, уградња, сервис. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (249924)

ДИБИНСКО прање мебл
намештаја, тепиха, душека.
Наташа, 361-474, 060/36147-41, 066/361-474.
(249822)

ЧИСТИМ гараже, шупе и
подруме, 060/036-60-92.
(249836)

ЗАМЕНА поломљеног црепа, чишћење олука, висински радови., 065/535-2456. (250019)

ХЕМИЈА, часови за основце и средњошколце, повољно. Јелена, 065/334-7621. (249040)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (249951)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (249966)
ПРЕВОЗ ствари, робе и селидбе комбијем 3,5 тоне.
Јоца, 061/616-27-87.
(249966)

ЧИСТИМ шут, чистим подруме, таване, рушим старе објекте, повољно. Златко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (250086)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарија,
монтажа: бојлера, шпорета, грејача. Слободан,
063/865-80-74. (250108)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (243004)
КИПЕР превоз до два кубика, песак, шљунак, шут,
1.300 динара. 062/355-154.
(247875)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета као и бродских подова. 065/543-21-53.
(250035)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА пећи, бојлера, најјефтиније у
граду. 063/804-57-99.
(250024)
КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (250038)

МЕЊАМ пелене, негујем
непокретне, покретне особе. Тел. 061/660-31-84.
(250044)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (250057)

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха. Превоз бесплатан. 066/001-050, 063/329464.
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (249702)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану. 066/001-050, 063/329464.

СВЕ грађевинске радове
радимо квалитетно, повољно, зидање, бетонирања,
поправка старих/нових
кровова, фасаде. 013/664491, 063/162-53-89.
(248799)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301300, 063/771-24-16.
(249015)
СЕРВИС телевизора, ауторадија, мобилних телефона, ЦО 2 апарата, аутоелектрика, разних електроуређаја. 063/800-01-96.
(249817)

РАДИМО све физичке послове: рушења, обарање
дрвећа, чишћење таван,
подрума, остало. 060/03547-40. (249958)
ОБАРАЊЕ стабала, крчење
корова, разбијање бетона,
бетонирања, одношење
ствари. 064/122-69-78.
(249958)

ВРШИМ превоз, селидбе,
са радницима, тура 1.000
динара. Златко, 063/19654-56, 061/144-82-80.
(250086)

ДУБИНСКО прање намештаја. Мики.
063/101-66-87.
(250061)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замена. 013/331-657,
064/495-77-59,
061/651-56-96.
(249796)

ЧАСОВИ енглеског и немачког језика, за све узрасте, преводи.
064/486-05-98.
(250066)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
ТР и роло завесе, могућност плаћања и преко рачуна. 064/189-40-91.
(249831)
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УСЛУГЕ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс и фасаде.
062/156-02-07, 064/31710-05. (249857)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (249904)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (249504)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (249911)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(249911)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (249911)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(249935)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (249911)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (249911)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне ствари. 063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/23677-34, Владимир.
(249914)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита ствари, одношење
непотребних ствари са радницима и без њих, 00-24
сата. 064/047-55-55.
(249980)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(249999)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/235-3921, 013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
(249999)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
(249999)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, ризла, шут, утовар.
063/246-368.
(250050)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(250098)

РАЗНО

УСТУПАМ фиксни телефонски број.
063/354-520.
(249754)
ГОСПОДИН, 65, познанство шланг даме, после шта
Бог да. 063/194-84-28.
(249880)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(249964)
УСТУПАМ гробно место на
Католичком гробљу. Тел.
061/284-73-67.
(250119)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97.
(249564)
ЗЛАТИБОР, Водице, кућа
51 м2, зимовање, летовање,
викенд туре.
063/802-58-36.
(249837)

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

На основу одлуке директора Штампарије „6. октобар”
д. о. о. из Панчева, расписује

ОГЛАС

ALMEX d.o.o. raspisuje konkurs
za sledeće radno mesto:

RADNIK NA SILOSU

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. Кајмакчаланска 34.

Luka „Dunav” a. d.Pančevo, Ul. Luka Dunav 1, raspisuje:

OGLAS
BRAVAR
OPIS POSLA:
– ODRŽAVANJE DIZALICA, POSTROJENJA SEPARACIJE, HALE (OBJEKTI), IZRADA RAZNIH KONSTRUKCIJA SA VARENJEM I BRUŠENJEM, MONTAŽA I DEMONTAŽA SKLOPOVA I SVE OSTALO IZ DOMENA
LUKE
POZNAVANJE VEŠTINA:
– RAD SA RUČNOM BRUSILICOM, VARENJE, BUŠENJE, MONTAŽA I DEMONTAŽA SKLOPOVA, POZNAVANJE CRTEŽA.
USLOVI:
– III ili IV stepen stručne spreme – zvanje bravar ili mašinbravar;
– 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

После дуге и тешке болести преминуо је

Opis radnog mesta:
· odgovoran je za sve operacije prijema, sušenja, skladištenja, transporta robe, izdavanja i kontrolisanja prema pisanim uputstvima proizvođača opreme,
· odgovoran je za kontrolu i unutrašnju čistoću sušare,
· stara se i vrši svakodnevnu kontrolu temperature
polj. proizvoda u ćelijama silosa o čemu vodi pismeni dokaz,
· odgovoran je da na osnovu stanja robe, procene i merenja uzorkovanjem i temp. robe vrši potrebno eleviranje
iste, čime sprečava kontaminaciju robe, klijanje, toksičnost i sl.,
· ažurno vodi prateću dokumentaciju rada silosa, stara se i kontroliše tačnost i ispravnost vage, stara se i svakodnevno kontroliše sušaru i njeno okruženje,
· odgovoran je za ispravnost, prohodnost, čistoću i
funkcionisanje centralne aspiracije kao i aspiracije prečistača,
· 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 silosa obavezan je smenski i produžni rad, radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca
Uslovi:
· Poželjno prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima
· Samostalnost na radu
· Poželjno znanje upravljanja viljuškarom
Kontakt e-mail: zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do 02. 11. 2017 .

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

Последњи поздрав

ЗОРАН
КЕЉЕВИЋ
ЗОРАНУ
КЕЉЕВИЋУ
од стрица ЉУБЕ
с породицом

ЗОРАН КЕЉЕВИЋ КЕЉА
3. XII 1962 – 23. X 2017.

ЗОРАН КЕЉЕВИЋ

Последњи поздрав
од брата СРЂАНА
(38/249853)

(104/250026)

Остале су туга и бол, али ће наша љубав према теби увек трајати...

Бол и туга, као и сећање на тебе остаће вечито у нашим срцима као и твоја доброта
и несебичност према свакоме, а највише
према својој породици.

Брат ДЕЈАН, снаја МИРЈАНА, ПАВЛЕ и ТОДОР

Воле те и вечно ће те се сећати твоји
најмилији: супруга БИЉАНА, ћерка
ИВАНА, зет МИЛАН, унучад МАРКО,
ХЕЛЕНА и СТЕФАН и ташта ДРАГИЦА

Последњи поздрав брату од ГИЛЕТА с породицом

(111/250033)

(33/249834)

Без тебе више ништа неће бити исто.

(102/250018)

Вољеном стрицу

КЕКИЈУ
Хвала за велику љубав, доброту и нежност.
Хвала за сваки твој осмех, загрљај, наше приче и измишљене игре.
Твоји: ПАЈКО и ТОЛЕ
(101/250017)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав брату Кељи

ЗОРАНУ
КЕЉЕВИЋУ

ЗОРАН
КЕЉЕВИЋ

Прерано си нас напустио, много нам недостајеш.
Пријатељи не умиру никад, чувају се у срцу.
ДРАГАН МИЛЕНКОВИЋ
с породицом
(110/250032)

ЗОРАН КЕЉЕВИЋ

Последњи поздрав

КЕЉИ

Последњи поздрав драгом брату

ЗОРАНУ
КЕЉЕВИЋУ

Почивај у миру легендо
моја највећа.
Воли те брат ПЕКИ и
ГОЦА с децом

од МОШЕ, НАЦЕ
и ВЕЉКА

С љубављу и поштовањем вечно ћемо чувати
успомену на њега.
Брат МИРОСЛАВ
с породицом

(64/249895)

(66/249905)

(112/250034)

Петак, 27. октобар 2017.
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Последњи поздрав драгом зету

Последњи поздрав драгом брату и стрицу

20. октобра 2017, у 47. години живота преминуо је наш
драги

САШИ МАРСЕНИЋУ

САШИ

САША МАРСЕНИЋ
1971–2017.

Био си наша снага, утеха и наша нада.
Велика је туга и бол, најдражи брате мој.

Сахрана је обављена 24. октобра 2017.
Ни сузе, ни речи утехе не могу ублажити бол, тугу и празнину коју си оставио у срцима својих, који те неизмерно воле.
Твоје име је наш понос, а твој одлазак доживотна рана.
Заувек твоји: отац МИЛАН, мајка АНЂЕЛИЈА, супруга
ЈУЛИЈА, ћерке ДИЈАНА и ТАМАРА, брат СРЂАН, снаја
АЛЕКСАНДРА и братанац ЂОРЂЕ

Заувек твоји: ташта ГОРДАНА, стрина
ЈОВАНКА, свастике МИРЈАНА и ИВАНА
и шурак ИВИЦА с породицама

Заувек твој брат СРЂАН с породицом

(43/249859)

(45/249859)

Последњи поздрав шефу

Последњи поздрав драгом

(42/249859)

Последњи поздрав нашем драгом супругу и оцу

Последњи поздрав драгом брату

САШИ МАРСЕНИЋУ
Колегинице Телуса из Општине

САЛЕТУ

(55/249876)

Последњи поздрав нашем

од тетке СТОЈАНКЕ, тече ИЛИЈЕ,
сестара НАТАШЕ и ЈАСНЕ с породицама

САШИ МАРСЕНИЋУ

(47/249859)

Топла су срца у којима си ти, живећеш у нама
где год да смо ми.
Хвала ти мили за руке топле, осмехе нежне и пољупце твоје.
Воле те твоје: ЈУЦА, ДИЈА и ТАША
(41/249859)

Батице, никада те нећу
заборавити. Био си велики брат и моја утеха,
и срећна сам што сам те
имала.
Од сестре МИЛЕНЕ
с породицом

Последњи поздрав мом чики

МАРСИ
од колега и колегиница из Телуса, Телекома и Поште
(54/249875)

(44/249859)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

23. октобра 2017. преминула је наша драга мајка, бака и ташта

САШИ МАРСЕНИЋУ
Братанац ЂОРЂЕ МАРСЕНИЋ
(39/249854)

Преминула је моја драга прија

САЛЕТУ

МИРИ ДИМИЋ
1937–2017.

МИРА ДИМИЋ
1937–2017.
МИРА ДИМИЋ

од породице
СТОЈАНОВИЋ

Брат НИКОЛА, снаја ЗАГОРКА, братанац
МИРКО и сестричина БИЉАНА с породицама

С љубављу и поштовањем прија ФЕМА

С љубављу и поштовањем њени најмилији:
ћерка СУЗАНА, зет ДУШАН и унуци НИКОЛА
и ДУЊА

(75/249959)

(73/249954)

(74/249595)

(46/249859)

Последњи поздрав куму

САШИ

Последњи поздрав бата
Кекију

Последњи поздрав

ЗОРАНУ
КЕЉЕВИЋУ

ЗОРАН
КЕЉЕВИЋ

од породице ЏОГАЗ

Отишао си тихо и неприметно, али никада
те нећемо заборавити.
Твој брат НЕНАД,
ВИОЛЕТА и СТАША

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Од брата БОЈАНА
с породицом

(40/249855)

(63/

(105/105/250028)

Последњи поздрав куму

ЗОРАНУ
Нека те анђели чувају и
остај вечно у нашим срцима.

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 21. октобра 2017. године, у 70. години, преминула наша драга

ЗОРАН
КЕЉЕВИЋ

Породица ЋИРИЛОВ

Свом драгом сину
последњи поздрав
од оца ЈОВАНА

(59/249885)

(107/250030)

ВЕСНА СКАЛА
1948–2017.
Ожалошћени: супруг ЖИВКО, синови ЖЕЉКО
и ГОРАН, унуке ИВАНА и ЛАРА,
снаје МИРЈАНА и САЊА, сестре МАРЈАНА
и ЂУЂА с породицама, браћа БОРКО и ЈАКОБ с
породицама, као и остала родбина и пријатељи
(58/249884)

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

НЕМАЊА СИМОВИЋ
Верујем да негде ван нашег круга, ван
граница земље кржљаве и сиве под вечитим сјајем непрегледних дуга, наше драге
душе као некад живе...

НЕМАЊИ СИМОВИЋУ НЕЦИ

Вечно ће те волети сестра НЕДА, зет
НЕША и твоје буразенгије
НИКША и ВУК

НЕМАЊА
СИМОВИЋ
Нека те анђели чувају.

Прија СЛАВУЈКА и АЦА
(130/250084)

Последњи поздрав

(133/250084)

Ноћу,
кад гледаш у небо,
и ти намигни мени.
Нека то буде тајна.
Упркос данима сивим
кад видиш неку комету
да небо зарумени,
упамти: то ја још увек
шашав летим, и живим.

Последњи поздрав

НЕМАЊИ

ЖАК

НЕМАЊИ СИМОВИЋУ

(115/250040)

Твоје IV-2 са разредном
Тетка ДРАГИЦА и теча УРОШ

(95/249995)

(129/250084)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем драгом

НЕМАЊА
СИМОВИЋ

СТРАХИЊА, КРИСТИНА и САРА

Последњи поздрав драгом братанцу и брату
- од стрица ЈОВЕ ЈАНКОВИЋА с породицом

Драги наш заувек ћеш
остати у нашим срцима,
ведар и насмејан.
Твој рођени НЕБОЈША
УСКОКОВИЋ
с породицом

(131/250084)

(117/250047)

(119/250049)

НЕМАЊА СИМОВИЋ
1986–2017.

НЕМАЊИ

НЕМАЊИ СИМОВИЋУ

У суботу, 28. октобра
2017. у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

Тата МИРОСЛАВ, мајка СЛАВКА
и сестра НАТАША
(128/250084)

Последњи поздрав школском другу

НЕМАЊА СИМОВИЋ

НЕМАЊА СИМОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Сестра АНЂЕЛИЈА с породицом

Куме, никада те нећемо заборавити.
МАРКО, ЈЕЛЕНА, НАТА, СТРАЛЕ и ПЕТАР

(132/250084)

(147/250123)

ВЛАДИМИРУ
ЂУРИЋУ ЗМАЈУ
1964-2017.

Куме

Воле те заувек твоји
најмилији

НЕМАЊИ СИМОВИЋУ

(127/250089)

НЕМАЊА
од другара из Основне школе, генерација 1986.
(125/250070)

Нека те наше мисли загрле, нека те наше сузе пољубе.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав.
ДАЦА и ГИЛЕ
(149/250128)

Анђеле наш, почивај у миру.
Породица УСКОКОВИЋ
(148/250128)

Последњи поздрав куму

НЕМАЊИ
СИМОВИЋУ
Породица
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
(141/250106)

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

Нашем

ЗОКИ

ЗОРАН ФИЛИПОВ
НЕКЦУ
Никада те нећемо заборавити.
ШУЈДА, САВА, БАНЕ и КИНЕЗ
(146/250122)

1959–2017.
Сахрана је обављена 23. октобра 2017, на гробљу у Долову. Нека ти је лака земља.
Брат ДРАГАН с породицом
(123/250068)

Научио си нас све, али
не и како даље без Тебе.

ЈОКА и ЗОКИ
(124/250068)

Петак, 27. октобар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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18. октобра 2017. године преминула је наша драга супруга, мајка, бака...

МАРИЈИ ЉУБОВИЋ
1957–2017.
Много нам недостају твоје речи, чак и заповеди да урадимо нешто.
Време не може ране да излечи, сузе те науче да сакриваш вешто.
Можда си отишла звезде да нам скинеш, јер све друго ти си нама
дала. Ниси престајала да стрепиш и бринеш, а ми нисмо стигли да
кажемо хвала.

БИЉАНА ГЛИГОРИН
1947–2017.
Сахрана је обављена 22. октобра 2017. године на Православном гробљу у Старчеву.

Ожалошћени: мајка МИЛИЦА, син РАДЕ, ћерка МИЛЕНА, снајка
МАРТИНА и зет ДАРКО с породицама

С љубављу и поштовањем
њени најмилији: супруг АЛЕКСАНДАР,
син ЖЕЉКО с породицом
и ћерка СНЕЖАНА с породицом

(28/248901)

(3/249751)

Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав прији Маци

20. октобра 2017. године преминуо је наш
вољени супруг, отац и деда

19. октобра 2017. угасио
се живот моје сестре

Последњи поздрав нашој драгој баки

ЂУРО БОДЛОВИЋ
1935–2017.
Сахрана је обављена 21. октобра 2017, на
Новом гробљу у Панчеву.

МАЦИ
Колеге са Филтер станице
(71/

МАРИЈЕ
АНКУЦИЋ

БИЉАНИ
ГЛИГОРИН

од породице
ИЛИНЧИЋ

наставник
Почивај у миру и нека
те анђели чувају.
Сестра МИЛИЦА
с породицом

Заувек у срцима твојих
унука: СИНИША,
НАТАША, СЛАВИША,
МАГДАЛЕНА
и АЛЕКСАНДАР

(29/248902)

(7/249757)

(4/249751)

МАРИЈИ
ЉУБОВИЋ

Умрла је наша мама, наставница њених многобројних ученика, 19. октобра 2017. године

НЕНАД ОСТОЈИН

Последњи поздрав

Ожалошћени: супруга ДАНИЦА
и њихова деца с породицама
(11/249766)

Последњи поздрав сестри и тетки

МАРИ АНКУЦИЋ
рођ. Павлов
1934–2017.
Брат МИЛАН с породицом
(50/249869)

Тужна срца опраштам се од свог оца

Последњи поздрав од колектива фирме ДОО
„Георад” Панчево и ДОО „МS 1990” Панчево
(144/25010)

Последњи поздрав драгој тетки

НЕНАДУ
ОСТОЈИНУ

МАРИЈА АНКУЦИЋ
1934–2017.
Хвала јој за све што је учинила за нас.
Тугују њена деца
(8/249757)

ЉУБИЦИ ДОТЛИЋ

Последњи поздрав нашем драгом

1945–2017.

Последњи поздрав прики

од колектива
GP „Finnet-Inženjering”
(137/250091)

Последње збогом пријатељу

Од њених братанаца ВЛАДИМИРА и СЛОБОДАНА
СТЕВАНОВСКИ са породицама. Почивај у миру.

ЗДРАВКА КОЈИЋА
1937–2017.
Вечно ћу те чувати у свом срцу и бити поносан на тебе.

(109/Р)

Последњи поздрав нашој

ЗДРАВКУ
Прија ДОЋА

Твој син ЗОРАН, снаја БРАНИСЛАВА
и унуке ИВАНА и ИРИНА
(61/249889)

(79/249968

дека НЕШИ

НЕШИ

тетка МИРИ
Породице ЖИВОЈИНОВИЋ и МАРИЋ
(121/25000)

Последењи поздрав драгом оцу, свекру и деди

НЕШИ
Син ПРЕДРАГ, снаха БОЈАНА,
унук УРОШ и унука МИЉА
(88/249992)

Унук УРОШ
и унука МИЉА

БЕБА и ФОНЕ

(90/249992)

(91/249976)

Последњи поздрав куму

НЕНАДУ
од породице ЂУРИШИЋ
(108/250031)

Последњи поздрав мом
драгом

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

НЕНАДУ

НЕШИ

Последњи поздрав драгом пријатељу

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

НЕШИ

Супруга РАДА

Колеге
из „Панпројекта”

ОМЕР

(89/249995)

(87/249992)

(86/249991)

24

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 27. октобар 2017.

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 20. октобра
2017, у 82. години, преминула наша драга

19. октобра 2017. године, после кратке и
тешке болести преминуо је наш вољени

СЕЋАЊЕ на

СЛОБОДАНКА ВЛАЈКОВИЋ ДАЦА
2013 – 9. XI 2017.
ГРОЗДА ДАКИЋ
1935–2017.

Време пролази, а туга остаје... Са племенитим особинама које су
Те красиле, поносно чувамо успомену на Тебе.
С љубављу: мајка ВЕРА, брат ЛОРИС, сестра МЕРИ и зет WERNER
с децом

ЈОЦА ЂОМПАРИН
1949–2017.

Сахрана је обављена 23. октобра 2017, на
Новом гробљу у Панчеву.

(140/9)

Ожалошћени: син МИЛЕНКО, унуци
ДАНИЛО и МАРИЈА и остала родбина
и пријатељи

С тугом и болом у срцу твоји најмилији:
супруга ЗОРА, ћерка АЛЕКСАНДРА и син
МИЛОРАД с породицама

(139/250083)

(113/250036)

„Љубав је дуга прилика за бол”... али и за радост и лепе тренутке
које смо заједно проживели. Хвала ти за све то.

СЕЋАЊЕ
27. октобра 2017. године навршило се девет година

Последњи поздрав

Последњи опроштај од вољене маме.

БРАНКА БОЈАТ
1950–2008.

СТАНИЈИ
РАДОВИЋ
ЦИЦИ

МАКРЕНА ЖИВОЈИНОВИЋ
Сахрана ће се одржати 27. октобра 2017, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

од мужа РАДОЈКА,
сина ДАРКА,
унуке МАРИЈЕ
и унука ДУШАНА

(135/250091)

(103/250621)

Њена МАРИНА

Заувек наша

Увек си са нама у сећањима
(136/250092)

Нема заборава, ти си у сваком нашем дану, девет година без тебе не може да узме твој осмех,
доброту. Љубав према теби јача је од краја.
Чувамо те у срцу.
Твоји најмилији

ЦВИЈЕТУ
ДОЈЧИНОВСКИ
Ожалошћени: супруг
БОРИСЛАВ, син ЗОРАН
с породицом и ћерка
ЈАСМИНА с породицом

(68/249925)

(122/250058)

31. октобра 2017. навршиће се три године откад си нас напустио,
наш вољени

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МАКРЕНА ЖИВОЈИНОВИЋ
Твоји најмилији

Обавештавамо родбину и
пријатеље да 11. новембра, у
11 сати, на Новом гробљу обављамо парастос за покојну

СЛАВКА
ЈОКОВИЋ

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

МИЛЕ ЦАРИЋ
И после две године носимо те у срцу и мислима.
Твоја породица
(25/249797)

ЗОРАН
УРОШЕВСКИ
Почивај у миру.
Син ВЛАДИМИР
и мајка НАЦКА
(142/250107)

21. X 1932 – 21. X 2017.
Наш омиљени брат и ујак

Последњи поздрав нашем вољеном тати и деди

Тридесетогодишњи помен

Син СВЕТОЗАР, снаја
ГОРДАНА и унуци
НИКОЛА и МАТЕЈА
(78/249965)

ПАНЧЕВАЦ

ВОЈА МИЛЕТИЋ
Преселио се у незаборав.
ЈЕЛЕНА, МИЛИЦА и ЉУБИЦА НАУМОВИЋ
(92/249990)

24. октобра 2017. заувек
нас је напустио наш
драги

телефон:
013/301-150

Прошло је пет тужних година откад није с
нама

СИМО ЂОРЂИЈЕВСКИ
1987–2017.

ДИМИТРИЈУ
ДИМИТРИЈЕВСКОМ
1942–2017.
Неутешне ћерке БИЉАНА
и ГОРДАНА с породицама
(30/248911)

Свој живот посветио си нама.
Остаје нам да живимо у нади да си поносан на
нас, као што смо ми поносни што си био наш супруг, отац и деда.
Чувамо те од заборава.
(81/249174)

У недељу, 29. октобра 2017. године навршава се четрдесет дана откако нас је напустио наш вољени

28. октобра 2017. обележићемо годину дана
откако нас је напустио наш вољени

ВОЈИСЛАВ МИЛЕТИЋ

ЧЕДОМИР АНТИЋ
1975–2016.

ПАВАО КОРАЋ
рођ. 1931.
из Селеуша

Вечно захвални
и неутешни: супруга
СМИЉА, деца ПЕРО,
МИЛКА и МИРА
са својим породицама
(120/250005)

ДРАГОЈЕ ЗАРИЋ
Помен ћемо одржати у Долову, у малој православној цркви, у 11.45.

Чувамо сећање на тебе.
Твоји најмилији

Супруга и синови с породицама
(56/249881)

(116/250046)

Колико туге стане у једној речи....
Недостајеш.
Отац СТАЊА и сестра СТАНИСЛАВА
(60/249887)

Петак, 27. октобар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

25

У суботу, 28. октобра 2017, у 11 сати, на Католичком гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

29. октобра 2017. навршава се шест месеци од одласка наше вољене

ЛУДВИГУ МУЈАГИЋУ
Твоја љубав и плементиост је наша снага, а твоје срце наш понос.
Дани нису обрисали твој лик, месеци нису ублажили тугу. Само је
време прошло.
Твоји: супруга МАЦА, ћерке ГОРДАНА и НАТАША, унучад
ИВАНА, ВАЊА, МАРКО и НИКОЛА и зетови БОБАН и ЗОРАН
(93/250001)

Еј бре ћале

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦЕ ВУЈОВИЋ
ЛУДВИГУ МУЈАГИЋУ
Тражим те... а ти у мојој души скривен.
НАТАША
(94/250001)

Помен ћемо дати у суботу, 28. октобра, у 11 сати, на Старом православ-

ЛУДВИГ
МУЈАГИЋ

ном гробљу у Панчеву.
ТУЖНА ГОДИНА

Хвала ти за успомене.
ЗАГА и МИЛЕ
(9/249762)

СЕЋАЊЕ
на драгог супруга, оца и деду

Ожалошћени син СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ и снаја МАРИЈА с породицом
(77/ф

Ти си најбоља бака на свету

Прошло је тужних шест месеци откада није с нама наша баба и прабаба

ЂОКА ТОМИЋ БОЛТА
У срцу туга, на гробу тишина, а у дому нашем велика празнина. Не видимо ти очи и не чујемо
глас, али осећам да си ту између нас.
Вечно ћеш живети у мом срцу.
Ћерка ОЛГИЦА, зет ДЕЈАН и унук НИКОЛА
(98/250012)

ТУЖНА ГОДИНА

МИРЈАНА АНЂЕЛКОВИЋ
Увек си бринула о нама и бескрајно ти хвала на
томе.
Волимо те највише, од земље до неба и назад.
Твоји најдражи унуци: ЈОВАНА, СТЕФАН
и МАРИНА

27. октобра 2017. године, у 12 сати, на Новом
гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

(126/250075)

ЉУБИЦА ВУЈОВИЋ
Твоја унука ИВАНА, зет ДЕЈАН
и праунука ДУЊА
(118/ф)

(84/249978)

Шестомесечни
нашој драгој

помен

ЂУРУ ШУЉУ
И после пет година, сећање на тебе не бледи.
Сваког дана си присутан у нашим причама,
срцима и мислима.
Твоји: супруга, ћерке,
зет и унуци

Шестомесечни помен
нашој драгој баби

Прошло је тужних шест
месеци откако ниси с
нама наш вољени

ЂОКА ТОМИЋ
1953–2016.
Сада када те више на капији нема, остала ми туга огромна. Био си човек јачи од стене, без тебе
живот никако да крене. Сваку твоју сузу оплакујем сада, време ми пролази, ал’ бол никада.
Твоји: ћерка ВЕРИЦА, зет ДУШАН и унучићи
ЈЕЛЕНА и ЂОРЂЕ
(99/250013)

1. новембра навршава се годину дана

МИРЈАНИ АНЂЕЛКОВИЋ

ЉУБИЦИ
ВУЈОВИЋ

ЉУБИЦИ
ВУЈОВИЋ

рођ. Живановић
Постоји нешто што никад не умире, то су љубав
и сећање на тебе. Волимо те највише. Бесконачно. Заувек.
Твоји најмилији: син ДЕЈАН и ћерка ДАНИЈЕЛА

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и
чувамо од заборава.
Снаја НАДА, унука
МИЛИЦА, зет НЕНАД
и праунука ПЕТРА

Живећеш увек у нашим
срцима и сећању.
Унук МИЉАН
и ОЛИВЕРА

(83/249978)

(145/250110)

(69/249928)

Рекао би: „Дан даље, добра нема, а зло није додијало.”

СЛАВКО
ЈАЊИЋ
1940–2017.
Нека те наше мисли загрле, нека те пољубе сузе наше, а успомене и
бескрајна љубав коју си
нам пружио остаће
трајно у нашим срцима.
Супруга ЗОРКА
и ћерке ЈАСМИНА и
ДРАГАНА с породицама

ЂОКА ТОМИЋ
1953–2016.

(82/249976)

Зовем те тихо, одговора нема. Твоја уста заувек
су нема. Пролази време, тугу не брише. Сећања
на тебе боле све више.
Твоји: супруга БЛАГИЦА, ћерка ЗОРИЦА, зет
АЦА и унучићи КАТАРИНА, ВУК и НИКОЛИНА
(100/250014)

СЛАВИЦА СТОЈАНОВИЋ
Говорила си, колико се воли! А никада колико боли...
Твоји најмилији
(138/250094)

ДАВОРУ

ВЕЉКО ОПАРНИЦА
2012–2017.

ПОПУСТ

Успомене живе у срцима његових најмилијих
(143/ф)

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

Права другарства никад
не престају.
БОКИ
(134/250089)
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Петак, 27. октобар 2017.

29. октобра навршава се двадесет девет
година од изненадног одласка нашег драгог и вољеног и никад незаборављеног сина и брата

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 28. октобра, у 11 сати, дајемо четрдесетодневни помен

Прошло је четрдесет тужних дана откако није с нама наша драга

НАДА ТАДИЋ
Време не може да умањи бол који ће вечно бити део наших живота.
Волимо те бескрајно и много нам недостајеш.

БОШКА ГВОЗДЕНОВИЋА
БОБАНА
Драги наш вољени Бобо вечно ћеш живети с нама.

Вечно тужни: супруг МИКАЈЛО и ћерка АНДРИЈАНА

САВИ КРЧАДИНЦУ

(21/249785)

С љубављу и поштовањем носићемо те у
нашим срцима и чувати од заборава.

Твоји најмилији

(23/249787)

(67/249907)

Четири године откако није с нама наш

У суботу, 28. октобра
2017. даваћемо годишњи
помен нашем драгом

СЕЋАЊЕ

Твој тата ЉУБА, мајка ЈОВАНКА и сестра
СЛАВИЦА с породицом

28. октобра, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

АЛЕКСАНДРУ
РУЖИЋУ

ЖИВАН КАНАЧКИ
Време пролази, а туга,
бол и празнина остају
заувек.

26. X 2003 – 26. X 2017.

МИЛОРАД ЈЕРЕМИЋ

Љубав и поштовање трајаће заувек.

професор дефектолог
30. X 2013 – 30. X 2017.
Заборав не постоји док живе они који те
воле.
Твоји: супруга ЈАРМИЛА, ћерка
МИРЈАНА, зет ЖЕЉКО, унуци МИЛОШ
и ФИЛИП, породица ЗАРИНГЕР
и братанац СЛАВКО

СИМИ СТЕФАНОВИЋУ
1945–2017.

С великим поштовањем и тугом твоји: МИЛАН,

(24/249788)

Прошло је четрнаест година од твог одласка, а
туга и бол не престају

Тужно сећање на моју
сестру

СЕЋАЊЕ

ЦВИЈО ЂУРИЋ

СЛАВОМИР
РАЈАКОВ ЛАЛА
ПЕТРУ УГРЕН

30. X 1973 – 30. X 2017.

Прошло је шест месеци откако је отишла моја драга
сестра

Мајка ДОБРИЛА КАНАЧКИ, унука ОЛГИЦА, зет
ЗОРАН и ћерка ТАМАРА МИЛОСАВЉЕВ
(70/249939)

Године пролазе, али љубав, сећања и туга вечно
трају.
Ћерка ЉИЉАНА
(1/249730)

28. X 1993 – 28. X 2017.

Сестра МИЦА

Увек си присутан у нашим срцима и мислима.
Волимо те.
Супруга с децом

(34/249835)

(80/249953)

24. октобра навршава
се година од смрти нашег драгог

28. октобра навршава
се тужна година откада
није с нама наш драги
отац, дека и прадека

Сестре: ДРАГИЦА, ЉУБИЦА и МИЦА
с породицама
(32/249833)

СЕЋАЊЕ

(97/250007)

ЖИВАН КАНАЧКИ
2003–2017.

ПЕТРА УГРЕН

(13/249769)

АНЂЕЛКА и РАДОЈКА

(96/250005)

Прошло је шест месеци откако нас је напустила
наша сестра

Твоји најмилији

Твоји: супруга
АНЂЕЛКА,
син МИЛАН,
снаја ГОРДАНА и унуци
АЛЕКСАНДАР
и ВЛАДИМИР

28. октобра навршава се година од смрти

ЈОВАН ЧАВИЋ
Твоја породица

ЈОВАНА ЧАВИЋА

(2/249745)

Недостајеш нам Јовице.
БАНЕ, ИВАНА, ДЕЈАН, ЈЕЛЕНА,
МАРИЈА и СОФИЈА
КАРАВЛА

ЉИЉАНА МАРКУШ
У суботу, 28. октобра, у 12 сати, на гробљу Котеж, одржаће се помен.

ГОДИШЊИ ПОМЕН
28. октобра

(31/249814)

28. октобра 2017, у 11
сати, одржаће се полугодишњи помен нашем
драгом оцу и деди

(35/249389)

МИЛАНА
КОВАЧЕВИЋА

Десетогодишњи помен

2016–2017.
С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и
чувамо од заборава.

ВЕСЕЛИНКА НИКОЛОСКА

ДРАГОЉУБ
МАРИНКОВИЋ

22. октобра 2017. навршило се шест месеци откад није
више с нама наша

1934–2016.
ЖИВОЈИНУ
МЛАДЕНОВИЋУ

Никада те нећемо заборавити.

ВИОЛЕТА БЛАГА

Време није умањило тугу и бол.
Успомене нам не дају да те заборавимо.
Воле те твоји ИВАНЧО, ПЕРО и ЉИЉА

Твоје: ДЕСА, ВЕСНА
и АЛЕКСАНДРА

Твоји најмилији

19. XI 1963 – 22. IV 2017.
Породице БЛАГА и КОСТИЋ

(85/249982)

(106/250029)

(57/249882)

(76/249963)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоје ћерке: ГОРДАНА
и СУЗАНА
с породицама
(53/249874)

Петак, 27. октобар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СЕЋАЊЕ

28. октобра 2017. даваћемо годишњи помен у
Старчеву

ЂОРЂЕВИЋ

ВУКОСАВА
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ЈЕЛИЦИ РИСИМОВСКИ
1957–2016.

СТАНКО

рођ. Суботички
дипл. инж. агрономије
1997–2017.
1995–2017.
Велико, неизмерно хвала за све лепо и племенито што су нам даровали, а што нам је олакшало и улепшало наше животе.
Ћерка ВЕРИЦА, унук ДРАГАН и зет ВЛАСТИМИР МОЦА

Време лепих успомена о теби да те никад не заборавимо и волимо. Остаје сећање и вечна туга
за тобом. Вољени никад не умиру.
Супруг СЛАВЕ, син АЛЕКСАНДАР,
ћерка САНДРА, унуци ДАВИД, СОФИЈА
и СЛАВЕ, снаја МИЛИЦА и зет ТИБОР

(48/249861)

(22/249786)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

25. октобра навршава се десет тужних година откад нас је напустила наша вољена

Навршава се четрдесет дана откако је умро

СЕЋАЊЕ
25. X 2007 – 25. X 2017.

ЉУБОДРАГ МИЉКОВИЋ
1944 – 19. IX 2017.

АНДРЕЈА СТОЈСАВЉЕВИЋ
2012–2017.
Опелом, 27. октобра 2017. године, у 9 сати, на
Православном гробљу у Владимировцу (Колонија), обележићемо годишњицу смрти.
Породица

Љубо, твојим одласком оставио си велику празнину у нашим душама, а ти си у небеском рају,
што си и заслужио својом честитошћу.
Породица ЂОРЂЕВИЋ

РАДМИЛА ЕЋИМОВИЋ
Вечно ће нам остати у срцима.
Њена породица ЕЋИМОВИЋ
(52/249872)

(10/214976)

СЕЋАЊЕ

РАДМИЛА
ЕЋИМОВИЋ
Чувамо успомене на тебе.
Твоје: снаја АНЂА
и братичине ЗОРИЦА
и ИВАНА

(26/249799)

ПОМЕН
25. X 1990 – 25. X 2017.

(15/249771)

26. октобра 2017. навршава се седамнаест година од преране смрти наше драге

Навршава се четрдесет
година од смрти драгог
супруга и оца

РАДОМИР
КРСМАНОВИЋ

РУЖИЦА

Заувек у срцима њених
најмилијих

Драги течо, недостаје
нам твој ведри дух и
твоја енергија.
Свастика ЈОВАНКА,
АНДРИЈАНА
и АЛЕКСАНДАР
с породицама

(6/р)

(19/249778)

ФИЛИПОВИЋ
из Омољице

ДРАГО ГАВРИЛОВИЋ
26. X 2010 – 26. X 2017.

СЕЋАЊЕ

ТОМИСЛАВА
КЕПИЋА

МИРЈАНЕ БАЛТИЋ
1. I 1949 – 26. X 2000.

Недостајеш нам јако, сваког дана, свих ових година.
С љубављу твоје: ЉИЉАНА, ЈОВАНА, ДРАГАНА
и МИЛИЦА с породицама

С љубављу и поштовањем породице
БУРИЋ и БАЛТИЋ

(72/249948)

(62/249890)

Никада га неће
заборавити супруга
РАДМИЛА с децом

Навршава се година дана од смрти мога супруга

(114/250039)

27. октобра 2017. навршиће се шест месеци од
смрти нашег драгог супруга, оца, деде и свекра

Данас, 27. октобра 2017. године навршава се пет
година од смрти нашег супруга, оца, деде и свекра

РАДОМИР
КРСМАНОВИЋ

25. октобра 2017. навршавају се четири године од смрти наше

РАДОМИРА
КРСМАНОВИЋА
Почивај у миру.

ДРАГУТИНА СЕКУЛИЋА
1933–2017.

СВЕТОЗАРА МАКСИМОВИЋА
1937–2012.

Твоји најмилији

Волели смо те, волимо те и волећемо те док постојимо.
Твоја породица

(27/249800)

(36/249841)

27. октобра 2017. навршава се дванаест година од смрти мог оца

29. октобра 2017 је три
године туге за нашим
Лакијем

СЕЋАЊЕ
1. XI 2006 – 1. XI 2017.

1999–2017.

Твој син САША

Незаборавна
љубав
према теби јача је и од
смрти.
Супруга ЈУЛИАНА
с децом

(5/249753)

(37/249852)

(17/249775)

ГОДИШЊИ ПОМЕН
драгој

Супруга НАДА

ЈАСМИНЕ
ПОПОВ
1954–2013.
Успомену на њу чува
њена породица

(18/249778)

У суботу, 28. октобра, у
11.30, на Новом гробљу,
одржаће се шестомесечни помен нашој

(65/249898)

ВЕРИ
29. X 2017.
Породица СТОИЛКОВСКИ
(51/249870)

Шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ

МАЈИ
ПОПОВСКИ

ИШТВАН ЖОК

ЈОВАНА
УЗЕЛЦА

С поштовањем се сећамо
тебе.
Зет МИЛАН БЈЕЛАНОВИЋ
с породицом

ЉУБОМИР
НИКОЛИЋ
ЛАЛА

РАДОВАН
ДЕБЕЉАЧКИ

МАЈИ
ПОПОВСКИ

Тако нам недостајеш.
Твоји најмилији

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји: супруга АНЂА,
ћерке ЗОРИЦА
с породицом и ИВАНА

Тужна је јесен без тебе,
без твог осмеха и твојих
шала. Нека те анђели
чувају.
Твој деда МИЛАН, ујка
РАДОШ, ујна НЕНА
и брат БОЖИДАР

(49/249864)

(14/249770)

(16/249771)

Ниједно време неће избрисати тугу и сећање
на тебе.
Недостајеш...

БОРИСЛАВ
ЖАРКОВ
1993–2017.

Твоја породица

Година је пуно, а туга је
све већа.
Твоја мајка МИЛКА

(12/2149767)

(20/249782)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку
24. септембра: Валентину – Јована Јарковачка и Драган Адамовић; 25. септембра: Софију –
Данијела Милосављев и Драган Путник; 28. септембра: Леонору – Вера Ника; 1. октобра: Теону – Стела Шевер и Пантелија Суботић; 3. октобра: Наталију – Драгана Димић; 5. октобра: Тесу – Зорица Беланов и Миклош Стојков; 6. октобра: Ану – Јелена Ђордаш и Даниел Георге; 7.
октобра: Татјану – Ивана Лазаревић и Срђан Милановић; 9. октобра: Марију – Весна и Мирослав Голубовић, Дуњу – Весна и Перица Ђермановић, Амалију – Кристина Браво Јанков и Новица Јанков, Сташу – Јелена и Александар Ерњаковић, Ленку – Даница и Бојан Ћук; 10. октобра:
Лену – Моника Кемењ и Игор Никодијевић; 11. октобра: Анђелу – Снежана Иоана и Данијел Мишковић; 12. октобра: Мину – Анђела и Чедо Лукић, Милицу – Маријана и Владан Марковић; 15.
октобра: Нину – Ивана и Данијел Владулец.

Добили сина
18. септембра: Миљана – Јована Минић и Милан Дејановић; 23. септембра: Вука – Сузана и
Јован Николић; 24. септембра: Карлоса – Тимеа Дудаш и Јожеф Косо; 25. септембра: Јована
– Александра Цветковић и Илија Васиљевић; 29. септембра: Луку – Ивана и Ненад Угљешић;
2. октобра: Кристофера – Емилиа Павлокова и Саша Сувачаров; 7. октобра: Душана – Весна
и Петар Медонић; 8. октобра: Милију – Јелена и Ненад Стевовић, Стефана – Мартина и Мирослав Хлавча; 9. октобра: Андреја – Барбара Бундра Камбер и Ненад Камбер, Данила – Дуња
и Велимир Беатовић, Виктора – Далиборка и Мирослав Тасић; 11. октобра: Горана – Гордана
и Иван Марковић; 12. октобра: Војина – Катарина и Предраг Мраовић, Андреија – Валентина
и Мирћа Штефља; 13. октобра: Јована – Николета и Срђан Остојић, Вању – Тијана и Марко
Остојин, Вукашина – Милица и Зоран Младеновић.

ВЕНЧАНИ
14. октобра: Горана Стојановић и Драгомир Аћимов, Свјетлана Глишић и Драган Михајловић,
Слободанка Жерајић и Марко Опачић, Јована Козак и Дарко Недељковић; 15. октобра: Даница
Пролић и Narcis Ionut Tendeleu, Тамара Мирков и Данило Стајић; 19. октобра: Александра Чевизовић и Миодраг Миленковић, Сања Стевановић и Горан Видаковић, Маргита Милошевић и
Владан Перовић.
УМРЛИ
11. октобра: Ђурђевка Берацка (1942); 12. октобра: Марија Баба (1959), Милан Дизија (1951);
13. октобра: Ђура Станков (1952), Ирена Либер (1931), Михаљ Чеке (1969); 14. октобра: Јано
Криштофик (1953), Дринка Михајловић (1937), Борка Николић (1937), Зорица Петровић (1951);
15. октобра: Милка Стојанчевић (1951), Споменка Адамов (1951), Зоран Грек (1945); 16. октобра: Јелена Тасић (1935); 17. октобра: Љубица Остојин (1936), Драган Митић (1946), Радиша
Илић (1944); 18. октобра: Биљана Глигорин (1947), Здравко Којић (1937); 19. октобра: Никола
Грчић (1945), Марија Анкуцић (1934), Милка Тонковић (1925).

ЕНИГМАТСКИ

ВОДОРАВНО: 1. такса за поштанске услуге, 2. усисивач, 3. британски политичар (Тони) – највећа притока Дунава у Србији, 4.
енглески филозоф (Џон) – гласан смех, 5. река у Сибиру – овог
дана, 6. омамљеност – сто квадратних метара, 7. одежда, одећа
– корозија, 8. нахрањени – тесан, танак, 9. житељи државе на
Апенинима, 10. наш прослављени ватерполиста (Игор).
УСПРАВНО: 1. име сликара Пикаса – сем, 2. извојевати слободу, 3. сланина (нем.) – ковни хемијски елемент, 4. стари фенички град – лепотица у коју се, према Библији, заљубио Самсон, 5.
симбол аргона – на коју страну – притока Дунава у Аустрији, 6.
притока Западне Мораве – ујак одмила, 7. Одисејево острво –
десна притока Дрине, 8. становници највећег града у Војводини,
9. хеленски песник из 3. века п. н. е. – наш песник (Милан).
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Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
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
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . 319-220
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
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(23. 9 – 22. 10)

гућност да уложите у посао који
сте до сада само прижељкивали.
На дуге стазе то може бити исплатива инвестиција, али пажљиво бирајте сараднике. Партнер
ће се трудити да вам приушти
дивне тренутке. Несаница.

Шта год да радите, налазите задовољство у томе, али и исплатиће вам се. Већи новчани добитак
биће изненађење. Играјте лутрију, могло би да вам се посрећи,
али не претерујте. Проблеми са
желуцем. Миран љубавни период.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Могуће је да ће доћи до неке
реорганизације тамо где тренутно радите и врло је извесно да ће
то обухватити и вас, највероватније променом радног места, па
чак и зграде у којој радите. Болови у доњем делу леђа. Проводите време с блиским људима.

Ако из ове игре желите да изађете
као победник, било би пожељно да
потражите помоћ. Велике идеје понекад је тешко спровести у дело самостално. Не мењајте свет, мењајте себе и не доживљавајте све лично. Могућа анемија. Није партнер тако лош,
само га понекад треба саслушати.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Кад помислите да је готово, долази спас. Не заступајте мишљење већине, јер ћете у пресудном
тренутку остати без подршке.
Стрпите се мало. Краћи пут је исплатив. У љубави следе период
стабилности и велика подршка
партнера. Болови у врату.

Вероватно ћете радити два-три
посла истовремено. Неки од њих
ће захтевати и честа путовања, а ви
сте помало уморни. У игри је велики новац, можда и продаја неке некретнине. Не будите брзоплети. Не
кривите партнера баш за све, пружите му руку, лакше је удвоје.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

На пољу финансија ситуација је

Не правите радикалне резове.

веома променљива. Стари проблеми полако почињу да се активирају и ово је време кад морате
да их решите. Не сањајте отворених очију. Партнер се већ одавно
повлачи због ваших излива нервозе. Пазите се повреда.

Ако баш морате, идите на пут који
дуго планирате. Посао живота вам
је надохват руке – неколико детаља
и остварили сте свој сан. Партнер
вам пружа подршку, али и ви се
мало више отворите, насмејте се,
запевајте... Стомачни проблеми.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Највише времена проводите на
послу, јер сте ту најсигурнији.
Ако немате обавезе, ви их сами
створите. Несугласице с породицом и партнером су све учесталије. Предузмите нешто да то
средите, јер ви изазивате љубоморне сцене. Више спавајте.

Одредите приоритетне животне
циљеве и добро размислите пре
него што кренете у рашчишћавање. Све је на климавим ногама,
али ништа се не решава само од
себе. У љубави сте несигурни у
осећања особе коју дуго знате. Организујте сусрет и добар разговор.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Гомила нерешених питања у вези

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) УКЛАЊА ДЛАКЕ
To je ДАР ЛЕПОТИ
тела даме сваке,
њиме она скида
нежељене длаке.

с наследством. Преоптеретили сте
себе кредитима или непланираним
куповинама. Ставите тачку на све
то. Новац који очекујете мало ће
каснити, па се реорганизујте што
пре можете. Партнер посустаје,
као да бежи. Могуће су алергије.

Проверите све документе, читајте
их онолико пута колико је потребно
како бисте били сигурни да нећете
погрешити. Пословни пут ће вам
помоћи да испливате на површину
и једно време се ту и одржите. Не
улазите у сукобе на послу. Помоћ и
подршка долазе из куће.

СУДОКУ
2

9

5

6

(2) ГРЧКА ЛУКА
КАРОЛИНИ
знано није
да са Крита
л у к у крије.

(3) НАШ
КОШАРКАШ

9
4

7

3

4

1

5
5

9

8

(4) БДИ НАД БОЛЕСНИКОМ (Р = K)

СТРЕС НАДИМА И СРЦЕ

9

(5) ДЕТЕКТИВ

10

ТАЈ ТИ НАГНЕ

3

7

9
8
3

8
7

5
„МАЛИ”,
ТИ ДРМАШ
ВИЦ
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РЕШЕЊА – Укрштеница: поштарина, аспиратор, Блер, Сава, Лок,
кикот, Об, данас, омама, ар, одело, рђа, сити, узак, Италијани, Милановић. Укрштени слогови 4 х 4: Минданао, датирати, нарација, отијатар. Судоку: 219587364, 538642791, 467139825, 724315986,
891264537, 653798142, 942871653, 186453279, 375926418. Анаграми: (1) депилатор, (2) Ираклион, (3) Владимир Штимац, (4) медицинска сестра, (5) тајни агент.

6

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Пружа вам се изванредна мо-

4
5

Ован
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НАШ ЛИСТ НА ШЕЗДЕСЕТ ДРУГОМ ПРАЗНИКУ КЊИГЕ

И ПАНЧЕВО (САДРЖАЈАН) ШТАНД ЗА САЈАМ ИМА
Већ од самог старта у недељу,
22. октобра, било је јасно да ће
Међународни сајам књига
поново бити добро посећен и
на високом нивоу. То се видело и на самом отварању, које
су божанским гласовима украсила браћа Теофиловић.
Тог дана на овој престижној
манифестацији обрела се и екипа „Панчевца”, када је, поред
осталог, посетила и веома садржајан штанд нашег града.
Главна тема овогодишњег празника књиге, којом се представљају Немачка, Аустрија, Швајцарска и Лихтенштајн, названа
је „Четири земље – један језик”,
а једна од најважнијих гошћи
је нобеловка Херта Милер,
Немица рођена у Румунији.
По свему осталом, шездесет
други сајам не разликује се
превише од неких претходних.
Поред већ уврежених гужви и
гламурозних штандова највећих кућа, као што су „Лагуна”,
„Вулкан”, „Самиздат” или
Завод за издавање уџбеника, ту
је и сијасет малих издавача.
Није недостајало ни познатих личности, па су тако своје
књиге потписивали разни списатељи – од рецимо Љиљане
Хабјановић Ђуровић, преко
Весне Дедић и Војислава
Шешеља, па дo седамнаестогодишње Марије Жежељ, међу
тинејџерима убедљиво најпопуларније српске блогерке,
која је, поред осталог, недавно
издала књигу за једну велику
издавачку кућу.
У целом том шаренилу од
књига нашло се места и за оне
који у добром светлу представљају наш град.

Штанд под називом „Панчевачко читалиште”, као и ранијих година, смештен је у Хали
4 и на њему се налазе публикације које су пре свих издали
Историјски архив, Градска
библиотека и Културни центар
Панчева.
У последњој наведеној установи запослен је Дејан Гаћеша,
који ових сајамских дана на
поменутој локацији обавља
улогу домаћина. Он наводи да
то што се Панчево шести пут
појављује на тако еминентној
манифестацији, представља
лепу традицију, као и начин да
се афирмишу наша култура и
уметност.
– Имамо за сваког по нешто.
Ту су, пре свега, издања Историјског архива, која дочаравају Панчево из прошлости. Културни
центар се фокусирао на стрип,

Разновстан избор издања
који се чак лепо и продаје, а се може рећи, капитално издаинтересовање влада и за катало- ње „Библиотека кроз време”.
ге с Бијенала уметности. Удру- Понека књига се и прода, што је,
жење књижевника и књижевних наравно, далеко од великих
преводилаца присутно је са часо- издавача. Али то нама није ни
писом „Квартал”, Градска библи- циљ – наглашава Гаћеша.
отека са својим „Читалиштем”, а
Он додаје и да посетиоци
ове године има ново и, слободно најчешће долазе тематски, јер

Панчевачко
оваквих стрипова нема на другим местима; каталози су увек
интересантни, а чак је мали
проблем то што се издања
Историјског архива не продају, будући да многи желе да их
купе.
Горан Траиловић из Градске
библиотеке, практично координатор панчевачког штанда,
наводи да посетиоци с много
пажње разгледају наша издања.
– Прва продата књига је
„Библиотека кроз време”, а
очекујем да ће и убудуће добро
ићи, јер се ради о вредном
делу. Нешто књига и поклањамо, пре свега колегама с којима

читалиште
се трудимо да успоставимо
сарадњу. Рецимо, одмах до нас
је штанд Библиотеке града
Београда, па смо се с њима
малтене договорили да једна
њихова изложба гостује у Панчеву. Било је и контаката с
колегама из Зрењанина, Ужица, Краљева... – истиче Траиловић.
Још увек има сасвим довољно времена до недеље, 29. октобра, да сви поклоници књиге
посете сајам и, наравно, „Панчевачко читалиште”, као и промоције књига наших суграђана, које су на програму у
четвртак и петак.

ПОВОДОМ ХИЉАДИТЕ ЕМИСИЈЕ „ALL YOU NEED IS ROCK’N’ROLL”

Фешта за Ђеку, живу легенду Панчестера
Пра ви спек такл виђен је у
дворани „Аполо” у четвртак,
19. октобра, а разлога за славље било је ни мање ни више
него хиљаду. Управо толико
пута Бранислав Ђековић огласио се с таласа Радио Панчева у својој ауторској емисији
под називом „All You Need Is
Rock’n’roll”.
Једини доказани оторинорокенролог на овим просторима,
жива легенда и добри дух овог
града, готово пола века посвећен је мисији ширења најздравије заразе на свету, свима знане као рокенрол, те културе
мира, толеранције и спајања.
Некада је организовао и
водио чувене гитаријаде, а већ
деветнаест година, с радија,
средом греје душе бројних

Зоран Илић и слављеник
време, нажалост, не идемо у
етар целе ноћи. У овој ери
модер них тех но логија све
више слушају нас и људи који

Гурије и син Михајло
рокера, бајкера и других људи
добре воље.
– Све је кренуло 18. новембра 1998. године као подршка
тек основаним „Којотима”, да
би нешто касни је еми сија
добила садашњи фор мат. С
том разли ком што већ неко

Страну припремио

Јордан
Филиповић

су у потрази за егзистенцијом
напустили наш град, па се у
про грам укључују Панчевци
расеље ни, како волим да
кажем, од Окланда, пре ко
Бахреина, до Ванкувера. „All
You Need Is Rock’n’roll” за њих
представља звуке родног краја, а за мене тре ће чедо од
непроцењивог значаја, поред
ћерки Вирџиније и Џорџије –
каже Ђека.
Увек је расположен да у емисију позове младе наде како би
уживо показали шта знају, а

нарочито га усрећује када на
стејџ изведе неколико генерација, као што је случај с једним од првих рок музичара у
Панчеву – Душаном Гроздићем, његовим сином и унуком.
Слично је било и на поменутом концерту у „Аполу”, у част
култне емисије, када су на бину
изашле „Домаћице” у саставу
Мизге, Жаре и Гурије, чији је
син Михајло отпевао чувене
„Даире” и неколико нумера, а
одмах затим је раскошне гласовне могућности показала и
млада Ања Алексић. Те ноћи
свирале су и јуноше из бенда
„Рампа”, иначе најмлађи полазници школе „Гит-арт” Зорана
Илића. Догађај су увеличали и
незаобилазни „Професори Гимназије”, појачани саставом „200

плус”, затим „Блуз деливерс”,
„Trouble Heart” и „The Frižiders”, а фешту су окончали
старчевачки „Креативни неред”
и „Фифимура и пријатељи”.
Још једна од Ђекиних врлина је племенитост, па је на
његову иницијативу прикупљена немала свота новца за
помоћ оболелом бубњару Саши
Букуру.
И још нешто: пре три месеца панчевачки оторинорокенролог, заједно с тон-мајстором
Марком
Димитријевићем,
започео је нови пројекат под
називом „Ђекина рокотека”.
Емисије иду из његовог стана,
правог рокенрол гнезда, како
су пре неки дан приметили
врсни гитаристи Тођа (Жељко
Тођераш) и Цале (Козакијевич). Програм се одвија понедељком и четвртком од 20 сати
на сајту К-013 и на Ђекином
„Фејсбук” профилу.
Због све те посвећености
правим (рокенрол) вредностима нимало не треба да чуди
што су га Удружење рок музичара и група грађана предложили за Новембарску награду
Града Панчева. Ђека тако
нешто сигурно заслужује, јер
мало је ентузијаста који с толико искрености и чистоте, без
икакве примисли о материјалној сатисфакцији, улажу неизмерну количину труда у промоцију Панчестера.

„Рокотека” из Ђекиног гнезда

Браћа Теофиловић на отварању

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Мирка
и Славка
Две „сестре”, старе три и по месеца, недавно су избављене с немилосрдних улица. Сада су очишћене од
паразита, вакцинисане су и довољно стасале да траже власнике који ће их збринути пред зиму.
Мирка и Славка су предивне, веома веселе и захвалне за држање. Просто речено, ко може да одоли тим паметним окицама?
Иако то никако није услов, било би пожељно да буду удомљене заједно.
Све друге информације могу се добити на контакт-телефон
062/204-573.

Чиста тројка
Преслатки штенци, стари око два
месеца, који сада већ самостално
једу, траже сигурне домове.
Ове три женкице сада су очишћене од паразита, па чисте и уредне
захтевају само мали кутак у нечијој
кући или дворишту. Биће средњег
раста, висине кокера, једна је црна
и чупава, док су две краткодлаке.
Могућа је бесплатна стерилизација по удомљавању, када
за то дође време, а контакт-телефон је 064/217-48-80.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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НОВИ УСПЕСИ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

СЈАЈНИ ИЛИЈА СЕРАФИМОВИЋ

„ВОЗОВИ” ТУТЊЕ КРОЗ ВОЈВОДИНУ

У Земуну је прошле суботе
одржано треће коло Лиге
решавача шаховских проблема Србије. На програму је
било петнаест двопотезних
задатака, с временом решавања од 150 минута. У конку-

ренцији осамнаест најбољих
решавача у нашој земљи
заблистао је млади Панчевац
Илија Серафимовић. Такмичење је завршио као један од
тројице учесника који су

решили све задате проблеме,
али због нешто слабијег времена припала му је бронзана
медаља.
О вредности овог резултата
говори податак да је иза себе
оставио тројицу наших репрезентативаца, велемајстора.
Млади Серафимовић наставио је низ одличних резултата и у компоновању шаховских проблема. Крајем прошлог месеца објављени су
резултати 195. тематског турнира у компоновању двопотеза руског сајта „Суперпроблем”. Двоструки јуниорски
првак света у шаховској композицији остварио је велики
тријумф и у сениорској конкуренцији, оставивши иза
себе реномиране композиторе, међу којима је био и један
велемајстор из Индије. Као
победник овог турнира, наш
тринаестогодишњи суграђанин судиће у неком од следећих кола и тиме ће постати
убедљиво најмлађи проблемски судија у историји проблемског шаха.
С великим занимањем очекујемо тему коју ће Илија самостално расписати и судити.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ДИНАМОВЦИ РУШЕ РЕДОМ

На Светском првенству за
јуниоре, које је одржано од 18.
до 22. октобра у Загребу, надметала су се 584 такмичара из
82 земље. Као члан српског
националног тима учествовала је и џудисткиња Динама

вљало је осам бораца, које је
предводио тренер Љубомир
Станишић. Боје клуба из
нашега града бранили су:
Никола Јованов, Алекса Стојадинов, Филип Ринковец,
Игор Омаста, Никола Достић,

Динаму припао дерби
у Беочину
Железничар лако с
„фењерашем”
Утакмицама десетог кола прошлог викенда настављена је
првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводина”.
Ова рунда шампионата донела
је много радости љубитељима
најважније споредне ствари на
свету у нашем граду, јер су победила оба панчевачка представника у трећем рангу такмичења. Динамо је славио у дербију
у Беочину, док је Железничар
на свом терену лако изашао на
крај с последњепласираним
Радничким из Шида.
„Брзи воз” је на програму
имао тешко гостовање у Беочину и мегдан с другопласираним Цементом. Био је то дерби десетог кола, јер су снаге
одмерила два тима из врха
табеле. Домаћини су у меч
ушли као фаворити, са жељом
да зауставе захуктали тим из
нашега града. Али нису успели. Тим који предводи тренер
Александар Стевановић наставио је свој победнички низ, а
протекла је још једна утакмица у којој је његова мрежа
мировала: Цемент – Динамо
1945 0:1.
Панчевци су играли у саставу: Чановић, Мирковић, Дашић, Недучић, Стојановски,
Јанковић, Јованић, Радуловић,
Јованчић, Кукољ и Терзић, а
прилику су добили и Ђокић,
Скокна и Арбутина.
Била је то тврда и борбена,
права првенствена утакмица, у
којој су оба ривала желела
бодове. Иако је Цемент важио
за фаворита, овог пута се намерио на јачег противника. „Брзи
воз” је играо озбиљно, с јасном
амбицијом, па је заслужено
освојио нове бодове. Једини
погодак на утакмици постигнут
је у 75. минуту. Акцију Динама
1945 започео је Стојановски, а
на најбољи начин завршио ју је
Лука Јованић – гол за нова три
бода и скок на треће место
првенствене табеле.
Момци тренера Александра
Стевановића у наредном колу
дочекују екипу Оџака. Утакмица се игра на Градском стадиону, од 14 сати.
Љубитеље фудбала у нашем
граду обрадовали су и фудбале-

ри Железничара. Популарна
панчевачка „дизелка” није имала много проблема с „фењерашем”. Иако је прво полувреме
на СЦ-у „Младост” окончано
без голова, разлика у квалитету
екипа била је очигледна. Коцкице су се сложиле у наставку
утакмице, па су момци које
предводи тренер Ненад Стојчић
стигли до треће победе у досадашњем првенству: Железничар–Раднички 3:0.
Неписано је правило да је
најтеже победити у такозваним
„унапред добијеним” утакмицама. Раднички је у наш град
допутовао као тотални аутсајдер, што тим који није освојио
ниједан бод свакако и јесте био.
Жељко Стајчић и његови саи-

касније циљ је погодио и
Милош Јанићијевић, такође
ефектним голом, па је питање
победника, ако је уопште и
постојало, тада већ било решено. Тачку на овај сусрет ставио
је капитен Жељко Стајчић,
који је искористио асистенцију Данила Ковачевића: Железничар–Раднички 3:0.
– Опет се показало да је најтеже добити овакве утакмице.
Нервозно смо започели меч,
нисмо били на свом нивоу.
Током одмора, на полувремену, у нашој свлачионици је
било „свега и свачега”, али што
је најважније, после тога смо
се тргли и у наставку утакмице играли смо коректно. Најважније је да смо освојили три

Као и у већем делу досадашњег тока Српске лиге „Војводина” панчевачка „дизелка”
ни против Шиђана није била
комплетна, јер су из протокола испали стандардни првотимци Немања Текијашки и
Бојан Трип ко вић. Пан чев ци
су сада на једанаестом месту
на табели, с тринаест бодова,
а наредног викенда путују у
Ста ре Банов це на мег дан с
Дунавом.
Десета рунда шампионата
одиграна је и у Војвођанској
лиги група „Исток”. Фудбалери
Младости из Омољице на програму су имали гостовање у
Новом Бечеју, где су одмерили
снагу с домаћим Јединством.
После деведесет минута ривали

грачи прилично нервозно су
ушли у дуел, а када је тако,
онда обично ни лопта не слуша. Шиђани су успели да одоле свим нападима Панчеваца
у првом полувремену.
Ипак, после одмора коцкице су се сложиле. Бункер
гостију први је пробио Слободан Спасковски, када је у 63.
минуту искористио добар центаршут Костића, па је из волеја послао лопту под пречку
голмана Радничког. Тада је већ
све постало много лакше. Као
да је у тим моментима фудбалерима Железничара пао
велики камен са срца, па су
заиграли боље, течније, с више
енергије... Само три минута

бода. Сада нам предстоје два
узастопна гостовања. У досадашњем току првенства нисмо
баш били сјајни „на страни”,
али настављамо да радимо и
тежимо ка остварењу наших
циљева. Ни у овој утакмици
нисмо били комплетни, али
верујем да ће се здравствено
стање играча побољшати и да
ћемо у финиш јесењег дела ући
комплетни – рекао је тренер
Железничара Ненад Стојчић.
Тим из нашега града играо
је у саставу: Јевтић, Агић, Ђорђевић, Костић, Аничић, Спасковски, Савков, Јанићијевић,
Јовановић, Стајчић и Ковачевић, а прилику су добили и
Целин, Косовић и Томашевић.

су поделили фудбалски плен,
јер је меч завршен с резултатом
1:1.
Домаћин је повео у 37. минуту, а вредан бод екипи из Омољице донео је Гиговић, који је
у 67. минуту био сигуран реализатор најстроже казне.
Тренер Младости Душан
Ђокић на располагању је имао
следећи састав: Луковић,
Николић, Лукић, Павловић,
Радојевић, Јаковљевић, Гиговић, Пештерац, Спасић, Марковић и Петровић, а играли су
и Јањовић, Антић и Додић.
Младост је сада на деветом
месту, с тринаест бодова, а у
наредном колу дочекује лидера,
Слободу из Нових Козараца.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА
НИНА НАЈ У СПЕ ШНИ ЈА
Одлични су били и
такмичари ЏК-а Панчево. Тријумфовала је
Нина Алби јанић, а
Филип Пала нач ки се
оки тио бронзом. На
Првенство Србије пласирао се и Вук Бабић.
Чланови тог клуба Лазар Ваневски и Александар Лупулов освојили су златне медаље на турниру у Врњачкој
Бањи.

Андреа Стојадинов. Она је у
првом колу победила ривалку из Азербејџана, а потом је
изгубила од представнице
Шпаније.
На екипном турниру „Победник Зрењанина” надметало се једанаест тимова из
Бугарске и Србије. Екипу
Динама, која је изгубила сва
три меча у групи и на крају је
заузела осмо место, предста-

Стране припремио

Александар
Живковић

Милош Секуловић, Данијел
Маравић и Душан Павић.
Такође у Зрењанину одржано је и Првенство Војводи не за нај мла ђе џуди сте.
Динамо се представио са 13
такмичара.
Највредније трофеје зарадили су: Милица Секуловић,
Владимир Богдановски, Филип Француз и Урош Ћућа.
Сребром се окитио Огњен
Ђуришић, а бронзу је заслужила Јелена Стојановски.
Пласман на Првенство Србије изборили су и Милош Ђорђевић, Матеја Зубовић и
Милош Стојановић.

ОРК НЕ ИСПУШТА ТРОН
Четврто коло Супер Б лиге за
рукометашице донело је и трећи пораз екипи ЖРК Панчева.
Девојке које предводи тренер
Марко Крстић овог пута изгубиле су у Зајечару од истоимене домаће екипе са 24:18
(13:9).
Питање победника није се
ни постављало у овом сусрету,
јер су Зајечарке доминирале од
почетка утакмице. Повеле су
са 4:0, а Панчево је први гол
постигло у седмом минуту,
када је мрежу домаћина затресла Катарина Шуберић. Искусно, без великих проблема,
домаће су освојиле нова два
бода.
ЖРК Панчево играло је у
саставу: Михаела Хучка, Јована Рикановић, Невена Џелајлија (три гола), Магдалена
Живојнов, Невена Станишковић (два), Драгана Чакмак
(четири), Сања Павловић, Светлана Ничевски (три гола),
Тамара Бернардић, Маријана
Трбојевић, Катарина Шуберић
(два) и Марија Милићевић
(четири гола).
Панчевке су сада на осмом
месту, са два бода, а наредног

викенда на свом терену дочекују Врбас, који се налази на
врху табеле.
Рукометаши Јабуке су у
петом колу Прве лиге група
„Север” савладали Банатски
Карловац с резултатом 35:32
(17:13).
У Другој лиги група „Север”
рукометаши ОРК Панчева

савладали су на свом терену
Војводу Степу са 29:26.
Истакли су се Милош
Павловић, са осам, и Лазар
Павловић, са шест голова, као
и Танелов, који се пет пута
уписао у листу стрелаца.
Након ове победе момци које
предводи тренер Душан Грандов издвојили су се на првом

месту на првенственој табели.
Рукометаши ОРК-а Панчево
прошле недеље су одиграли и
куп утакмицу, у којој су савладали Омладинац из Делиблата
са 41:35. Наредно коло најмасовнијег такмичења биће на
програму 1. новембра, када ће
Панчевци одмерити снагу са
екипом Банатског Карловца.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МАЛИ-ВЕЛИКИ
ШАМПИОНИ
На турниру у Краљеву такмичари Џудо клуба „Академија
Јочић” из Старчева проглашени су за најуспешније у конкуренцији млађих полетараца.
Богдан Матић, Матеја Илић и
Голуб Стригић били су најбољи у својим категоријама, па
су са три златна одличја обезбедили и вредан пехар намењен 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 млађи пионири тестирани за предстојеће Првенство Војводине.
Предраг Кацијан је био пети, а
Ања Стојић је освојила бронзу.
На меморијалном турниру
„Милић Рашовић” у Београду
Петар Стојић је освојио највреднији трофеј, док су се
Дуња Јочић и Голуб Стригић
окитили сребрним медаљама.

БРОНЗЕ ЗА ЈЕДИНСТВО
На Првенству Војводине у Зрењанину сјајне резултате остварили су и најмлађи такмичари
ЏК-а Јединство из Качарева.
Андријана Кртенић и Ана
Величковски освојиле су бронзане медаље, а пласман на
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ХРАБРИ ТАМИШ НАДОМАК ИЗНЕНАЂЕЊА

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 17 сати

У суботу долази
Металац

ПРВА ЛИГА
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ

После премијерног, веома важног тријумфа на почетку нове
сезоне у Кошаркашкој лиги
Србије над крагујевачким Радничким, екипа Тамиша је прошлог викенда била на још једном великом искушењу. Момци
које предводи тренер Бојан
Јовичић гостовали су у нашем
главном граду, где су одмерили
снагу с Динамиком. Београђани су и пре почетка сусрета
важили за апсолутног фаворита. Кандидати су за прво место
у АБА 2 лиги, предводе их искусни Варда и Ћапин, имају јуниорске репрезентативце Беслаћа
и Вуликића, некадашњег репрезентативца Србије Немању
Крстића, али и неколико изузетних странаца. Ипак, све то
није уплашило Младена Витковића и његове саиграче. Отишли
су у Београд да се надигравају и
да покушају да начине изненађење, а оно им је замало измакло: Динамик–Тамиш 70:62, по
четвртинама: 14:12, 27:24, 16:11
и 13:15.
Утакмицу је обележила
повреда искусног центра Тамиша Душана Кнежевића. Њега је
већ на почетку сусрета повредио играч Динамика. Тачније,
у једном дуелу расечен му је
очни капак, па је морао на
„ушивање”... Утакмица је тако
за њега била завршена много
пре времена, а Тамиш је због
његовог одсуства био знатно
ослабљен у дуелу с фаворитом.
Ипак, момци у плавим дресовима нису посустајали. Наставили су да играју храбро и одважно. На све начине покушавали су да парирају великом

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ
субота, 19.30

Кошарка

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

ривалу и што је најважније –
успевали су у томе. Нису дозволили Динамику да се озбиљније „одлепи”, па је око 200 гледалаца могло да ужива у
узбудљивом и неизвесном
мечу, правом дербију другог
кола КЛС-а.
Тамиш је играо у саставу:
Ђорђевић (пет поена), Сочанац,
Илкић (четрнаест), Кањевац
(три), Баловић, Витковић
(седам), Раичевић (четири),
Смиљанић (дванаест), Савић
(шест), Кнежевић (пет), Митровић (три) и Раденковић (три
поена).
Као што и резултати по
четвртинама показују, домаћин
ни у једном моменту није
направио осетнију разлику у
кошевима, па се победник није
знао до самог краја утакмице.

– Задовољан сам нашим издањем. И поред великог хендикепа који нам се догодио на
почетку утакмице, момци су
били прави. Душан Кнежевић
је наш јако битан играч и права је штета што није могао да
учествује у овом дербију до краја. Иако је Динамик био апсолутни фаворит, играли смо
мушки, борбено, стално смо
били у контакту... Истина, промашили смо много отворених
шутова. Да смо били само мало
прецизнији, ко зна какав би био
исход. Све у свему, немам шта
да замерим момцима. Храбро
су се носили с фаворитом.
Илкић је био веома добар, али
понављам, цео тим је био на
висини задатка. Сада очекујемо још једног тешког ривала –
Металац из Ваљева. Играмо на

свом терену и мораћемо да
пружимо максимум како бисмо
остварили нову победу – рекао
је Бојан Јовичић, тренер
кошаркаша Тамиша.
У првој регионалној лиги
Крис-крос је претрпео минималан пораз у Новом Бечеју.
Домаће Јединство је славило
победу од 68:67.
Кошаркаши Динама остварили су веома важан тријумф
у Другој регионалној лиги. Они
су на свом терену савладали
Јадран са 74:69.
Динамо је играо у саставу:
Николић, Слепчевић (седамнаест поена), Глишић, Андрић,
Секулић (десет), Стојиљковић
(десет), Кањевац (шеснаест),
Глишић (три), Машић (два),
Петровић (тринаест), Мићић и
Нешић (три).

Други турнир у оквиру Првенства Србије за кадете одигран
је прошлог викенда. У конкуренцији трију екипа прво место
су заузели рагбисти Победника, други је био Динамо 1954, а
трећа је била Панонија из Руме.
Популарни панчевачки „дивљи вепрови”, које предводи
тренер Филип Димитријевић,
одиграли су одлично оба меча.
Ипак, у сусрету са искуснијим
Победником изгубили су са
20:12, иако су водили током

већег дела сусрета. У другој
утакмици Динамо 1954 савладао је Панонију с 39:5.
Победник и Динамо сада
имају исти број бодова на првенственој табели, па ће о прваку
Србије одлучити мечеви на
последњем турниру. Поклонике игре с јајастом лоптом, поред
добрих мечева, може да радује
и то што се прошлог викенда на
Бањици окупила и публика у
великом броју.

Прошлог викенда је одиграно
друго коло у одбојкашким
лигама у нашој земљи, а
поклоници игре преко мреже
у нашем граду ни даље немају
разлога за славље. Као и у првој
рунди, сви представници
нашег града претрпели су
поразе и протеклог викенда...
Одбојкашице панчевачког
суперлигаша Динама гостовале су у Клеку, где су одмериле
снагу с домаћом екипом Клек
МД Зрењанин. Био је то дерби
зачеља, или тачније сусрет двеју екипа за које одбојкашки
стручњаци мисле да ће ове
сезоне водити борбу за опстанак у елити. И било је неизвесно у сали ОШ „Милош
Грбић”, али овог пута победу је
извојевао срећнији и спретнији тим: Клек–Динамо 3:0, по
сетовима: 25:18, 26:24 и 25:22.
Од почетка сусрета водила
се велика борба на терену.
Панчевке су биле равноправан
такмац домаћим одбојкашицама до првог техничког тајм-аута, а потом су Клечанке
додале гас и лако стигле до
почетног вођства у сетовима.
Други сет је донео праву
одбојкашку драму. Иако су

имале и сет-лопту, панчевачке
„лавице” нису успеле да изједначе. Напротив, дозволиле су
ривалкама да се извуку из незавидне ситуације и поведу са 2:0.
Одбојкашице Динама имале
су велику прилику и у трећем
сету. Водиле су с 13:6 и 20:13,
али ни то им није било довољно да добију сет. Храбре Клечанке, које предводи тренер
Милорад Кијац, нису се предавале ни када се чинило да је
сет изгубљен. Начиниле су
велики преокрет и стигле до

максималног тријумфа и велика три бода.
Одбојкашицама
Динама
после два почетна пораза у
новом шампионату Суперлиге
и у трећем колу предстоји веома тежак задатак. У Халу спортова на Стрелишту долази
лидер, Црвена звезда, која је у
прве две утакмице изгубила
само један сет, и то од Јединства из Старе Пазове.
Тежак и неочекиван пораз
претрпели су и одбојкаши Борца у другом колу Прве лиге.

МЕЂУНАРОДНИ ТЕНИСКИ ТУРНИР

ЕМА ДОНЕЛА ТРОФЕЈ ИЗ БАРА
На међународном ИТФ турниру за тенисерке до осамнаест
година, који се бодује за светску јуниорску ранг-листу, чланица ТК-а Динамо Емилија
Којчић остварила је највреднији успех када се ради о међународним турнирима.

Сигурном и добром игром од
првог кола Ема је успела да се
пласира у саму завршницу такмичења. У полуфиналу је била
боља од годину дана старије
Словенке Ање Требежник, али
је у финалу Београђанка Јелена Ковач ипак била спремнија

и заслужено је тријумфовала у
два сета.
Без обзира на пораз у финалу, ово је велики успех за Емилију Којчић, који ће јој донети
велики скок на ранг-листи и
више самопоуздања на наредним турнирима.

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

ТРИ ТИМА – НУЛА БОДОВА

СРЕБРНИ „ВЕПРИЋИ”

Овог викенда
Одбојка

Равноправни
с Динамиком

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

државни шампионат, што је
велики успех најмлађег клуба
у земљи, изборила је и Александра Димитровски.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Опово: ОПОВО–БНС
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН

Они су у Хали спортова на
Стрелишту одмерили снагу с
београдским Железничаром,
који их је савладао с максималних 0:3, по сетовима: 15:25,
23:25 и 17:25.
Старчевци су били коликотолико равноправан ривал расположеним Београђанима само у другом сету, али нису
успели да остваре повољнији
резултат.
Тренер Борца Душан Јовић
на располагању је имао тим у
саставу: Зиндовић, Ковачић,
Булић, Мадић, Луковић, Милошевић, Крстић, Познић,
Владисављев, Петковић и Гавриловић.
Наредног викенда Старчевци путују у Велико Градиште
на мегдан с домаћом екипом
ВГСК-а, која такође има два
пораза на старту нове сезоне.
Када је у питању такмичење
у Другој лиги „Север” за одбојкашице, ни ту нема лепих
вести за љубитеље игре преко
мреже у нашем граду.
У другом колу, одиграном
прошлог викенда, такође у
Хали спортова на Стрелишту,
Одбојка 013 изгубила је од
Футога с 3:0.

79:88
74:69

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Зајечар: ЗАЈЕЧАР–ПАНЧЕВО

24:18

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ
Долово: ДОЛОВО–ЛАВОВИ

35:32
18:24

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Иђош: ПАРТИЗАН–ЈАБУКА
Зрењанин: ГРАДНУЛИЦА–ДОЛОВО
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – В. СТЕПА

27:21
19:37
29:26

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (Ш)

0:1
3:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (С)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Б. Н. Село: СЛОГА–БАК

1:4
1:4
4:4
2:1
0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–СПАРТАК
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
Опово: ОМЛАДИНАЦ–МУНДИЈАЛ

0:1
4:1
0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПАРТИЗАН
Долово: ДОЛОВО–БСК 6:1

5:1
2:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да1)
Избор Р. Радојевић

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ

ПАНЧЕВКАМА ВИЦЕШАМПИОНСКА ТИТУЛА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Изузетна конкуренција
Пионирке и кадеткиње
на четвртом месту
Прошлог викенда у нашем главном
граду одржано је финале државног
првенства у ритмичкој гимнастици за
Б групне вежбе. Из сваког клуба могла
је да учествује само по једна екипа, па
су тако наступиле најбоље групе сваког клуба из целе земље. Секција ГДа Палилула, која већ готово деценију
успешно ради у Панчеву и тренира у
сали ЈКП-а „Младост”, имала је чак
три представника од укупно пет категорија. То је још један показатељ
колико се добро ради на тренинзима
и колико деца и тренер заједничким
улагањем могу да постигну.
Наше младе суграђанке су и на
овом великом такмичењу показале
изузетан труд и евидентан напредак,
а све вежбе одрадиле су с много воље
и жеље за успехом.
Пионирке су имале савршен наступ,
иако су судије одлучиле да је то било
довољно тек за четврто место. Кадеткињама је такође недостајало мало спортске среће, па су и њих „милиметри”
делили од трофеја. На крају, и оне су
морале да се задовоље пласманом на
четврто место. Ипак, оне најискусније

Чак и као део пара

гимнастичарке, група јуниорки из нашега града, донеле су вредан трофеј у Панчево. У вежби са обручевима девојке су
освојиле звање вицешампионки Србије.
– Јако сам поносна на све моје такмичарке и честитам им на великом
успеху. Овим надметањем завршили
смо још једну успешну сезону. Било је
много наступа, много такмичења и
трофеја, али што је најважније, било
је много рада и дечјих осмеха.
Мислим да се труд исплатио, иако

нам два четврта места дају знак да
морамо још да вежбамо и никада не
посустанемо – рекла је Јелена Гачић,
тренер панчевачких гимнастичарки.
Дакле, још једна успешна сезона у
ритмичкој гимнастици је завршена. И
поред тога, наше младе суграђанке
наставиће вредно да тренирају како
би нова спортска искушења дочекале
још спремније и богате ризнице трофеја допуниле новим медаљама.
A. Живковић

Потомство дају парови скоро свих живих врста; тако настаје нови
живот.
То знају, барем интуитивно, и деца. Отуд симпатије, држање
за руке, први пољупци...
Код животиња ствар још природније тече: не загледају се превише, размишљају о самоодржању, раде на томе.
Кад човек, чак и као део пара, дође у одређене године, мисли
мало више о себи, покушава да продужи живот.
Томе могу да послуже и одлука у глави и кеса на њој.

КУП ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ
Врбас је прошлог викенда
био домаћин Купа Војводине у стрељаштву у екипној
конкуренцији у гађању из
серијске ваздушне пушке
по Ц-програму. Учествовало је шест екипа, а СД
„Панчево 1813” заузео је
треће место.
За тим из нашег града
наступио је по један такмичар из сваке категорије, и
то: пионири Теодора Кондић и Алекса Ракоњац,
јуниори Анастасија Грујоски и Александар Павловић, те сениори Бисерка
Гагић и Далибор Павловић.
Пред поменутим стрелцима је финале Купа Србије,
које ће бити одржано 5.
новембра у нашем граду.

Прво коло Купа Србије у
гађању из ваздушног спортског оружја по А-програму
одржано је у Новом Саду, а
учествовало је седам такмичара 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 Даутовић 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 пласирала 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 међународном турниру „Олимпијске наде” у Њитри, као
члан репрезентације Војводине.
A. Ж.

Сами
Огледамо се и пре него што проходамо. После научимо да ходамо и да се огледамо.
Кад нам се не свиди оно што видимо, одемо код фризера, по
нову гардеробу, смршамо...
Набилдујемо се. Посетимо психијатра. Или пријатеља.
Ако ни то не помаже у улепшавању одраза у огледалу, дође
нам до мозга да његов садржај треба да набилдујемо.
Сами.

БАДМИНТОН У ВРШЦУ

ЗАПАЖЕНИ ЈУНИОРИ
У дворани „Миленијум” у
недељу, 22. октобра, одржан је турнир у бадминтону под називом „Јуниорски
куп Вршац”.
БК Панчево је наступио
са девет играча, који су
освојили десет медаља. У
групи девојчица од тринаест година тријумфовала је
Анђела Витман, испред
Наталије Бохаревић и
Маше Алексић. Наталија
Бохаревић и Нина Богдановић (БК Змајеви) освојиле су злато у дублу, а Маша
Алексић и Миона Филиповић сребро. У надметању
петнаестогодишњакиња
Сања Перић је зарадила

сребро, а Наталија Бохаревић бронзу.

Михајло Борка се окитио
бронзаном медаљом у син-

глу у групи такмичара од
седамнаест година, а одличје истог сјаја припало
му је и у дублу, у пару са
Стефаном Мијатовићем.
Запажени су били и такмичари 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.

Слећемо
Раширена крила умеју да буду у разним појавним облицима.
Добрих оцена у школи.
Стечених академских звања.
Повишице на послу.
Љубавног успеха.
Доброг, успешног, сверазумевајућег брака.
Уметничке инспирације.
Али крила су често потрошна ствар, увек је необично важно
брзо раширити нова. У супротном – слећемо. У бару.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
БОГДАНА КЕЛЧА,
педагошки
асистент:
– Викенд ћу
провести радно.
Мало ћу учити,
јер имам испит
у понедељак,
а можда ћу отићи
и на тренинг.

ДРАГАН ДУПАЛО,
средњошколац:
– Пошто је лошије
време, бићу мало
за компјутером,
ићи ћу на тренинг
и видећу се
с пријатељима.

ДУШАН
ГАВРИЛОВИЋ,
гимназијалац:
– Наредни викенд ћу
провести у кући. Учићу
јер је ова школа година
врло тешка и мораће
да се ради на томе.
Највероватније ћу увече
бити у граду с друштвом.
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