
ОДБОР НИ ЦИ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ СКУП ШТИ НЕ ОДЛУ ЧИ ЛИ

ГРАД СКИ БУЏЕТ 5.190.000.000 ДИНА РА

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. ДЕЦЕМБРА 2017.

Политика
Очекујмо озбиљне

приходе 
од северне зоне

» страна 4

цена 40 динара

Хроника
Нетранспарентност 

изазива 

незадовољство

» страна 5

Друштво
Свечано уручени уговори

» страна 6

Култура
Градови у фокусу

» страна 12

Село
Канализација и још

понешто

» страна 13

Фото-репортаже
Кренула новогодишња

чаролија

» страна 33

Спорт
Одбојкашки пир на

Стрелишту

» страна 34

Дого ди не ће бити 
капи тал них инве сти ци ја

Шта је вла да ју ћој 
коа ли ци ји заме ри ла 
опо зи ци ја?

На сед ни ци Скуп шти не гра да која је
одр жа на 27. децем бра одбор ни ци су
већи ном гла со ва усво ји ли буџет за
наред ну годи ну и одлу чи ли да он
изно си 5.190.000.000 дина ра. Овом
закључ ку прет хо ди ла је бур на и дуга
рас пра ва у којој су се чуле број не
кри ти ке опо зи ци о них одбор ни ка.

Изме ђу оста лог, они су заме ри ли
локал ној вла сти да је буџет расип нич -
ки, потро шач ки, нера ци о на лан и да
гра ђа ни неће осе ти ти неко кон крет но
побољ ша ње од потро ше них пара. Кри -
ти ко ва ли су и то што ће се, по њихо вом
мишље њу, пре ви ше нов ца потро ши ти
за невла ди не орга ни за ци је и про јек те
разних меди ја иако се зна да у Пан че -
ву још увек има мно го већих, важни јих
и нере ше них про бле ма.

Заме ник гра до на чел ни ка Предраг
Жив ко вић изја вио је да ће буџет за
2018. годи ну бити сма њен. Обја снио
је да се при хо ди од напла те пар ки -
ра ња више неће сли ва ти у град ску
касу као до сада, већ ће оста ја ти
ЈКП-у „Хиги је на”.

Он је наја вио да ће град ска власт у
иду ћој годи ни пону ди ти број не про -
јек те међу на род ним орга ни за ци ја -
ма, репу блич ким и покра јин ским
секре та ри ја ти ма да би доби ла што
више нов ца за спро во ђе ње капи тал -
них инве сти ци ја.

Жив ко вић је рекао и да је Мини -
стар ство финан си ја Срби је оце ни ло да
пан че вач ка власт може да се заду жу је
и узи ма кре ди те од бана ка. Нагла сио је
да се новац неће тро ши ти само за пла -
ћа ње оба ве за, већ и за финан си ра ње
важних посло ва како у самом гра ду,
тако и у окол ним сели ма.

Дејан Јова но вић, члан одбор нич -
ке гру пе „За боље Пан че во”, изнео је
више замер ки како на Жив ко ви ће во
изла га ње, тако и на пред лог град -
ског буџе та. Он је питао шта зна чи
то што је одбор ни ци ма с јед не стра -
не саоп ште но да се знат но сма њи ла
неза по сле ност и да ће се пове ћа ти
при хо ди град ске вла сти од поре за на
зара де, а с дру ге стра не им је наја -

вље но да ће буџет у иду ћој годи ни
бити сма њен.

Он је иста као да о утро шку град -
ских пара одлу чу је само власт, а не
опо зи ци ја, и додао да би гра ђа ни
воле ли да има ју тачан увид у то за
шта се тро ши њихов новац који иде
у град ски буџет.

Јова но вић је заме рио локал ној
вла сти на томе што издва ја пре ви ше
пара за финан си ра ње про је ка та које
под но се меди ји а да нема ника кве
кон тро ле како се и за шта тај новац
тро ши.

Кри ти ке на рачун буџе та за иду ћу
годи ну има ла је и јед на одбор ни ца
из Доло ва. Она је рекла да на осно ву
изно са сред ста ва која су наме ње на
за то село може да се закљу чи да је у
њему све иде ал но иако није тако.
Заме ри ла је на томе што пре ду го
тра ју радо ви на рекон струк ци ји
локал не амбу лан те и што још увек
има мно го ули ца које нису асфал ти -
ра не и апе ло ва ла на град ску власт да

Мултијезички додатак на
румунском језику 
Supliment multilingv în
limba română

Мултијезички додатак на
мађарском језику 
Többnyelvű melléklet 
magyar nyelven  

издво ји новац за финан си ра ње бар
јед не ули це.

Сло бо дан Мрђен из Срп ске ради -
кал не стран ке рекао је да није мно го
боље ни у Банат ском Бре стов цу. Упо -
зо рио је да су на тери то ри ји тог села
још увек несре ђе ни атар ски путе ви,
да још није попра вљен мост на
Поња ви ци, да није огра ђе на основ на
шко ла у селу итд. Он је наја вио да
одбор ни ци СРС-а неће гла са ти за
буџет јер је, по њихо вом мишље њу,
расип нич ки и нера ци о на лан.

У кри ти ка ма му се при дру жио и
одбор ник ради ка ла Срђан Гла мо ча -
нин, али је он рекао да је узрок свих
про бле ма који посто је погре шна
спољ но по ли тич ка ори јен та ци ја
Срби је. Пре ма њего вим речи ма,
наша држа ва и сви ми још увек
испа шта мо због тога што смо се
након пуча који је ДОС извр шио 5.
окто бра 2000. годи не веза ли за Аме -
ри ку и Запад, уме сто да смо без ре -
зер вно подр жа ли пред сед ни ка
Пути на и Руси ју.

Одбор ник Нове стран ке Јован
Петро вач ки гово рио је о ситу а ци ји у
Гор њем гра ду. Рекао је да је од свих
ули ца на тери то ри ји те месне зајед -
ни це само Ули ца Све тог Саве
„достој на 21. века”, а да су све оста -
ле на нивоу педе се тих годи на про -
шлог века.

Он је скре нуо пажњу и на изглед
Ули це Дими три ја Туцо ви ћа. Рекао је
да се на више места у њој види како је
крпљен асфалт, што оста вља ружан
ути сак на сва ког ко уђе у наш град.
Петро вач ки је додао и да је мало тога
ура ђе но када је реч о атар ским путе -
ви ма на тери то ри ји Пан че ва.

За реч се потом јави ла Маја Вит -
ман, град ски мена џер и помоћ ник
гра до на чел ни ка.
» Наставак на страни 5

Број 4745, година CXLIX

Енигматика!
» страна 14

Срећна нова                година2018.

Заменик градоначелника за говорницом



гук не која и о нече му лепом. А и ред
би био, макар, пред Нову годи ну и
божић не бла ге дане...

Лепа при ча „број један” могла је да
запад не за око фано ви ма све ко ли ких
табло ид них пре тра га живо та срп ских
(углав ном, тако зва них) „випо ва ца”.
Поред шва ле ра ци ја и слич них тема,
чита тељ ској публи ци је вео ма инте -
ре сант но где и како наре че ни, у кон -
крет ном слу ча ју – фуд ба ле ри, про во -
де одмо ре. И док се огром на већи на
башка ри на Мал ди ви ма, Сеј ше ли ма
и разним Кари би ма, један од њих, и
то онај који спа да у сам врх, ода брао
је тако ђе егзо ти ку, али у неу по ре ди -
во дру га чи јој фор ми.

Јунак ове сто ри је је Невен Субо тић,
фуд ба лер „Бору си је” из Дорт мун да и
нека да шњи репре зен та ти вац Срби је,
који уме сто да се на четр де се так сте -
пе ни Цел зи ју са брч ка, сун ча и кра де
богу дане, кад му је већ Све ви шњи
дао (унов чив) ван се риј ски тале нат,
ради нешто сасвим, сасвим дру го –
пома же сиро ма шни ма. И то у Ети о -
пи ји, јед ној од нај за о ста ли јих зема -
ља. Тамо са исто ми шље ни ци ма из
сво је хума ни тар не фон да ци је чини
све, од уре ђе ња путе ва до копа ња
буна ра пија ће воде, како би олак шао
живот у тој недо ђи ји. Невен се не
либи ни тешких физи ка ли ја и исти -
че да га све то неиз мер но испу ња ва,
зато што пома же див ним људи ма који
заслу жу ју живот досто јан чове ка.

Бра во, шам пи о не, јер тек на ова -
кав начин врхун ски мај сто ри дока зу -
ју сво ју вели чи ну.

И дру га при ча одно си се на људе. И
то на исто тако див не, који дока зу ју да
се добро том може савла да ти сва ко зло.

И као што Невен чини све да побе ди
сиро ма штво, пре ма наво ди ма загре -
бач ког „Јутар њег листа”, ста нов ни ци из
места Врбов ско у хрват ском Гор ском
Кота ру, на пола пута изме ђу Кар лов ца
и Рије ке, побе ди ли су чак и – рат!

Наи ме, тре ћи на ста нов ни ка тог
већин ски хрват ског места су Срби, али
нијед ном од њих за вре ме суко ба није
ни дла ка на гла ви фали ла. Иако су их
хушка ли и с јед не и с дру ге стра не.
Чак им је и оруж је било утра пље но –
Хрва ти ма га је дели ла поли ци ја, а
Срби ма – ЈНА. Али нису насе ли на
про во ка ци ју. Иако су се веко ви ма нео -
гра ни че но међу соб но пошто ва ли, то
није било нима ло лако. Пре све га су
мора ли да бри ну о уље зи ма са стра не,
па је било потреб но поде ли ти вас пит -
не ћушке таквим уси ја ним гла ва ма.

Испо ста ви ло се да је мно го добрих
и хра брих људи на јед ном месту. А
међу на ци о нал на толе ран ци ја иде
дотле да сви зајед но о јед ном Божи -
ћу слу ша ју Томп со на, о дру гом – Бају
Малог Книн џу, а често се могу чути
и пар ти зан ске „По шума ма и гора -
ма”. При том нико не закљу ча ва куће,
јер нема лопо влу ка ни кри ми на ла
било које врсте.

У све му ово ме огро ман про блем је
што такви пра ви херо ји дана шњи це
тешко могу да про би ју медиј ску кам -
па њу пре ма којој су само нега тив не
вести атрак тив не.

Надај мо да ће јед ног дана, било би
добро већ од Нове годи не, уме сто раз -
би је них ћела вих лоба ња и пре и спољ -
них лопур ди, наслов ни це кра си ти
Неве ни и жите љи Врбов ског...

Ј. Ф.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

На крилима, скупљених крила.

Зграда Народног музеја, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Кинеска пословица

Све за власт
Све за власт, фоте ље и при ви ле ги је! Наши поли ти ча ри и даље не виде
ништа стра шно у томе да скла па ју поли тич ке пак то ве и ула зе у коа ли ци -
је и с нај љу ћим непри ја те љи ма само да би што боље про шли на избо ри ма.

То се пока за ло на састан ку пред став ни ка опо зи ци о них пар ти ја одр жа -
ном у Уста но ви кул ту ре „Паро брод” у Бео гра ду 21. децем бра, у орга ни за -
ци ји ДСС-а. Пози ву да при су ству ју том ску пу нису се из њима зна них
раз ло га ода зва ли Борис Тадић, Саша Јан ко вић, Вук Јере мић и Бошко
Обра до вић, а на позор ни ци „Паро бро да” су један поред дру гог седе ли
пред став ни ци ДСС-а, Зеле не стран ке, „Нове Срби је”, „Здра ве Срби је”,
Покре та за пре о крет и Ини ци ја ти ве „Не да(ви)мо Бео град”. Како је после
састан ка обја шње но нови на ри ма, једи на тема раз го во ра била је бор ба за
што боље усло ве за спро во ђе ње бео град ских избо ра.

Поред њих, ту су била још два, по мно ги ма кон тро верз на поли ти ча ра:
Вели мир Илић, лидер некад моћ не „Нове Срби је”, и Мар ко Бастаћ, пред -
сед ник Покре та „Чува ри Ста рог гра да”.

О првом од њих није потреб но мно го гово ри ти. Довољ но је под се ти ти
се да је пето ок то бар ске про ме не 2000. годи не доче као као оби чан при -
ват ник, а да је данас један од нај бо га ти јих Чача на, да је јав но пред каме -
ра ма напа дао нови на ре који су му поста вља ли незгод на пита ња, да је за
вре ме док је био мини стар сао бра ћа ја у Срби ји, изград ња нових путе ва
ста ла, да је постао смрт ни непри ја тељ Алек сан дра Вучи ћа тек када му
овај није дао нијед ну функ ци ју у новој вла ди Срби је, а да је пре тога био
један од њего вих нај ве ћих при ста ли ца.

Мар ко Бастаћ је човек који је, док је био пред сед ник бео град ске општи -
не Ста ри град, као функ ци о нер Демо крат ске стран ке, у општин ској адми -
ни стра ци ји и јав ним слу жба ма запо слио супру гу, њену и сво ју сестру,
њихо ве муже ве, јед ног рођа ка и свог кума. Иако је због тога био пред мет
спрд ње Зора на Кеси ћа у еми си ји „24 мину та”, то му није ни нај ма ње
засме та ло. Баста ће ва „кадров ска поли ти ка” била је повод и за тек сто ве у
неким днев ним листо ви ма, али је за њих изја вио да „не види ништа чуд -
но у томе што је запо слио за сарад ни ке бли ске осо бе”.

Како се пред став ник Ини ци ја ти ве „Не да(ви)мо Бео град” осе ћао док је
седео на позор ни ци са Или ћем и Баста ћем? Да ли му је било бар мало
непри јат но? Ова пита ња поста вља мо због тога што су чел ни ци те ини ци -
ја ти ве у доса да шњим исту пи ма у меди ји ма исти ца ли да је један од нај ве -
ћих ква ли те та њихо ве орга ни за ци је то „што не желе да се пона ша ју попут
наших поли ти ча ра и поли тич ких пар ти ја јер су они изгу би ли пове ре ње
гра ђа на и кумо ва ли пора сту избор них апсти не на та”.

Тач но. Пред став ни ци те орга ни за ци је, која се про сла ви ла по маско ти
жутој пат ки и по томе што је на бео град ским ули ца ма успе шно орга ни -
зо ва ла сери ју масов них анти ре жим ских демон стра ци ја, при ву кли су вели -
ки број при ста ли ца упра во зато што је изгле да ло да су нешто ново у одно -
су на све наше поли тич ке пар ти је. Зато их тре ба пита ти шта ће у истом
дру штву са ислу же ним и ком про ми то ва ним поли ти ча ри ма.

Руку на срце, нису једи ни. Ни вла да ју ће пар ти је не пре за ју од саве за с
нека да шњим про тив ни ци ма. То се одлич но виде ло на при ме ру коа ли ци је
Дачи ће вог СПС-а, Пал ми не „Једин стве не Срби је” и Шеше ље вих ради ка ла
која је фор ми ра на пред про шло не дељ не локал не избо ре. Чел ни ци тих стра -
на ка били су толи ко добро рас по ло же ни пред нови на ри ма док су обја шња -
ва ли откуд они поно во зајед но да је само недо ста ја ло да се изљу бе.

Међу тим, иако је Шешељ сада више него срда чан пре ма Иви ци Дачи -
ћу и њего вим соци ја ли сти ма, некад их је жесто ко напа дао на јав ним ску -
по ви ма сво је стран ке и у интер вју и ма.

На кон фе рен ци ји за нови на ре одр жа ној кра јем децем бра 2014. годи не
он је опту жио лиде ра соци ја ли ста. Рекао је да је Дачић у свој ству првог
пот пред сед ни ка Вла де и мини стра уну тра шњих посло ва те годи не пред -
во дио нашу држав ну деле га ци ју при ли ком посе те Укра ји ни и да су тада
у њој, поред њего вог бли ског савет ни ка Иви це Тон че ва, били и неки непо -
зна ти људи. Међу њима је била и гру па дево ја ка за које нико није знао, а
јед на од њих опту жи ла је Тон че ва (који је сада висо ки функ ци о нер у
Мини стар ству спољ них посло ва) за недо лич но пона ша ње.

Да ли је Иви ца Дачић забо ра вио на ту при чу и како се осе ћа док се
сада насме јан руку је с лиде ром ради ка ла и шали да су „он, Шешељ и
Пал ма нај те жа коа ли ци ја”?

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић

Нешто лепо

Након мно го „разно вр сног” наси ља
виђе ног и гро мо гла сно попу ла ри зо -
ва ног послед њих дана, попут крва вих
гла ва на ста ди о ни ма, баче них теле -
фо на у поје ди ним избор ним мести ма
и тешко пре бро ји вих жрта ва разних
уну тар по ро дич них сва ђа, ред је да се

МАКАР И РИКА ЛА, МАЧ КА НИКАД 
НЕЋЕ ПОСТА ТИ ТИГАР.



Наши суграђани који буду хте-
ли да у новогодишњој ноћи
буду у Београду, моћи ће и ове
године да оду аутобусима на
дочек. АТП је саопштио да ће
у ноћи између 31. децембра и
1. јануара с Главне аутобуске
станице у Панчеву до „Дунав
станице” путнике превозити
аутобуси који ће полазити у
01.30, 2.30, 3.30 и 4.30. Из
Београда за Панчево ићи ће
аутобуси чији су термини пола-
ска 02.00, 03.00, 04.00 и 05.00
сати.

АТП је саопштио и да ће се
1. и 2. јануара примењивати
недељни ред вожње, а да ће у
периоду од 25. децембра до 15.
јануара важити ред вожње који

је на снази током школског
распуста.

Измена ће бити на следећим
линијама: градски аутобуси на
линији 6 саобраћаће током
целог дана на 30 минута, на
релацији Панчево – Банатски
Брестовац биће укинути пола-
сци у 06.40 и 13.40 из Панче-
ва, а аутобуси који возе из Пан-
чева за Иваново неће полази-
ти у 07.40, 09.40, 13.30 и 19.30.

Привремено ће бити укину-
ти и поласци за Глогоњ из Пан-
чева у 05.20, 16.20 и 19.20, као
и полазак из нашег града за
Ковачицу у 13 сати. Док траје
распуст, биће укинут и полазак
с Главне станице у Панчеву за
Падину у 11 сати. М. Г.

ну ти или оду зе ти на одре ђе ни
начин. Сва ко од нас поје ди -
нач но у нашим поро ди ца ма за
послед њих сто ти нак годи на има
неког пре тка који је обес пра -
вљен, тако да се сви може мо
пита ти ко смо и где смо – рекао
је Дејан Боснић.

Роман Ласла Веге ла „Бал -
кан ска лепо ти ца или Шле ми -
ло во копи ле” гово ри о исто -
ри ји јед не ново сад ске поро -
ди це. При ча о њој почи ње кра -
јем прве деце ни је 20. века и
завр ша ва се с почет ком 21.
века – она пока зу је апсурд -
ност поро дич не при че јед не
наци о нал не мањи не, при по -

ве да ју ћи о пара лел ним живо -
ти ма деде (Јано ша Шле ми ла)
и њего вог уну ка (Ферен ца
Шле ми ла).

Ласло Вегел је про зни и драм -
ски писац, есе ји ста и кри ти -
чар. Рођен је у Србо бра ну 1941.
годи не. Сту ди рао је мађар ски
језик и књи жев ност на Уни вер -
зи те ту у Новом саду и фило зо -
фи ју на Уни вер зи те ту у Бео -
гра ду. Био је нови нар, члан
редак ци је ново сад ског часо пи -
са „Uj Symposion” и „Поља”
загре бач ког „Про ло га”, глав ни
уред ник ново сад ске „Три би не
мла дих”, уред ник субот њег кул -
тур ног додат ка листа „Мађар

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

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

Наста вља ју ћи миси ју да
поста не прва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, Завод шири
и свој струч ни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од нај це ње ни јих струч ња ка
из Кли нич ког цен тра Срби -
је и са Инсти ту та „Деди ње”
у Бео гра ду.

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

ту та „Деди ње”. Субо том спе -
ци ја ли стич ке ОРЛ пре гле -
де ради др Горан Митев ски
из пан че вач ке Опште бол -
ни це, а уро ло шке његов
коле га из исте уста но ве др
Небој ша Тасић, док је за
пре гле де из обла сти гине -
ко ло ги је заду жен др Јован
Рудић из ГАК „Народ ни
фронт”.

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

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки
и Пан че ва ца бира Завод
„Пан че вац”, посеб но онда

када је нео п ход но ура ди ти
пре гле де и ана ли зе на јед -
ном месту и доби ти резул -
та те што пре. С тим у вези,
тре ба под се ти ти и на то да
се у Заво ду, при ме ра ради,
све врсте лекар ских уве ре -
ња изда ју за мак си мал но
два сата.

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

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

АКТУЕЛНО
Петак, 29. децембар 2017.

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

Завод „Пан че вац”
први у све му

Гости Ласло Вегел,
Вла ди сла ва Гор дић
Пет ко вић и Ана
Кукољ

Улаз на про грам 
бес пла тан

У чита о ни ци Град ске библи о -
те ке Пан че во у четвр так, 28.
децем бра, у 19 сати, биће одр -
жа но увод но вече, под нази -
вом „Заво ђе ње”, мани фе ста ци -
је „Јед на књи га – један град”,
која ће бити при ре ђе на сед ми
пут у Пан че ву у орга ни за ци ји
Град ске библи о те ке. Ово го ди -
шња мани фе ста ци ја посве ће -
на је књи зи „Бал кан ска лепо -
ти ца или Шле ми ло во копи ле”
Ласла Веге ла. У про гра му ће
уче ство ва ти Ана Кукољ из изда -
вач ке куће „Ака дем ска књи га”,
Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић,
књи жев на кри ти чар ка, и Ласло
Вегел, аутор.

Дирек тор Град ске библи о те -
ке Дејан Боснић на почет ку је
нагла сио да што се више при -
бли жа ва јуби леј ове мани фе -
ста ци је, јача и жеља да се потвр -
ди сми сао и пра ви вита ли зам
ова квог про гра ма попу ла ри са -
ња књи ге и чита ња.

– Зами сао нам је да про збо -
ри мо нешто више о теми која
је акту ел на, а тиче се иден ти -
те та као неу рал гич не тач ке свих
тен зи ја на овим про сто ри ма,
без обзи ра на то да ли су намет -

ЈЕД НА КЊИ ГА – ЈЕДАН ГРАД

ЗАВО ЂЕ ЊЕ У СУСРЕТ 
МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈИ

По 20.000 дина ра за
пет на е сто ро деце

Бес плат ни уџбе ни ци
и при бор до кра ја
сред ње шко ле

Иста сред ства 
обез бе ђе на и за 
иду ћу годи ну

Тра ди ци о нал ни при јем код гра -
до на чел ни ка за поро ди це с трој -
ка ма, који се реа ли зу је уочи сва -
ке нове годи не, упри ли чен је у
поне де љак, 25. децем бра, у Зеле -
ном сало ну Град ске упра ве.

У нашем гра ду тре нут но
посто ји пет поро ди ца с трој ка -
ма: Васо вић –Жеп ша, Ђокић –
Ра до ше вић, Језди ми ро вић,
Жар ков и Арам ба шић. Њих су
про те клог поне дељ ка уго сти ли
гра до на чел ник Саша Павлов и
Милен ко Чуч ко вић, члан Град -
ског већа заду жен за рад, запо -
шља ва ње и соци јал на пита ња,

и уру чи ли им нов ча ну помоћ у
изно су од 20.000 дина ра по
дете ту. Ове поро ди це на ту врсту
помо ћи има ју пра во на осно ву
Одлу ке о финан сиј ској подр -
шци поро ди ци са децом с тери -
то ри је Пан че ва, која се спро -
во ди од 2010. годи не. На осно -
ву те одлу ке, мај ка ма које роде
трој ке или четвор ке, упла ћу је
се одре ђе на сума јед ном годи -
шње све док деца не напу не
десет годи на.

– Дава ње помо ћи поро ди ца -
ма с трој ка ма пред ста вља вели -
ко задо вољ ство за све нас, јер
су деца наша будућ ност. На
осно ву Одлу ке о финан сиј ској
подр шци поро ди ца ма с децом
на тери то ри ји гра да Пан че ва,
трој ка ма се на кра ју сва ке годи -
не испла ћу је по 20.000 дина -
ра, што изно си 60.000 дина ра
по поро ди ци. Важно је под се -
ти ти и на то да Град обез бе ђу -
је и бес плат не уџбе ни ке и школ -

ски при бо ра за децу из ових
поро ди ца до завр шет ка сред -
ње шко ле – иста као је Павлов
и нагла сио да ће Град наста -
ви ти како са овим, тако и с
дру гим соци јал ним про гра ми -
ма који се тичу под млат ка.

Пра во на ову врсту помо ћи у
про се ку годи шње оства ри пет -
на е сто ро деце, одно сно пет пан -
че вач ких поро ди ца. Зани мљи -
во је да је Пан че во један од рет -
ких гра до ва који на овај начин
сти му ли шу ната ли тет. У Град -
ској упра ви под се ћа ју и на то
да се допри нос осни ва њу поро -
ди ца даје и кроз финан си ра ње
ван те ле сне оплод ње, али и кроз
све у куп не под сти цај не мере у
соци јал ној обла сти.

Пред лог Одлу ке о буџе ту за
2018. годи ну, упр кос сма ње -
ним сред стви ма, не под ра зу -
ме ва ума ње ње соци јал них дава -
ња, што, пре ма речи ма гра до -
на чел ни ка, пока зу је да је локал -
на само у пра ва јасно опре де ље -
на и усме ре на на подр шку и
помоћ гра ђа ни ма и гра ђан ка -
ма Пан че ва.  Д.К.

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

У субо ту, 23. децем бра, у
Народ ном музе ју је отво ре на
изло жба сли ка чла но ва ликов -
не сек ци је Клу ба за одра сла
лица, коју води Емил Сфе ра.

Постав ка обу хва та радо ве
наших ста ри јих сугра ђа на

који свој тале нат иска зу ју на
сли кар ском плат ну већ два -
на ест годи на, коли ко Клуб
посто ји. Изло жба ће бити
отво ре на до 15. јану а ра, а улаз
је бес пла тан.

Д. К.

Пан че вач ка фили ја ла Репу блич -
ког фон да за здрав стве но оси гу -
ра ње (РФЗО) пози ва оси гу ра ни -
ке који још увек нису пре у зе ли
сво је кар ти це здрав стве ног оси -
гу ра ња да то учи не што пре.

Тај доку мент може се поди -
ћи у седи шту фили ја ле, у Ули -
ци вој во де Радо ми ра Пут ни -
ка 6, сва ког рад ног дана од
7.30 до 15.30.

Д. К.

ПОСТАВ КА У НАРОД НОМ МУЗЕ ЈУ

За умет ност никад
није касно

ПОЗИВ ИЗ РФЗО

Пре у зми те здрав стве не
кар ти це

ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ

Аутобуси ће возити за Београд

со”, дра ма тург Теле ви зи је Нови
Сад, стал ни позо ри шни кри ти -
чар листа „Поли ти ка” и коор -
ди на тор ново сад ске кан це ла -
ри је Фон да за отво ре но дру -
штво. Од 2002. годи не живи од
свог књи жев ног рада.

Мена џер мани фе ста ци је
Нема ња Вујић додао је да ће
се раз го вор о књи зи наста ви ти
у дру гој поло ви ни јану а ра, када
ће се гово ри ти о исто риј ској
рав ни рома на, о чита вом веку
на про сто ру Вој во ди не, соци о -
ло шком аспек ту и нече му што
сам аутор ове књи ге нази ва без -
дом ном књи жев но шћу.

М. Марић Величковић

ПРИ ЈЕМ КОД ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА 

Пет пута три разлога за радост



ли за ци о не мре же, јав но осве -
тље ње и пове ћа ње енер гет ске
ефи ка сно сти у систе му даљин -
ског гре ја ња. На тај начин ћемо
за две годи не доби ти оно што
бисмо има ли тек за деце ни ју
кроз кре дит но заду жи ва ње. Не
сме мо забо ра ви ти ни да посто -
ји неис ко ри шће них пре ко 500
мили о на дина ра кре дит ног
заду же ња из 2016. годи не које
пре ма уго во ру тре ба да утро -
ши мо до кра ја 2018. Пред нама
су инве сти ци је – пона вља
Павлов.

Позитивна енергија
Он под вла чи да ћемо током
наред не годи не виде ти да ли
су инве сти ци је у север ну инду -
стриј ску зону биле пун пого -
дак, што је твр дио и рани је и
сада. Шта је сем тог ком плек -

но веза но за њу били су и биће
наш при о ри тет. Пота ми шки
колек тор је био нај ве ћа инве -
сти ци ја у 2017. Прва од три
фазе изград ње, која је и нај зна -
чај ни ја јер омо гу ћа ва да се зона
ста ви у функ ци ју, биће окон ча -
на до мар та 2018. Пре о ста ле
две фазе су тако ђе вео ма важне
јер ћемо омо гу ћи ти да се бли зу
20.000 гра ђа на при кљу чи на
кана ли за ци о ну мре жу. Ради се
о ста нов ни ци ма Кара у ле, Гор -
њег гра да и дело ва цен тра –
наво ди гра до на чел ник.

Север на зона је, каже Павлов,
гра ду бит на због пове ћа ња запо -
сле но сти. При кра ју су изград -
ња интер них сао бра ћај ни ца,
секун дар не мре же кана ли за -
ци је и водо во да, уво ђе ње гаса
и про ши ре ње капа ци те та елек -
тро мре же. Дода је:

– Важно је рећи да се Град у
2017. годи ни није кре дит но
заду жи вао. Тако ђе, ни у 2018.
годи ни се неће мо заду жи ва ти,
а буџет ће бити раз вој ни и град
ће нор мал но функ ци о ни са ти.
Прво што оче ку је мо јесу озбиљ -
ни при хо ди од про да је земљи -
шта у север ној зони. Дола зак
инве сти то ра омо гу ћи ће боље
пуње ње буџе та и по осно ва ма
буду ћих поре за на имо ви ну и
зара де. То је нешто што није
могу ће егзакт но пла ни ра ти,
димен зи о ни ра ти, али сам сто -
про цент но сигу ран да ће зна -
чај них при хо да на тај начин
бити већ у првој поло ви ни 2018.
Тре нут но води мо пре го во ре с
вео ма озбиљ ним стра ним инве -
сти то ром, а тре ба има ти у виду
и инте рес дома ћих при вред -
ни ка.

У нови јој исто ри ји Пан че ва
није се деси ло да већ ни ци на
јед ној сед ни ци тре ба да одлу -
чу ју о ова ко вели ком бро ју тема:
на днев ном реду њихо вог
састан ка 26. децем бра било је
чак 68 тача ка! Сед ни ца Скуп -
шти не гра да зака за на за сутра -
дан јесте дик ти ра ла тем по,
посто је и закон ске одред бе пре -
ма који ма одбор ни ци неке акте
мора ју да усво је до кра ја кален -
дар ске годи не, али је без обзи -
ра на то ути сак да је цела ствар
могла дру га чи је да изгле да.

Због обим но сти мате ри ја ла
и реал но сти да вре ме има тен -
ден ци ју да тече, на јуриш се
про тр ча ло кроз про гра ме
посло ва ња и финан сиј ске пла -
но ве град ских јав них и јав них
кому нал них пред у зе ћа за 2018.
годи ну, свих осам сео ских јав -
них кому нал них пред у зе ћа,
Нацрт пла на ква ли те та вазду -
ха за град Пан че во... Било је
гово ра о пла ну капи тал них
инве сти ци ја гра да за пери од
од 2018. до 2020, про гра му оту -
ђе ња и дава ња у закуп гра ђе -
вин ског земљи шта у јав ној сво -
ји ни на тери то ри ји гра да за
2018, пла ну детаљ не регу ла ци -
је за при вред ну зону код Скро -
ба ре...

Изме ње ни су финан сиј ски
пла но ви за 2017. годи ну свих
сео ских домо ва кул ту ре и Тури -
стич ке орга ни за ци је Пан че ва.

Доне то је неко ли ко одлу ка из
гра ђе вин ске сфе ре, при ча ло се
о мон та жним објек ти ма, изме -
ње на је одлу ка о послов ном,
мага цин ском про сто ру и гара -
жа ма, пред ло жен је текст уго -
во ра о регу ли са њу међу соб них
одно са за пру жа ње услу га за
оба вља ње делат но сти из обла -
сти урба ни зма за 2018.

Кон ста то ва но је потом да је
одбор ник Нико ла Ћур чин под -
нео пет аманд ма на на Пред -
лог одлу ке о буџе ту Гра да за
2018, који су потом на сед ни -
ци Скуп шти не гра да одби је ни.
Пред ло жен је и план лини ја
град ског јав ног линиј ског пре -
во за пут ни ка. Допу ње ни су и
изме ње ни финан сиј ски пла но -
ви месних зајед ни ца из Банат -
ског Новог Села, Кача ре ва, као
и град ске месне зајед ни це Цен -

тар, а кори го ван је про грам
кори шће ња сред ста ва буџет -
ског фон да за зашти ту живот -
не сре ди не за 2017. Било је
речи о град ском јав ном пре во -
зни ку и повла шће ним кар та -
ма, гаси фи ка ци ји Пан че ва,
обра зо ва њу При вред ног саве -
та гра да...

Вели ка већи на ових тача ка
днев ног реда била је тема град -
ских одбор ни ка (текст на
наслов ној стра ни). Посао је,
што се чла но ва Град ског већа
тиче, у 2017. годи ни завр шен.

Град ски одбор Демо крат ске
стран ке освр нуо се на oснивaње
Рeгиoнaлнe рaзвojнe aгeнциje
„Jужни Бaнaт” д. o. o. Пaнчeвo
oд 20. јану а ра 2017. У тек сту
који је био досту пан меди ји -
ма, сто ји изме ђу оста лог сле -
де ће:

„Угoвoрoм o осни ва њу, као
и дoпунaмa и измeнaмa oд 3.
окто бра, oснивaчи су уписoм у
Aгeнциjу зa приврeднe рeгистрe
и уплaтoм oснивaчкoг кaпитaлa
oд 500.000 динaрa фoрмирaли
Рeгиoнaлну рaзвojну aгeнциjу
’Jужни Бaнaт’ д. o. o. Пaнчeвo,
Кaрaђoрђeвa бр. 4, кao
jeднoдoмнo друш твo. Нa први
пoглeд ниш тa ниje спoрнo.
Jужнoм Бaнaту je и тe кaкo
пoтрeбнa jeднa oзбиљнa,
прoфeсиoнaлнo стручнa
институциja, кoja ћe бити
лoкoмoтивa приврeднoг рaзвoja,
с oбзирoм на то дa наш реги он
имa нajвeћу стaгнaциjу
приврeднoг рaзвoja у Вojвoдини.

„У склaду с приврeдним
услoвимa јужнoг Бaнaтa,
приврeдним рeсурсимa и
приврeдним oствaрeњимa у
прoшлoсти, a и у склaду с
пoлитичким прoгрaмoм
Дeмoкрaт скe стрaнe, oснoвнa
дeлaтнoст oвe агeнциje трeбaло
би дa будe изрaдa и рeaлизaциja
дугoрoчнe стрaтeгиje и плaнoвa

приврeднoг рaзвoja реги о на крoз
и н д у с т р и j a л и з a ц и j у ,
рeиндустриjaлизaциjу, рaзвoj
пoљoприврeднe прoизвoдњe, и
тo пoсeбнo рaтaрствa, стoчaрствa,
вoћaрствa и винoгрaдaрствa, кao
мaтeриjaлнe бaзe зa
интeнзивниjи рaзвoj
aгрoиндустриje. Стрaтeгиja и
плaнoви приврeднoг рaзвoja
јужнoг Бaнaтa мoрaли би дa сe
oднoсe нa пeриoд oд нajмaњe
десет гoдинa, чиjoм
рeaлизaциjoм би сe oтвaрaлa
нoвa рaднa мeстa и тaкo сe
смaњивaлa дaнaшњa висoкa
нeзaпoслeнoст млaдих.

„Aли... Рeгистрoвaнa oснoвнa
дeлaтнoст Aгeнциje je:
кoнсултaнскe aктивнoсти у вeзи
с пoслoвaњeм и oстaлим
упрaвљaњeм. Aгeнциja трeнутнo
ниje нa спи ску aкрeдитoвaних
рeгиoнaлних рaзвojних aгeнциja
у Србиjи, а кao jeднoдoмнo
друш твo имa сaмo скуп шти ну
oснивaчa и дирeк тoрa, за чији
избор и дело ва ње нису
дeфинисaни минимaлни услoви
o пoтрeбнoj стручнoj спрeми и
рaднoм стручнoм иску ству.
Дaклe, свaкo мoжe дa будe
имeнoвaн. Пошто немa
нaдзoрнoг oдбoрa, дирeк тoр
уписoм у AПР нeмa никaквa
oгрaничeњa у рaспoлaгaњу
нoвчaним срeдствимa, тј. може

дa трoши нoвaц кaкo хoћe дo
oдржaвaњa гoдишњe скуп шт -
инe oснивaчa.

„A тaj новац пoтичe oсим из
прихoдa из дeлaтнoсти, дoнaциja
и спoнзoрставa, и из буџeтa свих
лoкaлних jeдиницa јужнoг
Бaнaтa: грaд Пaнчeвo 25%, грaд
Вршaц 17,5%, oпш тинa Кoвин
12,5%, oпш тинa Бeлa Црквa
7,5%, oпш тинa Aлибунaр 7,5%,
oпш тинa Oпoвo 5%, oпш тинa
Кoвaчицa 10% и oпш тинa
Плaндиш тe 5%. Ту су и двa
приврeднa друш твa: ’Финнeт –
инжењeринг” д. o. o. Пaнчeвo
5% и ’Хajтим’ д. o. o. Вршaц 5%.

„Јед на од првих aктивнoсти
Aгeнциje у oвoj гoдини била је
изрaдa физи би ли ти студиje
туристичкoг пoтeнциjaлa
Jужнoбaнaт скoг oкругa. Дa ли
je туризaм вoдeћa грaнa
приврeднoг рaзвoja јужнoг
Бaнaтa? Чуднo. Пaнчeвo кao
нajвeћи грaд у реги о ну нeмa у
функциjи ни нajoбичниjи хoтeл.

„Да ли смo дoбили
прoфeсиoнaлну и рaциoнaлну
агeнциjу? Jeсу ли испoшт oвaнe
свe зaкoнскe oдрeдбe при њеном
oснивaњу и кojи су прaви
циљeви? Oснивaчи Aгeнциje, a
тo знaчи и СНС, oд грaђaна кao
пoрeских oбвeзника oчeкуjу
oзбиљaн и брз oдгoвoр нa oвa
питaњa”.

Ово ће гра ду, пре ма гра до на -
чел ни ко вим речи ма, омо гу ћи -
ти да из реал них изво ра финан -
си ра већ пла ни ра не капи лар -
не инве сти ци је.

– Ради се о зах те ви ма и
потре ба ма насе ље них места у
вези с кана ли за ци о ном мре -
жом и пут ном инфра струк ту -
ром. У завр шној фази су изра -
де про је ка та који ће омо гу ћи -
ти ула зак при ват ног капи та ла
у јав не инве сти ци је. Чека мо
зао кру жи ва ње закон ске про це -
ду ре, није до нас. Нема дру ге
опци је него да до апри ла има -
мо два-три про јек та номи но -
ва на за финан си ра ње по моде -
лу јав но-при ват ног парт нер -
ства. Из обла сти јав не инфра -
струк ту ре капи тал ни про јек ти
су нам изград ња мре же локал -
них путе ва и недо ста ју ће кана -
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Све стра те шки 
испла ни ра но је 
и зао кру же но

Град без кре дит ног
заду же ња ове, а и
сле де ће годи не

Јака сед ми ца за
2017. база за девет ку
у 2018.

У наш град је током 2017. годи -
не сти гло при лич но нов ца – за
рекон струк ци ју Интер ног оде -
ље ња Опште бол ни це, на при -
мер. Међу тим, било је и мно -
штва актив но сти које гра ђа ни -
ма нису видљи ве, а мно го зна че.

О томе коли ко су те акци је
пове за не са оним што нас оче -
ку је у наред ној годи ни, раз го -
ва ра ли смо с гра до на чел ни ком
Сашом Павло вим.

Резул та ти убр зо очи ти
На почет ку Павлов обја шња ва:

– Има ју ћи у виду све фискал -
не при ти ске који су били веза -
ни за локал ни буџет и наста -
ви ће се убу ду ће – попут огра -
ни ча ва ња нена мен ских тран -
сфе ра из Репу бли ке, или реор -
га ни за ци је вели ких јав них
пред у зе ћа, као што су „Срби ја -
гас”, „Желе зни ца Срби је”, ЕПС,
што под ра зу ме ва локал на дава -
ња како би ниво услу га остао
исти, или пове ћа ња пла та у
уста но ва ма кул ту ре и соци ја -
ле, у Град ској упра ви, што опет
додат но опте ре ћу је град ски
буџет – врло сам задо во љан
оним што је ура ђе но. Све испла -
ни ра не стра те шке ства ри, које
су зацр та не и у важе ћим доку -
мен ти ма, јесу зао кру же не.

У 2018. годи ни тре ба да буду
јасни резул та ти ула га ња у север -
ну инду стриј ску зону. База, пре
све га финан сиј ска, изгра ђе на
је у прет ход ним годи на ма,
посеб но у 2017.

– Бави ли смо се оним што ће
доне ти бољи так, дакле стра те -
ги јом, а не капи лар ним момен -
ти ма. Нај ва жни је је пове ћа ње
при хо да буџе та! Инфра струк -
тур но опре ма ње север не послов -
не зоне и све оно што је посред -

ГОДИ НА 2017. ИЗ УГЛА ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА САШЕ ПАВЛО ВА

ОЧЕ КУЈ МО ОЗБИЉ НЕ ПРИ ХО ДЕ ОД СЕВЕР НЕ ЗОНЕ
са који се ства ра обе ле жи ло
2017?

– Изград ња водо вод не мре -
же! Конач но сва насе ље на
места сем Банат ског Новог
Села, које ћемо обез бе ди ти
сред стви ма ЈКП-а „Водо вод и
кана ли за ци ја”, има ју ква ли тет -
ну воду из гра да. Јабу ка, Гло -
гоњ, Кача ре во и Доло во сада
има ју сигур ну мре жу и та вели -
ка инве сти ци ја је конач но доби -
ла финал ни облик. Изгра ди ли
смо и кана ли за ци о ну мре жу
на Куде љар цу, што је важно за
гра ђа не, али и за вели ке при -
вред не субјек те који тамо
послу ју – поен ти ра гра до на -
чел ник.

Усле ди ло је пита ње на које
није могу ће у пот пу но сти објек -
тив но одго во ри ти. Ипак, одго -
вор јесте кру ци ја лан како бисмо
сазна ли како „дишу” нај ва жни -
је град ске струк ту ре. Сашу
Павло ва смо замо ли ли да одре -
ди, на ска ли од један од десет,
коју оце ну оне заслу жу је у 2017.
Спре ман је:

– Нисам неки вешт оце њи -
вач. Мора мно го еле ме на та да
се узме у обзир. Има ли смо
поме ну та фискал на огра ни че -
ња, али и закон ска која успо -
ра ва ју инве сти ци је: тем по изда -
ва ња дозво ла, нео п ход ност про -
ме на већ посто је ће про јект но-
тех нич ке доку мен та ци је,
импле мен та ци ја Зако на о јав -
ним набав ка ма... У сушти ни,
опсер ви ра ју ћи нашу пози тив -
ну енер ги ју и оно што нам је
било омо гу ће но да пру жи мо,
сма трам да смо, у сту дент ском
жар го ну, заслу жи ли јаку сед -
ми цу или мрша ву осми цу.
Можда је и летви ца из мог
угла висо ко поста вље на, али
за девет и десет тре ба да се
покло пи мно го ства ри, да се
ство ри мно штво пред у сло ва
који не зави се од чел ни ка гра -
да. А нама се зара чу на ва.

Шта ће Саша Павлов, одно -
сно њего ве сарад ни це и њего -
ви сарад ни ци с њим на челу,
заслу жи ти у 2018? Про јек -
ци ја...

– С обзи ром на то да смо
про шли коло кви ју ме и зара ди -
ли јаку сед ми цу, током чега
смо ство ри ли теме ље за даље,
оче ку јем девет ку. Нај ма ње.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

Чак 68 тача ка!
ДЕМО КРАТ СКА СТРАН КА

Туризaм вoдeћa грaнa 
приврeднoг рaзвoja?

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић



– Тиме смо се вра ти ли у про блем
од пре 2010: нетран спа рент ност. То
кон крет но зна чи да могу да посто је
зло у по тре бе при ли ком доде љи ва ња
пред ме та: јасно је да их поје ди ни адво -
ка ти доби ја ју мно го чешће од дру гих,
па самим тим оства ру ју мно го веће
при хо де. Адво ка ти су све осе тљи ви ји
на ово пита ње и све жешће инси сти -
ра ју на томе да се та мате ри ја поно во

регу ли ше. Зато је УО АКВ донео одлу -
ку да се фор ми ра пра ви кол-цен тар
на нивоу целе Вој во ди не, који ће ради -
ти 24 сата, одго ва ра ти на пози ве инсти -
ту ци ја и доде љи ва ти адво ка те, па ће
се пра вил но рас по ре ђи ва ти пред ме ти
– обја шња ва Режа.

Уз број пред ме та важна је и њихо -
ва врста, одно сно вред ност.

– За пред ме те је спе ци фич но и то
да је адво кат ска тари фа раз ли чи та у
зави сно сти од тежи не кри вич ног дела;
сти че се ути сак да неки адво ка ти доби -
ја ју само оне пред ме те који су, да
тако кажем, испла ти ви ји. Када погле -
да мо само број пред ме та, може мо да
стек не мо ути сак да је у неким слу ча -
је ви ма све то при лич но добро рас по -
ре ђе но, што је кри ва сли ка, јер нов -
ча на вало ри за ци ја рада пока зу је дра -
стич не раз ли ке. Све то би се избе гло
пошто ва њем редо сле да – јасан је Режа.

Посто је, како каже, и непри хва тљи -
ве при мед бе судо ва, инсти ту ци ја и
уста но ва да нису сви адво ка ти под -
јед на ко ком пе тент ни.

– То нијед ном закон ском одред бом
није про пи са но. Не посто је ника ква
мери ла која могу да одре де да ће један
адво кат доби ја ти само тешка кри вич на
дела, а дру ги она за која су про пи са не
мале казне. Пре ма Зако ну о адво ка ту -
ри, Зако ни ку о кри вич ном поступ ку и
Зако ну о пар нич ном поступ ку, није про -
пи са на поме ну та раз ли ка, па би тре ба -
ло да се адво ка ти анга жу ју на осно ву
спи ска који доста вља над ле жна комо -
ра. Ми инси сти ра мо на томе! Било је
поја ва да одре ђе не суди је или слу жбе -
ни ци у инсти ту ци ја ма и уста но ва ма
сма тра ју да неки адво ка ти не зна ју одре -

ђе ну мате ри ју, али апсо лут но не спа да
у њихо ву ком пе тен ци ју да то про це њу -
ју – јасан је пред сед ник пан че вач ког
огран ка, који пона вља да мери ла мора -
ју да буду про пи са на зако ном или неким
дру гим актом, што сада није слу чај.

Одсту па ње од пра ви ла фру стри ра
Режа каже да је било неко ли ко саста -
на ка с поли ци јом, суди ја ма, тужи о ци -
ма и њихо вим заме ни ци ма на ову тему.

– Они пози ва ју адво ка те пошто неко
изја ви да не може да анга жу је бра ни о -
ца, а одбра на је оба ве зна по слу жбе ној
дужно сти, што је слу чај за кри вич на
дела за која је про пи са на казна од десет
и више годи на затво ра и за мало лет -
ни ке. Тра жи мо да се у тим и дру гим
инсти ту ци ја ма одре де по јед но или два
лица која ће нас пози ва ти, и то она
што су позна та адво кат ској орга ни за -
ци ји по име ну и пре зи ме ну, како бисмо
ми у сва ком тре нут ку могли да про ве -
ри мо да ли се спи ско ви пошту ју. Међу -
тим, до тога досад није дошло, стал но
нас зове неко дру ги, не саоп шта ва ју ћи
нам да ли смо на реду – при ча он.

Про се чан однос изме ђу слу ча је ва
које адво кат доби ја по слу жбе ној
дужно сти и оних које води као иза -
бра ни бра ни лац јесте један пре ма пет
и то вари ра. Режа наста вља:

– Међу тим, код поје ди них адво ка та
тај про це нат је мањи, а код неких дру -
гих мно го већи! Било је и има још
увек ових дру гих екс тре ма и бори мо
се про тив тога. Не желим да при чам о
кон крет ним име ни ма, али доби ја ли
смо изве шта је из којих се види да се,
нај јед но став ни је рече но, не пра ти азбуч -
ни ред. Сва ко одсту па ње од пра ви ла
да сви доби ја мо јед нак број и под јед -
на ко тешке пред ме те фру стри ра већи -
ну адво ка та. На нашим интер ним
састан ци ма коле ге су изно си ле подат -
ке да међу нама има оних што засту -
па ју и јав не уста но ве и пред у зе ћа толи -
ко често да то упа да у очи. Нека да су
посто ја ли тзв. тен де ри за адво кат ске
услу ге, па су поје дин ци нуди ли услу ге
дра стич но испод адво кат ске тари фе,
што је дисци плин ски пре кр шај.

Потре бу да се пра ви ли ма игре регу -
ли ше област о којој је гово рио, Сло бо -
дан Режа сма тра за вео ма важну у адво -
ка ту ри. Ово што се сада деша ва није
про тив за ко ни то, али адво ка ти сма тра -
ју да је непра вич но. Нарав но, сло бод -
но тржи ште услу га мора да оста не
упра во то. С. Трај ко вић
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Како годи не про ла зе, све чешће се
може чути да људи про сла вља ју Нову
годи ну код куће с поро ди цом. Висо -
ке цене про сла ва „нај лу ђе ноћи” одре -
ди ле су да се све више окре ће мо све -
ча ним поро дич ним вече ра ма и да
испра ћа мо ста ру годи ну уз неки при -
го дан теле ви зиј ски про грам. Ове вече -
ри већи на TB ста ни ца нуди музич ке
про гра ме, које често нази ва мо „опште -
на род но весе ље”, али с обзи ром на то
да сви има мо неки вид каблов ске
теле ви зи је, избор је вели ки, па се
често опре де љу је мо и за неки добар
пра знич ни филм.

Ове годи не ће у нашем гра ду, после
два де сет годи на, бити орга ни зо ван
дочек нове годи не, па за оне који
нису до сада сми сли ли шта ће ради -
ти ове вече ри, један од пред ло га је
шет ња до ули це ново го ди шње чаро -
ли је, где ће од 22 сата насту па ти там -
бу ра шки орке стар „Чин гри ја”, а од
23 сата поп-бенд „Лагу на”.

Пита ли смо и наше сугра ђа не какви
су њихо ви пла но ви за дочек нове
годи не.

МИЛАН ГАЋЕ ША, 
ауто-меха ни чар:

– Не пла ни ра мо ништа посеб но.
Про сла ви ће мо је супру га и ја с децом.
Има ће мо све ча ну вече ру, а у поноћ
чести та ње. Веро ват но ћемо гле да ти
и теле ви зи ју.

МИРО СЛА ВА МАЈИЋ, пен зи о нер ка:
– Оба ве зно спре ма мо вече ру и за

ову и за пра во слав ну Нову годи ну, а
гости ће ми доћи сутра дан. У самој
вече ри доче ка гле дам поне кад неке
фил мо ве, али не на теле ви зи ји, већ
на интер не ту. Не допа да ми се ново -
го ди шњи про грам. И ника да ми се
није сви ђао, слу шам 1. јану а ра кон -
церт из Беча.

ДРА ГАН ВУЈА ЧИЋ, 
нови нар:

– За Нову годи ну ћу бити код куће
са супру гом и уну ци ма и тру ди ће мо
се да се про ве де мо на нај леп ши могу -
ћи начин. Сво ју љубав ћу поде ли ти
са уну ци ма и сво јом супру гом, која је
нај леп ша и нај бо ља на све ту.

ДРА ГАН ОСТО ЈИЋ, пен зи о нер:
– Још немам план. Можда ћу бити

код куће, а жена ће ићи у удру же ње
пен зи о не ра. Веро ват но ћу гле да ти
неки теле ви зиј ски про грам.

МИЛИ ЦА МИЛО ШЕ ВИЋ, 
неза по сле на:

– Углав ном је исто сва ке годи не.
Живим сама са сином, а он про сла -
вља Нову годи ну с дру штвом. Нека да
орга ни зу јем дочек с при ја те љи цом,
па ћу веро ват но, за про ме ну, оти ћи
до Вршца.

МАРИ НА МАР КО ВИЋ, вој но лице:
– Има мо вече ру и при ред бу за децу.

Доћи ће Деда Мраз да нас посе ти,
деца ће доби ти паке ти ће и дру жи ће -
мо се с поро ди цом. После седам годи -
на први пут ћемо гле да ти и теле ви -
зиј ски про грам, а ако не буде ништа
зани мљи во, потру ди ће мо се да напра -
ви мо нешто у нашој орга ни за ци ји да
нам буде лепо.

Анке ти ра ла Мир ја на Марић 
Велич ко вић

Д. ОСТОЈИЋД. ВУЈАЧИЋ М. МИЛОШЕВИЋ М. МАРКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО ЋЕТЕ ПРО ВЕ СТИ НОВУ ГОДИ НУ?

Код куће у поро дич ној атмос фе ри

М. МАЈИЋМ. ГАЋЕША

ХРОНИКА

САША ЛЕВ НА ЈИЋ „НАЈ ВРЕД НИ ЈИ”

Како Режа из коле ги јал них раз ло га није желео да гово ри о кон крет ним

име ни ма, подат ке о бро ју пред ме та потра жи ли смо из дру гих поу зда них

изво ра. Јед но име – Саша Лев на јић – иско чи ло је на два места.

Прво: он је као адво кат у послед њих десет годи на, изу зев ско ро две

годи не коли ко је про вео на пози ци ји помоћ ни ка гра до на чел ни ка, водио

704 пред ме та у пан че вач ком пра во су ђу, а само у 2017. годи ни, до сре ди -

не новем бра, рав но сто ти ну. Поре ђе ња ради, дво ји ца иза њега нај че шће

поми ња них адво ка та за деце ни ју су успе ли да обра де 129 одно сно 111

слу ча је ва на суду. Дру го: како смо сазна ли, Лев на јић je за пред ста вља -

ње јав них пред у зе ћа пред судом донедавно доби јао месеч ни пау шал. За

засту па ње фир ми под капом локал не само у пра ве при мао је до сада од

6.000 до 25.000 дина ра месеч но. Чак и током јану а ра када нико не ради.

– Један од раз ло га што се адво ка ти
осе ћа ју лоше, јесте тај што се посло -
ви по слу жбе ној дужно сти у инсти ту -
ци ја ма – као што су судо ви, поли ци -
ја, поре ске упра ве, тужи ла штва, цен -
три за соци јал ни рад и дру ге – не
доби ја ју на тран спа рен тан начин. Од
2010. до 2012. годи не пан че вач ки
огра нак је то поку шао да реши систе -
мат ски: фор ми ран је кол-цен тар који
је једи ни посе до вао спи сак свих адво -
ка та што су се опре де ли ли за засту -
па ње и одбра не по слу жбе ној дужно -
сти. У том пери о ду смо ми на позив
слу жбе них лица из поме ну тих инсти -
ту ци ја зва ли адво ка та који је по реду
на спи ску, па је било јако мало при -
ту жби коле га на посту пак доде ле
таквих пред ме та.

Пра вил но рас по ре ђи ва ти!
Међу тим, сту па њем на сна гу новог
Зако ни ка о кри вич ном поступ ку, Висо -
ки савет суд ства и Мини стар ство прав -
де зау зе ли су ста но ви ште које није
било оба ве зу ју ће, али је ишло ка томе
да адво ка ти не могу да држе те спи -
ско ве, већ да тре ба да их дају инсти -
ту ци ја ма.

Могу да посто је зло у по тре бе

Фор ми ра ти кол-цен тар на
нивоу покра ји не

Тари фа раз ли чи та 
у зави сно сти од тежи не
кри вич ног дела

Огра нак адво кат ске комо ре Вој во ди -
не у Пан че ву поред нашег гра да покри -
ва још град Вршац и пет општи на:
Белу Цркву, План ди ште, Кова чи цу,
Опо во и Али бу нар. Тре нут но је 245
адво ка та упи са них у име ник огран ка,
а пред се да ва му Сло бо дан Режа.

Ново го ди шњи пра зни ци били су
добар повод да с њим пораз го ва ра мо
о акту ел но сти ма из те важне бран ше.

Изгу бљен вели ки дело круг рада
Он каже да се ста ње у Адво кат ској
комо ри Вој во ди не кон со ли до ва ло после
избо ра спро ве де них у сеп тем бру.

– Про блем који смо има ли око
годи ну дана раз ре шен је: прет ход но
руко вод ство је спро во ди ло само во љу
у одно су пре ма дру гим комо ра ма, у
који ма је тако ђе на чело дошло легал -
но иза бра но руко вод ство. Пан че вач -
ки огра нак је увек имао редов не избо -
ре; у прет ход на два ман да та, седам
годи на, био сам пред сед ник, али сам
се кра јем 2016. годи не пову као јер
сам тада постао и члан УО АКВ. Међу -
тим, десио се несре ћан слу чај – коле -
га Сло бо дан Коцо ље вац, који је иза -
бран за новог пред сед ни ка, изне на да
је пре ми нуо, па сам на пред лог коле -
га овог окто бра поно во пре у зео руко -
во ђе ње локал ним огран ком – при ча
Режа.

У Вој во ди ни и Срби ји у цели ни,
пре ма њего вом мишље њу, адво ка ти
су, почев од уво ђе ња јав них извр ши -
те ља и затим чиње ни це да су одре ђе -
не посло ве пре у зе ли јав ни беле жни -
ци, изгу би ли при лич но вели ки дело -
круг рада. Обја шња ва:

– Самим тиме су им при хо ди мањи,
а с обзи ром на то да нема више ни
запо шља ва ња по фир ма ма, обим посла
се сма њио. Зна мо и да гра ђа ни више
нема ју еко ном ску сна гу као нека да,
па се адво ка ту ра у јед ном свом делу
бори за голу егзи стен ци ју.

Режа каже да је то сва ко днев на тема
на састан ци ма. Дода је:

О АДВО КА ТУ РИ СА СЛО БО ДА НОМ РЕЖОМ, ПРЕД СЕД НИ КОМ ОГРАН КА АДВО КАТ СКЕ КОМО РЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ У ПАН ЧЕ ВУ

НЕТРАН СПА РЕНТ НОСТ ИЗА ЗИ ВА НЕЗА ДО ВОЉ СТВО

ОДБОР НИ ЦИ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ СКУП ШТИ НЕ ОДЛУ ЧИ ЛИ

Град ски буџет 5.190.000.000
дина ра

» Наставак са стране 1
Она је гово ри ла о рекон струк ци ји
амбу лан те у Доло ву и нагла си ла је да
се радо ви спро во де по пред ви ђе ном
пла ну, без кашње ња. Дода ла је да је
рекон струк ци ја моста у Банат ском
Бре стов цу ушла у план посло ва за
иду ћу годи ну и обја сни ла због чега
није до сада завр ше на.

Пре ма њеним речи ма, тај обје кат
због нема ра прет ход не локал не вла -
сти није био упи сан у ката стар, што
сада мора да се испра ви, јер сада шња
локал на власт, како је рекла, жели да
одго вор но врши сво ју функ ци ју и ради
у скла ду са закон ским одред ба ма.
Вит ма но ва је обја сни ла и каква је
ситу а ци ја у вези са Ули цом Дими -
три ја Туцо ви ћа.

Рекла је да је у току изра да про јект -
не доку мен та ци је на осно ву које ће она
бити рекон стру и са на. Иста кла је да је
то сигур но и да ће тај посао доћи на
ред чим се завр ше неки дру ги који су у
овом тре нут ку важни ји за наш град.

Одбор ни ци ма град ске скуп шти не
обра ти ла се и Јели ца Петро вић, одбор -
ни ца СРС-а. Она је скре ну ла пажњу
на то да је у град ском буџе ту за иду ћу
годи ну пред ви ђе на вели ка сума нов -
ца (око 363 мили о на дина ра) за рад
невла ди них орга ни за ци ја иако оне то,
по њеним речи ма, не заслу жу ју.

У настав ку свог гово ра Петро ви ће ва
је под се ти ла на то да су недав но сви
запо сле ни у град ским јав ним кому нал -
ним пред у зе ћи ма доби ли ван ред не позај -
ми це од 25.000 дина ра. Дода ла је да се
то не одно си на запо сле не у АТП-у,
пита ла због чега су они запо ста вље ни и
да ли је у реду што је било тако.

Зоран Јова но вић из ДС-а оспо рио је
кон ста та ци ју Срђа на Гла мо ча ни на да
је ДОС 5. окто бра 2000. годи не дошао
на власт захва љу ју ћи томе што је извр -
шио пуч. Нагла сио је да то није исти на
и додао да је Сло бо дан Мило ше вић тада
зба чен с вла сти захва љу ју ћи сло бод но
изра же ној вољи гра ђа на иска за ној на
демо крат ски спро ве де ним избо ри ма.

У дру гом делу свог гово ра Јова но -
вић је поста вио пита ње има ли сми сла
да локал на власт у Пан че ву и одбор -
ни ци Скуп шти не гра да одлу чу ју о буџе -
ту ако се узме у обзир да се одлу ке о
све му у Срби ји доно се у врху држа ве.

У настав ку сед ни це одбор ни ци су
одби ли аманд ма не на буџет које је под -
нео њихов коле га Нико ла Ћур чин. Он
је тра жио да се новац с неких став ки
пре у сме ри за опре ма ње школ ских каби -
не та, побољ ша ње без бед но сти и усло ва
рада у шко ла ма, као и за сти му ли са ње
осни ва ња нових при ват них фир ми.

Ћур чин је посеб но заме рио то што
су, пре ма њего вим речи ма, у град -
ском буџе ту за иду ћу годи ну одво је не
вели ке суме за Реги о нал ну раз вој ну
аген ци ју „Јужни Банат”. Додао је да
нема инфор ма ци ја о томе шта она
ради и који су њени резул та ти.

У кри ти ка ма на рачун те аген ци је
при дру жио му се Дејан Јова но вић. Рекао
је да је, изме ђу оста лог, у буџе ту за
иду ћу годи ну пред ви ђен новац за купо -
ви ну новог ауто мо би ла мар ке „шко да”
који би кори сти ли запо сле ни у аген ци -
ји. Јова но вић је упо ре дио то са слу ча -
јем „ново го ди шња јел ка” у Бео гра ду и
рекао да је новац за обе инве сти ци је
испла ни ран дале ко од очи ју јав но сти и
без мно го инфор ма ци ја. М. Г.



„Елек тро мре жа Срби је”
пусти ла је у рад дале ко вод
Пан че во –Ре ши ца у Руму ни ји
у четвр так, 21. децем бра.
Дале ко вод од шезде сет осам
кило ме та ра део је капи тал -
ног елек тро е нер гет ског про -
јек та под нази вом „Тран сбал -
кан ски кори дор за пре нос
стру је”, чија је укуп на вред -
ност 27 мили о на евра.

Тран сбал кан ски кори дор ће
дале ко во ди ма спо ји ти Руму -
ни ју, Срби ју, БиХ, Црну Гору
и Ита ли ју. Он иде од Реши це
у Руму ни ји до Пан че ва, Обре -
нов ца и Баји не Баште, затим
до Пље ва ља у Црној Гори и
Ластве и онда испод мора до
Вила но ве у Ита ли ји. У Срби -
ји један део иде до Кра гу јев -
ца и Кра ље ва, а дру ги до Више -
гра да у Репу бли ци Срп ској.

ЕМС је гра дио део ни цу дале -
ко во да од тра фо ста ни це „Пан -

че во 2” до румун ске гра ни це.
На тра си дугој шезде сет осам
кило ме та ра подиг ну та су две -
ста три сту ба, а посао је завр -
шен три месе ца рани је него
што је пла но ви ма било пред -
ви ђе но. Вред ност те део ни це
изно си ла је 24,7 мили о на евра.
Цело ку пан про је кат финан си -
ран је сред стви ма ЕМС-а, а
изво ђа чи радо ва су дома ће
ком па ни је. 

Кабл дуг 455 кило ме та ра,
сна ге 400 кило вол ти, испод
мора ће пре но си ти стру ју из
бал кан ских зема ља до Ита -
ли је.

ТРАН СБАЛ КАН СКИ КОРИ ДОР ОД ПАН ЧЕ ВА ДО РУМУ НИ ЈЕ

Пуштен у рад дале ко вод

На све ча ној сед ни ци Скуп шти -
не При вред не комо ре Срби је
одр жа ној пре неде љу дана уру -
че не су годи шње награ де ком -
па ни ја ма и поје дин ци ма који
су радом, анга жо ва њем и резул -
та ти ма пру жи ли вели ки допри -
нос раз во ју срп ске при вре де. У
кате го ри ји успе шних при вред -
ни ка награ ђен је Миро слав
Алек са, осни вач и вла сник ком -
па ни је „Алмекс” из Пан че ва.

У кате го ри ји при вред них дру -
шта ва награ ђе ни су „Елик сир”

Пра хо во, Фабри ка кар то на Умка,
„FALKE Serbia” Леско вац, ГОША
ФОМ Сме де рев ска Палан ка,
„Grundfos” Срби ја из Инђи је,
Инду стри ја меса „Топо ла” из
Бач ке Топо ле, „YU Agent” Без -
дан, лив ни ца „Le Belier” Кикин -
да, „LEONI Wiring Systems Sout-
heast” Про ку пље, „Messer Teh-
nogas” Бео град, „Мил коп” Рашка,
НИС Нови Сад, „Пештан” Буко -
вик, „Tigar Tyres” Пирот,
„TRAYAL кор по ра ци ја” Кру ше -
вац и „Зор ка – Кера ми ка” Шабац.

Укуп но је доде ље но четр де -
сет јед но при зна ње у чети ри
кате го ри је – једа на ест јуби лар -
них награ да, шесна ест при -
вред ним дру штви ма, три на ест
поје дин ци ма и Награ да за
допри нос инфор ми са њу јав но -
сти о посло ва њу при вре де и
Комо ре.

Овом при ли ком Скуп шти на
ПКС усво ји ла је план рада
комо ре за 2018. годи ну, финан -
сиј ски план и дру ге одлу ке
важне за рад и ефи ка сно функ -

ци о ни са ње једин стве ног комор -
ског систе ма. Пре сед ни це
Скуп шти не ПКС одр жа на је
сед ни ца Управ ног одбо ра ПКС,
на којој су усво је ни Послов ник
о раду Пар ла мен та пред у зет -
ни ка, Пра вил ник о оце њи ва њу
запо сле них у ПКС, одлу ка о
фор ми ра њу Саве та за сарад њу
нау ке и при вре де ПКС и одлу -
ка о осни ва њу При вред них дру -
шта ва ПКС – Послов не ака де -
ми је и Цен тра за диги тал ну
тран сфор ма ци ју.

Јав ни позив за ИПАРД под -
сти ца је за инве сти ци је у физич -
ку имо ви ну пољо при вред них
газдин ста ва – купо ви ну нове
меха ни за ци је и опре ме рас пи -
сан је ових дана. Да би доби ли
сред ства, заин те ре со ва ни тре -
ба да се прво при ја ве ради одо -
бра ва ња пра ва на под сти ца је.

Рок за под но ше ње зах те ва за
одо бра ва ње пра ва на под сти -
ца је је од 25. децем бра 2017.
годи не до 26. фебру а ра 2018.
годи не. Јав ни позив за купо -
ви ну нових трак то ра биће рас -
пи сан 4. јану а ра, а рок за под -

но ше ње зах те ва биће од тог
дана до 26. фебру а ра.

Виси на под сти ца ја изно си од
60 до 80 одсто, у зави сно сти од
тога да ли је под но си лац мла ди
пољо при вред ник, да ли се пољо -
при вред но газдин ство нала зи у
пла нин ском под руч ју и да ли се
инве сти ци ја одно си на упра вља -
ње отпа дом и отпад ним вода ма.

Обу хва ће ни су сек то ри мле -
ка, меса, воћа и повр ћа и оста -
лих усе ва (одре ђе не врсте жита -
ри ца и инду стриј ског биља).

Изно си под сти ца ја које кори -
сник може оства ри ти у сек то -

ри ма воћа и повр ћа и у сек то -
ру оста лих усе ва могу бити од
5.000 до 700.000 евра, а за сек -
то ре мле ка и меса од 5.000 до
1.000.000 евра.

При хва тљи ве инве сти ци је и
тро шко ви одно се се на купо ви -
ну нове меха ни за ци је, опре ме и
трак то ра и опште тро шко ве (тро -
шко ви за при пре му про је ка та и
тех нич ке доку мен та ци је).

Дета љан текст јав ног пози ва,
пра вил ник и пра те ћи при ло зи
доступ ни су на интер нет стра -
ни ци Мини стар ства пољо при -
вре де, шумар ства и водо при -

вре де http://www.minpolj.gov.rs,
као и на интер нет стра ни ци
Упра ве за аграр на пла ћа ња
http://uap.gov.rs/javni-pozivi-
ipard/.

Инфор ма ци је о рас пи са ном
јав ном пози ву могу се доби ти
и путем теле фо на, пози ва њем
Инфо-цен тра Мини стар ства
пољо при вре де, шумар ства и
водо при вре де на бро је ве
011/26-07-960 и 011/26-07-961,
као и кон такт-цен тра Упра ве
за аграр на пла ћа ња 011/30-20-
100 и 011/30-20-101, сва ког
рад ног дана од 7.30 до 15.30.

Он је иста као да је вео ма
важно раз ви ти и послов не нави -
ке, а да је мали бизнис пра ви
начин да то савла да мо.

По јав ном пози ву пру жа о ци -
ма услу га за уче шће у Про гра -
му за подр шку почет ни ци ма у
бизни су (прав но- финан сиј ско
саве то ва ње у посло ва њу) при -
сти гле су три при ја ве, од којих
је јед на била непот пу на, а од
дру ге две иза бра на је аген ци ја
„Конект 1997” Пан че во, која је
има ла нај бо љу пону ду.

Пред ви ђе на сред ства за меру
прав но-финан сиј ско саве то ва -
ње изно се 1.698.556 дина ра, а
биће испла ћи ва на на месеч -
ном нивоу на осно ву Изве шта -
ја о пра ће њу кори сни ка суб -
вен ци ја.

Милен ко Чуч ко вић је наја -
вио да ће у наред ној годи ни,
поред доса да шњих осам (сајам
запо шља ва ња, струч на прак са,
јав ни радо ви...), бити покре ну -
те још две мере у обла сти запо -
шља ва ња, и то у обла сти жен -
ског пред у зет ни штва и помо ћи
за запо шља ва ње жена ста ри јих
од педе сет осам и мушка ра ца
ста ри јих од шезде сет годи на.

Суб вен ци о ни са но је пет на ест
лица изно си ма у распо ну од
две ста хиља да дина ра до чети -
ри сто хиља да дина ра. Листа је
доне та на осно ву кри те ри ју ма
који су за ову годи ну при о ри те -
ти, а то су осе тљи ве кате го ри је
лица, ИТ сек тор, про из вод на
делат ност и поспе ши ва ње занат -
ских делат но сти. Узе те су у обзир
и чиње ни це да ли је неко у
послед ње три годи не добио суб -
вен ци је по овом осно ву, a небла -

Мани фе ста ци ја „У боја ма
руја” одр жа ва се већ тра ди -
ци о нал но на Чар да ку у
Дели блат ској пешча ри ско -
ро јед ну деце ни ју. Исто
толи ко је посто ја ла као
пешач ка акци ја у орга ни за -
ци ји Пла ни нар ског дру штва
„Јеле нак” из Пан че ва.

Наста ла је гото во слу чај -
но, када су Дели блат ску
пешча ру и њене пре де ле
истра жи ва ли заљу бље ни ци
у при ро ду Бра ти слав Сто ја -
но вић и Милан Глу мац.
Игром слу ча ја њих дво ји ца
су се нашли почет ком окто -
бра дав них деве де се тих годи -
на про шлог века у под руч ју
Црни врх, првом под руч ју
Дели блат ске пешча ре које
је зашти ће но, и то од 1912.
годи не (у то вре ме је Дели -
блат ска пешча ра при па да -
ла Аустро у гар ској монар хи -
ји). Пре де ли про ша ра ни кле -
ком и црве ним рујем оста -
ви ли су сна жан ути сак на
два посе ти о ца и покре ну ли

су их да пра те траг овог
фено ме на, који их је у наред -
ним годи на ма довео пре ко
пре де ла Рује ве урви не све
до Чар да ка. По овом фено -
ме ну који меди те ран ска биљ -
ка руј у игри при ро де мили -
о ни ма годи на при ре ђу је
током два де се так дана окто -
бра, доби ла је име акци ја, а
касни је и мани фе ста ци ја.
Поред кле ке, и руј је само -
ни кла биљ ка у Дели блат ској
пешча ри, при сти гла путе ви -
ма Нере, Кара ша и дру гих
река, с Црног мора.

Уз пуно љуба ви, орга ни -
за то ри ове тури стич ко-
рекре а тив не мани фе ста ци -
је од шуме су успе ли да угле -
да ју дрво, а од дрве та тури -
стич ки про из вод.

Касни је је у пре де лу Чар -
да ка обе ле жен ком плекс
пешач ких ста за, па се данас
сва ке годи не у окто бру на

том месту оку пља ју хиља де
посе ти ла ца да ужи ва ју у
лепом погле ду и чистом
вазду ху, а при чу о рују тре -
ба надо гра ди ти и њего вим
леко ви тим свој стви ма. Само
ове годи не на јуби лар ној,
десе тој мани фе ста ци ји „У
боја ма руја”, која је одр жа -
на 7. и 8. окто бра, било је
при сут но око 2.300 људи,
међу који ме је било 1.500
деце. Дета љан про грам ово -
го ди шње мани фе ста ци је
може те виде ти на сај ту Пла -
ни нар ског дру штва „Јеле -
нак” (www.jelenak.rs) у одељ -
ку „План акци ја / У БОЈА -
МА РУЈА 07. 10. 2017. (субо -
та)”, где орга ни за то ри дају
кори сне инфор ма ци је у вези
с про гра мом, начи ном тран -
сфе ра, цена ма и упла та ма
за уче шће. Орга ни за то ри
упу ћу ју уче сни ке и на неке
од зна чај них напо ме на, као
што су ноше ње пија ће воде,
јер је у Пешча ри нема, али
и то да сви који уче ству ју,

ода бе ру дужи ну пешач ке
руте пре ма соп стве ној про -
це ни и одго вор но сти, у
одно су на сво је пси хо фи -
зич ке могућ но сти и здрав -
стве но ста ње. За ауто ре овог
тек ста можда је нај за ни -
мљи ви ја пору ка орга ни за -
то ра уче сни ци ма: „Сва ки
уче сник је дужан да се при -
др жа ва пла ни нар ске ети ке
и упут ста ва орга ни за то ра.
Чувај те при ро ду, сме ће
носи те са собом, не бацај те
у при ро ди”.

Како бисте се и сами уве -
ри ли у лепо ту и еду ка тив ни
карак тер ове мани фе ста ци -
је, при пре ми те се за наред -
ни скуп, који ће по тра ди -
ци ји бити одр жан у првој
дека ди окто бра у пре де лу
Дели блат ске пешча ре позна -
том као Чар дак, уда ље ном
седам кило ме та ра од Дели -
бла та.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мани фе ста ци ја
„У боја ма руја”

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ЗА ПРО ГРАМ САМО ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

СВЕ ЧА НО УРУ ЧЕ НИ УГО ВО РИ
Пет на ест буду ћих
пред у зет ни ка

Нове мере помо ћи
при запо шља ва њу од
наред не годи не

У Град ској упра ви Пан че во у
уто рак, 26. децем бра, гра до на -
чел ник Саша Павлов и Милен -
ко Чуч ко вић, члан Град ског
већа заду жен за под руч је рада,
запо шља ва ња и соци јал не поли -
ти ке, уру чи ли су уго во ре на
осно ву којих се доби ја ју суб -
вен ци је за само за по шља ва ње.

У окви ру Локал ног акци о -
ног пла на за запо шља ва ње Гра -
да Пан че ва за 2017. годи ну
рас пи сан је јав ни позив за
доде лу суб вен ци ја почет ни ци -
ма у бизни су за само за по шља -
ва ње у 2017. годи ни. Суб вен -
ци је за само за по шља ва ње доде -
љу ју се неза по сле ним лици ма
с циљем запо чи ња ња соп стве -
ног посла, одно сно ради пру -
жа ња подр шке ново о сно ва ном
при вред ном субјек ту, у јед но -
крат ном изно су до пет сто
хиља да дина ра.

го вре ме не и непот пу не при ја ве
нису узе те у обзир, као ни суфи -
ци тар на зани ма ња.

– Поро дич ни бизнис је будућ -
ност при вред ног раз во ја наше
држа ве. То је модел по којем
су изгра ђе не напред не земље
Европ ске уни је, које су на овај
начин раз ви ле сво ју при вре ду.
Он је добар јер је при ла го дљив
про ме на ма на тржи шту, за раз -
ли ку од вели ких систе ма –
рекао је гра до на чел ник.

ПОД СТИ ЦА ЊЕ ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА У ФИЗИЧ КУ ИМО ВИ НУ

Јав ни позив за купо ви ну нове меха ни за ци је

ГОДИ ШЊЕ НАГРА ДЕ ПРИ ВРЕД НЕ КОМО РЕ СРБИ ЈЕ

Награ да за пан че вач ког при вред ни ка
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December tizenhatodikán tartották meg
a dél-bánsági Fejértelepen a régió karácsonyi
szokásait és betlehemes játékait felelevenítő
találkozót. A vándor jellegű összejövetel
szervezését 2008 és 2012 után immár har-
madízben vállalta fel a helyi Ady Endre
Kultúregyesület. 

A Delibláti-homokpuszta peremén is fog-
ható még magyar töltetű életjeladás. Nevez-
hetnénk nyugodt lelkiismerettel ezen ál-
lapotot a benne élők szélmalomharcának
is. Pontosabban mindazokénak, akik -
noha már régen nem hisznek a csodákban,
küzdelem nélkül mégsem kívánnak fél-
reállni. A dél-bánsági magyar művelődési
egyesületek téli találkozójából az idén
sem maradt el a tömegesség jelző. A kö-
zelről és távolból érkezők fellépéséhez a
fejértelepi Nagyszálloda terme biztosított
befogadó helyszínt, a csoportok rákészü-
léséhez pedig a falu különböző pontjain
keresendő, működési engedélyszámmal
is rendelkező objektumok. A nyitányt
egy, az idei Szent László-év keretében
útjára bocsájtott Tiszta hittel, erős kézzel
elnevezésű vándorkiállítás adta, amely
Doroszló, Palics, Törökkanizsa és Teme-
rin állomások után érkezett Susarára.
Igen, a iatalabbja már csak így nevezi fa-
luját. Ráadásul egyre többen közülük már
a nagyvilágból hazagondolva... A rend-
hagyó tárlat tizenegy nagyképen keresztül
mutatta be a Kárpát-medence két ma-
gyarországi, hat felvidéki és három erdélyi
településén készült Szent László-freskók
fénybeírt lenyomatát. Az alkotások Móser
Zoltán Balogh Rudolf-díjas festőművész
fotóinak felhasználásával készültek, Ma-
gyarország Miniszterelnöksége Nemzet-
politikai Államtitkársága, valamint a Pro
Patria Egyesület védnökletével. A köz-
szemlére helyezett pannókról és azok üze-
netéről Alföldi András, az idei betlehe-
mes találkozót szervező helybéli Ady
Endre Kultúregyesület elnöke szólt. A
fertályórával később rajtoló ünnepi műsor-
hoz Kovács Elvira parlamenti képviselő
asszony, illetve az MNT-t képviselő Sala-
mon Géza székelykevei iskolaigazgató fű-
zött alkalmi gondolatokat. Névreszóló

nem! Úgy vélem, mindnyájan képesek
vagyunk erre. Más világot teremteni. Ma-
gunk és embertársaink számára. Biza-
kodva egyúttal abban is, hogy talán egy
nem is oly távoli jövőben a különböző
helyzetkörülményekből érkező dél-bánsági
anyanyelvápolós gyermekek is meg tudják
majd értetni magukat egymással. Mégpe-
dig azon a nyelven, melyet őseik hoztak
magukkal anno erre a tájra. Csekélyke
másfél-két évszázaddal ezelőtt. 
Alföldi András, Horváth Gizella, Nyitrai
Marianna, a Petői Sándor Program al-
dunai ösztöndíjasa, Moldvai Károly, Nem-
csek Klaudia, Nagy Mónika, Lőcsei Márta,
Német András, Deák Anna, Györi Sándor,
Túri Gergely, Lantos Ilona, Binecz Mar-
git és Kovács József. Ők az idei fellépő
csoportokat felkészítő pedagógusok
és/vagy művészeti vezetők, akik nélkül a
bemutatott színpadi produkciók aligha
valósulhattak volna meg. 
„Légy boldog, örvendjen a lelked, meg-
született, ki megvált majd téged!” – Ezek-
kel, a publikummal közösen többször is
elénekeltetett sorokkal zárult az idei
betlehemes találkozóra készített aján-
dékkoncert. A fináléban – a budapesti
Hagyományok Háza főszervezésében a
Fábri-Ivánovics Tünde (Népművészet
Ifjú Mestere, Szeged Kultúrájáért Arany-
gyűrűvel kitüntetett, Kölcsey Emlékérem-
mel jutalmazott, Vass Lajos Nagydíjas
népdalénekes, népdalénekes előadómű-
vész, népi ének tanár), Fábri Géza (Bács-
Kiskun megye Művészeti Díjas, Szeged
Megyei Jogú Város Alkotói Díjas, Pár-
huzamos Kultúráért Életmű Díjas kob-
zos előadóművész, koboz és népi pengetős
hangszertanár) és Molnár Előd Balázs
(népi furulyás, táncos, kiadványszerkesz-
tő) felállású, 2005-ben alapított Mentés
Másként Trió együttes mutatkozott be.
Vidékjáró hangversenysorozatuk fejérte-
lepi repertoárjára csángóföldi népdalo-
kat és megzenésített verseket, illetve egy
hangulatos táncházat helyeztek. A jegy-
zetünkben is méltatott kulturális kísé-
rőrendezvények vajdasági körútját a Vaj-
dasági Magyar Művelődési Intézet ko-
ordinálta. 

Martinek Imre

A XXI. DÉL-BÁNÁTI KARÁCSONYI SZOKÁSOK ÉS BETLEHEMES JÁTÉKOK TALÁLKOZÓJA

MÉGIS MOZOG...

köszöntők hangzottak el továbbá e ren-
dezvényt saját szívügyének tekintő ma-
gán- és közéleti személyek, valamint in-
tézmények felé. Végül – közvetlenül a
szerb és a magyar himnusz intonálása
előtt, a regisztrált fellépők számára készített
meglepetéscsomagok is kiosztásra kerültek.
Ez utóbbiak elkészítését a Belgrádi Magyar
Nagykövetség védnökölte.
Fejértelep, Udvarszállás, Székelykeve, Her-
telendyfalva, Sándoregyháza, Torontálvá-
sárhely, Versec, Kevevára és a Dél Pacsirtái
Gyermekkórus. Eppur si muove... (Mégis

mozog...) Hála a mindnyájunk élete fölött
őrködő Gondviselésnek, a Tőle kölcsön-
kapott fénysugaraknak még mindig van
erejük. Erejük, hogy általuk ott is lehes-
sen világos, ahol már egy ideje nagyon
sötét van. Sajátos színfoltként voltak to-
vábbá jelen a tiszakálmánfalvi gyerekek
is eme rendezvényen, akik betlehemes
pásztorjátékot adtak elő. 
„Nem csak a hős teremthet más világot.”
– vallja Karácsonyi rapszódiájában Bar-
tha Csaba, a torontálvásárhelyi hetedikes
legénykék által megidézett költő. Valóban



Péntek  2017. december 29.

pancevac@pancevac-online.rs

II

GYERME KEK ÜNNE PE

MIKULÁS

Karácsonyra, a legs zebb ünne -
pre várakozva min den ki arra tö-
rekszik, hogy a gyere kek nek szép
és egyben alkal mi ajándékot ké-
szítsen. A könyvkedvelőknek
mega da tott a lehetőség szép aján-
dék választására Székelykevén,
ahol decem ber 14-én a Művelődési
Otthon kistermében könyvvásárt
szer vez tek. A szervező ez alka -
lom mal is a SZME CISZ volt az
adai Biac si Ervin könyvforgalma-
zóval együtt, aki az ünnep előtti
időszakban már több éve meglá-
togatja ezt a Dél-bánsági települést
és bemu ta tja a látogatóknak a ma-
gyarországi kiadóknál megje lent
magyar iro da lom legújabb kiad-
ványait a gyerme kek-, az ijúság-
és a felnőttek részére . 

A székelykevei Žar ko Zre nja -
nin Általános Iskolában folyama -

to san működik az iskolára felké-
szítő óvoda Bogos – Szőke Eri ka
óvónő vezetésével, ez év decem -
ber elsejétől pedig bein dult egy
új osztály a kis ebb gyere kek ré-
szére, amelyet Joó Kari na óvónő
vezet. Az óvónők úgy döntöttek,
hogy a szülőkkel és gyere kek kel
közösen bekapcsolódnak a ka-
rácsonyi vásárba olymódon, hogy
közösen állítják ki az elkészített,
kidíszített mézeskalács-díszeket
és gyermekjátékokat, amelyeket
megvásárlásra kínálnak fel aján-
dék nevében. 

A vásár 13 és 19 óra között
volt nyitva. A kínálat bőséges
volt és hisszük, hogy kedves
családtagjaik számára éppen
ezen a helyen választottak aján-
dékot. 

Lőcsei Ilo na

KÖNYVVÁSÁR SZÉKELYKEVÉN

A LEGS ZEBB KARÁCSONYI 
AJÁNDÉK

Ürményházán 2017. novem ber
utolsó szombatján 17. alka lom mal
tartották meg a Mit tudsz Torontál
vármegyéről? elne vezésű honi sme -
re ti és történel mi vetélkedőt, amely-
nek célcso por tja, az előző ver -
senyekhez hasonlóan, a magyar
tannyelvű általános iskolák felsős
tanulói vol tak. 
A ver seny fő szervezői és fő véd-
nökei a Vajdasági Magyar Peda-
gógusok Egyesülete, ille tve az ür-
ményházi Ijúsági Klub létrehívói
és működtetői vol tak. A megméret -
tetésen  tize negy háromfős csa pat
mérte össze tudását és rátermett-
ségét, 3 országból. Az anyaország-
ból Sze ged és Újsze ged, a romániai
Bánságból Kisi ra tos, a hazai csa -
pa tok pedig Torontáltorda, Ma-
gyarcsernye, Magyarit tabé, Ür-
ményháza, Székelykeve és Toron-
tálvásárhely képviselői vol tak.
Az idei ren dezvényt az Ürmény-
háza Helyi Közösségének tanács-
termében, ille tve a falu vadásze-
gyesületének székházában bonyo-
lították le. A foglalkozásokat Móricz
Elvi ra tanárnő készítette és vezet -
te, aki az Ürményházi Ijúsági Klub

elnöke, ille tve a VMPE társszer-
vezőjeként "dol go zik be" a szer -
vezésbe.
A diákformációk teljesítményeit
a mgr. Rontó Bozóki Judit törté-
nelemtanár, dr. Zakar Péter tör-
ténész, egyete mi tanár és Szatmári
Mihály képzőművész, tanár fel-
állású szakzsűri értékel te. A mind-
végig szo ros ver senyben  a har -
ma dik helyet az ürményházi le-

ánykák csa pa ta sze rez te meg, 49
pont tal. A legények „becsületét”
második helyezésükkel a kisi ra -
to si vendégek men tették, mind-
össze egy pont tal mara dva le az
idei ver seny legsikeresebbjeitől,
az 52 pon tos újsze ge di Tis za-par ti
leányok mögött. 
Az idei vetélkedő témája a telepí-
tésének 200. évfordulóját ünneplő
Ürményháza közössége volt, to-

vábbá az 1848/49-es szabadságharc
és for ra da lom nak vidékünkre vo-
natkozó eseményei. 
A Torontál vetélkedő megálmodója
Taka rits Róbert nagybec ske re ki
történelemtanár volt. A VMPE
védnöksége alatt 2000. május 19-
én a muzslyai Szervó Mihály Ál-
talános Iskolában szer vez te meg
az első vetélkedőt. 

Mar ti nek Imre

TÖRTÉNEL MI VETÉLKEDŐ

MIT TUDSZ TORONTÁL VÁRMEGYÉRŐL?

A város egy részében karácsonyt
egy kic sit másként ünne plik, mint
Pancsován általában. A késő éjje li
órákig ünne plik szen ve de je estéjét
és a karácsonyt is sok baráttal és
rokon nal töltik együtt.

Her te lendyfalván a karácsonyi
ünne pe ket hagyományos szokások
közepette ünne plik, amelyek több
mint egy évszázada kerültek e tá-
jakra. A szép szokásokat  az ittlakók
még min dig féltőn őrzik  és átadják
azo kat az ijabb korosztálynak is.

Szen ve de je estéjén a kora e sti
órákban a leg kis seb bek látogatják
meg a nagyszülőket, roko no kat,
barátokat,  az ajtó előtt hagyomá-
nyos karácsonyi éneket énekel nek,
majd a házba lépve sza val nak, ami-
ért vis zont  cukorkát, gyümölcsöt,
csokoládét, házi süteményt, sőt  já-
téksze re ket is kap nak. 

Her te lendyfalván a magyar ijúság
szen ve de je estéjét különleges módon
ünne pli. A legények csumáknak öl-
töznek fel. Az ősz folyamán az ijak
elkészítik az álarcokat, jel me ze ket.
A régi bundából készült, tol lak kal
és csen gettyűkkel díszített öltözéket
szen ve de je estén ves zik fel, ami kor
az utcákat  végigcsen ge tve meglá-
togatják a leányokat, barátnőket és
az álarc alól, elváltoztatott han gon
pus zit kérnek tőlük, ver senyezve
egymással, hogy ki tud a legtöbb
pus zit kic sal ni a lányoktól.  

A lányos apukák arra törekednek
főként, hogy a helyiségben, ahol
az ijúság tartózkodik, minél mele -
gebb legyen, mert akkor némelyik
legény eláll a szándékától, hogy
kic sa lja a lánytól a díjat, mert nagy
a hőség az álarc alatt. Abban az
eset ben, ha a leány nem isme ri fel
azt, aki az álarc mögött rej lik, meg
kell hogy ajándékoz za a legényt a
meg beszélt számú pus zi val.
Amennyiben pedig feli sme ri az
álarcost, az csalódottan marad a
megígért díj nélkül. Ez a hagyo-
mány apáról iúra száll még min -
dig és szen ve de je estéjén nincs
szebb zaj a csen gettyűk és kolom -
pok hangjánál, ami kor a legények
közelednek az utcán. 

A „csumázás“ hagyományára fel-
tételezhető, hogy a bibli ai törté-
netből ered, ami kor a pásztorok
hírdették Jézus Kris ztus születését.
Ezért a legények pásztoroknak öl-
tözve  díszítik magu kat tehénko -
lom pok kal és báránycsengőkkel,
kidíszített boto kat vis znek maguk -
kal, amelyen  szintén csengők  és
csen gettyűk (zergők) van nak. Az
arc eltakarásа és a  lányokkal való
kiegyezés a pus zikért nem olyan
régi hagyomány.  Azzal a szándékkal
ala kult ki, hogy a szen ve de je estére
is kiter je djen a vigasság, mert a
csumák ötven egynéhány évvel ez-

előtt kimon dot tan a karácsonyi
éneke sek bejelentőjeként men tek
és min den legényes csa pat ban
mindössze ket ten vol tak. Mivel a
legények többsége kívánta, hogy
járja az utcákat a kolom pok kal és
egyezke djen a lányokkal, ezt a szo-
kást spontánul kezdték gyako rol -
ni szen ve de je estéjén. 

Az utóbbi évek ben nem volt
olyan sok legény, mint például tíz
évvel ezelőtt, ami kor nem lehe tett
Her te lendyfal va utcáin menet köz-
ben beszélget ni, mert a csengők
han gja hal lats zott majd min den
udvarból és min den sarok mögül.
Azok a legények és lányok, akik
időközben öszeházasodtak és saját
gyerekük született, most tanítják
őket hogyan ünne plik karácsonyt
a magyar ottho nok ban. 

Az elmúlt szen ve de je estéjén az
utcákon kic siny csumák csen get -
tek végig, akik nek az öltözéke oly-
kor nehe zebb volt, mint ők maguk,
de vágyódtak arra, hogy iskola-
társnőiket meglátogatva pus zit csa -
lja nak ki tőlük és hogy tovább él-
tessék édesapáik meséjéből ismert
szokásokat.

Karácsony napja már csen de -
sebb han gu lat ban zaj lik. A délelőtti
isten tis zte let után a háziasszonyok
karácsonyi ebédet szolgálnak fel,
amely a hagyomány sze rint sült
csir ke vagy tyúk, mert úgy tartják,
hogy a kapirgáló tyúk amíg sze -
de ge ti a magva kat a földről, kika -
par ja a sze rencsét és az ott marad
a gazdaság udvarán, míg a malacsült
átlagban kima rad, mert a malac
az orrával visszatúrja a sze rencsét

a sárba. E régi, szim pa ti kus szokás
miatt a háztartások többségében
nem lesz malacsült az aszta lon.
Hetek kel karácsony előtt a nagy-
mamák, anyák, lányok és unokák
közösen készítik a süteményeket.
Ezek főként aprósütemények, ame-
lyekkel  min den ház büszkélke -
dik, a háziasszonyok pedig ver -
sen ge nek egymással. Olyan süte-
mények készülnek, amelyek hosz-
szabb időszakon át fogyaszthatók
és amelyek idővel egyre ízleteseb-
bek, mint amilyen a vaniliás- és
mézeskalács. A süteményeket aján-
latos rej tett helyen tárolni, mert
meges het, hogy az ünne pe kig titok -
ban elfogynak. A mézeskalács min -
den készítőnek a büszkesége. Ezt
a szerény süteményt, amely ráa-
dásul nagyon ízletes, a gyere kek
karácsonyfadíszként is használják,
hogy be tudják mutat ni a díszítési
ügyességüket. 

A családi körben elfogyasztott
hagyományos karácsonyi ebéd után
a legények ünneplőbe öltöznek,
sza lag gal és árvalányhaj jal díszített
kala pot tes znek és készülnek ka-
rácsony éjjelére.  Az ijak, de még
a házastársak is, cso por tok ban, ze-
nekíséret tel meglátogatják a szü-
lőket, barátokat, roko no kat és az
ajtó előtt karácsonyi éneket énekel -
nek, majd karácsonyi ver set mon -
da nak. Eze ket a ver se ket is kor-
osztályról korosztályra adják át.
Az ünne pi áldással a barátoknak
és roko nok nak jó egészséget kí-
vánnak, sze rencsét és sikert a jövő
karácsonyig. Ezt követően a ház-
igazda otthonában bor és kiadós

ételkínálat mel lett folytatódik a
viga da lom. 

A karácsonyi megéneklés szo-
kását a székely-magyarok, akik már
több mint 130 évvel ezelőtt tele -
ped tek le Her te lendyfalván és akik
még min dig nagy számban élnek
itt, Bukovinából – Románia részéről
hozták maguk kal. Erdélyben, ahol
még élnek székely-magyarok, a ka-
rácsonyi szokások majd nem azo -
no sak az itte ni ek kel. Vajdaságban
a barátok és roko nok karácsonyi
megéneklésének hagyománya csak
ezen a tájon él, ahol a vendégek
nem lel nek zárt kapu ra vagy alvó
gazdára a reg ge li órákig. 

Különlegesen csodálatos az, hogy
a ia ta lok annak ellenére, hogy a
környezetükben rossz dol gok kal
van nak ter hel ve, idén is csa pa tok -
ban járták a falut csumáknak öl-
tözve, vagy éneke sekként. Min -
dannyian  arra törekednek, hogy
más fele ke zetű és nem ze tiségű ba-
rátaikkal, lányokkal és legényekkel,
roko nok kal megi smer tessék a szo-
kásokat, azok az embe rek pedig,
akik először részesülnek és les znek
szem tanúi  a csumák  által kel tett
zaj ban és zsibongásban, vala mint
a „Csen des éj....“ éneklésének  tíz
han gos  harmoniában, elra gad ta -
tva távoznak azzal a kívánsággal,
hogy min den következő decem -
ber 24-ét és 25-ét Her te lendyfalván
töltsenek el. 

Her te lendyfal va utcáin kará-
csony éjjelén ének zeng és csengők
han gja hal lats zik egészen a reg ge li
órákig. 

Bis zak Karo li na

KARÁCSONYI ÜNNE PEK HER TE LENDYFALVÁN

MEGŐRZÉSRE MÉLTÓ KARÁCSONYI SZOKÁSOK

Decem ber hato di ka,
Szent Miklós Napja!

A gyere kek és min den ki, aki még
sze ret ne hin ni a csodában, öröm-
mel várják a Mikulás napját, hogy
ajándékozásával a sze re te tet, egy-
másra igyelést, néhol intel met
váltson ki a nagyszakállú bácsi,
míg put tonyából oszto ga tja aján-
dékait a kitisztított cipőcskékbe.

Sok helyen a tem plo mok ban
és az egyesületek ben szer ve zet -
ten várták Mikulást. A pan cso -
vai Borromeó Szent Károly kato -
li kus tem plom ban a nagyszakállú
apó segédje i vel érke zett, akik ki-
osztották az ajándékcso ma go kat
közel húsz kisgyerek nek, akik
közben jókedvűen fényképez ked -
tek Mikulás társaságában. 

A pan cso vai Petői Sándor Ma-
gyar Művelődési Egyesület ben
hagyományossá vált a Mikulás-
várás. Néha művelődési műsor
keretében szer ve zik meg ezt az
ünnepséget, míg idén a  várako-
zási időszakot az ajándékhozó
érkezéséig kézművesfoglalkozás-
sal, alkal mi kifestők színezésével

rövidítették. Miután Mikulás meg-
érke zett, elfo glal ta helyét a feldí-
szített karácsonyfa mel lett, a
gyere kek pedig külön-külön sza -
va lat tal, vagy a vele való személyes
beszélgetéssel érde melték ki az
ajándékot. 

Sándoregyházán a Szent Ven -
del kato li kus tem plom ban ugyan-
csak volt csomagosztás a leg kis -
seb bek részére, körül tíz  gyermek
örvendezhetett az ajándéknak,
amelyet ez alka lom mal a nagy-
szakállú jótevő csak kiküldött
számukra. 

Székelykevén a Szent István
kato li kus tem plom idén is bené-
pese dett gyere kek kel és kísérő-
ikkel, mivel decem ber 5-én az
idős Mikulás közel 130 cso ma -
got osztott ki az alsós, az  óvodás
és azoktól kis sebb gyere kek nek.
Az elsősök és az óvodások sza -
va la tok kal köszönték meg az aján-
dékot és így bizonyították, hogy
szófogadóak vol tak. 

Min de zek a ren dezvények iga-
zolják, hogy szép őrizni a hagyo-
mányt és még min dig jó hin ni a
csodákban!

Lőcsei Ilo na
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У јужнобанатској Шушари 16. децем-
бра приређен је сусрет који оживљава
божићне обичаје и витлејемске игре
региона. Скуп се сваке године одржава
у другом месту, а након 2008. и 2012.
године организовање је трећи пут при-
хватило Културно друштво „Ади
Ендре” из Шушаре.

На обронцима Делиблатске пешчаре
још се могу ухватити сигнали о знаци-
ма живота мађарског живља. Ову ситу-
ацију мирне савести можемо назвати
и борбом тамошњег становништва с
ветрењачама. Тачније, свих оних који
ипак не желе остати по страни без
борбе, иако већ давно не верују у чуда.
Из зимског сусрета јужнобанатских
мађарских културно-уметничких дру-
штава ни ове године није изостао атри-
бут „масовно”. Место за наступ уче-
сника пристиглих из ближе и даље
околине обезбеђено је у сали сеоског
ресторана, а за припрему за наступ
групама су уступљени објекти, на раз-
личитим местима у селу, у којима се
одвија нека јавна делатност.

Увертиру за манифестацију чини-
ла је једна путујућа изложба, под нази-
вом „Чистом вером, снажном руком”,
покренута у оквиру овогодишње акци-
је „Година Светог Ласла”, која је након
станица у Дорослову, Палићу, Новом
Кнежевцу и Темерину стигла и у
Шушару. Да, млађи нараштај сада већ
само тако назива своје село. Штави-
ше, све већи број сада већ само у
мислима из белог света... Необична
изложба приказала је кроз једанаест
великих слика, копије фресака Све-
тог Ласла, од којих су у насељима Кар-
патског басена две израђене у Мађар-
ској, шест у Словачкој и три у Трансил-
ванији. Уметничка дела су направљена
на основу фотографија Золтана Моше-
ра, ликовног уметника, носиоца награ-
де „Балог Рудолф”, под покровитељ-
ством Државног секретаријата за наци-
оналну политику Мађарске, као и дру-
штва „Про патрија”. О изложеним
паноима и о њиховој поруци говорио
је Андраш Алфелди, председник

Надајући се уједно и томе да ће можда
у не тако далекој будућности јужно-
банатска деца, која негују матерњи
језик и долазе из средина с различи-
тим околностима, моћи међусобно да
се разумеју. И то на језику који су
њихови преци понели са собом нека-
да давно на ове пределе. Пре свега јед-
ног и по – два века.

Андраш Алфелди, Гизела Хорват,
Маријана Њитраи (стипендиста програ-
ма „Петефи Шандор”), Карољ Молдваи,
Клаудија Немчек, Моника Нађ, Марта
Лечеи, Андраш Немет, Ана Деак, Шан-
дор Ђерфи, Гергељ Тури, Илона Лан-
тош, Маргит Бинец и Јожеф Ковач. То
је списак педагога и/или стручних
руководилаца који су припремали ово-
годишње групе за наступ, без којих
представљене продукције тешко да би
могле да се остваре.

„Буди сретан, нека ти се душа радује,
родио се онај ко ће да те искупи!”, овим,
заједно с публиком више пута отпева-
ним стиховима песме, завршио се кон-
церт који је организован као поклон за
овогодишњи витлејемски сусрет. У фина-
лу сусрета представили су се чланови
групе Трио „Ментеш машкент” (Трио
„Сачувати другачије”): Тинде Ивано-
вич Фабри, певачица народних песама,
извођач и наставник народне песме,
добитница више значајних награда и
признања; Геза Фабри, музичар – изво-
ђач који свира на кобзи, наставник
музике на кобзи и тамбурашким инстру-
ментима, носилац многих награда, међу
којима и награде за животно дело, и
Балаж Елед Молнар, народни свирач
на фрули, играч фолклора, уредник
издаваштва. Они су заједно 2005. годи-
не основали групу. На концерту у Шуша-
ри у оквиру низа концерата при обила-
ску руралног подручја представили су
се чанговским народним песмама, опе-
ваним стиховима, а концерт су завр-
шили подучавањем свих учесника сусре-
та народним играма.

Обилазак Војводине с пратећим
манифестацијама које смо навели орга-
низовао је Завод за културу војвођан-
ских Мађара. Имре Мартинек

ДВАДЕСЕТ ПРВИ СУСРЕТ ЈУЖНОБАНАТСКИХ БОЖИЋНИХ ОБИЧАЈА И ВИТЛЕЈЕМСКИХ ИГАРА

ИПАК СЕ ОКРЕЋЕ

месног културног друштва „Ади Ендре”,
организатора овогодишњег витлејем-
ског сусрета.

На почетку свечаног програма, који
је уследио непосредно после тога, све-
чани говор су одржали Елвира Ковач,
посланица у парламенту, и Геза Шала-
мон, директор школе у Скореновцу,
који је представљао Национални савет
мађарске националне заједнице. Усле-
дило је поименично поздрављање поје-
динаца, јавних личности и институци-
ја који ову манифестацију сматрају
блиском. Након тога, непосредно после
интонирања српске и мађарске химне,
подељени су поклон-пакети, изнена-
ђење за регистроване учеснике. Спон-
зор за припрему пакета била је Амба-
сада Мађарске у Београду.

Шушара, Добрићево, Скореновац, Вој-
ловица, Иваново, Дебељача, Вршац,
Ковин и Дечји хор „Дел пачиртаи”. Eppur
si muo ve (ипак се окреће)...  Хвала Све-
вишњем, који бди над животима свих
нас, зраци светлости које нам је Он посу-
дио још увек имају снагу. Имају снагу да
преко њих и тамо буде светлости где је
већ извесно време велика тама. На овој
манифестацији била су присутна и деца
из Будисаве, као посебан колорит, која
су извела витлејемске пастирске игре.

„Не може само херој да ствара други
свет”, признаје у својој „Божићној рап-
содији” Чаба Барта, песник кога су
цитирали момци из седмог разреда из
Дебељаче. Заиста не! Сматрам да смо
сви ми способни за то. Створити дру-
ги свет. За себе и за своје сродне душе.

Мултијезички додатак у недељнику / Többnyelvű melléklet a hetilapban

на мађарском језику / magyar nyelven
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У Јерменовцима је послед-
ње суботе у новембру 2017.
године седамнаести пут одр-
жано такмичење из историје
под називом „Шта знаш о жупа-
нији Торонтал?”, на којем су,
као и претходних година, уче-
ствовали ученици виших раз-
реда основних школа који
наставу прате на мађарском
језику.

Главни организатори и глав-
ни спонзори такмичења били су
оснивачи и чланови Друштва
војвођанских мађарских педа-
гога и Омладинског клуба из
Јерменовца. На такмичењу је
учествовало једанаест група са
по три члана из три државе, који
су одмерили своје знање и спо-
собности. Из Мађарске су били
представници из Сегедина и
Новог Сегедина, из румунског
Баната из места Киширатош, а
из Војводине из Торде, Нове
Црње, Новог Итебеја, Јерменов-
ца, Скореновца и Дебељаче.

Такмичење се одвијало у про-
сторијама Месне заједнице Јер-
меновци и у сали месног ловач-
ког клуба. Активности је води-
ла Елвира Мориц, наставница,
председница Омладинског клу-

ба у Јерменовцима, као суорга-
низатор уз Друштво војвођан-
ских мађарских педагога.

Успех група – учесника вред-
новао је жири од три члана, и
то: мр Јудит Ронто Бозоки,

наставник историје, др Петер
Закар, историчар, академски про-
фесор, и Михаљ Сатмари, настав-
ник ликовних уметности. У так-
мичењу, које је до краја било
изједначено, треће место је зау-
зела група девојака из Јерменов-
ца са 49 поена. Друго место су
освојили момци гостујуће еки-
пе из места Киширатош с јед-
ним поеном мање од овогоди-
шње најбоље екипе, девојака из
групе под називом „Тис-парти”
из Новог Сегедина, које су осво-
јиле 52 поена.

Тема овогодишњег такмиче-
ња била је заједница Јерменов-
ца, која ове године прославља
200. годишњицу насељења, као
и догађаји из борбе за слободу
и револуције из 1848/49. годи-
не који се односе на наша под-
ручја.

Идејни творац такмичења
„Торонтал” био је Роберт Така-
рич, наставник историје из Зре-
њанина. Под покровитељством
Друштва војвођанских мађар-
ских педагога прво такмичење
је организовано у Основној шко-
ли „Серво Михаљ” у Мужљи,
19. маја 2000. године.

Имре Мартинек

У јужном делу гра да Божић се сла -
ви мало дру га чи је него у остат -
ку Пан че ва. До дубо ко у ноћ обе -
ле жа ва ју се Бад ње вече и Божић,
уз пуно при ја те ља и рођа ка.

Божић ни пра зни ци се у Вој ло -
ви ци про сла вља ју уз мно ге тра -
ди ци о нал не оби ча је који су у
ове кра је ве доне ти пре више од
јед ног века и још увек се бри -
жно чува ју и пре но се на мла ђе
гене ра ци је.

Током раних вечер њих часо -
ва Бад ње вече ри нај мла ђи оби -
ла зе баке, деке, рођа ке и при ја -
те ље, пред вра ти ма им пева ју
тра ди ци о нал не божић не песме
и, ула зе ћи у кућу, реци ту ју и
зауз врат доби ја ју бом бо не, воће,
чоко ла де, дома ће кола че, па чак
и поне ку играч ку.

Мађар ска омла ди на у Вој ло -
ви ци про сла вља Бад ње вече на
спе ци фи чан начин. Мом ци се
обла че као чуме. Мла ди ћи током
јесе ни пра ве маске и кости ме
од ста рих бун ди, пер ја и звон -
чи ћа, које обла че на Бад ње вече,
па одла зе, звец ка ју ћи ули цом,
код сво јих дево ја ка и при ја те -
љи ца и под маска ма, мења ју ћи
сво је гла со ве, тра же од њих
пољуп це, међу соб но се так ми -
че ћи који ће од њих изма ми ти
нај ви ше пољу ба ца. Оче ви дево -
ја ка се углав ном тру де да у про -
сто ри ји у којој омла ди на бора -
ви буде што топли је, јер ће у
том слу ча ју можда неки деч ко
попу сти ти у наме ри да изма ми
награ ду услед пре ве ли ке вру ћи -
не под маском. Уко ли ко девој ка
не може да пого ди ко се нала зи
испод маске, мора да пода ри
мла ди ћу дого во ре ни број пољу -
ба ца. Ако девој ка пре по зна мла -
ди ћа под маском, он раз о ча ра -
но оста је без обе ћа ног покло на.
Ову тра ди ци ју оче ви још увек
пре но се на сво је сино ве и током
Бад ње вече ри нема леп шег зву -
ка од зво на и пра по ра ца док се
мом ци при бли жа ва ју ули цом.

Сма тра се да је оби чај чума
изра стао из библиј ске при че
пре ма којој су чоба ни наја вљи -
ва ли рође ње Ису са Хри ста. Због
тога се мла ди ћи обла че као чоба -
ни, ките се кра вљим и овчи јим
зво ни ма и носе укра ше не шта -
по ве на који ма тако ђе има звон -
чи ћа и пра по ра ца. Тра ди ци ја да
кри ју лица и наго де се с девој -
ка ма за пољуп це није тако ста -
ра. Наста ла је из жеље да се весе -
ље про ши ри и на Бад ње вече,
јер су чуме пре педе се так годи -

на ишле искљу чи во као наја -
вљи ва чи божић них пева ча и у
сва кој гру пи пева ча биле су само
две. Како су и оста ли мом ци
желе ли да трче ули ца ма звец -
ка ју ћи и да се нага ђа ју с девој -
ка ма, спон та но је тај оби чај
почео да се упра жња ва на Бад -
ње вече.

Послед њих годи на није било
толи ко пуно мла ди ћа, као на
при мер пре више од јед не деце -
ни је, када није могло да се про -
ла зи вој ло вач ким ули ца ма и да
се раз го ва ра, јер се звук зво на
орио из већи не дво ри шта и иза
сва ког ћошка. Ти мла ди ћи и
девој ке, који су се у међу вре ме -
ну вен ча ли и доби ли сво ју децу,
сада њих уче како се Божић сла -
ви у мађар ским домо ви ма. Ове
Бад ње вече ри ули ца ма су звец -
ка ле мале не чуме, чији су кости -
ми били тежи од њих самих,
али су има ле жељу да изма ме
поко ји пољу бац од дру га ри ца
из раз ре да и одр же при чу сво -
јих оче ва у живо ту.

Божић ни дан пак про ла зи у
мир ни јим тоно ви ма. Након пре-
подневног богослужења дома -
ћи це спре ма ју божић ни ручак,
који се по тра ди ци ји углав ном
састо ји од пече ног пиле та или
коке, јер се сма тра да кока, кљу -
ца ју ћи зрне вље са земље, извла -
чи сре ћу и доно си је у дома ћин -
ско дво ри ште, док се пра се ти на
углав ном изо ста вља јер пра се

њушком гура сре ћу назад у бла -
то. Због тог ста рог и сим па тич -
ног оби ча ја у већи ни домо ва неће
се наћи пра се на трпе зи. Неде -
ља ма пред Божић баке, мај ке,
ћер ке и уну ке зајед но месе кола -
че. Углав ном су то сит ни кола -
чи, који ма се сва ка кућа поно си,
а дома ћи це се међу соб но так ми -
че. Месе се кола чи који могу да
сто је дуже и који с вре ме ном
поста ју све уку сни ји, као што су
вани ли це и меде ња ци, мада их
тре ба скри ва ти како не би били
кри шом поје де ни до пра зни ка.
Меде ња ци су понос сва ко га ко
их напра ви. Овај скром ни колач,
који је изу зет но уку сан, деца
кори сте како би укра си ла јел ку
и тако што боље при ка за ла уме -
шност укра ша ва ња.

Након тра ди ци о нал ног
божић ног руч ка, који се увек
при ре ђу је у кру гу поро ди це, мла -
ди ћи обла че сво ја нај бо ља оде -
ла и шеши ре укра ше не тра ка ма
и перу шка ма и при пре ма ју се за
божић ну ноћ. Мом ци, а поне -
кад и брач ни паро ви у гру па ма
уз прат њу музи ча ра оби ла зе
роди те ље, при ја те ље и рођа ке,
пред вра ти ма им пева ју божић -
не песме и реци ту ју божић не
реци та ци је које се пре но се с
коле на на коле но. Све ча ним
реци та ци ја ма желе при ја те љи -
ма и род би ни добро здра вље,
сре ћу и успех до наред ног Божи -
ћа. Након тога се у кући дома -

ћи на, уз вино и добру хра ну,
весе ље наста вља.

Оби чај пева ња божић них
песа ма Секељ-Мађа ри, који су
насе ли ли Вој ло ви цу пре више
од 130 годи на и којих и даље у
Вој ло ви ци има у вели ком бро -
ју, доне ли су из дела Руму ни је
зва ног Буко ви на. У Руму ни ји,
где Секељ-Мађа ри још увек
живе, божић ни оби ча ји су и
данас слич ни. У Вој во ди ни ова -
ква тра ди ци ја пева ња божић -
них песа ма при ја те љи ма и рођа -
ци ма посто ји само на овом пре-
делу, где гости неће наи ћи на
закљу ча ну капи ју или успа ва не
дома ћи не све до јутра.

Инте ре сант но је да су мла ди
људи, иако опхр ва ни ружним
ства ри ма у овој земљи, и ове
годи не ишли у гру па ма, што као
чуме, што пева ју ћи, кроз село.
Сви они се тру де да сво је при ја -
те ље, девој ке, мом ке и род би ну
који су дру ге вере или наци о -
нал но сти упо зна ју са оби ча ји ма,
па тако људи који први пут при -
су ству ју буци и гала ми чума, као
и изво ђе њу „Тихе ноћи” у хар -
мо ни ји од десе так гла со ва, одла -
зе пот пу но оду ше вље ни, са
жељом да сва ки сле де ћи 24. и 25.
децем бар про ве ду у Вој ло ви ци.

Вој ло ви цом се током целе
божић не ноћи ули цом могу чути
песме и зве кет зво на све до
раних јутар њих часо ва.

Каро ли на Бисак

Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

ДЕЧ ЈИ ПРА ЗНИК

Мику лаш

ВАШАР КЊИ ГА У СКО РЕ НОВ ЦУ

Нај леп ши поклон 
за Божић

БОЖИЋ НИ ПРА ЗНИ ЦИ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

ОБИ ЧА ЈИ ВРЕД НИ ЧУВА ЊА

У ишче ки ва њу нај леп шег
пра зни ка, Божи ћа, сва ко се
тру ди да деци обез бе ди леп и
при кла дан поклон. Љуби те љи -
ма књи ге се могућ ност избо ра
лепог покло на ука за ла у Ско -
ре нов цу, где је 14. децем бра, у
малој сали Дома кул ту ре, при -
ре ђен вашар књи га. Орга ни -
за тор је био Савез ско ре но вач -
ких кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва и цивил них орга ни за -
ци ја, уз помоћ дистри бу те ра
књи ге Ерви на Биа чи ја из Аде,
који већ више годи на у прет -
пра знич ном пери о ду посе ћу је
то јужно ба нат ско насе ље и
пред ста вља посе ти о ци ма нај -
но ви ја изда ња лите ра ту ре
мађар ских изда ва ча за децу,
омла ди ну и одра сле.

При Основ ној шко ли „Жар -
ко Зре ња нин” у Ско ре нов цу

ради заба ви ште за децу пред -
школ ског узра ста с вас пи та -
чи цом Ери ком Богош Секе, а
1. децем бра ове годи не поче ло
је да ради још јед но оде ље ње
за децу мањег узра ста, које
води вас пи та чи ца Кари на Јо.
Оне су одлу чи ле да се с роди -
те љи ма и децом укљу че у
божић ни вашар на тај начин
што су зајед но изло жи ли при -
пре мље не укра ше не меде ња ке
– укра се и деч је играч ке, које
су пону ди ли за купо ви ну као
покло не.

Вашар је био отво рен од 13
до 19 сати. Пону да је била вели -
ка, а веру је мо да су се мно ги
одлу чи ли да иза бе ру поклон
за сво је нај ми ли је упра во на
том месту.

Ило на Лечеи

Шести децем бар је
дан Сент Микло ша
(Св. Нико ле) – дан
Мику ла ша!

Деца и сви они који још желе
да веру ју у чуда с радо шћу
ишче ку ју Мику ла ша, јер дари -
ва њем уочи тог дана дека с
вели ком бра дом изма мљу је
љубав, међу соб ну пажњу, а
поне где и опо ме ну, док покло -
не из свог џака ста вља у бри -
жљи во очи шће не ципе ли це.

У мно гим мести ма у црква -
ма и кул тур ним дру штви ма
орга ни зо ва но су доче ки ва ли
Мику ла ша. У пан че вач кој като -
лич кој цркви Св. Кар ла Боро -
меј ског дека с вели ком бра дом
сти гао је са сво јим помоћ ни -
ци ма, који су поде ли ли поклон-
паке те за око два де се то ро деце,
а она су се радо сно сли ка ла у
њего вом дру штву.

У МКУД-у „Пете фи Шан -
дор” у Пан че ву дочек Мику -
ла ша постао је тра ди ци ја. Поне -
кад се орга ни зу је уз при го дан
кул тур ни про грам, а ове годи -
не су вре ме ишче ки ва ња до
при сти за ња доно си о ца покло -

на скра ти ли изра дом руч них
радо ва и боје њем темат ских
бојан ки. Када је Мику лаш сти -
гао, зау зео је сво је место поред
укра ше не јел ке, а деца су поје -
ди нач но реци то ва њем или раз -
го во ром с њим заслу жи ла свој
паке тић.

У като лич кој цркви Св. Вен -
де ла у Ива но ву тако ђе су поде -
ље ни паке ти ћи нај мла ђи ма.
Око десе то ро деце радо ва ло се
покло ни ма које им је овог пута
бра да ти добро чи ни тељ само
послао.

Ско ре но вач ка като лич ка
црква Св. Иштва на и ове годи -
не је била пуна деце и њихо -
вих пра ти ла ца, пошто је 5.
децем бра ста ри Мику лаш поде -
лио око 130 паке ти ћа деци –
уче ни ци ма нижих раз ре да,
деци пред школ ског узра ста и
мла ђи ма од њих. Уче ни ци
првог раз ре да и деца из заба -
ви шта реци то ва ли су и тако
захва ли ли на покло ни ма и
дока за ли да су били добри.

Сва ова деша ва ња потвр ђу -
ју да тре ба чува ти тра ди ци ју и
да је још увек добро веро ва ти
у чуда.

Ило на Лечеи

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

Шта знаш о жупанији Торонтал?
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Con tri buţia
deosebită 
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» страна VII 

Am venit să
colindăm
» страна VIII

În urmă cu nouă ani, la Novi Sad, R. Ser bia,
a fost îniinţat Insti tu tul de Cultură al Româ-
nilor din Voi vo di na. Odată cu îniinţarea In-
sti tu tu lui de Cultură al Românilor din Voi vo -
di na, în mar tie 2008, de Con si liul Naţional
Român din Repu bli ca Ser bia și Guver nul Voi -
vo di nei, se intensiică nive lul de orga ni za re a
comunităţii românești din Voi vo di na prin tr-
un pro ces de insti tuţiona li za re. Datorită
Insti tu tu lui, românii din acets spaţiu dis pun
astăzi de un instru ment foar te ei ca ce al cu-
noașterii de sine, al identităţii noa stre, dar și
de air ma re și pro mo va re a ace ste ia, iindcă,
nive lul și raza de acţiune ale unui insti tut,
sunt super i o a re altor for me pe care noi, româ-
nii din Voi vo di na, am reușit să le ediicăm
până acum: societăţi, comunităţi, fun daţii cu
pro i ec te pun ctu a le care au atins ade se o ri per -
for manţe uimi to a re – dar, acum avem un ca-
dru per ma nent și insti tuţiona li zat, spe ci a li -
zat, care per mi te un alt nivel, mai înalt, și
pro fe si o nist al cercetărilor.

Este vor ba de pri ma insti tuţie de cultură
și cercetări știinţifi ce a românilor din Ser -
bia care se ocupă în mod pro fe si o nal de
cer ce ta rea dome ni i lor de acti vi ta te care cu-
prind activităţi și pro i ec te de pro mo va re și
dezvol ta re a cul tu rii și artei, a știinţei și
lim bii române pe teri to riul Voi vo di nei și
estre pri ma insti tuţie care a reușit, în scurt
timp, să con cen tre ze, respec tiv să soli da ri -
ze ze majo ri ta tea forţelor inte lec tu a le ale et-
ni ei noa stre indi fe rent de dome niul con cret
în care se manifestă, de la uni ver si ta ri, slu -

ji to ri ai bise ri cii, la artiști, scri i to ri, zia riști
sau fol clo riști. 

Relaţii de cola bo ra re cu cele mai
emi nen te insti tuţii 
Ast fel, în vede rea realizării pro i ec te lor res-
pec ti ve, Insti tu tul a sta bi lit relaţii de cola bo -
ra re, pe plan cul tu ral și știinţiic, cu cele mai
emi nen te insti tuţii din ţară și străinătate, or-
ganizând împreună cercetări colec ti ve, călă-
torii de stu diu și de docu men ta re, din dome -
ni i le: isto rie, demo gra ie, lingvistică, etno -
gra ie și fol clor. Această cola bo ra re a rezul tat

cu orga ni za rea în comun a mai mul tor ma-
nifestări știinţii ce: con fe rinţe și sim po zi o a -
ne, colo cvii și reu ni u ni, cu par ti ci pa rea oa-
me ni lor de știinţă din cen tre le aca de mi ce,
uni ver si ta re și știinţii ce din Voi vo di na, res-
pec tiv Ser bia, România, Mace do nia, Mun te -
ne gru, Croaţia, Unga ria și Ger ma nia.

Cu insti tuţiile respec ti ve am sem nat pro -
to co a le și con venţii de cola bo ra re, al căror
obi ect este: rea li za rea pro i ec tu lui capi tal En-
cic lo pe dia Bana tu lui isto ric, cu Insti tu tul de
Stu dii Bana ti ce „Titu Mai o re scu” al Aca de -
mi ei Române din Bucu rești – Fili a la Timi-
șoara; Zile le Emil Petro vi ci, cu Fun daţia Ro-
mână de Etno gra ie și Fol clor din Voi vo di na,
Uni ver si ta tea „Babeș-Bolyai” și Cen trul de
Stu dii Tran sil va ne al Aca de mi ei Române din
Cluj-Napo ca; Sim po zi o nul Știinţiic Inter -
naţional „Bana tul – isto rie și mul ti cul tu ra li -
ta te”, cu Uni ver si ta tea „Eti mie Mur gu” din
Reșiţa, a unei  expo ziţii de docu men te, hărţi
și foto gra ii isto ri ce cu tema „Românii din
Voi vo di na”, împreună cu Muzeul Voi vo di nei
din Novi Sad și Muzeul Bana tu lui din Timi-
șoara, cu spri ji nul Con si li u lui Judeţean Ti-
miș, a mai mul tor expo ziţii și stu dii (în mai
mul te volu me), cu tema Patri mo niul Cul tu -
ral al Românilor din Voi vo di na și Vla hii de

pe Lito ra rul Adri a tic, din Ser bia de Răsărit și
Mun te ne gru cu spri ji nul Con si li u lui Jude-
ţean Alba, Alba Iulia; Mono gra ia istroromâ-
nilor din Croaţia, împreună cu Insti tu tul de
Cercetări Isto ri ce Fili a la din Rije ka a Aca de -
mi ei Cro a te de Știinţe și Arte din Zagreb.

Manifestări ştiinţifi ce, sesi u ni de
comunicări şi mese rotun de

În cei șase ani de acti vi ta te Insti tu tul de
Cultură al Românilor din Voi vo di na, con -
form stra te gi ei și misi u nii pro pu se, a iniţiat
și a orga ni zat mai mul te manifestări
știinţii ce, sesi u ni de comunicări și mese ro-
tun de cu par ti ci panţi din ţară și de peste ho-
ta re (în cola bo ra re cu insti tuţii și aso ciaţii
asemănătoare din Voi vo di na, România și
Croaţia) și a spri ji nit rea li za rea unor pro -
gra me con cre te cu pri vi re la cele mai impor -
tan te manifestări cul tu ra le și știinţii ce ale
etni ei române din Voi vo di na, fapt prin care
și-a adus con tri buţia concretă la pro mo va -
rea valo ri lor cul tu ra le, arti sti ce și spi ri tu a le
ale românilor din Ser bia în gene re. Con cret,
au fost orga ni za te 21 con fe rinţe și sesi u nii
știinţii ce pe dife ri te teme care valoriică
cul tu ra și valo ri le spi ri tu a le, patri mo niul
cul tu ral și iden ti ta tea românilor din spaţiul
voi vo di nean. De ase me nea, și cin ci ediţii ale
Salo nu lui Inter naţional „Cărţi și publi caţii
românești din Banat”; 23 de expo ziţii de fo-
to gra ii, cărţi, docu men te și publi caţii,
expo ziţii de pictură, graică și ceramică, în
22 de localităţi.

Bilanţul eve ni men te lor cul tu ra le ale Insti -
tu tu lui mai cuprin de 12 sera te lite ra re și lan-
sări de car te, cu par ti ci pa rea con de i e ri lor ro-
mâni din Voi vo di na și din România, pre cum
și un festi val de poe zie și două tabe re de pic-
tură. Împreună cu Aca de mia Română –
Insti tu tul de Stu dii Bana ti ce „Titu Mai o re -
scu” din Timișoara organizăm în ie ca re an
Sim po zi o nul Inter naţional „Lite ra tu ra în Ba-
nat – Bana tul în literatură” respec tiv „Lite ra -
tu ra și pre sa în Bana tul isto ric”  iar împreună
cu Fun daţia Română de Etno gra ie și Fol clor
din Voi vo di na și Bibli o te ca Judeţeană „Lu-
cian Bla ga” din Alba Iulia, sim po zi o nul „Ba-
na tul și Tran sil va nia: Inter fe renţe cul tu ra le”
cu spri ji nul Con si li u lui Judeţean Alba.

Costa ROŞU

-INSTI TU TUL DE CULTURĂ A L ROMÂ NILOR DIN VOI VO DI NA  - REPU BLI CA  SER BIA

CERCETĂ RI ȘTIINŢIFI CE A LE ROMÂ NILOR DIN SER BIA

INSTI TU TUL EDITEAZĂ STU DII, 
MONO GRA FII ŞI ALBU ME

În anul 2009, pe 28 iulie, Insti tu tul de Cultură al Românilor din Voi vo di na
şi-a fon dat şi Edi tu ra pro prie, care urmăreşte acti vi ta tea Insti tu tu lui editând
stu dii, mono gra fii şi albu me drept rezul tat al cercetărilor ştiinţifi ce şi de docu -
men ta re. 

La Edi tu ra Insti tu tu lui, a apărut Dicţiona rul sârb-român, o luc ra re lexi co -
gra fică capitală, în apro a pe o mie de pagi ni, elaborată de o echipă de spe ci -
a lişti şi au mai apărut pe par cur sul celor cin ci ani alte  lucrări de impor tanţă
majoră pen tru românii din Voi vo di na.



Scrisul nu este un simplu act al voin-
ţei, el este o trebuinţă interioară.
Atunci când scri mereu te întrebi da-
că este îndeajuns de bine ceea ce faci,
dar impulsul scriitoricesc nu lasă loc
dilemelor – mărturisește Mărioara
Stojanović, la începutul carierei zia-
ristă la Radioteleviziunea Novi Sad,
apoi, ani în șir, la ziarul „Libertatea”.
Vreme de aproape opt ani a fost di-
rectoarea Casei de Presă și Editură
„Libertatea”. Este autoarea reușitei
trilogii compusă din romanele: „Ve-
ronica”, „Vorbește-mi despre mama”
și „Fereastra de sub nori”, care au
apărut și în limba sârbă.

• Beletristica ºi ziaristica se
completeazã una pe cealaltã sau sunt
„sfere” cu totul deosebite?

– Beletristica penetrată de ziaris-
tică și invers este o temă inepuizabi-
lă. Мulţi scriitori sunt totodată și
ziariști și invers. Nu aș pune semn de
egalitate între scriitor și ziarist. În
jurnalism contează faptele și obiecti-
vitatea, iar beletristica este creaţie
artistică, cea care cercetează și alte
lumi, cea care presupune subiectivi-
tate, imaginaţie. În vârtejul vremuri-
lor în care trăim, când viteza șterge
totul în faţa ei și pretinde soluţii
rapide, depărtarea dintre ziaristică și
beletristică devine din ce în ce mai
mare. Mulţi scriitori și-au „copilărit
tinereţea” pe băncile ziaristicii, ofe-
rind rânduri de mare valoare, dând
amprentă publicaţiilor, atmosferei
din redacţii și climatului intelectual
din mediul în care trăiesc și mai larg.
Dar, dacă ești scriitor bun nu în-
seamnă că poţi să ii și ziarist bun și
invers. 
Americanii sunt înclinaţi să spună
că ziaristica este „literatură accelera-
tă”, iar aceasta înseamnă că și ziari-
stul, la rândul său, este la el acasă în

literatură. Ochiul vigilent și spiritul
ascuţit de ziarist sunt de valoare
inestimabilă pentru scriitor. Poate că
ziaristul este înclinat să introducă
scriitorul în sine, care, la rândul său,
pretinde să se ridice deasupra ziari-
stului. În orice caz, este nevoie de
mult talent, pricepere și muncă să
faci bine și una și alta, sau ori una ori
alta. După procesul creativ, care în
cazul scriitorului pretinde multă
singurătate, ajungem la produsul i-
nal, segment în care despre ziare
spunem că sunt frumoase de o zi, de
o săptămână sau de o lună... iar ope-
rele literare sunt de durată mult mai
lungă, capodoperele iind pentru
veșnicie.
• Cine a fost mai întâi, ziarista sau
scriitoarea?

– Așa cum de regulă se întâmplă.
Prin forţa împrejurărilor, prima a
fost ziarista, care a bântuit în mine
decenii întregi. Am început să scriu

beletristică cam tardiv, dar, se zice
că niciodată nu este prea târziu să
devii ceea ce puteai să ii. 
• Cum aþi descoperit proza? Cum
aþi început sã scrieþi?

– Dorinţa de a scrie ceva despre
locul natal se îniripează în momen-
tul în care înveţi să scrii. O poveste

scurtă despre acesta, pe care am pur-
tat-o lungă vreme cu mine și pe care
am scris-o pe când eram studentă la
jurnalistică, a devenit, după mulţi
ani, nucleul primului meu roman.
De unde vin cărţile? Este greu de
spus. Scrisul nu este un simplu act al
voinţei, el este o trebuinţă interioară.
Când te apucă îndemnul scrisului,
care m-a ținut și încă mă mai ține, nu
scapi de el cu una cu două. Scriind,
mereu te întrebi dacă este îndeajuns
de bine ceea ce faci, dar impulsul
scriitoricesc nu lasă loc dilemelor.
Un lucru este incontestabil: povestea
despre Veronica puteam să o scriu
doar eu așa cum am scris-o și nime-
ni altul, iar pe seama cititorilor este
să aprecieze dacă a meritat sau nu. 
• Spuneþi-ne câte ceva despre cãrþile
d-voastrã?

– Tema celor trei romane ale me-
le: Veronica, Vorbește-mi despre

mama și Fereastra de sub nori este
destinul femeii marcat de constrân-
gerile impuse de mentalitatea medi-
ului în care s-a născut și vocea ini-
mii. Sunt romane care se pot citi in-
dependent unul de altul, dar și ca
poveste cu continuări despre viața
Veronicăi și a copiilor ei, precum și
despre viața în vremurile și mediile
prin care circulă și în care trăiesc
eroii romanelor. Se pare că povestea
frumoasei și neasemuitei Veronica
și-a găsit calea spre inima cititorilor.
După cum airmă critica literară de
la noi, Veronica s-a impus ca perso-
naj emblematic în literatura română
din Voivodina. Este personajul cu
care am trăit în gând ani în șir. Scri-
ind despre ea, îi descopeream carac-
teristicile, care în mintea mea luau
mereu noi dimensiuni. Veronica este
femeia de frumusețe rară, înzestrată
cu vitalitate și prospețime, iar astfel
de femei, care se nasc în satele noa-
stre o dată la o sută de ani, chiar și
mai rar, trezesc mare interes și dau
amprentă vremurilor în care trăiesc.
În spatele femeii de o frumuseţe cor-
porală deosebită se ascunde persoa-
na cu trăsături puternice, al cărei
destin inevitabil este ridicarea dea-
supra mentalității și prejudecăților
mediului din care provine. Pentru
mine a fost o mare încercare să scriu
despre viața și destinul unei astfel de
femei. Lumea evocată în roman este
lumea copilăriei mele. De aici provi-

– S-a impus aprecierea că alături
de urmărirea destinului eroinei, pro-
za oferă numeroase planuri de
acțiune de pe „șesul nostru senti-
mental”, că este „vizuală”, cu „seg-
mente care se derulează în ritmul
peliculei de ilm”. Aceasta a fost și
observația participanților la lansările
de carte (la Satu Nou și la Biblioteca
Orășenească din Belgrad). Unul din-
tre participanți s-a întrebat la modul
cel mai  sincer: „Există vreo actriță
atât de frumoasă care ar putea să in-
terpreteze rolul Veronicăi?” În
schimb, ideea s-a izbit de realitatea
care persistă la noi și care va persista
încă lung timp: nu există bani. Vre-
murile sunt așa cum sunt. Odată și
odată, povestea despre Veronica va i
ecranizată. Sunt sigură de aceasta. 
• Ce lucraþi la ora actualã ºi care vã

sunt planurile în continuare?
– Deocamdată lucrez la un nou

roman cu titlul de lucru „Toate s-ar
i putut petrece și altfel”. Este vorba
de o poveste de dragoste care se în-
tâmplă în rândurile intelectualilor
români din Voivodina în jumătatea a
doua a secolului trecut. Deja am
anunţat acest roman ca proiect și
sper să intre în planul editorial al
C.P.E. „Libertatea” pentru anul vii-
tor. După această carte voi scrie încă
un roman, iar apoi un volum de
schiţe sau nuvele, care-mi este, de
asemenea, o mare tentaţie.
Principiul dintotdeauna valabil este

să citești mult și să scrii la fel de
mult. Datorită acestuia, alături de
propria contemplare vie, descoperi
tot ceea ce te interesează. La vârsta la
care sunt, fac cu mare bucurie și una
și alta. Înving singurătatea. Neîmpo-
vărată de graba și dinamica lumii
din afară și consacrată minunatelor
pagini de beletristică, intru, bucu-
roasă,  într-o altă sferă și uit de tot ce
mă înconjoară. Borhes și-a închipuit
paradisul ca o bibliotecă enormă. Ce
minunat!

Ani în șir aţi fost directoarea Ca-
sei de Presă și Editură ,,Libertatea”
din Panciova. Practic, aţi preluat
această funcţie în anii cei mai diicili
pentru existenţa publicaţiilor noa-
stre în limba română. Cât de greu a
fost să țineți în frâne o instituþie în
situaþii de crizã ºi rãzboi

Încă ne sunt în proaspătă aminti-
re anii nouăzeci, caracterizați de
război, mobilizări, destrămarea
țării, sancțiuni, inlație, criză, bom-
bardamente, victime, incertitudi-
ne… La un moment dat, mai precis
la începutul anului 1993, toate
publicațiile noastre au fost practic
stinse. Spre marea noastră fericire,
în perioada aceea ne-am bucurat de
o mare unitate a românilor din
spațiile în care trăim și de sprijinul
mai multor oameni de bună cre-
dință, care vreme de câteva luni au
inanțat apariția ziarului „Liberta-
tea” și a celorlalte publicaţii. În peri-
oada aceea am reușit să asigurăm și
primele noastre calculatoare, pre-
cum și o imprimantă, ceea ce ne-a
facilitat pregătirea tehnică a publi-
cațiilor și a făcut posibil să ținem
pasul cu lumea în activitatea pe care
o îndeplinim. Pe lângă sprijinul din
partea fondatorului (în perioada
aceea Adunarea P.A. Voivodina), de
mare folos ne-a fost și ajutorul
comunei Vârșeț, dar și al Guvernu-
lui României, care ne-a donat conti-
gente importante de hârtie. 

Când mă gândesc la acea perioadă
nu-mi vine să cred de cât curaj și de
câtă energie am dat dovadă, toți noi,
pentru a păstra tot ceea ce ne-a fost
lăsat în moștenire, ba chiar și mai
mult decât atât, pentru a face un pas
înainte spre modernizare. În ceea ce
mă privește pe mine personal, nu
sunt sigură dacă în perioada aceea
am ales eu calea spre fruntea
„Libertății” sau dacă „Libertatea” m-
a ales pe mine. Au fost aceștia opt ani
din viața mea (înainte de a deveni di-
rectoarea Casei, mai bine de un an
de zile am îndeplinit funcția de
director adjunct) pe care i-am con-
sacrat cu desăvârșire „Libertății”. Se
zice că adevărata imagine despre tine
însuţi o obţii dacă te privești cu ochii
altora. În acest context, cum am mai
spus și altădată, existau perioade
când îmi adresau din răsputeri
cuvinte de laudă, dar și perioade în
care aceleași persoane îmi reproșau
lucruri pentru care odată m-au lău-
dat. Ele trebuie să decidă când au
avut dreptate. 

ne tăria vibrației de care este străbă-
tută eroina romanului, presupun și
succesul poveștii despre ea. 
Încă la prima lansare a romanului, la
Satu-Nou, prin cererea unanimă a
celor prezenți de a ala ce se întâmplă
în continuare cu Veronica, mi-a fost
practic conirmată hotărârea de a
scrie continuarea. Aveam povestea
în gând. Am continuat să trăiesc cu
ea și cu sentimentul că sunt stăpânul
desfășurării ei în continuare. Din
dorinţa de a oferi și un personaj
masculin semniicativ, în cel de-al
treilea roman, Fereastra de sub nori,
m-am ocupat mai îndeaproape de
un astfel de personaj, pe care-l chea-
mă Tiberiu, unicul dintre copiii Ve-
ronicăi care refuză categoric să se în-
tâlnească cu mama. Acestea mi-au
fost zile de trăire pe unda creației,
când toate sunt în mâinile tale. Oda-
tă publicat, romanul își continuă
independent viața, asupra căreia
scriitorul nu mai are nicio inluență.
Se poate doar bucura, din umbră,
dacă romanul îi este citit. Scriind
această trilogie, dar și traducând-o
în limba sârbă, m-am străduit să pre-
lungesc viața romanelor mele. 
• Odatã cu apariția romanului „Vero-
nica” a fost actualã ideea ecranizãrii
acestei povești, care a fost unanim
sprijinitã și de Consiliul Național al
Românilor din Serbia. Existã ºanse
ca povestea Veronicãi sã ie
ecranizatã în realitate?

Vineri, 29 decembrie 2017

pancevac@pancevac-online.rs
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ÎN DIALOG CU SCRIITOAREA MĂRIOARA STOJANOVIĆ

POVESTEA ȘI-A GĂSIT CALEA SPRE INIMILE CITITORILOR

Mani fe sta rea „Zile le pre sei bănă-
ţene ediţie a XXII- a” s-a defășurat
la  "Casa Românească" din Uzdin
unde a fost prilejuită  și o expo ziţie
de publi caţii bănăţene din ambe le
părţi ale Bana tu lui Totodată, la Sa-
la tine re tu lui din incin ta C.C.
"Doi na" ,  fost pre zen tat il mul do-
cu men tar "Bici klom kroz Banat" (
Cu bicic le ta prin Banat) al pele ri -
nu lui pan ci o vean Dušan Miloj kov
care cu bicic le ta cutreieră întreg
con ti nen tul euro pean fără spri jin
inan ci ar, apelând pe unde tre ce sa
ie aju tat cu ceva mâncare iar în
schimb se oferă să luc re ze în case -
le  și gospodăriile respec ti ve.

În mod tra diţional, la această
mani fe sta re, se oferă pre mii pen -
tru con tri buţii deo se bi te în publi -
ci sti ca românească din Banat.

Ast fel, Pre miul de Exce lenţă
"Aurel Tur cuș" al Jur na li smu lui

Românesc din Banat, a fost
con fe rit: Ioan Baba, redac tor
șef al revi stei "Lumi na" din
Pan ci o va și Nico lae Dan ciu Pet -
ni ce a nu din Meha dia care a în-
fiinţat mai mul te publi caţii de
înaltă cali ta te. 

Pre miul "Sil vi us Bata Mic lea",
a fost con fe rit următorilor publi -
ciști ,publi caţii și postu ri de tele -
vi zi u ne:Valen tin Mic C.P.E. "Li-
ber ta tea" – Pan ci o va. Postul de
radio regi o nal "Radio Reșiţa",
Ani ci ca Bar bu ( RTV Cova ciţa),

Car men Neda (TV Voi vo di na),
Tra ian Gale ta ru ("Sulet Nou" -
Comloșu Mare), Revi stei "Foa ia
Săcălazului", Ana Nicu li na Ursu -
le scu (Radio Novi Sad-secţia ro-
mână), Ghe org he Ran cu (Șopo -
tul Vec hi), Ada Bote zan (Radio
Reșiţa),Nico lae Toma (Timișoara
/Lugoj),lan cu Murărescu ("Săr-
cia), Octa vian Suciu (Pan ci o va),
Ioan Cia ma  (Timișoara), Redac-
ţiei "Sulet Nou" (Comloșu Ma-
re),Radio Novi Sad - secţia româ-
nă.

Fără îndoială că ace ste pre mii
con fe ri te de către S.L.A. "Tibi -
scus" din Uzdin și Con si liul Con -
sul ta tiv al "Zile lor Pre sei Bănăţe-
ne",  îmbogăţesc bio gra i i le ace -
stor jur na liști, iind o dovadă cer-
tă a devo ta men tu lui și înaltului
pro fe si o na lism faţă de publi ci sti -
ca romanească.

Vasi le Bar bu

CEA DE A XXII-A EDIŢIE A "ZILE LE PRE SEI BĂNĂŢENE"  

Recunoștinţe publi ciștilor români
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Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română

Прича је 
пронашла пут до
срца читалаца
» страна IV

Веко ви ма вечи то 
хва љен
» страна V

Писци дали вели ки
допри нос
» страна V 

Дошли смо да
коринђамо
» страна VI

Пре девет годи на, тач ни је у мар ту 2008.
годи не, Наци о нал ни савет Руму на из
Срби је и Вла да Вој во ди не осно ва ли су у
Новом Саду Завод за кул ту ру вој во ђан -
ских Руму на, чиме је интен зи ви ра но орга -
ни зо ва ње румун ских зајед ни ца у Вој во ди -
ни у про це су инсти ту ци о на ли за ци је.
Захва љу ју ћи том заво ду, Руму ни са ових
про сто ра рас по ла жу јед ним вео ма ефи ка -
сним инстру мен том позна ва ња себе, свог
иден ти те та, али и афир ма ци је и про мо -
ви са ња широ ког спек тра науч них истра -
жи ва ња. Пре осни ва ња Заво да Руму ни из
Вој во ди не успе ли су да мани фе сту ју сво је
актив но сти путем дру шта ва, разних
фон да ци ја и про је ка та, али тре нут но се
све ово реа ли зу је у окви ру струч не инсти -
ту ци је на дру гом, вишем нивоу.

Ради се о првој инсти ту ци ји науч ног и
кул тур ног истра жи ва ња Руму на из Срби је,
која се бави, на про фе си о на лан начин,
разним обла сти ма истра жи ва ња, које обу -
хва та ју актив но сти и про јек те за про мо ви -
са ње и раз вој кул ту ре, умет но сти, нау ке и
румун ског јези ка на целој тери то ри ји Вој -
во ди не. Ова инсти ту ци ја успе ла је за вео ма
крат ко вре ме да кон цен три ше одно сно
соли да ри зу је инте лек ту ал не сна ге етнич ке
при пад но сти, без обзи ра на коју област.

Сарад ња с нај зна чај ни јим
инсти ту ци ја ма 
Ради оства ри ва ња про је ка та Завод успо -
ста вља добре одно се сарад ње на кул тур -

ном и науч ном пла ну с нај зна чај ни јим
инсти ту ци ја ма како из земље, тако и из
ино стран ства, орга ни зу ју ћи колек тив на
истра жи ва ња и сту диј ска путо ва ња из
разних обла сти, као што су: исто ри ја,
демо гра фи ја, лин гви сти ка, етно гра фи ја и
фол клор. Ова сарад ња има ла је као исход
зајед нич ко орга ни зо ва ње разних науч -
них мани фе ста ци ја, сим по зи ју ма, коло -
кви ју ма и саве то ва ња, на који ма су уче -
ство ва ли науч ни ци из ака дем ских, уни -
вер зи тет ских и науч них цен та ра из Вој -
во ди не одно сно Срби је, Руму ни је, Маке -
до ни је, Црне Горе, Хрват ске, Мађар ске и
Немач ке.

Са овим еми нент ним инсти ту ци ја ма

Завод за кул ту ру вој во ђан ских Руму на
пот пи си вао про то ко ле сарад ње чији је
циљ реа ли зо ва ње капи тал ног про јек та
„Енци кло пе ди ја исто риј ског Бана та”, у
сарад њи са Инсти ту том банат ских сту ди -
ја „Тито Мајо ре ску” Румун ске ака де ми је
из Буку ре шта – фили ја ла Теми швар;
„Дани Еми ла Петро ви ћа” у сарад њи с
Румун ском фон да ци јом етно гра фи је и
фол кло ра из Вој во ди не, са Уни вер зи те -
том „Бабеш-Болyај” и Цен тром тран сил -
ва ниј ских сту ди ја Румун ске ака де ми је из
Клуж-Напо ке; Међу на род ни науч ни сим -
по зи јум „Банат – исто ри ја и мул ти кул ту -
рал ност”, са Уни вер зи те том „Ефти ми је
Мур гу” из Реши це, изло жба доку ме на та,
исто риј ских фото гра фи ја на тему „Руму -
ни из Вој во ди не“, у сарад њи с Вој во ђан -
ским музе јом из Новог Сада и Банат ским
музе јом из Теми шва ра, све то уз све срд ну
помоћ Жупа ниј ског саве та Тимиш. 

Завод за кул ту ру вој во ђан ских Руму на
из Зре ња ни на тако ђе је орга ни зо вао сту -
диј ске изло жбе на тему кул тур ног насле ђа
Руму на из Вој во ди не и Вла ха из источ не
Срби је и оба ле Јадран ског мора и Црне
Горе, уз подр шку Жупа ниј ског саве та из
Алба Јули је; моно гра фи ја Истро ру му на из
Хрват ске у сарад њи са Инсти ту том исто -
риј ских истра жи ва ња из Рије ке и Хрват ске
ака де ми је нау ка и умет но сти из Загре ба.

Науч не мани фе ста ци је, 
семи на ри и окру гли сто ло ви
Током тих шест годи на актив но сти Заво -
да за кул ту ру вој во ђан ских Руму на, у
скла ду са стра те ги јом и миси јом коју смо
зацр та ли, ини ци ра ли смо и орга ни зо ва ње
науч них мани фе ста ци ја, семи на ра, пре да -
ва ња и окру глих сто ло ва, на који ма су
уче ство ва ли науч ни сарад ни ци из наше
земље, као и из ино стран ства. Вред но је
напо ме ну ти да смо има ли вео ма плод ну
сарад њу са инсти ту ци ја ма и удру же њи ма
из Вој во ди не, Руму ни је и Хрват ске, уз
све срд ну помоћ кон крет них про гра ма
кул тур них мани фе ста ци ја и науч них
истра жи ва ња и тиме је дао вели ки допри -
нос про мо ви са њу кул тур но, науч ном и
духов ном насле ђу Руму на из Срби је.

Завод је орга ни зо вао више од два де сет
кон фе рен ци ја и науч них семи на ра на
раз не теме, које су вред но ва ле духов не
вред но сти кул тур ног насле ђа иден ти те та
Руму на с вој во ђан ских про сто ра. Орга -
ни зо ва ли смо пет еди ци ја међу на род ног
сало на књи ге под нази вом „Књи ге и
публи ка ци је на румун ском јези ку из
Бана та”, два де сет три изло жбе фото гра -
фи ја, књи га, доку ме на та и публи ка ци ја,
као и изло жбе сли ка, гра фи ка и кера ми ке
у два де сет два места у Вој во ди ни. Вред но
је напо ме ну ти да смо орга ни зо ва ли два -
на ест књи жев них вече ри и про мо ци ја
књи га на који ма су уче ство ва ли зна чај ни
писци из Вој во ди не и Руму ни је, као и
фести вал пое зи је и две сли кар ске коло -
ни је. У сарад њи са Ака де ми јом Руму ни је
– Инсти ту том банат ских сту ди ја „Титу
Мајо ре ску” из Теми шва ра, сва ке годи не
орга ни зу је мо међу на род ни сим по зи јум
„Књи жев ност из Бана та – Банат у књи -
жев но сти” одно сно „Књи жев ност и
штам па но нови нар ство из исто риј ског
Бана та”, а у сарад њи с Румун ском фон да -
ци јом етно гра фи је и фол кло ра из Вој во -
ди не и жупа ниј ском библи о те ком „Лучи -
јан Бла га” из Алба Јули је, као и сим по зи -
јум „Банат и Тран сил ва ни ја: кул тур не
интер фе рен ци је”, уз све срд ну помоћ
Жупа ниј ског саве та из Алба Јули је. 

Коста Рошу

ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА ИЗ ЗРЕЊАНИНА

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА РУМУНА ИЗ СРБИЈЕ

ЗАВОД ОБЈА ВЉУ ЈЕ СТУ ДИ ЈЕ, МОНО ГРА ФИ ЈЕ И

АЛБУ МЕ

Завод за кул ту ру вој во ђан ских Руму на осно вао је 28. јула 2009. годи -

не соп стве но изда ва штво, које пра ти актив ност Заво да, обја вљу ју ћи сту -

ди је, моно гра фи је и албу ме, као резул тат науч них истра жи ва ња и

доку мен та ци ја. 

У окви ру Заво да одштам пан је и срп ско-румун ски реч ник, лек си ко -

граф ског карак те ра, који има 1.000 стра ни ца и вео ма је зна чај на књи -

га, на којој је радио читав тим науч ни ка током пет годи на истра жи ва ња,

што је од вели ког зна ча ја за Руму не из Вој во ди не.



Писање није акт воље, већ уну-
трашња потреба, а када те узме
под своје, не напушта те тако
лако. Док пишеш, стално се
питаш да ли је довољно добро то
што радиш, међутим, импулс за
писањем не допушта дилеме –
каже новинарка и списатељица
Мариоара Стојановић. На почет-
ку каријере радила је као новинар
Радио-телевизије Нови Сад, а
потом  годинама као новинар
листа „Либертатеа”, па скоро
осам година као директорка
Новинско-издавачке куће „Либер-
татеа”. Ауторка је успешне три-
логије коју сачињавају романи
„Вероника”, „Причај ми о мајци” и
„Прозор под облацима”, који су
објављени и на српском језику.

• Да ли се белетристика и нови-
нарство допуњују међусобно или
су то две сасвим различите сфере?

– Белетристика прожета нови-
нарством и обрнуто је неисцрпна
тема. Многи писци су уједно и
новинари, а новинари писци. Ја не
бих ставила знак једнакости изме-
ђу писца и новинара. За журнали-
стику су битне чињенице и објек-
тивност, а белетристика је умет-
ничко стваралаштво које подразу-
мева истраживање и других све-
това, субјективност, имагинаци-
ју... У вртлогу времена у којем
живимо брзина брише све пред
собом у потрази за што бржим
решењима, а раздаљина између
новинарства и белетристике
постаје све већа. Многи писци су
провели младост на клупама
новинарства, остављали за собом
писане редове велике вредности,
давали печат публикацијама,
атмосфери у редакцијама и инте-
лектуалној клими средине у којој
су живели, као и шире. Међутим,
ако си добар писац, то не значи да
можеш да будеш и добар новинар
и обрнуто.

Американци кажу за новинар-
ство да је „брза књижевност”, што

значи да је и новинар код куће
када је у питању књижевност.
Оштро око и дух новинара су од
непроцењиве важности за писца.
Новинар може да потискује писца
у себи, али писац у њему може и
да надвлада. У сваком случају
потребно је много талента, умећа
и рада да би се неко бавио и јед-
ним и другим односно или једним
или другим. Након креативног
процеса, који у случају писца зах-
тева пуно самоће, стиже се до
финалног производа, сегмента у
којем за новине кажемо да су
лепотице за један дан, за једну
недељу... док књижевна дела трају
много дуже, а ремек-дела су за
вечност.

• Ко је старији у вашем случају
– новинарка или списатељица?

– Стицајем околности, прво је
настала новинарка, која је децени-

јама преовлађивала у мени. Поче-
ла сам да пишем белетристику
прилично касно, али каже се да
никада није касно да постанеш то
што си могао да будеш.

• Како сте открили прозу? Како
сте почели да пишете?

– Жеља да се напише нешто о
родном месту, настаје у тренутку

у којем учиш да пишеш. Једна
кратка прича о томе, коју сам дуго
носила у себи и коју сам написала
још као студенткиња новинар-
ства, постала је, после много годи-
на, језгро мог првог романа. Ода-
кле долазе књиге? Тешко је то
рећи. Писање није акт воље, већ
унутрашња потреба, а када те узи-
ма под своје, не напушта те тако
лако. Док пишеш, стално се
питаш да ли је довољно добро то
што радиш, међутим, импулс за
писањем не допушта дилеме. Нео-
спорно је да сам такву причу о
Вероники могла да напишем једи-
но ја и нико други, а на читаоцима
је да процене да ли је вредело или
не.

• Кажите нам нешто о својим
књигама.

– Тема мојих романа „Верони-
ка”, „Причај ми о мајци” и „Про-

зор под облацима” јесте судбина
жене обележена стегама наметну-
тим менталитетом средине у којој
је рођена и гласом срца. Романи
могу да се читају засебно, али и
као прича у наставку о животу
Веронике и њене деце, као и о
животу у временима и срединама
у којима се крећу и у којима живе
јунаци романа. Чини се да је при-
ча о прелепој Вероники пронашла
свој пут до срца читалаца. Судећи
по књижевној критици с наших
простора, Вероника се наметнула
као амблематична личност у
румунској књижевности из Војво-
дине. Окупирала ме је годинама.
Док сам писала о њој, откривала
сам јој особине, које су у мојим
мислима стално добијале нове
димензије. Вероника је жена ретке
лепоте, обдарена виталношћу и
свежином, а у нашим селима
такве се жене рађају једанпут у сто
година, чак и ређе, изазивају вели-
ко интересовање и дају печат вре-
менима у којима живе. Иза жене
посебне телесне лепоте крије се
личност снажних особина, чија се
судбина неизбежно уздиже изнад
менталитета и предрасуда среди-
не из које потиче. Био је велики
изазов за мене да пишем о животу
и судбини једне такве жене. Свет
евоциран у роману је свет мог
детињства и отуд јачина вибраци-
је која прожима јунакињу романа,

претпостављам и успех приче о
њој.

Жеља присутних да дознају
даљи ток приче о Вероники, све-
срдно исказана на првој промоци-
ји романа у Банатском Новом
Селу, оснажила ми је одлуку о
писању наставка. Са осећањем да
владам даљим током приче наста-
вила сам да живим с њом. У тре-
ћем роману, „Прозор под облаци-
ма”, била сам преокупирана јед-
ним мушким ликом. Реч је о Тибе-
рију, који је једини од Вероникине
деце који није желео да се сретне с
мајком. Док пишеш, све је у тво-
јим рукама. Једном објављен,
роман наставља свој самосталан
живот, на који писац нема више
никакав утицај. Може једино да се
из прикрајка радује ако се роман
чита. Пишући ову трилогију и
уједно преводећи је на српски
језик, трудила сам се да продужим
живот мојих романа.

• Када је објављен роман „Веро-
ника”, била је веома актуелна иде-
ја о екранизацији ове приче, коју
је уједно свесрдно подржао и
Национални савет Румуна из
Србије. Да ли постоје шансе да
прича о Вероники стварно буде
екранизована?

– Преовладала је процена да
проза, уз причу о судбини јунаки-
ње, обилује и бројним ликовима и
догађајима из „наше сентиментал-

на румун ском у Бана ту доби ли су
песник Јоан Баба, глав ни и одго -
вор ни уред ник часо пи са за кул ту -
ру и књи жев ност „Луми на” из
Пан че ва, и Нико ла је Дан ћу Пет -
ни че а ну из Меха ди је, који је осно -
вао неко ли ко зна чај них ква ли тет -
них публи ка ци ја.

Награ ду „Сил ви јус Бата
Миклеа” осво ји ли су сле де ћи поје -
дин ци, публи ка ци је и инсти ту ци -
је: Вален тин Мик („Либер та теа”,
Пан че во), реги о нал ни Радио
Реши ца, Ани чи ка Бар бу (РТВ
Кова чи ца), Кар мен Уеда (ТВ Вој -
во ди на), Тра ја ну Гале та ру
(„Суфлет ноу”, Комло шу Маре),
часо пис „Фоа ја Сака ла зу луи”, Ана
Нику ли на Урсу ле ску (Радио Нови
Сад, про грам на румун ском јези -

ку), Геор ге Ран ку (Шопо тул Веки),
Ада Боте зан (Радио Реши ца),
Нико ла је Тома (Теми швар/Лугож),
Лан ку Мура ре ску из Сутје ске за
уре ђи ва ње локал ног листа „Сар -
ћиа”, Окта ви јан Сућиу (Пан че во),
Јоан Ћиа ма (Теми швар), редак ци ја
„Суфлет ноу” (Комло шу Маре) и
Радио Нови Сад – редак ци ја на
румун ском јези ку.

Несум њи во да ове награ де, које
доде љу ју Књи жев но-умет нич ко
дру штво „Тиби скус" из Узди на и
Савет „Дани банат ске штам пе”,
обо га ћу ју био гра фи ју ових нови -
на ра, чији је допри нос нови нар -
ству доказ пре да но сти и висо ког
про фе си о на ли зму када је реч о
румун ском нови нар ству.

Васи ле Бар бу

друго, а писањем побеђујем само-
ћу. Неоптерећена журбом и дина-
миком спољашњег света и посве-
ћена дивним страницама белетри-
стике, радо продирем у сфере
заборава свега што ме окружује.
Борхес је замишљао рај као
огромну библиотеку. Зар то није
дивно?

• Годинама сте били директорка
Новинско-издавачке куће „Либер-
татеа” у Панчеву. Преузели сте ту
функцију у најтежим годинама по
наше публикације на румунском
језику. Колико је било тешко да
држите кормило институције у
условима кризе, рата?

– Још су нам у свежем сећању
деведесете године, када смо били
суочени с ратом, мобилизацијама,
распадом земље, санкцијама,
инфлацијом, кризом, бомбардова-
њима, жртвама, неизвесношћу... У
датом тренутку, прецизније
почетком 1993. године, све наше
публикације биле су практично
угашене. На нашу срећу, у то вре-
ме смо ми Румуни са ових просто-
ра били доста јединствени, а није
изостала ни подршка људи добре
воље, који су неколико месеци
финансирали објављивање листа
„Либертатеа” и осталих публика-
ција. И не само то. Успели смо да
ухватимо и корак са светом у
оквиру делатности којом се бави-
мо. Обезбедили смо прве рачуна-
ре и штампач, што нам је, након
обуке људи, омогућило техничку
припрему публикација. Поред
подршке оснивача (тада Скуп-
штина АП Војводине), много нам
је значила и помоћ Општине
Вршац, као и Владе Румуније, која
нам је донирала значајне количи-
не папира.

Када размишљам о том перио-
ду, не могу се отети утиску колико
смо били храбри и колику смо
енергију уложили сви ми да бисмо
сачували све што нам је оставље-
но у наследство, чак и више од
тога, да идемо корак даље у модер-
низацији куће. Што се тиче мене
лично, нисам сигурна да ли сам ја
у том периоду изабрала пут ка
челу куће „Либертатеа” или је
„Либертатеа” изабрала мене. Било
је то мојих осам година живота –
пре него што сам постала дирек-
тор куће, преко годину дана
вршила сам функцију в. д. дирек-
тора – које сам у потпуности
посветила кући „Либертатеа”.
Каже се да праву слику о себи
стекнеш тек када се погледаш
туђим очима. У том контексту,
што сам истакла у више наврата,
било је периода када су ми људи
из све снаге упућивали речи хва-
ле, али и периода у којима су ми се
исте особе замерале због ствари
због којих су ме некада хвалиле.
Оне треба да одлуче када су биле у
праву. 

E. Balteanu

не равнице”, да је „визуелна”, са
„сегментима који се одвијају као
на филмској траци”. Исто мишље-
ње делили су и учесници на про-
моцијама књиге у Банатском
Новом Селу и у Библиотеци града
Београда. Један од њих искрено се
питао: „Постоји ли толико лепа
глумица која би могла да игра уло-
гу Веронике?” Идеја се, неминов-
но, суочила с реалношћу: нема
пара. Времена су таква каква јесу.
Сигурна сам да ће прича о Веро-
ники кад-тад бити екранизована.

• Шта тренутно радите и који су
вам планови за надаље?

– Пишем нови роман, чији је
радни наслов „Све је могло бити
другачије”. Реч је о љубавној при-
чи чија се радња одвија у редови-
ма румунских интелектуалаца у
Војводини у другој половини про-
шлог века. Већ сам пријавила овај
роман као пројекат и надам се да
ће бити уврштен у издавачки план
НИУ „Либертатеа” за наредну
годину. Након ове књиге написа-
ћу још један роман, а потом књигу
кратких прича, која представља
велики изазов за мене.

Важећи принцип је одувек био
и остао да читаш много и да
пишеш много, захваљујући чему,
уз директна лична сазнања,
можеш да откријеш све што те
занима. У мојим годинама чини
ми велико задовољство и једно и

Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

ИНТЕРВЈУ: МАРИОАРА СТОЈАНОВИЋ, СПИСАТЕЉИЦА

ПРИЧА ЈЕ ПРОНАШЛА ПУТ ДО СРЦА ЧИТАЛАЦА

У „Румун ској кући” у Узди ну 8.
децем бра отво ре на је изло жба
публи ка ци ја из Бана та (са обе
стра не Бана та – из Срби је и Руму -
ни је). Тако ђе, у про сто ри ја ма КУД-а
„Дој на” пред ста вљен је доку мен -
тар ни филм „Бици клом кроз
Банат” Душа на Милој ко ва из Пан -
че ва, који путу је бици клом кроз целу
Евро пу, без дона ци ја и финан сиј ске
помо ћи, раде ћи раз ли чи те посло ве
где стиг не, у заме ну за хра ну.

Сва ке годи не, у окви ру мани фе -
ста ци је „Дани банат ске штам пе”,
доде љу ју се награ де за изу зе тан
допри нос румун ском нови нар -
ству у Бана ту.

Награ ду „Аурел Тур куш” за
изу зе тан допри нос у нови нар ству

„ДАНИ БАНАТ СКЕ ШТАМ ПЕ” У УЗДИ НУ, 22. ПУТ

Признања румун ском нови нар ству



У све ча ној сали Народ ног позо ри -
шта „Сте ри ја” у Вршцу 7. децем -
бра теку ће годи не одр жан је гала
кон церт пово дом Дана румун ске
наци о нал не зајед ни це и обе ле жа -
ва ња јуби ле ја – пет на ест годи на
посто ја ња Наци о нал ног саве та
Руму на у Срби ји.

Наци о нал ни савет Руму на у
Срби ји осно ван је 7. децем бра
2009. годи не. Током тог пери о да
ова зна чај на орга ни за ци ја наше
наци о нал не зајед ни це про мо ви са -
ла је пра ве вред но сти иден ти те та
Руму на са ових про сто ра. Тако ђе,
сво јим зала га њем реа ли зо ва ла је
важне про јек те за добро бит наше
етнич ке зајед ни це.

Овај дога ђај је био при ли ка да се
при се ти мо нај зна чај ни јих оства ре -
ња Наци о нал ног саве та Руму на,
али и да ужи ва мо у насту пу Орке -
стра народ не музи ке Руму на из
Вој во ди не под дири гент ском пали -
цом Рома на Буга ра, који је извео
кома де народ не румун ске музи ке и
пра тио наступ вокал них инстру -
мен тал них соли ста.

Све ча но сти су при су ство ва ли
висо ки зва нич ни ци, пред став ни -
ци локал не само у пра ве, све ште на
лица и гости из Руму ни је.

Дани јел Петро вић, пред сед ник
Наци о нал ног саве та Руму на,

Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

V

Као и рани је, и ове годи не, 16.
децем бра, у орга ни за ци ји Румун -
ске фон да ци је за етно гра фи ју и
фол клор из Вој во ди не, одр жа ва се
тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја
„Зим ске све ча но сти”, у окви ру
које корин ђа ши из мно гих села
Руму на у Бана ту бора ве у „Банат -
ској кући” у Тор ку, где пева ју
божић не песме и негу ју ста ре оби -

ча је који се одно се на тај пра зник.
„Зим ске све ча но сти” обу хва та ју

низ дога ђа ја и про сла ва пове за них
са зим ским пра зни ци ма, као што
су:  фести вал корин ђа шких песа -
ма („Пра зник зим ских оби ча ја –
корин ђа ње на огњи шту чежње”),

про јек ци је доку мен тар них фил -
мо ва, вер ске слу жбе и изло жбе
сли ка и ста рих цркве них књи га.

Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја
Фон да ци је почи ње осве ће њем
кола ча у цркви „Банат ске куће”, а
затим кре ће про грам. Одје ку ју
песме корин ђа ша, како деце, тако
и одра слих који дола зе у „Банат -
ску кућу” из мно гих румун ских

села из срп ског дела  Бана та, као и
гости из Бана та у Руму ни ји. 

Вред но је напо ме ну ти да се ове
годи не одр жа ва ју два де се те „Зим -
ске све ча но сти” у орга ни за ци ји
Румун ске фон да ци је за етно гра фи ју
и фол клор из Вој во ди не. E. B.

Пово дом зим ских пра зни ка, 9.
децем бра у Узди ну је орга ни зо ва -
на тра ди ци о нал на мани фе ста ци -
ја, 28. по реду. Ради се о „Фести ва -
лу зим ских оби ча ја и тра ди ци ја
код Руму на”, који је посве ћен
Божи ћу, под нази вом „Веко ви ма
вечи то хва љен”. На пра гу Божи ћа,
нај ве ћег пра зни ка хри шћа на, ова
мани фе ста ци ја се при ре ђу је уз
вели ки број уче сни ка и гости ју,
како из наше земље, тако и из
Руму ни је. Као и сва ке годи не,
орга ни за то ри мани фе ста ци је
били су Књи жев но-умет нич ко
дру штво „Тиби скус”, ОШ „Св.
Геор ги је”, Месна кан це ла ри ја и
Месна зајед ни ца из Узди на, Дом

кул ту ре „Дои на”, као и пра во слав -
на црква из Узди на, уз зна ча јан
допри нос Наци о нал ног саве та
румун ске зајед ни це из Вој во ди не.

Ова мани фе ста ци ја је упри ли че -
на како доли ку је: уз вели ки број
уче сни ка и гости ју. Кон церт је одр -
жан у кон церт ној сали Дома кул ту -
ре „Дои на”. При сут ни ма су се обра -
ти ли Геор ге Ран ку, одго вор ни уред -
ник часо пи са „Алма жул” (Шопо -
тул Веки), и Јоан Ћиа ма, пот пред -
сед ник КД „Аврам Јан ку” из Руму -
ни је. Дани је ла Ири на Раду чита ла
је пору ку Ани шо а ре Царан, пред -

сед ни це Одсе ка за обра зо ва ње
Наци о нал ног саве та Руму на Вој во -
ди не, а затим је гово рио Дан Нико -
лае Кон стан тин, гене рал ни кон зул
Кон зу ла та Руму ни је у Вршцу.

У окви ру добре сарад ње,
фести вал је отво рио Милан Гара -
ше вић, пред сед ник Општи не
Кова чи ца, који је у свом гово ру
нагла сио да је СО Кова чи ца све -
срд но подр жа ла овај дога ђај и да
ће обез бе ђи ва ти пре ко потреб ну
финан сиј ску подр шку и убу ду ће.

У скло пу про гра ма при ка зи ва -
ни су ста ри румун ски божић ни
оби ча ји, а на сце ни Дома кул ту ре
пред ста ви ли су се, изме ђу оста лих,
Жен ски хор пра во слав не румун ске

цркве из Узди на (дири гент Дани ел
Кец), Мушки хор пра во слав не
румун ске цркве из места Комло шу
Маре у Руму ни ји (дири гент Геор ге
Кова ћи ју), гру па корин ђа ша Гим -
на зи је „Ефти ми је Мур гу” из Бозо -
ви ћа (дири гент проф. др Петри ка
Заме ла), деч ји хор ОШ „Сф. Геор -
ге” из Узди на (дири гент Дани ел
Кец), гру па корин ђа ша Хри шћан -
ског наци о нал ног покре та из
Стра же (дири гент Јонел Омо ран),
као и Мушки хор пра во слав не
румун ске цркве из Узди на (дири -
гент Дани ел Кец). V. B.

Изда вач ка делат ност
НИУ „Либер та теа”
свих ових годи на
била је уз сво је 
чита о це и ауто ре,
негу ју ћи књи жев ни
румун ски језик

Током седам 
деце ни ја изда ва штва
обја вље но је око
1.050 насло ва књи га
румун ске 
беле три сти ке на
румун ском јези ку

Зна ча јан јуби леј – седам дест годи -
на румун ске беле три сти ке на овим
про сто ри ма – обе ле жен је 7. децем -
бра у про сто ри ја ма НИУ „Либер -
та теа” у Пан че ву, у при су ству про -
зних писа ца, песни ка, књи жев них
кри ти ча ра и нови на ра.

Про те кло је седам деце ни ја од
обја вљи ва ња првих књи га беле -
три сти ке на румун ском јези ку.
Прва писа на дела тих дале ких
годи на обја вље на су у „Либер та -
теи” у Вршцу. Без обзи ра на њено
фор мал но седи ште, Вршац, Пан -
че во или Нови Сад, изда вач ка
делат ност поме ну те куће била је
уз сво је чита о це и ауто ре, негу ју -
ћи књи жев ни румун ски језик.
Тако ђе, у одре ђе ним вре мен ским
раз ма ци ма обја вљи ва ла је ори ги -
нал но књи жев но ства ра ла штво
или оно које је пре во ђе но са срп -
ског и дру гих јези ка, то јест књи ге
из обла сти истра жи ва ња Руму на
са ових про сто ра.

„ЗИМ СКЕ СВЕ ЧА НО СТИ” ФОН ДА ЦИ ЈЕ 
ЗА ЕТНО ГРА ФИ ЈУ И ФОЛ КЛОР У ВОЈ ВО ДИ НИ

Корин ђа ње на огњи шту
чежње

СЕДАМ ДЕЦЕ НИ ЈА ИЗДА ВА ШТВА НИУ „ЛИБЕР ТА ТЕА” НА РУМУН СКОМ ЈЕЗИ КУ

ПИСЦИ ДАЛИ ВЕЛИ КИ ДОПРИ НОС

Пре по зна тљи ви књи жев ни
стил 
Поред ауто ра, гра фич ких уред ни -
ка, лек то ра и сарад ни ка који су
били укљу че ни у при пре ма ње и
обја вљи ва ње књи га, сва ка ко су
током свих ових годи на посеб не
заслу ге има ли и глав ни и одго вор -
ни уред ни ци изда вач ке делат но -
сти: Викен ти је Идво ре а ну, Михај
Авра ме ску, Аурел Гаври лов, Слав -
ко Алма жан, Јоан Фло ра, Нику
Чоба ну и, данас, Васа Бар бу, који
су је усме ри ли и успе ли су да она
буде оно што је данас.

Једи на пре сти жна изда вач ка
кућа НИУ „Либер та теа” на румун -
ском јези ку обја ви ла је током ових
годи на око 1.050 насло ва књи га
румун ске беле три сти ке.

Васа Бар бу, одго вор ни уред ни
Изда ва штва НИУ „Либер та теа”,
поздра вио је ауто ре и госте на овом
дога ђа ју: Нема њу Рота ра, чла на

Град ског већа заду же ног за кул ту ру
и омла ди ну, Ани шо а ру Царан, чла -
на Наци о нал ног већа румун ске
наци о нал не мањи не, испред осни -
ва ча НИУ „Либер та теа”, и Јона Мар -
га на, заме ни ка пред сед ни ка Управ -
ног одбо ра НИУ „Либер та теа”.

Нику Чоба ну, дирек тор НИУ
„Либер та теа”, поздра вио је при -
сут не, нагла сив ши да је изда вач ка
кућа „Либер та теа” пости гла вели -

ки успех, јер су румун ски писци
дали огро ман допри нос аутен тич -
ном писа њу. Изда вач ка кућа
„Либер та теа” успе ла је  да румун -
ски писци и румун ски језик буду
пре по зна тљи ви и изван мањин -
ског про сто ра пре во ђе њем на срп -
ски језик и обр ну то.

Темат ско саве то ва ње о
беле три сти ци
Нема ња Ротар, освр нуо се на добру
сарад њу изме ђу општи не Пан че во
и НИУ „Либер та теа”. Он је, изме ђу
оста лог, рекао да се у тој изда вач кој

кући осе ћа као „код куће”, јер је
обја вио неко ли ко књи га упра во у
тој пре сти жној инсти ту ци ји. Ани -
шо а ра Царан обра ти ла се при сут -
ни ма у име Румун ског наци о нал -
ног саве та, осни ва ча НИУ „Либер -
та теа”, наво де ћи да ће Наци о нал ни
савет увек подр жа ва ти Изда вач ку
кућу. Јон Мар ган,  искре но је
чести тао овај зна ча јан јуби леј.

ГАЛА КОН ЦЕРТ ПОВО ДОМ ДАНА РУМУН СКЕ НАЦИ О НАЛ НЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ

Вред но сти наци о нал ног иден ти те та
Андреа Шош де ан из Узди на, Алек -
сан дра Ран ко вић из Нико ли на ца,
Мeри Пеја из Теми шва ра, Али на
Кожо кар из Узди на, Фиру ца Ћина
из Овче и Мари ја на Петро вић
Око ли шан из Теми шва ра.

У про гра му је уче ство вао и Вла -
да Пано вић из Бео гра да, шеф
Орке стра Радио-теле ви зи је Бео -
град, који је извео народ не срп ске
мело ди је. Вокал ни соли сти из
Теми шва ра Чипри јан Поп и
Миха е ла Петро вић оду ше ви ли су
публи ку сво јим изво ђе њем.

У окви ру про гра ма, Мир ча
Лелеа доде лио је награ ду „Нај бо љи
мла ди нови нар годи не” Мире ли
Арде љан, нови нар ки ТВ Вој во ди -
не. Реч је о награ ди коју је уста но -
вио Одсек за инфор ми са ње Наци -
о нал ног саве та Руму на из Срби је, с
циљем да пру жи подр шку мла дим
нови на ри ма из Вој во ди не.

Мушки хор Наци о нал ног саве -
та Руму на, под дири гент ском
пали цом про фе со ра Лери ја Мен -
ге ра, извео је божић не песме, а на
кра ју кон цер та насту пио је там бу -
ра шки орке стар из Теми шва ра
„Теми швар ски спо ме на ри” с
вокал ним соли стом Пером Тодо -
ро ви ћем.

Води те љи про гра ма били су
Мире ла Арде љан и Мари не ла
Чоба ну. E. B.

захва лио је сви ма који су допри -
не ли успе ху Саве та током деце ни -
је и по посто ја ња, иста кав ши,
изме ђу оста лог, нај зна чај ни ја
оства ре ња, као што су очу ва ње
инсти ту ци ја Руму на од вели ког
зна ча ја за наци о нал ну при пад -
ност, попут Новин ско-изда вач ке
уста но ве „Либер та теа”, чији је
осни вач Наци о нал ног саве та
Руму на. Спо ме нуо је да је Савет
ини ци рао осни ва ње Заво да за
кул ту ру вој во ђан ских Руму на, као
и раз не инсти ту ци је Руму на у
Срби ји. Дани јел Петро вић је
рекао и да је, захва љу ју ћи Наци о -

нал ном саве ту, про фе си о нал но
позо ри ште на румун ском јези ку, у
окви ру Народ ног позо ри шта
„Сте ри ја” у Вршцу, успе ло да буде
инсти ту ци о на ли зо ва но. Осим
тога, реа ли зо ва ни су мно ги про -
јек ти за добро бит румун ске зајед -
ни це, с циљем очу ва ња кул ту ре и
иден ти те та Руму на на овим про -
сто ри ма.

Потом је насту пио Орке стар
народ не музи ке Руму на из Вој во -
ди не, који је сви рао сплет дела
народ не румун ске музи ке, а уз
њихо ву музич ку прат њу насту пи -
ли су и сле де ћи вокал ни соли сти:

Након све ча ног дела одр жа но је
темат ско саве то ва ње о беле три сти -
ци, на којем су сво је радо ве пред ста -
ви ли ути цај ни ства ра о ци, писци,
нови на ри и књи жев ни кри ти ча ри.
Сви радо ви биће обја вље ни у јед ној
публи ка ци ји. Сво је радо ве су пред -
ста ви ли: Слав ко Алма жан, Нику
Чоба ну, Коста Рошу, Симе он Лаза -
ре а ну, Тео до ра Смо ле ан, Иле а на
Урсу, Вир ђи ни ја Попо вић, Бран ду -
ша Жуј ка, Еуфро зи на Гре о не анц,
Ани шо а ра Царан, Мари о а ра Сфе ра,
Мари на Анка и цан, Сима Петро вић
и Васа Бар бу. E. Baletanu

ЗАХВАЛ НИ ЦЕ ЗА ПОСЕ БАН ДОПРИ НОС

РУМУН СКОЈ КУЛ ТУ РИ

На обе ле жа ва њу

овог јуби ле ја, које

је финан сиј ски

подр жао Град

Пан че во, доде -

ље не су захвал -

ни це зна чај ним

писци ма који су

дали посе бан

допри нос румун -

ској кул ту ри.

Дипло ме и пла ке те доби ли су: Слав ко Алма жан, Нику Чоба -

ну, Коста Рошу и Васа Бар бу.

КАДА РЕЧИ ПРО ГО ВО РЕ

У Град ској библи о те ци Пан че во Изда ва штво НИУ „Либер -

та теа” упри ли чи ло је књи жев ни мати не, као и изло жбу

књи га које су дони ра не тој инсти ту ци ји. При сут ни ма у чита -

о ни ци обра ти ли су се Дејан Боснић, дирек тор библи о те ке,

и Нема ња Ротар, члан Град ског већа заду жен за кул ту ру и

омла ди ну. Затим су одлом ке из сво јих књи га, како на

румун ском, тако и на срп ском јези ку, про чи та ли песни ци

и писци изда вач ке куће „Либер та теа”: Слав ко Алма жан,

Иле а на Урсу, Мари о а ра Сфе ра, Нада Малек, Ана Нику ли -

на Урсу ле ску, Вален тин Мик, Еуђе ни ја Бал те а ну, Васа Бар -

бу, Лазар П. Малај ма ре и Дејан Боснић. Мило ван Лукић

читао је песме Јоа на Фло ре.

ФЕСТИ ВАЛ ЗИМ СКИХ ОБИ ЧА ЈА И ТРА ДИ ЦИ ЈА

Веко ви ма вечи то 
хва љен



Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Иста кли бисмо музич ку сек ци ју,
школ ски хор и фол клор ну сек ци -
ју, који су осно ва ни упра во зато да
би уче ни ци могли да се афир ми -
шу у тим обла сти ма ства ра ла -
штва.

Основ на шко ла „Кори о лан Добан”
у Кушти љу отво ре на је 1911.
годи не. Од тада су кроз њу про шле
мно ге гене ра ци је, које су изне дри ле
поште не и вред не људе, попут
лека ра, про фе со ра, нови на ра.
Шко лу тре нут но поха ђа 68 уче ни -
ка, што је уку пан број са исту ре -
ним оде ље њем у Вој во дин ци ма.

У окви ру шко ле ради и пред -
школ ска уста но ва. Основ ни и
нај ве ћи про блем с којим се ова
шко ла суо ча ва, јесте број уче ни -
ка, који из годи не у годи ну опа да.

Упр кос том про бле му шко ла се
тру ди да поред редов не наста ве
орга ни зу је и број не ван на став не
актив но сти кроз које уче ни ци
негу ју свој тале нат. Уче ни ци се
посеб но исти чу у музи ци, народ -
ним игра ма, реци та ци ја ма, писа -
ној речи и спор ту. Учи те љи и
настав ни ци су сагле да ли њихо ве
амби ци је, па им несе бич ним тру -
дом пома жу у њихо вом раз ви ја њу.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova

Д.О.О. „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 
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Када гово ри мо о божић ним оби ча -
ји ма, пева ње божић них песа ма –
корин ђа ње негу је се од дав ни на и
део је кул тур ног насле ђа Руму на у
Вој во ди ни. Све сла ве има ју сво ју
спе ци фич ност, с циљем очу ва ња
оби ча ја и тра ди ци ја наших пре -
да ка, који се још увек негу ју у сва -
кој вој во ђан ској поро ди ци до дана
дана шњег. Када је реч о Божи ћу, о
рође њу Ису са Хри ста негу је мо
нај леп ше оби ча је који су нам
оста вље ни у насле ђе.

На Бад ње вече све ште ник запа ли
и бла го сло ви вели ку ватру испред
цркве у месту након вечер ње слу -
жбе. Вер ни ци се оку пља ју око
ватре и пева ју божић не песме и
тиме пре но се пору ку о рође њу
Ису со вом. Сва ки вер ник носи
пла мен из те ватре којим ће запа -
ли ти ватру испред сво је куће. Ова
ватра сим бо ли зу је ватру око које
су се ску пља ли пасти ри из Витле -
је ма када су чува ли ста да ова ца.
Ови пасти ри су први доби ли све -
ту пору ку од анђе ла који су доне -
ли срећ ну вест о Ису со вом рође -
њу, као и позив да буду све до ци
овог све тог и исто риј ског тре нут -
ка, да би виде ли бож јег сина и
Све ту Мари ју у јасла ма.

Три мудра ца са исто ка
Три мудра ца са исто ка, три мага,
путо ва ла су гле да ју ћи зве зде и сле -
див ши зве зду репа ти цу, Витле јем -
ску зве зду, да би нашли меси ју и да
би му се покло ни ли. Када су
нашли Ису са Хри ста, покло ни ли
су му се и даро ва ли три дара:
тамјан, зла то и пле ме ни ту маст
(смир ну). Краљ Пер си је, Мел ки -
нор, нај ста ри ји од свих, донео је
Ису су Хри сту зла то, које је сим бол
кра љев ског ста ту са; Бал та зар,
краљ Ара би је, донео је у дар пле ме -
ни ту маст, која сим бо ли зу је људ -
ски род, а тре ћи маг, Гашпар, краљ
Инди је, донео је на дар тамјан, који
сим бо ли зу је божан ство. Од овог

БОЖИЋ НИ ОБИ ЧА ЈИ – ДЕО КУЛ ТУР НОГ НАСЛЕ ЂА РУМУ НА ИЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ

ДОШЛИ СМО ДА КОРИНЂАМО
Деча ци из клу ба „Рапид”
игра ју у првој Вој во ђан ској
диви зи ји, у саста ву: Адри јан
Амбруш, Марин Пин ку, Мари -
јан Пин ку и Дани јел Пин ку.
Са седам осво је них мече ва и
осам изгу бље них, зау зи ма ју
шесто место у кла са мен ту.

Дру га жен ска еки па клу ба
„Рапид”, која игра у Вој во ђан -
ској диви зи ји, зау зе ла је тре -
ће место у кла са мен ту, с девет
побе да и пет изгу бље них мече -
ва и с малим шан са ма да сле -

де ће годи не игра у Наци о нал -
ној диви зи ји.

Клуб се вео ма поно си Анђе -
лом Мен гер, која у кате го ри -
ји кадет ки ња игра у наци о -
нал ној репре зен та ци ји и уче -
ство ва ла је на међу на род ним
тур ни ри ма у Врњач кој Бањи,
Мађар ској и Чешкој, где је
била вео ма успе шна, а после
тога ју је чекао још један тур -
нир у Ита ли ји.

У неде љу, 3. апри ла 2016.
годи не, у Бече ју је одр жан

Шам пи о нат Срби је у кате го -
ри ји мла дих каде та у инди -
ви ду ал ним мече ви ма, у дублу
и микс дублу. Из Сто но те ни -
ског клу ба „Рапид” из Нико -
ли на ца у кате го ри ји каде -
ти/кадет ки ње уче ство ва ле су
Тама ра Тур ко ње, Мари на Пин -
ку и Андреј Мен гер, а у кате -
го ри ји јуни ор/јуни ор ке Анђе -
ла Мен гер, Лау ра Кожо кар и
Мари јан Пин ку.

На овом шам пи о на ту, који
је вео ма зна ча јан у овој сезо -

ни, с јаким саста вом, и где су
се так ми чи ле нај бо ље држав -
не јуни ор ке, Лау ра Кожо кар
успе ла је да изне на ди – зау зе -
ла је III-IV место и брон за ну
меда љу. У четврт фи на лу је
побе ди ла извр сну игра чи цу
клу ба „Уни реа” из Узди на –
Саби ну Шури јан, а у полу фи -
нал ном мечу изгу би ла је од
Тија не Јокић из Вршца. На
овом шам пи о на ту јуни ор ки
прво место је зау зе ла Иза бе -
ла Лупу ле ску из клу ба „Уни -

реа” из Узди на, која је у овом
момен ту нај бо ља у земљи. Дру -
го место је осво ји ла Тија на
Јокић из Вршца, а тре ће и
четвр то место дели ле су Лау -
ра Кожо кар и Ана Лек сан дрић
из клу ба „Црве на зве зда” из
Бео гра да.

Јуни ор ка Анге ла Мен гер
пла си ра ла се међу првих
шесна ест, а Мари јан Пин ку
био је међу првих три де сет
дво је. Мла ђе кадет ки ње Тама -
ра Тур ко ње и Мари на Пин ку

изгу би ле су у дублу од Рад -
ми ле Томи њак и Лиле Като -
на Ковач с резул та том 3:2,
осво јив ши III-IV место и брон -
за ну меда љу.

Кад при ча мо о Наци о нал -
ној супер ди ви зи ји, девој ке из
клу ба „Рапид”, у саста ву Тати -
ја на Тур ко ње, Анђе ла Мен гер
и Лау ра Кожо кар, изгу би ле су
у Новом Кне жев цу с резул та -
том 4:0.

(Наста вак у сле де ћем бро ју)

СТО НО ТЕ НИ СКИ КЛУБ „РАПИД” 

ИЗ НИКО ЛИ НА ЦА (2)

Брон за на меда ља на
Шам пи о на ту 

ОСНОВ НА ШКО ЛА „КОРИ О ЛАН ДОБАН” У КУШТИ ЉУ

Афир ма ци ја уче ни ка у разним обла сти ма ства ра ла штва
јед на од рет ких шко ла у општи ни
Вршац које одр жа ва ју „Деч ју неде -
љу” седам дана, коли ко је Мини стар -
ство про све те и пред ло жи ло.

Током тих дана, уче ни ци са сво јим
настав ни ци ма осми шља ва ју разно -
вр сне про гра ме, као што су маскен -
бал, тра ди ци о нал на јела, кара о ке,
квиз, гле да ње исто риј ских фил мо ва,
спорт ске актив но сти и др. Све је то с
циљем дру же ња и пру жа ња дру га чи -
јих видо ва обра зо ва ња који нису уско
веза ни за настав ни план и про грам.

Оно на шта су посеб но поно -
сни, јесте уче ство ва ње у хума ни -
тар ним акци ја ма, на које се уче ни -
ци радо ода зи ва ју. Јед на од њих је
при ку пља ње чепо ва за удру же ње
„Пара квад” из Вршца.

Упр кос број ним про бле ми ма,
међу који ма је и то што настав ни -
ци путу ју из Вршца и раде у више
шко ла, настав ни кадар ове шко ле
тру ди се да негу је основ не вред но -
сти како би деца изра сла у добре и
успе шне људе. E. B.

исто риј ског, рели гиј ског даро ва -
ња, оста ла је и тра ди ци ја оби ча ја
корин ђа ња, да се пре но си из куће
до куће рође ње Ису со во.

Корин ђа ње у народ ној тра ди ци -
ји је јед на мело ди ја која носи спе -
ци фич не пору ке вели ког сла вља,
која сим бо ли зу је духов ност.
Божић не песме садр же духов не
пору ке, које ујед но могу да буду и
импро ви за ци је на лицу места, у
зави сно сти од рас по ло же ња. На
Бад ње вече деца обу че на у народ -
не ношње корин ђа ју од куће до
куће, пева ју божић не песме, а
мало касни је то исто раде и одра -
сли из села. Док корин ђа ју, они
пре но се жеље за здра вље, сре ћу,
радост, бла го ста ње и успе шну
годи ну дома ћи на, а дома ћин је тај
који дару је корин ђа ше разним
ђако ни ја ма – пере ца ма, ора си ма,
јабу ка ма итд. Сви ти даро ви се
спре ма ју рани је и сва ка поро ди ца,
сва ко дома ћин ство, доче ку је с
радо шћу корин ђа ше. Кућа коју не
посе ћу ју корин ђа ши сма тра се

укле том кућом, где живе лоши
људи који неће има ти сре ће у дола -
зе ћој годи ни. Божић не песме су
слич не у свим зона ма где живе
Руму ни, с малим вари ја ци ја ма, а
нај зна чај ни је су: „О, каква див на
вест”, „Три пасти ра”, „Зве зда”, „Код
Витле је ма, тамо горе”, „Божић
Бата”, „Јелен” итд.

Киће ње јел ке
На Бад ње вече у сва кој кући кити
се божић на јел ка, разним деко ра -
ци ја ма – све тле ћим укра си ма, ста -
кле ним и пла стич ним кугла ма,
цве ћем, бом бо на ма и гир лан да ма,
јер је оки ће на јел ка сим бол бла го -
ста ња, сре ће, радо сти и наде.
Испод јел ке се ста вља ју покло ни
за све уку ћа не, за дра ге осо бе, за
госте, који корин ђа ју. Ноћу
Божић Бата дола зи и доно си
покло не деци. Те покло не ста вља
испод јел ке или у чара пе на ками -
ну, како би их деца сутра дан ују -
тру про на шла и обра до ва ла се.

Ода кле поти че овај оби чај киће -
ња јел ке и дари ва ња? Киће ње јел ке

Вели ки број деце су чла но ви кул -
тур но-умет нич ких дру шта ва у
Кушти љу. Поје ди ни сви ра ју инстру -
мен те, па зајед но с фол клор ном сек -
ци јом посе ћу ју међу на род на так ми -
че ња. Основ на шко ла у Кушти љу је

је вео ма стар оби чај и сим бо ли зу је
дрво живо та. Вер ни ци сма тра ју да
је киће ње јел ке сим бол добро те и
зла, који поти че из раја, зато што је
дрво било забра ње но, али алу ди ра -
ју ћи на прве људе на Земљи, Ада ма
и Еву, који нису пошто ва ли бож ју
реч и огре ши ли су се о Бога тако
што су поје ли јабу ку. Овај оби чај
сма трао се паган ским до 14. века.
Годи не 1605. у Стра збу ру је на јав -
ном тргу оки ће на прва божић на
јел ка, која је била оки ће на црве ним
јабу ка ма. Овај оби чај почео је да се
шири, па 1611. годи не вој вот ки ња
Доро теа Сиби ла из Шле зи је кити
прву божић ну јел ку у Вроц лав, и то
кугла ма, гир лан да ма, машна ма,
јабу ка ма, ора си ма и све ћи ца ма –
као што ми данас кити мо јел ку.
Овај немач ки оби чај про ши рио се
целом Евро пом, да би касни је киће -
ње јел ке за Божић поста ло позна то
широм све та. Кра јем 19. века
божић на јел ка, као и дари ва ње
покло на дра гим осо ба ма, поста ли
су уни вер зал ни оби чај.

Проф. Сорин Јанеш

ПОРТРЕТ: МИРЧА БОЛДОВИНА, ДИРЕКТОР ОШ „КОРИОЛАН ДОБАН” У КУШТИЉУ

Добра сарадња с колегама и родитељима ученика
Мирча Болдовина рођен је у
Панчеву, а од 1975. године живи у
Вршцу. Основну школу „Олга
Петров Радишић”, на румунском
језику, завршио је 1987. године са
одличним успехом. Након тога је
уписао Средњу економску школу
„Борислав Петров Браца” у
Вршцу, а потом Факултет физич-
ке културе при Универзитету у
Темишвару, на којем је дипломи-
рао у предвиђеном року.

По повратку са студија запо-
слио се у међуопштинској радио-
станици ВАП, где је радио до 2002.
године. Паралелно с радом на тој
станици, запослио се у Основној
школи „Кориолан Добан” у

Куштиљу, где још увек ради. Пре
неколико година конкурисао је за
место директора школе и изабран
је великом већином гласова педа-
гошког већа и школског одбора.
Тренутно му је ово други мандат.

Током свих година рада у шко-
ли трудио се да одржи добре одно-

се с колегама и особљем на послу,
ученицима, родитељима, мешта-
нима села, тј. с локалном заједни-
цом, организацијама које су на
власти, с колегама из румунских
школа у Војводини и школама из
Вршца.

Хоби су му мотори и компјутери.



Pra zn i cu  lu i Obi ce i u ri lor de Iarnă,
ajuns la cea de a XX-a ediţie, s-a des-
fășurat pe data de 16 decem brie cu-
rent la Torac. În ie ca re an, Soci e ta tea,
respec tiv Fun daţia Română de Etno -
gra ie și Fol clor din Voi vo di na, orga-
nizează, în Zile le din Aju nul Crăciu-
nului și până la Anul Nou și Bobotea-
ză,Festivităţile de Iarnă ale Fun daţiei ,
Pra zni cul obi ce i u ri lor de iarnă, care
cuprind o serie de manifestări și dati -
ni lega te de sărbătorile de iarnă. 

Ca de pildă: un festi val de colin de
„Pra zni cul obi ce i u ri lor de Iarnă -
Colin de la Vatra doru lui și altul de

il me docu men ta re, sluj be reli gi o a se
și expo ziţii de pictură și de car te vec -
he bisericească.

Tra diţiona la sărbătoare Pra zni cul
Obi ce i u ri lor de Iarnă în cadrul
Festivităților de Iarnă ale Fun dației ,
începe cu sinţirea cola ci lor în Bise -
ri cuţa Casei bănăţene, după care ur-
mează desfășura rea Pra zni cu lui.
Colindători și urări și colin de...
rosti te de tine ri și bătrâni, români
veniţi la Casa bănăţeană din nume -

ro a se sate de români din întreg
Bana tul, atât din cel sârbesc, cât și
din cel românesc. E. B.

În  cin  stea sin te lor noa stre sărbă-
tori de iarnă, la Uzdin a fost organi-
zată Cea de a XXVI II-a Festi va lu lui
de Dati ni și Obi ce i u ri de Iarnă la Ro-
mâni.

Orga ni za to rul Festi va lu lui au fost
S.C.A. "Tibi scus" , Ș.G. "Sf. Ghe org -
he" Con si liul local și Primăria, Casa
de Cultură “Doi na” pre cum și B.O.R.
din Uzdin cu spri ji nul Con si li u lui
Naţional al Român din Voi vo di na.

Mani fe sta rea este una din tre cele
mai vec hi de acest gen în Banat, de-
dicată fermecătoarelor noa stre
colin de și a obi ce i u ri lor de iarnă la
românii din pro vin cia Voi vo di na in-
titulată  „Festi va lul de Dati ni și Obi -
ce i u ri de Iarnă la Români “ - Fie în
veci de veci lăudat” . 

Mani fe sta rea de înaltă ţinută a
avut loc la C.C. "Doi na” , 

În debu tul manifestării, au rostit

cuvin te de salut : Ghe org he Ran cu ,
redac tor șef al revi stei "Almăjul" din
Șopo tul Vec hi, Ioan Cia ma , vice -
președin te le S.C. "Avram Ian cu" din
România, Dani e la Iri na Radu care a
vor bit în nume le C.N.R. și a citit me-
sa jul doam nei Anișoara Ţaran , șefa
Depar ta men tu lui pen tru învăţământ
al C.N.R. și con su lul gene ral al Con -
su la tu lui României de la Vârșet, Dan
Nico lae  Con stan tin.

Festi va lul a fost ina u gu rat de către
Milan Gara še vić, președin te le Comu -
nei Cova ciţa, care în cuvântul său a
subli ni at fap tul ca Adu na rea Comu -
nei Cova ciţa a spri ji nit acest festi val și
îl va spri ji ni inan ci ar și în vii tor.

În pro gra mul festi va lu lui în faţa
publi cu lui nume ros, au evo lu at: Co-

rul femi nin al B.O.R. din Uzdin. diri -
jor , Daniel Cheţ Corul bărbătesc al
Bise ri cii Orto do xe Române din
Comloșu Mare. diri jor:  Ghe org he
Cova ciu,  din Uzdin, Gru pul de colin-
dători ai Lice u lui "Eti mie Mur gu"
din Bozo vi ci, diri jor, pre ot prof. dr
Petri ca Zame la, Corul de copii al S.G.
"Sf. Ghe org he" din Uzdin, diri jor, Da-
niel Cheţ,  Gru pul de colindători ai
Mișcării Naţional Creștine din Stra ja,
diri jor Ionel Omo ran, Corul bărbă-
tesc al Bise ri cii Orto do xe Române
din Uzdin. diri jor, Daniel Cheţ, Gru -
pul vocal al Aso ciaţiei  Cul tu ra le "Ar-
mo nia" din Șacal Diri jor, Anca Ţuţu,
reci ta to a re le din Uzdin, Mag da le na
Spăriosu, Andrea Sto ia, Meli sa Ionaș-
cu și Ines Mic lea, soli sta vocală Ingrid
Gabri e la Nico la e scu din Timișoara, a
inter pre tat colin de în lim bi le română
și engleză.

În faţa publi cu lui s-au pre zen tat și
Soci e ta tea Culturală "Lumi na" din
Ian caid.coor do na tor, Mire la Idvo -
rean-Ioviţă, Cenac lul "Liviu Rebre a -
nu" din Timișoara cu soliștii voca li
,Roman Ciste le can, Rodi ca Mla din,
Flo ri ca Faur, Maria Bra tiș ,Vlad
Ghe org he și Adrian Miuţă, Corul Bi-
se ri cii Orto do xe Române: „Nașterea
Mai cii Dom nu lui" din Buziaș, pre ot
paroh Mir cea Mai er, diri jor , Lau ra
Mai er, Ș.G. "Sf. Ghe org he" – Uzdin
cu mon ta jul fol clo ric "Obi ce i u ri de
Crăciun la Uzdin", coor do na to a re
Iri na Linţa, ansam blul de dati ni stră-
moșești "Ghe org he Lifa" al S.L.A.
"Tibi scus" și Gru pul vocal "Uzdâni",
diri jor  Crăciun Creţu. 

Vasi le Bar bu
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Pe data de 7  decem brie 2017, în sala
de spec ta co le a Tea tru lui Popu lar
„Ste ri ja” din Vârșeţ a avut loc Con -
cer tul da Gală cu pri le jul Zilei
Naționa le a minorităţii române din
Ser bia și  mar ca rea Jubi le u lui de 15
ani de exi stență a C.N.M.N.R.S. 

Con si liul Naţional al Românilor
din Ser bia s-a con sti tu it la data de 7
decem brie 2002 ast fel că timp de un
dece niu și jumătate, acest orga nism
repre zen ta tiv al minorităţii noa stre,
a pro mo vat adevăratele valo ri ale
identităţii naţiona le românești de pe
ace ste mele a gu ri. În ace eași ordi ne
de idei, a depus efor tu ri  în sco pul
realizării anu mi tor pro i ec te spre bi-
ne le minorităţii romane.
Acest eve ni ment a fost un bun pri lej
de evo ca re a uno ra din tre cele mai
impor tan te realizări ale Con si li u lui
Naţional Român dar și momen te de
delec ta re datorită pre staţiei  Orche -
strei de Muzică Populară a Români-
lor din Voi vo di na, dirijată de magi -
stru Roman Bugar  care a in ter pre tat
cu măiesrtie pie se din teza u rul
muzi cii popu la re românești dar a și
acom pa niet și soliști voca li și instru -
men tiști.

La festi vi ta te au fost pre zenţi înal-
te oicialități de stat, pri ma ri și

Edi tu ra „Liber ta tea” 
s-a străduit să fie
alături de citi to rii şi
auto rii săi, să cul ti ve
lim ba română literară 

Pe par cur sul celor
şapte dece nii de exi -
stenţă, la Edi tu ra 
“Liber ta tea” s-au
publi cat apro xi ma tiv
1.050 de titlu ri de
cărţi  de beletristică în
lim ba română

Un jubi leu sem ni i ca tiv, 70 de ani de
beletristică românească în acest spa-
ţiu mino ri tar, a fost mar cat pe 7 de-
cem brie curent, la sediul Casei de
Presă și Editură “ Liber ta tea” din
Pan ci o va. S-au scurs  șapte dece nii
de la apa riţia la Vârșeţ, la „Liber ta -
tea”, a pri me lor trei cărţi de beletris-
tică originală ale auto ri lor români de
la noi 
Pe tot par cur sul exi stenţei sale, indi -
fe rent de sediul ei for mal, Vârșeţ,
Pan ci o va sau Novi Sad, Edi tu ra „Li-
ber ta tea” s-a străduit să ie alături de
citi to rii și auto rii săi, să cul ti ve lim ba
română literară și să le ofe re tot ce
era mai bun în anu mi te seg men te de
timp la capi to lul creaţie literară ori-
ginală sau tradusă din lim ba sârbă și
din alte lim bi, respec tiv în dome niul
publi ci sti cii și pe pla nul cercetărilor
de spe ci a li ta te la românii de pe ace -
ste mele a gu ri. 

Stilu l artistic cu n o scu t 
Pe lângă auto ri, redac to ri gra i ci, sti -
li za to ri și alţi cola bo ra to ri impli caţi
în edi ta rea cărţilor Edi tu rii „Liber ta -
tea”, desi gur că meri te deo se bi te au
avut și redac to rii șei și respon sa bi li:
Vic hen tie Idvo rean, Mihai Avra me -
scu, Aurel Gavri lov, Todor Ghi le zan,

EDIȚIA A XX-A A PRA ZNI CU LUI OBI CE I U RI LOR 
DE IARNĂ

Colin de la vatra doru lui

JUBI LEUL EDI TU RII  C.E.P.„LIBER TA TEA” - 70 DE ANI DE BELETRISTICĂ ÎN LIM BA ROMÂNĂ

CON TRI BUŢIA DEOSEBITĂ A SCRIITORLOR

Slav co Almăjan, Ioan Flo ra, Nicu
Cio ba nu și, actu al men te, Vasa Bar -
bu, care au ghi dat-o și au făcut ca ea
să ie ceea ce este azi. O editură pre-
sigioasă.
De ace ea, în ziua marcării celor 70
ani de beletristică românească pe
ace ste mele a gu ri, este vred nic de
amin tit că ea s-a mate ri a li zat prin
cele apro xi ma tiv 1.050 de titlu ri de
cărţi publi ca te de această editură. 
Vasa Bar bu, redac to rul respon sa bil
al Edi tu rii „Liber ta tea”, a adre sat cu-
vin te de gra ti tu di ne spri ji nu lui acor -
dat de Muni ci piul Pan ci o va, care a
susţinut pro i ec tul din care a făcut
par te și mar ca rea jubi le u lui de 70 de
ani de beletristică pre cum și mani fe -
sta rea tra diţională, din luna iunie
a.c. „Un an edi to rial într-o singură
zi”. În ace iași ordi ne de idei, a adre sat
cuvin te de salut auto ri lor Edi tu rii
„Liber ta tea” pre cum și oaspeţilor
pre zenţi la eve ni ment: Nema nja Ro-
tar, con si li er muni ci pal pen tru Cul-
tură și Tine ret, Anișoara Ţăran, în
nume le Con si li u lui Naţional Ro-
mân, fon da to ru lui C.P.E. „Liber ta -

tea” și  Ion Mărgan, locţito rul preșe-
din te lui Con si li u lui de Admi ni -
straţie al Casei de Presă și Editură
„Liber ta tea”.

Nicu Cio ba nu, direc to rul Casei
de Presă și Editură „Liber ta tea”, a
adre sat cuvin te de salut celor pre -
zenţi apoi a menţionat, între alte le,
că Edi tu ra „Liber ta tea” a rea li zat
suc ce se și că  scri i to rii români au
avut o con tri buţie imensă prin scri -
sul lor auten tic. Dânsul a mai apre -
ci at că Edi tu ra „Liber ta tea”, în cei
șapte dece nii de exi stenţă, a reușit
să facă acel efort ca scri i to rul ro-
mân și lim ba română, să fie văzuţi

și în afa ra spaţiului mino ri tar prin
tra du ce rea în lim ba sârbă și vice -
ver sa. 

Cn sfătu irea tematică d esp re
b eletristică
Nema nja Rotar, a apre ci at buna cola -
bo ra re din tre Muni ci piul Pan ci o va și
Casa de Presă și Editură „Liber ta tea”,
menţionâd, între alte le că se sim te „
ca acasă” dat iindcă a publi cat la
această prestigioasă Editură. Anișoa-

ra Ţăran, s-a adre sat în nume le Con -
si li u lui Naţional Român, fon da to ru -
lui C.P.E. „Liber ta tea”,  ţi a subli ni at
că acest orga nism va spri ji ni mereu
Edi tu ra „Liber ta tea”. Ion Mărgan, a
tran smis sin ce re felicitări la adre sa
Edi tu rii.
După par tea festivă, a urmat consfă-
tuirea  tematică despre beletristică
consacrată celor 70 de ani de beletris-
tică românească apărută la Edi tu ra,
cărţilor și auto ri lor, acţiuni lor și ma-
nifestărilor ei, pre cum evocărilor,
amin ti ri lor și altor teme și subi ec te
abor da te de sem na ta rii comunicări-
lor , care vor i pre zen ta te frag men tar,

iar inte gral într-o pro ximă publi caţie. 
În această ordi ne de iedei, și-au pre -
zen tat lucrările pro za to ri, poeţi, cri -
ti ci lite ra ri, publi ciști și oame ni de
cultură:  Slav co Almăjan, Nicu Cio -
ba nu,  Costa Roșu, Simeon Lăzărea-
nu, Teo do ra Smo lean, Ile a na Ursu,
Vir gi nia Popo vi ci, Brândușa Juică,
Eufro zi na Gre o neanţ, Anișoara Ţă-
ran, Mărioara Sfe ra, Mari na Ancai-
ţan, Sima Petro vi ci și Vasa Bar bu.

E. Balteanu

CON CERT DA GALĂ CU PRI LE JUL ZILEI NAȚIONA LE A MINORITĂŢII ROMÂNE DIN SER BIA 

Valo ri ale identității naționa le românești
Ale xan dra Ran co vi ci din Nico linț,
Mary Peia din Timișoara Ali na
Cojo car  din Uzdin, Firuța Cina din
Ovcea  și Mari a na Petro vi ci-Oco -
lișan din Timișoara. 

În pro gram a par ti ci pat și renu mi -
tul acor de o nist Vla da Pano vić din
Bel grad, Șeful Orche strei Radio-tele -
vi zi u nii din Bel grad, care s-a pre zen -
tat cu o suită de melo dii popu la re
sârbești. Au urmat apoi soliștii voca li
Ciprian Pop și Miha e la Petro vi ci din
Timișoara  care au încântat publi cul
cu melo dii popu la re românești. 

Tot în cadrul pro gra mu lui  Mir cea
Lelea, a înmânat Pre miul ,,Cel mai
bun tânăr zia rist al anu lui”, Mire lei
Arde lean, ziaristă la TV „Voi vo di na”,
pre miu inițiat de Depar ta men tul
pen tru Infor ma re, al C.N.M.N.R.S.,
cu sco pul de a susține tine rii jur na -
liști în Voi vo di na.

Corul Bărbătesc al Con si li u lui
Naţional Român, sub bag he ta mae -
stru lui diri jor, prof. Leri Meng her, a
inter pre tat colin de iar în ina lul
spec ta co lu lui, s-a pre zen tat Ansam -
blul de Tam bu rași din Timișoara,
„Temiš var ski spo me na ri” cu soli stul
vocal Pera Todo ro vi ci. Cra i ni ce le
pro gra mu lui au fost Mire la Arde lean
și Mari ne la Cio ba nu.

E. B.

repre zen tanți ai autoguvernării loca -
le, înalte fețe bise ri cești, personalități
ale cul tu rii și creației, oaspeți din
România și, nu în ulti mul rând, ro-
mâni de pe ace ste mele a gu ri. 

Daniel Petro vi ci, președin te le
Con si li u lui Național Român, a adre -
sat cuvin te de gra ti tu di ne tutu ror ce-
lor care au spri ji nit Con si liul
Național pe par cur sul unui dece niu
și jumătate de exi stenţă, evi dențiind
între alte le, cele mai impor tan te rea-
lizări cum sunt păstrarea insti tuțiile
noa stre pre cum este Casa de Presă și
Editură „Liber ta tea”, deve nind fon -
da to rii ace ste ia.  A menţionat că  au
iniţiat și fon da rea Insti tu tu lui Cul tu -

ral al Românilor din Voi vo di na,  for-
mând insti tuții românești în Ser bia.
De ase me nea, potri vit celor menţio-
na te de dânsul, datorită Con si liul
Național s-a reușit ca Sce na Profe-
sionistă în Lim ba Română din ca-
drul Tea tru lui Popu lar „Ste ri ja”, să
ie insti tuționalizată. De ase me nea,
s-au rea li zat o mulţime de pro i ec te
spre bine le etni ei române, în sco pul
păstrării cul tu rii, identitatîţii, lim bii
române. din acest spaţiu 

A urmat apoi Orche stra de Muzi-
că Populară a Românilor din Voi vo -
di na, dirijată de magi stru Roman
Bugar care a acom pa ni at pe soli ste le
voca le  Andre ea Șoșdean din Uzdin,

CÂND CUVIN TE LE VOR BESC

La Bibli o te ca Muncipală din Pan ci o va  mar ca rea jubi le u lui
Edi tu rii „Liber ta tea“ a con ti nu at cu un mati neu lite rar şi o expo -
ziţie de car te, cărţi care au fost dona te ace stei insti tuţii. Celor
pre zenşi în sala de lectură,  s-au adre sat Dejan Bosnić, direc -
to rul Bibli o te cii  şi Nema nja Rotar, con si li er muni ci pal pen tru
cultură şi tine ret  la Pan ci o va. A urmat apoi momen te lite ra re,
la care poeţii şi scri i to rii Edi tu rii „Liber ta tea“ au citit din creaţia
lor, atât în lim ba  română cât şi în lim ba sărbă. Au citit din lu-
crările lor, următorii auto ri: Slav co Almăjan, Ile a na Ursu, Mă-
rioara Sfe ra, Nada Malek, Ana Nicu li na Ursu le scu,  Valen tin
Mic, Euge nia Bălteanu, Vasa Bar bu, Lazar P. Mălaimare , Dejan
Bosnić,  iar Milo van Lukić a citit câteva poe zii de Ioan Flo ra.

PLAC HE TE DE MERIT

Edi tu ra „Liber ta -
tea” a con fe rit dis -
tincţii, diplo me şi
plac he te cola bo ra -
to ri lor, auto ri lor,
cri ti ci lor lite ra ri,
insti tuţiilor cul tu -
ra le pen tru con tri -
buţia la pro spe-
ra rea Edi tu rii „Li-
ber ta tea” iar Plac he te de merit s-au con fe rit scri i to ri lor  Slav co
Almăjan, Nicu Cio ba nu, Costa Roşu  şi Vasa Bar bu.

CEA DE-A XXVI II-A EDIŢIE A FESTI VA LU LUI DE 
DATI NI ȘI OBI CE I U RI DE IARNĂ LA ROMÂNI

"Fie în veci de veci 
lăudat"
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airmă apti tu di ni le și își promovează
cre a ti vi ta tea. 

Majo ri ta tea ele vi lor sunt mem brii
ai S.C.A. din Coștei. Unii cântă la in-
stru men te muzi ca le și împreună cu

Școa la Generală „Cori o lan Doban“
din Coștei, a fost pusă în funcţiune în
anul 1911. De atun ci, prin această
școală s-au perin dat mul te gene rații
de inte lec tu a li, scri i to ri, publi ciști
medi ci, pro fe so ri, oame ni onești. La
ora actuală, școa la este frecventată de
68 de ele vi, inclu siv despărţământul
detașat din Voi vo dinţ.În cadrul școlii
există o insti tuție preșcolară. 

Pro ble ma cu care se confruntă
școa la la ora actuală, este numărul de
ele vi tot mai scăzut. În poi da cestui
fapt, școa la desfășoară o mulţime de
activităţi extrașcola re în care activea-
ză ele vi talen tați, în cadrul cărora ta-
len tul lor ajun ge la deplină expre sie. 

În această ordi ne de idei, ele vii se
evi denţează în cadrul secţiei de mu-
zică, secţia de dan su ri popu la re, sec-
ţiei de reci ta to ri, secţiei lite ra re și
secţiilor spor ti ve. Pro fe so rii au recu -
no scut talen tul ele vi lor lor, astel că le
oferă spri jin în dezvol ta rea ace stora.

Evi denţiem  în mod apar te secţia
de muzică, corul școlii și ansam blul
de dan su ri în cadrul cărora ele vii își
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Toa te sărbătorile ale românilor sunt
însoțite de dati ni și cre dințele
strămoșilor noștri, pe care le păstrăm
cu sințenie și evla vie în sânul fami li ei
noa stre. Pri vind sărbătoarea de iarnă
a Crăciunului, a Nașteri Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hri stos, ne bucurăm
de cele mai fru mo a se obi ce i u ri
strămoșești. 

În această seară, la Aju nul Crăciunu-
lui, se face în fața casei un foc mare,
mai numit pri veg hi. Pri mul foc, pri -
mul pri veg hi se face în fața Sin tei Bi-
se ri ci din loca li ta tea respectivă, pe
care pre o tul paroh îl aprin de și îl bi-
necuvintează, care se face după sluj -
ba de seară. În jurul ace stui pri veg hi,
mem bri bise ri ci înpreună cu cre din -
cioși din loca li ta te, cântă cântări reli -
gi o a se numi te colin zi, care conțin
mesa jul al Nașteri Dom nu lui nostru
Iisus Hri stos. De la acest pri veg hi,
cre din cioși iau lacăta cu care vor
aprin de focul sau așa numit pri veg -
hiul din fața case lor sale. Acest pri -
veg hi simbolizează pri veg hiul la care
sau încălzit păstorii din Betle em, pă-
zind tur me le de oi. Acești păstori
sunt pri mii care au pri mit mesa jul
divin de la îngerii, care au vestit cu
bucu rie mare Nașterea Dom nu lui.  

Cei trei Crai de la Răsărit
Cei trei Crai de la Răsărit, cei trei

Magi, care au călătorit pri vind în ste -
le și urmând acea stea strălucitoare,
care lumi na cu raze le ei locul în care
se găsește Mesia, au sosit și s-au în-
chinat. Rege le al Per si ei, Mel chi or, ca-
re a fost cel mai în vârstă din tre magi,
a adus  în dar prun cu lui Iisus. Aurul
care simbolizează sta tu tul regal, cum
se cuvi ne unui „Mare Împărat”. Bal ta -
zar, rege le Ara bi ei care a adus în dar
smirnă, ceea ce simbolizează natu ra
umană, pre cum și vii to a rea moar te a
unui rege. Cel de-al tre i lea Crai, este
Gașpar, rege le Indi ei, care a adus ca și
dar de închinare, tămâie, ceea ce se
oferă mari lor preoți și simbolizează
divi ni ta tea. Din ace ste eve ni me te
reli gi os isto ri ce, scrip tu ri sti ce, avem

OBI CE I U RI DE SFIN TE LE SĂRBĂTORI DE IARNĂ

AM VENIT SĂ COLINDĂM
Băieții de la „Rapid” joacă în I

Divi zie voivodineană, în for mația:
Adrian Ambruș, Marin Pin cu, Ma-
rian Pin cu și Daniel Pin cu, cu 7
meci u ri câștiga te și 8 pier du te, ocu-
pând locul 6 in cla sa ment.Fete le de
la echi pa secundă „Rapid”, care joa-
că Divi zia voivodineană, ocupă lo-
cul III în cla sa ment cu nouă vic to -
rii și cin ci înfrângeri și cu șanse
mici ca la anul să joa ce Divi zia a
doua națională.

Clu bul se mândrește cu Ange la
Meng her care la cate go ria cade te,
joacă în lotul național participând

la tur ne e le inter naționa le de la
Vrnjač ka Banja, în Unga ria, Cehia
unde a obținut suc ce se fru mo a se,
urmând ca la începutul lui mar tie
să par ti ci pe la un tur neu în Ita lia.

La data de 3 apri lie 2016 la Bečej,
a avut loc Cam pi o na tul Repu bli cii
Ser bia la cate go ri i le cadeți mici și
juni o ri la pro be le indi vi dual, dublu
și dublu mixt. De la Clu bul de Te-
nis de Masă „Rapid” din Nico linț,

la cate go ria cadeți-cade te mici, au
par ti ci pat Tama ra Tur co a ne, Mari -
na Pin cu și Andrei Meng her iar la
cate go ria juni o ri-juni o a re, Ange la
Meng her, Lau ra Cojo car și Marian
Pin cu.

La acest cam pi o nat foar te
impor tant la sfârșit de sezon, într-o
com po nență foar te puternică, unde

și-au făcut pre zența cele mai bune
juni o a re din țară, Lau ra Cojo car a
reușit să facă o surpriză plăcută,
ocupând locul III-IV și meda lia de
bronz. În pătrimi de inală, a în-
vins-o pe exce len ta jucătoare de la
„Uni rea” din Uzdin, Sabi na Šuri jan
iar în meciul semi i nal a fost între-
cută de Jokić Tija na din Vârșeț.
Acest cam pi o nat la juni o a re a fost
câștigat de Iza be la Lupu le scu de la
„Uni rea” din Uzdin, la ora actuală
cea mai bună junioară din țară. Lo-
cul doi a fost ocu pat de Tija na Jokić
de Vârșeț iar locul III-IV l-a

împărțit Lau ra Cojo car și Ana Lek -
san drić de la CTM „Zrve na Zve -
zda” din Bel grad.

Juni o a ra Ange la Meng her s-a
cla sat prin tre pri mii șaispre ze ce iar
Marian Pin cu prin tre pri mii tre i ze -
ci și doi. Cade te le mici, Tamar Tur -
co a ne și Mari na Pin cu, la pro ba de
dublu au fost învinse în meciul i-
nal de Rad mi la Tomi njak și Kato na
Lila Kovač, cu rezul ta tul de 3:2.au

ocu pat locul III-IV și au fost meda -
li a te cu bronz. 

Când este vor ba de Super divi zia
națională, fete le de la ”Rapid” în
com po nența Tati ja na Tur co a ne,
Ange la Meng her, Lau ra Cojo car au
fost învinse la Novi Kne že vac cu re-
zul ta tul net de 4:0.

(con ti nu a re în nr. vii tor)

CLU BUL DE TENIS DE MASĂ „RAPID” DIN 
NICO LINŢ (2)

Мedalia de bronz 
la Cam pi o na t 

ȘCOA LA GENERALĂ “CORI O LAN DOBAN” DIN COȘTEI

Afir ma rea ele vi lor în dife ri te dome nii de acti vi ta te
care organizează “Săptămâna copi i -
lor” care durează șapte zile. Cu acest
pri jej, ele vii și pro fe so rii lor, con cep
diver se pro gra me, cum sunt bal
mascat deve nit tra dițional, mâncă-
ruri tra diționa le, kara o ke, vizi o na rea
il me lor isto ri ce, activități spor ti ve și
alte le. 

Toa te ace stea în sco pul de soci a li -
za re a ele vi lor și ofe ri rea altor aspec -
te instruc ti ve, modalităţi de air ma re
care nu sunt strâns lega te de pla nul și
pro gra ma școlară. 

Atât ele vii cât și pro fe so rii, sunt
deo se bit de mândrii de încadrarea
lor în acţiuni le uma ni ta re. În acest
scop, se încadrează activ în colec ta -
rea de dopu ri pen tru Aso ciația
"Para kvad" din Vârșe și în acest fel
reușesc pe cine va să facă feri cit.

În poi da mul tor pro ble me, prin -
tre care este fap tul că pro fe so rii fac
nave ta de la Vârșeț și lucrează în mai
mul te școli, per so na lul didac tic al
școlii, depu ne efor tu ri de a cul ti va
valo ri le esenţiale pen tru ca ele vii să
însușească adevăratele valo ri edu ca -
tiv-instruc ti ve.   E. B.

tra diția și obi ce i u ri le de a colin da, de
a vesti prin loca li ta te, mergând din
casă în casă cu cântăce și poe zi, cu
sor co va, plu gușorul, cu capra, jocul
ursu lui și cu ste a ua. 

Colin da este o creație populară,
ce îmbină melo dia cu tex tul, având
la bază mesa je le spe ci ic al sărbători,
însoțite de gestu ri și sim bo lu ri cu o
inluență spirituală străveche. Colin -
de le pot conține mesa je reli gi o a se,
care tran smit mesa jul al Nașteri
Dom nu lui, sau pot conține mesa je
pro fa ne sau lai ce, iind impro vi zații
la adre sa gazde lor ura te. 

La colin dat participă copi ii
îmbrăcați în costu me naționa le pe în-
serat, iar noap tea merg prin sat oame -
nii mai matu ri. Colindătorii umblă
din casă în casă, vestind Nașterea
Dom nu lui, urând sănătate, bucu rie,
feri ci re și un an bun gazde lor, care
apoi împart colindătorilor, cozo nac,
prăjituri, covri gi, nuci, mere, gutui,
colăcei și băutură, care sunt din timp
prăgătite cu pri le jul Crăcinului. La
țară ( sat ), casa care nu este colindată,

este considerată blestemată, locuită de
oame ni răi, zgârciți și urâți, care nu
vor avea noroc în anul care va veni. 

Împo do bi rea bra du lui de
Crăciun

În sea ra de Ajun, în ie ca re casă,
se înpodobește bra dul de Crăciun cu
beteală, glo bu ri, gigu ri ne, bom bo a -
ne, ghir lan de, becu lețe lumi no a se
care se pun astăzi în locul lumânări-
lor, iar sub Brad se pun cado u ri le fă-
cute din timp pen tru cei dra gi din
casă, sau pen tru oaspeți care vin la
colin dat. Noap tea, Moș Crăciun pri -
be ag sosește, aducâmd cado u ri și da-
ru ri mul te la copi ii cei buni și ascul-
tători, pe care le pune sub Bra dul
Crăciunului, sau în ghe te le care sunt
puse fru mos la fereastră, sau la că-
min (cup tor, sobă).

Dar de unde pro vi ne acest obi cei de
a adu ce în casă și de a înpodobi acest
Brad de Crăciun? Bra dul de Crăciun
este o datină foar te vec he, încât este
considerată de ori gi ne prec reștină,
simbolizând „Pomul vieții”. Creștini îi

secția de dan su ri popu la re româ-
nești, participă la com pe tiţii pe ţară
dar și inter naționa le.

Școa la din Coștei este una din tre
puține le școli din Muni ci piul Vârșeţ

acordă o sem ni i cație a pomu lui
cunoașterii bine lui și a răului, care era
în mij lo cul Ede nu lui, pomul inter zis,
avînd în vede re, că pri mi oame ni,
Adam și Eva au avut o singură porun-
că de la Dum ne zeu, să nu mănânce
din acest pom. Din această cauză, Bra -
dul era înpodobit cu mere roșii.  

În anul 1605, la Stras bo urg, a fost
înălțat pri mul brad de Crăciun, într-o
piață publică, care era înpodobit cu
mere roșii. Acest obi cei s-a răspândit
trep tat încât în anul 1611 duce a sa Do-
rot hea Sybil le von Schle sien,
împodobește pri mul brad de Crăciun,
la Bre slau, cu glo bu ri, beteală, mere,
nuci și lumi ni, așa cum îl împodobim
și noi astăzi. Această tra diție germană
a cuce rit întreaga Europă, iar prin
inter me diul colo niștilor euro pe ni,
acest obi cei de a se înpodobi bra dul de
Cra ciun, este extins și cuno scut peste
toată lumea. La sfârșitul seco lu lui al
XIX-lea, Bra dul de Crăciun, pre cum
și ofe ri rea de cado u ri celor dra gi no-
uă, a deve nit o datină universală. 

Prof Sorin Ianeş

MIRCEA BOLDOVINĂ, DIRECTORUL Ș.G. “CORIOLAN DOBAN” DIN COȘTEI

O bună  colaborare cu colegii și părinții elevilor
Mircea Boldovină s-a născut la
Panciova. Este stabilit la Vârșeţ A ter-
minat Ș. G. "Olga Petrov - Radišić", la
secţia de predare în limba română,
iar apoi Liceul "Borislav Petrov - Bra-
ca" din Vârșeţ. Este absolvet al Facul-
tăţii de Cultură Fizică din Timișoara.

O perioadă  a muncit la Postul de
radio "VAP", iar apoi s-a angajat  ca
professor de educaţie izică la Ș.G.
"Coriolan Doban" din Coștei, unde
lucrează și în prezent. La concursul
deschis pentru postul de director
școlar, și-a aplicat cererea și a fost
ales de  majoritatea Consiliului

școlii. În prezent, acesta îi este cel de
al doilea mandat.

În activitatea sa, pe parcursul acestei
perioade, a încercat să mențină relații
bune cu colegii din școală, precum și cu
colegii din școlile românești din Voivo-

dina. O atenţie deosebită și respect,
acordă elevilor săi și părinților acestora.

Întreţine o colaborare bună cu
comunitatea locală, autoritățile de
stat. Hobby-urile sale sunt motocic-
letele și calculatoarele.   E. B.
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Божић ни и ново го ди шњи пра -
зни ци су при ли ка да доби је мо
неко ли ко сло бод них дана и побег -
не мо, како бисмо напу ни ли бате -
ри је или се јед но став но одмо ри -
ли од стре са наку пље ног током
годи не. Будим пе шта је иде ал но
место за то у ово доба годи не.

Будим пе шта је рела тив но бли -
зу и путо ва ње до тамо не пред -
ста вља вели ки про блем. Ако има
добре воље и стр пље ња, ни пар -
кинг у самом цен тру гра да не
пред ста вља про блем. Оног тре -
нут ка када иза ђе те из свог пре -
во за, маги ја почи ње.

Увек пре ди ван трг Вере шмар -
ти надо мак Дуна ва у ово доба
годи не укра шен је и пре пун
људи. Ту се сва ке годи не од
почет ка новем бра до нове годи -
не одр жа ва тра ди ци о на лан
божић ни вашар. Сам цен тар
трга резер ви сан је за огро ман
штанд пре пун клу па и сто ло ва
који су поре ђа ни укруг, око кио -
ска са уку сном хра ном и пићем.
Про да ју се тра ди ци о нал ни
мађар ски спе ци ја ли те ти, као што
је гулаш, али и нека немач ка и
аустриј ска јела како би се задо -
во љио укус вели ког бро ја тури -
ста из тих зема ља. На неко ли ко
штан до ва могу се про на ћи и
наши ћевап чи ћи за љуби те ље
рошти ља. Кува но вино је оба -
ве зно и вео ма је уку сно, тако да
по целом тргу шета ју људи са
шоља ма помо ћу којих гре ју како

сто ма ке, тако и про мр зле прсте.
Обод трга је резер ви сан за

тезге с разним руч ним радо ви -
ма, чији је ква ли тет на нај ви -
шем нивоу. Руч но изра ђен накит,
слат ки ши, оде ћа, сапу ни, божић -
не фигу ре и сето ви за руча ва ње
само су мале ни део све га на шта
се може наи ћи на овом ваша ру.

Нај ви ше пажње, што буком,
што пре див ним кома ди ма наки -

СТИ ПЕН ДИ ЈА ЗА УЧЕ НИ КЕ ПРВОГ РАЗ РЕ ДА

Савез „Рако ци” пома же
ове годи не

ПРЕ СТО НИ ЦА МАЂАР СКЕ КАО ПРА ВА ДЕСТИ НА ЦИ ЈА ЗА ЉУБИ ТЕ ЉЕ ПРА ЗНИ КА

БУДИМ ПЕ ШТА У НАЈ ЛЕП ШЕМ СВЕ ТЛУ

Почет ком новем бра у вој во -
ђан ским мести ма доде ље не су
сти пен ди је пола зни ци ма првог
раз ре да основ не шко ле на мађар -

ском јези ку, које им је обез бе -
дио Савез „Рако ци” из Мађар -
ске. У јужном Бана ту је ову дона -
ци ју доби ло три де се то ро деце,
уче ни ка првог раз ре да.

Поред пред став ни ка Саве за
„Рако ци” у Дебе ља чи и Ско ре -
нов цу је доде ли сти пен ди ја при -
су ство ва ла и Ката лин Сили,
пове ре ник мађар ског пре ми је -
ра. Мали прва ци из Јер ме нов ца
и Вој ло ви це су исто у Ско ре -

нов цу могли да пре у зму њима
наме ње не дона ци је.

Савез „Рако ци” је ове годи не
обез бе дио сти пен ди ју пола зни -

ци ма првог раз ре да основ не
шко ле који наста ву поха ђа ју на
мађар ском јези ку у само у пра -
ва ма где про сек мађар ског
живља не дости же 30% од укуп -
ног бро ја ста нов ни штва. Поред
Саве за „Рако ци”, и Наци о нал -
ном саве ту мађар ске наци о нал -
не зајед ни це је од посеб ног зна -
ча ја опста нак наста ве на мађар -
ском јези ку у дија спо ри.

Жужа на Халас

та и укра са, при ку пља ју мом ци
с ковач ке тезге. Поред оба ве -
зног про дав ца, поред тезге је
сме штен нако вањ иза којег гори
ватра. Кру пан човек, ковач, на
лицу места гре је гво жђе и кује
га у раз ли чи те обли ке, тако да
про ла зни ци и евен ту ал ни куп -
ци могу да ужи ва ју у пред ста ви

која је заи ста спек та ку лар на за
људе који се у живо ту нису сре -
ли са слич ним зана ти ма. Маги -
ја коју овај госпо дин изво ди
само кома дом уси ја ног гво жђа
и чеки ћем заи ста је пре див на.

Ули ца Ваци која изла зи на трг
Вере шмар ти пред ста вља оча ра -
ва ју ћи спој модер ног и тра ди -
ци о нал ног. Вели ка зда ња која се
оду пи ру зубу вре ме на модер ни -

на дав но про шло вре ме. Мост
је целом дужи ном осве тљен и
изу зет но без бе дан за пеша ке.

Са саме сре ди не моста доби -
ја се поглед на обе стра не Будим -
пе ште. У даљи ни се нази ре згра -
да Пар ла мен та, која може да се
мери с нај леп шим зам ко ви ма у
Мађар ској. У њој се чува кру на
све тог Сте ва на, која је глав но
обе леж је на заста ви и грбу ове
земље. Та згра да је јед на од нај -
ста ри јих зако но дав них згра да у
Евро пи и тури стич ка атрак ци -
ја. Нала зи се на тргу Кошу та
Лајо ша, на оба ли Дуна ва.

Када се с пештан ске стра не
пре ђе мост, поглед увис при вла -
чи Будим ска твр ђа ва. Овај Уне -
сков зашти ћен кра љев ски замак
поно сно гле да с виси не на целу
Будим пе шту већ више од 750
годи на.

Шет ња кроз овај пре ле пи град,
наро чи то у вре ме пра зни ка, про -
чи шћа ва дух и поне кад архи -
тек ту ра овог гра да сво јом лепо -
том може да пому ти ум. Толи ко
при ра ста срцу да тури сти чак и
пре него што га напу сте, пла -
ни ра ју када ће га опет посе ти -
ти, јер су про пу сти ли да виде
још поне што.

Будим пе шта нас је испра ти -
ла мири сом кува ног вина и све -
тлу ца њем зве зда на зим ском
небу. Ми смо јој обе ћа ли да неће -
мо дуго бити одсут ни.

Каро ли на Бисак

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ПРА ЗНИ КЕ

Изра да божић них
украса

зо ва на су разним кафе и ма и
про дав ни ца ма. Али дух Божи -
ћа и Нове годи не сачу ван је у
виду све тлу ца вих укра са и оки -
ће них јел ки.

Неда ле ко од ново го ди шњег
база ра тече Дунав. Мађар ска
пре сто ни ца је поно сан вла сник
неких од нај леп ших мосто ва у
Евро пи, а ту сигур но спа да и
Лан ча ни мост, за који се везу ју
мно ге леген де и анег до те. Јед на
од нај по зна ти јих каже да је
скулп тор обе ћао да ће ско чи ти
с моста ако било ко од оку пље -
них при ли ком отва ра ња про на -
ђе гре шку на самом мосту. При -
ча се да су људи сати ма тра жи -
ли гре шке на мосту, али да је
тек кра јем дана један мали дечак
пови као да скулп ту ре лаво ва,
које пред ста вља ју чува ре моста,
нема ју јези ке. Посра мљен, скулп -
тор је навод но ско чио с моста и
уда вио се у дубо ком Дуна ву.
Тури сти, нарав но, нема ју могућ -
ност да утвр де да ли лаво ви има -
ју јези ке, јер они мост чува ју с
виси не од три метра. Коли ко
год се тру ди ли, са земље им не
може те зави ри ти у уста.

Пре ла зак пре ко овог веле леп -
ног зда ња на Дуна ву пред ста -
вља фено ме нал но иску ство. Ста -
туе лаво ва које чува ју улаз на
мост оду зи ма ју дах сво јом вели -
чан стве но шћу, а грбо ви поро -
ди ца Сече њи и Шина и даље
пре див но изгле да ју и под се ћа ју

Про те клих годи на поста ло је
уста ље но да се почет ком децем -
бра орга ни зу је дан за изра ду
руко тво ри на за децу у секе љан -
ским зајед ни ца ма крај доњег
тока Дуна ва. Деч ји чла но ви кул -
тур них дру шта ва из Ско ре нов -
ца, Ива но ва и Вој ло ви це сре ћу
се сва ке годи не у дру гом месту.
Ове годи не су орга ни зо ва ње и

рад с децом при хва ти ли Омла -
дин ски КУД „Сал ма сал” и гру -
па вези ља „Вароч ка” из Ско ре -
нов ца.

У вели кој сали Дома кул ту ре
био је при пре мљен мате ри јал за
више врста руч них радо ва, а
спрет не деч је руке изра ди ле су
божић не укра се од тога. За нај -
мла ђе је укра ша ва ње меде ња ка
било нај при влач ни ји зада так,
уто ли ко пре што су кола чи ће
током рада могли и да про ба ју.
Ста ри ји су при пре ма ли укра се
за сто ло ве и вра та од боро вих
гран чи ца, које су укра ша ва ли

шишар ка ма, обо је ним ора си ма
и више бој ним укра сним тра ка -
ма, док су дру ги од папир них
тра ка пле ли раз не свећ ња ке или
пра ви ли  укра се за јел ке од вуни -
це. Нај стр пљи ви ји су поку ша -
ли да нау че и тех ни ку изра де
секе љан ског веза.

Током рада, који је тра јао цело
попод не, дома ћи ни су децу пону -

ди ли пеци вом и топлим чајем.
При јат но про ве де но вре ме завр -
ши ло се уче њем народ них ига -
ра, које је водио Зол тан Киш из
Ско ре нов ца, вођа фол кло ра.

Циљ зајед нич ке изра де руко -
тво ри на јесте међу соб но упо -
зна ва ње деце из секе љан ских
насе ља крај доњег тока Дуна ва
и изград ња зајед ни це, што се
током про те клих годи на и оства -
ри ло. Задо вољ ство деце на кра -
ју дана било је уто ли ко веће што
су могли да поне су кућа ма сво -
је руч но при пре мље не укра се и
покло не. Мони ка Нађ

Годи на 2017. про ти че у зна ку
500. годи шњи це рефор ма ци је
широм све та, с нај ра зно вр сни -
јим про гра ми ма. Поро ди ца
Ковач из Укра ји не се сво јим кон -
цер том при дру жи ла јуби лар ним
мани фе ста ци ја ма. Оби ла зе ћи
Вој во ди ну, пред ста вља се низом
кон це ра та у окви ру про гра ма
„Деца рефор ма ци је”, под нази -
вом „Вре ме се про ме ни ло у
функ ци о ни са ње”. Шан дор и Ери -
ка Ковач су вође народ ног орке -
стра „Бор жа ва ри” и гру пе
„Крис” из Мезе ва ра, а Аби гел,
Дани јел и Тамаш су њихо ва деца,
која су још уче ни ци.

У орга ни за ци ји Наци о нал ног
саве та мађар ске наци о нал не
зајед ни це, тур не ја поро дич ног
орке стра по Вој во ди ни поче ла
је 17. окто бра у Сен ти, а завр -
ши ла се 22. окто бра у Субо ти -
ци. Јужно ба нат ској публи ци
пред ста ви ли су се 20. окто бра,
од 17 сати, у рефор мат ској цркви
у Дебе ља чи, а од 19 сати у рефор -
мат ској цркви у Вој ло ви ци.

На пита ње како је дошло до
овог госто ва ња, Ери ка Ковач је
одго во ри ла:

– Госто ва ли смо с целим
хором у Мара ди ку. Насту пи ли
смо с про гра мом који тра је око
50 мину та и који смо саста ви -
ли пово дом 500. годи шњи це
рефор ма ци је, под нази вом
„Деца рефор ма ци је”. У Укра ји -
ни смо насту па ли у сели ма по
пози ву. Пошто је наш све ште -
ник Иштван Мењ херт био на

сту ди ја ма зајед но са све ште ни -
ком Дани е лом Хала сом у Мара -
ди ку, међу њима је изра сло дру -
гар ство и тако је нас заде си ло
вели ко изне на ђе ње, јер смо
доби ли позив да насту пи мо у
Мара ди ку. Тамо смо сусре ли
пред сед ни ка Наци о нал ног саве -
та мађар ске наци о нал не зајед -
ни це, госпо ди на Јенеа Хај на ла,

који нам је рекао да неће моћи
целом хору да обез бе ди тур не -
ју по Вој во ди ни, али да би нас,
као поро ди цу, са задо вољ ством
подр жао на госто ва њи ма. Он
је био тај који нам је орга ни зо -
вао путо ва ње, вео ма пре ци зно,
детаљ но. У нашој цркве ној зајед -
ни ци слу жи рефор мат ски
бискуп Шан дор Зан Фаби јан, а
он је био и идеј ни тво рац про -
гра ма „Деца рефор ма ци је”. Замо -
лио нас је да му помог не мо да
се мани фе ста ци ја про ши ри
песма ма, поне ким мисли ма, и
рекао да би нас он у томе подр -
жао. Тако је настао про грам
нашег окру га, којим пред ста -
вља мо про грам „Деца рефор -
ма ци је”.

Поро ди ца Ковач је сво јим
изван ред ним изво ђе њем иза -
бра них песа ма у музич кој прат -
њи, прот ка них мисли ма који ма
су бодри ли чла но ве вој ло вач ке
мађар ске зајед ни це на опста нак
у домо ви ни, оста ви ла вео ма
дубок ути сак код слу ша ла ца,
који ће дуго пам ти ти овај изван -
ре дан кон церт.

Ило на Лечеи

ГОСТО ВА ЊЕ ПОРО ДИ ЦЕ КОВАЧ ИЗ УКРА ЈИ НЕ

Кон церт у рефор мат ској цркви у Вој ло ви ци



Држав ни секре та ри јат за наци -
о нал ну поли ти ку Мађар ске пре
три годи не покре нуо је про грам
„Пете фи Шан дор”, у окви ру
којег шаље сти пен ди сте на под -
руч ја ван гра ни ца Мађар ске, где
живе Мађа ри у дија спо ри. Сти -
пен ди сти се бира ју на осно ву
при ја ва које стиг ну на рас пи -
са ни кон курс, а након избо ра
сви тре ба да про ђу обу ку на
којој се при пре ма ју за рад на
тере ну. Зави сно од сво јих струч -
них спо соб но сти, они пома жу
рад цивил них орга ни за ци ја на
пољу очу ва ња матер њег јези ка
и мађар ског иден ти те та.

МКУД-у „Тама ши Арон” из
Вој ло ви це већ тре ћу годи ну
заре дом при па ла је част, али и
одго вор ност да пома же рад сти -
пен ди ста, који од почет ка сеп -
тем бра до кра ја маја бора ве у
зајед ни ци и раде зајед но са акти -
ви сти ма дру штва у самом месту,
али и у окру же њу, где живе
буко вин ски Секељ-Мађа ри, на
теку ћим посло ви ма него ва ња
кул ту ре, оби ча ја и јези ка, али
и изве шта ва ју ширу јав ност о
дога ђа њи ма на тере ну.

Ове годи не је овим секе љан -
ским зајед ни ца ма при па ла част
да као сти пен ди ста про гра ма
„Пете фи Шан дор” код њих дође
Мари а на Њитраи, по зани ма -
њу певач народ них песа ма и
етно лог. Мари а на се већ од сеп -
тем бра при хва ти ла посла и, упо -
знав ши сре ди не и људе који
добро вољ но раде у кул тур ним
дру штви ма и цивил ним орга -
ни за ци ја ма, зајед но с мен то ром
напра ви ла план и рас по ред рада
по коме ће моћи да, кори сте ћи
сво је зна ње и уме ће, допри не се
бољит ку ових зајед ни ца.

Пита ли смо је у чему се састо -
ји њен зада так.

– Поку ша ла сам да се надо -
гра дим на сво ју прет ход ни цу,
која је током про те кле две сезо -
не већ успе ла да покре не неке
актив но сти у зајед ни ца ма, пре
све га у Вој ло ви ци. Ја имам ту
сре ћу да сам мобил на, пошто
кори стим свој ауто мо бил, па
сам тако успе ла у Ива но ву, Ско -
ре нов цу и Кови ну да започ нем
рад у кул тур ним дру штви ма с
децом и омла ди ном, али и с
гру па ма за него ва ње тра ди ци -
ја, првен стве но с певач ким гру -

па ма. Кажем да сам запо че ла
рад, али као што је Кон фу чи је
рекао: „Иза бе ри себи посао који
волиш и нећеш мора ти да
радиш није дан дан у сво ме
живо ту”, па и ја поку ша вам да
изми слим и оства рим задат ке
који су или већ посто ја ли, па
их тре ба осна жи ти, или неку
нови ну која се може укло пи ти
у посто је ћи рад. У Вој ло ви ци
имам рела тив но лак зада так,
јер сам могла да се укљу чим у
рад с већ посто је ћом фол клор -
ном гру пом деце, у под у ча ва ње
народ них ига ра, али првен стве -
но народ них песа ма и музи ке.
Мани фе ста ци ја ма као што је
био фол клор ни дан у Вој ло ви -
ци уче ње фол кло ра може се
уна пре ди ти код деце. Жене
вези ље ће тек током зиме да се
оку пља ју, тако да ћу се и тамо
укљу чи ти. У Ива но ву се сада
офор ми ла јед на фол клор на гру -
па деце. На вест да се поја вио
неко ко ће моћи да их под у ча ва
фол кло ру, кре ну ли су да дола -
зе. Они теже гово ре мађар ски
језик, више раз у ме ју него што
зна ју да гово ре. Није лак зада -
так, али с радо шћу при хва там
иза зов, ни деца не посу ста ју
због тога што не раз у ме ју све
што гово рим, тако да сам на
брзи ну то допу ни ла јед ном при -
ли ком за изра ду руко тво ри на.
Сма трам да дете вео ма лако
може да кому ни ци ра ако нешто
жар ко жели да постиг не, можда
на дру гом јези ку, „рука ма и
нога ма”, али успе ва, зато смо се
одлу чи ли за изра ду руко тво ри -
на. Радо су се ода зва ли, дола зе
у вели ком бро ју, лепо смо ради -
ли, тако да бих воле ла редов но
јед ном месеч но да орга ни зу јем
тако нешто – одго во ри ла је
Мари а на Њитраи.

У Ива но ву ради и жен ски хор
и с њим вео ма радо пева, јер,
како исти че, Секељ-Мађар пева
она ко како гово ри, тако да се
песмом бога ти и реч ник. По
њеном мишље њу, у Ско ре нов -
цу би тре ба ло да има лак ши
посао, али тамо је уто ли ко теже
што има толи ко вред не деце,

која се укљу чу ју у све актив но -
сти: иду на фол клор, сви ра ју на
цитра ма, пева ју, тако да је тешко
све ускла ди ти. Засад их она учи
народ ним песма ма, али се с
настав ни цом мађар ског јези ка
Мар ги том Бинец и настав ни -
ци ма у основ ној шко ли дого -
во ри ла да поку ша ју да је увр сте
у план и про грам с ван ред ним
часом за мађар ски језик и за
исто ри ју, коју би пре да ва ла на
свој ствен начин. До сада је већ
одр жа ла један такав час, а жели
да се укљу чи и у рад лите рар не
сек ци је при шко ли. Све су то
почет ни кора ци, али већ има
одре ђе них пола зних тача ка и
могућ но сти за рад.

У Кови ну је посред ством свог
мен то ра упо зна ла руко во ди о це
Кул тур но-умет нич ког дру штва
„Кеве” и има ла је при ли ку да
при су ству је про гра му који је
орга ни зо ван пово дом пет на е -
сто го ди шњег јуби ле ја посто ја -
ња КУД-а. Тада је виде ла да и
они има ју хор одра слих, који
мар љи во ради, и јед ну гру пу деце
школ ског узра ста. Кон ста то ва -
ла је да је тамо мно го теже ради -
ти, теже је ство ри ти мађар ску
атмос фе ру. Роди те љи, као и баке
и деке вео ма су мар љи ви, дово -
де децу на актив но сти, тако да
је и тамо поче ла да ради јед ном
недељ но на него ва њу матер њег
– мађар ског јези ка. Све гру пе се
при пре ма ју за Божић про гра -
ми ма.

Из све га се види да је мно го
теже ради ти у мести ма где нема
наста ве на мађар ском јези ку,
али се Мари ја на искре но нада
да и у тим сре ди на ма за девет-
десет месе ци може да се ство ри
таква воља, да се јед на кул ту ра,
која је њој рође њем и поре клом
дата, јер гово ри мађар ски језик
и у зајед нич кој кул ту ри то може
пре зен то ва ти, може оја ча ти пре -
ко деце, њихо вих роди те ља и
настав ни ка да међу већин ским
наро дом гово ре још један језик
и да то није уна за ђе ност, већ да
је пред ност. Сма тра да то не оду -
зи ма ни од вре ме на ни од душев -
не сна ге. Ило на Лечеи

Јанош Ереш
(1945–2017)
Сру шио се још један стуб
осло нац тво ре ви не зајед нич -
ког кул тур ног живо та јужно -
ба нат ских Мађа ра. Наи ме, 1.
децем бра 2017. годи не зау век
нас је напу стио Јанош Ереш,
кул тур ни рад ник, који је 18.
фебру а ра 1945. годи не угле дао
свет у Вој ло ви ци. Након завр -
ше не основ не шко ле сво је обра зо ва ње је наста вио у Пан че -
ву, мату ри рао је у Елек тро тех нич кој шко ли, а након тога се
запо слио у пан че вач кој Рафи не ри ји наф те, где је као струч -
ни рад ник поште но одра дио четр де сет годи на. Послед њих
осам годи на свог живо та про вео је у заслу же ној пен зи ји.

Вео ма млад, већ почет ком шезде се тих годи на укљу чио се у
поли тич ки живот. Постао је члан тада шње Кому ни стич ке
пар ти је и остао је све до деве де се тих годи на, док је у дужем
пери о ду био на висо кој функ ци ји, врше ћи дужно сти пар тиј -
ског секре та раРНП.

Јанош је исто тако у раној мла до сти почео да се бави кул -
тур ним радом у секељ ма ђар ској зајед ни ци. Био је нај мла ђи
члан - осни вач Мађар ског кул тур но-умет нич ког дру штва
„Тама ши Арон" у Вој ло ви ци, а након свог актив ног пери о да
у дру штву седам на ест годи на био је пред сед ник удру же ња.
Поред тога, био је један од идеј них тво ра ца и осни ва ча Смо -
тре јужно ба нат ских мађар ских кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва, а до послед њег часа и посве ће ни коор ди на тор мани -
фе ста ци је.

Сво јим живо том и радом чика Јанош је у сушти ни дуже од
пола века слу жио очу ва њу јези ка и кул ту ре не само вој ло -
вач ких и пан че вач ких већ у цело сти свих јужно ба нат ских
Мађа ра. У послед њој деце ни ји и по, као јед но ста ван и скро -
ман рад ник у поза ди ни, углав ном као члан хора у Мађар -
ском кул тур но-умет нич ком дру штву „Пете фи Шан дор", јачао
је живот не сиг на ле мале зајед ни це пан че вач ких Секељ-Мађа -
ра. Од истак ну тог зна ча ја био је и остао његов труд да широ -
ка публи ка и ван наше реги је и покра ји не може пре ко руко -
тво ри на њего ве супру ге Мари је, народ не умет ни це, да упо -
зна буко вин ски секе љан ски вез, чува ра тра ди ци је који поти -
че из дав ни на, али тра жи раз лог посто ја ња и у будућ но сти.

Јанош Ереш је сахра њен 4. децем бра 2017. годи не на вој ло -
вач ком гро бљу.

„Те речи опро шта ја, које ниси изре као, нема,
Оти шао си, али у мисли ма зау век оста јеш са нама!"

Имре Мар ти нек, Ило на Лечеи

Дечји цитрашки оркестар који
ради у оквиру МКУД-а „Пете-
фи Шандор” у Скореновцу
постоји свега неколико година,

а већ је добио више значајних
награда. Прво високо призна-
ње цитраши су освојили у Србо-
брану, на фестивалу „Златна
цитра”, где им је, поред златне
квалификације, припала и глав-
на награда „Златна цитра”.

Тај успех био је пресудан за
реализацију гостовања у Мађар-
ској. Крајем октобра су учество-
вали на такмичењу из народне
музике „Ваш Лајош” у Татаба-
њи, а у новембру су наступили
на Међународном регионалном
фестивалу народне музике
„Златни паун” у Егеру, који је
признат као најзначајније
четвртфинале у региону.

Успех ни на овим фестивали-
ма није изостао: цитраши из
Скореновца су у Татабањи осво-
јили златну квалификацију, а у
Егеру су добили изванредну ква-

лификацију, што је било довољ-
но да од 48 такмичара они буду
ти који ће наставити такмиче-
ње у полуфиналу, што значи да

су упали међу 24 такмичарске
екипе.

Стручни руководиоци скоре-
новачког дечјег цитрашког орке-
стра и њихови учитељи су Јожеф
Ковач из Дебељаче, који је и сам
цитраш од малих ногу, као и
Еде Мађар из Скореновца, који
је исто одрастао уз цитре. Струч-
ни савет за рад с децом они су
добили од Ференца Боршија,
познатог наставника цитре.

Скореновчани су веома поно-
сни на успех својих цитраша, а
деца то правдају тако што уче-
ствују на сеоским манифеста-
цијама и марљиво раде како би
оправдала поверење и додеље-
не им награде.

И ми им желимо успешан рад
надаље и још много наступа код
нас, али и ван граница.

Илона Лечеи

У реформатској црквеној
заједници у Војловици започе-
ти су велики радови. Било је
потребно обновити кров на згра-
ди парохије, пошто на том објек-
ту, подигнутом 1902. године, до
сада још нису вршени тако вели-
ки радови на обнављању њего-
ве спољашњости.

У потпуности су замењени
црепови и летве и израђен је
нов олук, што је представљало
озбиљно улагање како матери-
јално, тако и у времену. Из изја-
ве бискупа Реформатске хри-
шћанске заједнице у Србији Беле

Халаса сазнали смо да су радо-
ви започети на основу одлуке
презбитеријума. Обнављање
кровне конструкције финанси-
рано је из средстава црквене
заједнице, од уштеђених дона-
ција верника. Верује се да ће у
будућности моћи да обаве и
целокупну спољну рестаураци-
ју парохијске зграде, што пре
свега значи замену врата и про-
зора. За ову намену ће покуша-
ти да обезбеде материјално
покриће конкурисањем код
разних форума.

Жужана Халас

Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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A karácson yi és ú jévi ü n n epkör  jó
lehetőség arra, hogy néhán y sza -
bad n a pot sze rezzü n k és megszök-
jü n k feltölten i az ele me in  ket, vagy
egyszerűen hogy meg pi henjünk az
év folyamán  feltorlódott stresszhely-
zetektől. Ebben az évszak ban Buda -
pest  ideális hely erre a célra. 
Buda pest vis zonylag  közel van és
az odautazás nem jelent nagy gon -
dot. Ha van jóakarat és türelem, a
város központjában lévő parkolás
sem nehéz. Abban a pil la nat ban,
ami kor az ember kilép a járműből,
megkezdődik a varázslat.

A mindég gyönyörű Vörösmarty
Tér a Duna mentén ebben az
évszak ban díszben ragyog és meg -
te lik embe rek kel. Ezen a helyen
ren de zik meg min den évben  no-
vem ber  elejétől újévig a hagyo-
mányos Karácsonyi vásárt. Maga
a tér központja egy nagy bódé tele
padok kal és aszta lok kal, amelyek
körbeövezik az étel- és italárusító
házikókat. Hagyományos magyar
különlegességeket árusítanak, mint
amilyen a gulyás, de van német és
osztrák különlegesség is, hogy ele -
get tegyenek azon látogatóknak is,
akik ezekből az országokból érke -
znek. Néhány házikóban a rostélyos
kedvelői a mi “ćevap”-unk is meg-
találhatják. A for ralt bor kötelező
és rendkívül ízletes, így tehát az
egész téren csészéket hordozó
embe rek sétálnak, akik egyrészt a
gyomru kat, másrészt pedig  átfázott
újja i kat melen ge tik velük. 

A tér peremén különböző, na-
gyon jó minőségű  kézműves tár-
gyakkal megra kott aszta lok foglal -
nak helyet. Kézzel készített éksze -
rek, édességek, ruha nemű, szap -
pa nok,  karácsonyi díszek és ét-
készle tek  - csak egy piciny része

Ö SZTÖ NDÍJ AZ ELSŐS TANULÓKNAK 

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 

MAGYARORSZÁG FŐVÁROSA AZ IGA ZI ÚTICÉL AZ ÜNNEPKEDVELŐKNEK

BUDA PEST A LEGS ZEBB FÉNYBEN

Novem ber elején Vajdaságban is
kiosztásra kerültek a magyarországi
Rákóczi Szövetség beiskolázási ösz-
töndíjai a magyar tannyelven tanuló
elsős tanulók számára. Dél-Bánát-
ban min tegy 30 elsős kisdiák kap -
ta meg a támogatást. 

A szövetség képviselői mel lett Szi li
Kata lin magyar miniszterelnöki
megbízott Torontálvásárhelyen és
Székelykevén adta át az ösztöndí-
jakat. Az ürményházi és her te -
lendyfal vi kisdiákok is Székelykevén

vehették át a nekik szánt támoga-
tást. 
A Rákóczi Szövetség azok ban az
önkormányzatok ban biztosított tá-
mogatást a magyar tago zat ban ta-
nuló első osztályosok nak, ahol a
magyar lakosság aránya nem éri

el a 30 százalékot. A Rákóczi Szö-
vetség mel lett a Magyar Nem ze ti
Tanács számára is kie melt fontos-
ságú a magyar nyelvű oktatás meg-
maradása a szórványtelepüléseken. 

Halász Zsuz san na

min dan nak, amit meglel hetünk
ezen a vásáron. 

A legtöbb igyelmet – a nagy
zaj jal, avagy a gyönyörű ékszer és
díszítő ele mek példányaival,  a rög-
tönzött kovácsműhely legénysége
von zot ta. Kötelezően jelen van az
elárusító, a stand mel lett pedig egy
üllő van felállítva, amely mögött
tűz ég. Egy erős kovácsmester a
helyszínen melegíti a vasat és ko-
vácsolja különböző formákra, így
hát a járókelők és az ese tle ges vevők
élvez he tik az “előadást”, amely va-
lóban látványos olyan embe rek -
nek, akik az élet ben még nem ta-
lálkoztak hasonló mesterséggel. A
csodálatos mutatvány, amit ez az

A híd lábát őrző oroszlánszobrok
lélegzetelállítóak saját pompájukkal,
a Széchenyi- és Sina család címere
továbbra is rendkívüli látványos-
ságával emlékez tet a régmúlt időkre.
A híd teljes hossza fényben úszik
és különösen biztonságos a gyalo -
go sok számára. 

A híd közepéről belátható Buda -
pest mindkét fele. Távolban  az
Országház látható, amely Magyar-
ország legs zebb építményeivel  mér-
hető össze. Ben ne őrzik a koroná-
zási jelvényeket, így a Szent Koronát
is, az ország zászlajának és címe-
rének fő jelképét. Ez az épület Eu-
rópa legrégeb bi törvényhozó  épü-
lete i nek egyike és neves turis zti -
kai úticél.  A Kos suth Lajos Téren
helyezke dik el, a Duna mentén. 

Ami kor Pest felől áthaladunk a
hídon,  a Budai vár kel ti fel a i-
gyelmünket. Ez az UNE SCO által
védett királyi palo ta büszkén tekint
le a magasból az egész Buda pe -
stre,  már több mint 750 éve. 

A séta e gyönyörű városon át,
különösen ünne pi időszakban, meg-
tisztítja a lel ket és a város építésze -
te szépségével néha meg za var ja az
elmét. Annyira szívhez nő, hogy a
turisták már a város elhagyása előtt
ter ve zik, hogy mikor látogatnak
ide újra, mert elmu las ztot tak még
ezt -  azt meg te kin te ni.

Buda pest min ket a for ralt bor
illatával és a téli ég csil la ga i nak
ragyogásával kísért ki, mi pedig
ígéretet tettünk, hogy nem mara -
dunk sokáig távol. 

Bis zak Karo li na

ÜNNE PI ELŐKÉSZÜLETEK

KARÁCSONYI
DÍSZLETKÉSZÍTÉS

úriem ber leve zet csupán egy darab
hevített vas da rab bal és a kalapács-
csal,  valóban  gyönyörűség. 

A Váci utca, amely a Vörösmarty
térre vezet, a modern és a hagyo-
mány elképesztő keveréke. A nagy
építményeket, amelyek ellenálltak
az időnek, kor szerűsítették külön-
böző kávézókkal és üzle tek kel, ám
a karácsony és az újév szel le miségét
őrzik a csillogó díszek és feldíszített
karácsonyfák. 

Nem messze a Karácsonyi vásár
színhelyétől folyik a Duna. Ma-
gyarország fővárosa büszke tulaj -
do no sa Európa néhány legs zebb
hídjának és ezek közé tar to zik bi-
zonyára a Lánchíd, amelyhez szá-
mos legen da és anek do ta fűződik.
Egyik legi smer tebb legen da sze -
rint a szobrász  azt ígérte, hogy
leu grik a hídról, ha a megnyitás
alkalmával bárki a jelenlevők közül
hibát talál a hídon. Azt mesélik,
hogy az embe rek órákon át keresték
a hibát a hídon, de maj dcsak a
nap vége felé kiáltott fel egy kis -
iú, hogy az oroszlánszobroknak,
amelyek a hídat őrzik, nincs meg
a nyelvük. Megszégyenülten, a
szobrász állítólag a hídról leu gor -
va a mély Dunába ful ladt. A turisták
természe te sen nem bizonyosod -
hat nak meg arról, hogy az orosz-
lánoknak van-e nyelvük, mert a
hidat három méter  magasságról
őrzik. Bármennyire törekednének,
a földről nem lehet belátni a szá-
jukba. 

E gyönyörű építményen átjutni
a Dunán  rendkívüli  mesés élmény.

Az Al-dunai székely közösségek -
ben az elmúlt évek ben ren dsze -
ressé vált a decem be ri kézművesnap
megs zer vezése a gyerme kek részére.
A ren dezvény helyszíne változó, a
székelykevei, sándoregyházi és her -
te lendyfal vi művelődési egyesületek
gyermek ta gjai más-más helyen ta-
lálkoznak. Idén a székelykevei Szal-
maszál IME és a Varrócska kézi-
mun kac so port vállalta a szer vezést
és a gyere kek kel való foglalkozást. 

A Művelődési Otthon nagyter-
mébe többféle kézművességre hord -
tak össze ala panyagot, amelyből
az ügyes gyermek ke zek karácsonyi

díszeket készítettek. A leg ki seb -
bek számára a mézeskalácsdíszítés
volt a legvonzóbb fela dat, annál is
inkább, mert a süteményt díszítés
közben meg is lehe tett kóstolni. 

Az idősebbek asztal- és ajtódí-
szeket készítettek fenyőgallyakból,
amelyeket tobo zok kal, festett dióval

és színes sza la gok kal díszítettek.
Mások  különböző gyertyatartókat
fon tak sodort papírból, vagy ka-
rácsonyfadíszeket varázsoltak elő
fonalból. A legtürel me seb bek a
székelyvar rot tas technikáját is meg-
próbálták elsajátítani. 
Az egész délutánt betöltő foglal-
kozás során a vendégfogadók sü-
teménnyel és meleg teával kedve -
sked tek a gyere kek nek. A kel le -
mes időtöltést fokoz ta a táncház,
amelyet a székelykevei Kiss Zoltán
táncoktató veze tett. 

A közös kézművesfoglalkozás
célja az Al-dunai székely közösségek

gyerme kei közötti ismer kedés és
közösségépítés volt, ami meg is va-
lósult az elmúlt évek folyamán. A
gyere kek sikerélményét a nap végén
nagyban fokoz ta annak a lehetősége,
hogy a saját-kezűleg készített dísz-
eket, ajándéktárgyakat maguk kal
vihették. Nagy Mónika 

A 2017. év világszerte a reformáció
500. évfordulójának jegyében zaj -
lik a legkülönbözőbb pro gra mok -
kal. A kárpátaljai Kovács család
saját han gver senyével  is csa tla ko -
zott a jubi le u mi ren dezvénysoro -
zat hoz. Délvidéki körútján a Re-
formáció Gyerme kei Pro gram mű-
sor so ro zat tal mutat ko zik be „Cse -
lekvésre  for dult az idő” cím alatt.
A nálunk fellépő Kovács Sándor
és Eri ka a mezővári BorzsaVári
népi zene kar és a Krisz együttes
vezetői, Abigél, Dániel és Tamás
pedig gyerme ke ik, akik még ta-
nulók. 

A Magyar Nem ze ti Tanács szer -
vezésében  a családi zene kar körútja
október 17-én Zentán kezdődött
és bejárva Vajdaságot, október 22-
én ért véget Szabadkán. A dél-bá-
náti közönségnek október 20-án
mutat koz tak be, mégpe dig 17 órai
kezdet tel a torontálvásárhelyi-, 19
órakor pedig a her te lendyfal vi re-
formátus tem plom ban. 

A kérdésre, hogy hogyan került
sor a vendégsze replésre, Kovács
Eri ka így felelt:

- A teljes kórussal Maradékon
vendégsze re peltünk. Egy közel 50
per ces műsor ral léptünk fel, amelyet

a reformáció 500. évfordulója al-
kalmából állítottunk össze A re-
formáció gyerme kei cím alatt. Oda -
ha za, Kárpátalján több falu ban fel-
léptünk, ele get téve a meghívások-
nak. Mivel a lelkipásztorunk, Meny-

hért István együtt volt az egyete -
men a maradéki lelkésszel, Halász
Dániellel, barátság fejlődött ki kö-
zöttük és így ért min ket a nagy
megle petés, hogy meghívást kap -
tunk fellépésre Maradékon. Ott ta-

lálkoztunk a Magyar Nem ze ti Ta-
nács elnökével, Haj nal Jenő úrral,
aki azt mond ta, hogy nem tudja
vállalni az egész kórus megvendé-
gelését egy vajdasági túrán, de min -
ket, mint családot örömmel támogat
a műsorunk kal egy körúton. Ő volt
az, aki megs zer vez te az utazásunkat,
nagyon pon to san és részle te sen. 

A mi egyházközségünkben szol-
gál a református lelkész, Zán-Fábián
Sándor, ő volt A  Reformáció Gyer-
me kei pro gram megálmodója.
Megkért, hogy segítsünk neki ki-
bővíteni a ren dezvényt énekek kel,
szép gon do la tok kal és hogy ő ebben
min ket támogatna. Így jött létre a
mi megyénk műsora, a művelődési
műsor, amellyel bemu ta tjuk A Re-
formáció Gyerme kei Pro gra mot.
– mond ta el Kovács Eri ka. 

A Kovács család a zenekíséret -
tel rendkívül szépen előadott, gon -
do la tok kal átszőtt, válogatott ének-
számokkal, amelyekkel bátorították
a her te lendyfal vi magyar közösség
tagja it a szülőföldön való megma-
radásra, nagyon mély benyomást
kel tett a hallgatókban, akik sokáig
emlékeznek majd e különleges
han gver senyre.  

Lőcsei Ilo na

A KÁRPÁTALJAI KOVÁCS CSALÁD VENDÉGSZE REPLÉSE

HAN GVER SENY A HER TE LENDYFAL VI REFORMÁTUS TEM PLOM BAN



Magyarország Nem zet po li ti kai Ál-
lamtitkársága három évvel ezelőtt
indított be a Petői Sándor Pro -
gra mot, amely által ösztöndíjasokat
küld Magyarország határain kívül
lévő településekre, ahol magyarok
élnek szórványban. Az ösztöndí-
jasokat a kiírt pályázatra való
jelent kezésük alapján választják.
A kine ve zett ösztöndíjasok előké-
szítőtanfolyamon ves znek részt,
ahol felkészítik őket a tere pen való
tevékenységre. Ők a saját szakké-
pesítésük alapján segítik a civil -
szer ve ze tek munkáját az  anyanyelv
és a magyar identitás megőrzésé-
ben.

A her te lendyfal vi Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sület har ma dik éve részesül abban
a felelőségte ljes meg tis ztel tetében ,
hogy támogassa az ösztöndíjas
munkáját, aki szep tem ber elejétől
a következő év május végéig tar-
tózkodik a közösségben és mun-
kálkodik együtt az egyesület tagja -
i val helyben, de a környező tele-
püléseken is, ahol buko vi a ni szár-
mazású székely-magyarok élnek,
folyama tos tevékenységek által
ápolva a kultúrát, szokásokat és
nyelvet, de hírt ad a szélesebb kö-
zösség felé is a tere pen történő
eseményekről. 

Idén e székely közösségek nek
megtisztelő  volt, hogy mint a
Petői Sándor Pro gram ösztöndíjasa
Nyitrai Mari an na érke zett, aki nép-
dalénekes és népraj zos. Mari an na
már szep tem ber óta felvállalta a
munkát. Megi smer kedvén a kör-
nyezet tel és az embe rek kel, akik
önkénte sen dol go znak a művelő-
dési egyesületek ben és civil szer -
ve ze tek ben, a mentorával közösen
elkészítette a ter vet és a beosztást,
hogy tudását és képességeit ki-
használva  hogyan tud hozzájárulni
a közösségek előrehaladásához.

A vele való beszélgetés során
megkérdeztük, miből áll az ő fela -
da ta?

- Abból próbáltam kiin dul ni,
ami már az előző ösztöndíjasnak
is szel le mi terméke volt, aki nek
a két előző idényben sikerült be-
indítani foglalkozásokat a közös-
ségek ben, elsősorban Her te -
lendyfalván. Nekem az a sze -
rencsém, hogy mobil vagyok, mi-
vel saját autómat használom, és
így sikerült Sándoregyházán, Szé-
kelykevén és Kevevárán is bein-
dítanom a munkát a művelődési
egyesületek ben gyere kek kel és
ijak kal, de a hagyományőrző cso -
por tok kal is, elsősorban énekcso -
por tok kal. Azt mon dom, hogy el-
kezd tem a munkát, de ahogy azt
Kon fu ci us mond ta: „Válassz ma-

gad nak munkát, amit sze retsz és
akkor egy napot sem kell dol go z-
nod az élet ben.“  -  én is megpró-
bálok kitalálni és megvalósítani
fela da to kat, amelyek már létez -
tek és meg kell őket erősíteni,
vagy vala mi újdonságot, amit be
lehet kapcsol ni a meglévő mun-
kába. 

Her te lendyfalván aránylag
könnyű fela da tom van, mert be-
kapcsolódhattam a már meglévő
gyermektánccsoport munkájába,
a táncoktatásba, de elsődlegesen
a népdal- és népzeneoktatásba.
Az olyan ren dezvényekkel, mint
amilyen a táncház volt Her te -
lendyfalván, a táncoktatás előre-
lendíthető a gyerme kek körében.
A guz salyasasszonyok csak ezután,
a tél folyamán kezde nek össze-
jönni, tehát oda is sze retnék be-
kapcsolódni. 

Sándoregyházán most ala kult
meg egy gyermektánccsoport, ők
a hírre, hogy megjött vala ki, aki
táncot tud tanítani, jöttek. Ők
nehe zeb ben beszélik a magyar
nyelvet, job ban értik, mint ahogy
beszélni tud nak. Nem könnyű
fela dat, de örömmel vállalom a
kihívást, ők sem csügged nek azért,
hogy nem érte nek min dent, amit
beszélek, úgy hogy gyorsan meg-
pótoltuk ezt egy alka lom mal kéz-
művesfoglalkozással - mert a gyer-
mek nagyon könnyen tud kom-
munikálni, ha vala mit nagyon
sze ret ne elérni, talán más nyelven,
kézzel – lábbal, de sikerül neki,
ezért döntöttünk a kézművesség
mel lett. Szívesen jöttek, jönnek
szép számban, szépen dol goz tunk,
úgy hogy sze retném ha havon ta
egyszer megs zer veznénk ehhez
hasonlót – válaszolta Nyitrai Mari -
an na.

Sándoregyházán működik egy
női kórus is, velük is szívesen éne-
kel, mert – amint kie me li – a szé-
kely ember úgy énekel, ahogy be-
szél, tehát az énekléssel bővül a
szókincs is. Véleménye sze rint
Székelykevén könnyebb  kel le ne
hogy legyen a munkája, de ott
annyival nehe zebb, hogy nagyon
sok az ügyes gyermek, akik min -
den foglalkozásba bekapcsolód-
nak: táncolnak, citeráznak, énekel -
nek, úgy hogy nagyon nehéz min -

dent összhangba hozni. Egyelőre
népdalt tanít a gyere kek nek, de
Binec Mar git tal, a magyar tanár-
nővel és az általános isko la tanári
karával megegyeztek, hogy meg-
próbálnak beépíteni az isko lai
pro gram terv be  rend hagyó ma-
gyar- és történelemórákat, ame-
lyeken sajátos módon adna elő a
gyere kek nek. Eddig már volt egy
ilyen óra, de sze ret ne bekapcso-
lódni az  iro dal mi cso port mun-
kájába is. Ezek mind kezdő lé-
pések, de már van nak bizonyos
kiindulópontok és lehetőségek. 

Kevevárán a men to ra által meg-
ismer ke dett a Keve Magyar Mű-
velődési Egyesület vezetőivel és
alkal ma volt jelen len ni a műsoron,
amelyet az egyesület tizenöt éves
fennállása alkalmából ren dez tek.
Akkor látta, hogy ott is van egy
felnőtt kórus, amelynek tagjai
ügyesen dol go znak és van egy
cso port iskolás korú gyermek.
Megállapította, hogy ott sok kal
nehe zebb dol go zni, nehéz magyar
légkört alakítani. A szülők és nagy-
szülők nagyon szor gal ma sak, elvi-
s zik  a gyere ke ket a foglalkozá-
sokra, úgy hogy ott is kezdett
dol go zni egyszer heten te a magyar
anyanyelvápoláson. Min dannyian
karácsonyra készülnek műsora -
ik kal, min dez egy jó lehetőség a
fela da tok elvégzésére. 

Min dez arra utal, hogy sok kal
nehe zebb dol go zni olyan környe-
zet ben, ahol nincs magyar nyelvű
oktatás, de Mari an na őszintén re-
méli, hogy a kilenc – tíz hónap
alatt azok ban a közösségek ben is
lehet eredményeket fel mu tat ni.
Tudatosítani lehet, hogy egy kul-
túra, amely neki születésétől és
ere detétől   kifolyólag mega da tott,
mert egy olyan ember, aki beszél
magyarul és prezentálni tudja ezt
egy nagy közös kultúrában, a
gyere kek és a szülők, tanárok   által
csak megerősíthető. Ráéreznek,
hogy ha a többségi nép között
beszélnek még egy nyelvet ez nem
hátrány, hanem előny.  Régeb ben
az idősek is több nyelvet beszéltek
és min dig azt mondták, hogy any-
nyi embert érsz, ahány nyelvet
beszélsz. Véleménye sze rint ez
nem vesz el sem időt, sem lelkierőt. 

Lőcsei Ilo na

MAGYARO RSZÁG SZÓRVÁNYTÁMOGATÁSA

PETŐFI SÁNDOR PRO GRAM 
ÖSZTÖ NDÍJAS

Péntek  2017. december 29.
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A her te lendyfal vi református
egyházban nagy munkálatokba
kezd tek. Szükséges volt felújítani
a parókia épületén a tetőzetet,
mivel az 1902-ben felépített épít-
ményen eddig még nem végez tek
ilyen nagy tatarozást a ház külsején. 
Teljes egészében lec serélték a cse -
re pe ket és a léceket, új esővízcsa-
torna készült, ami komoly befek -
tetést jelen tett mind anyagi lag,
mind időben. Halász Béla, a Szer -
bi ai Református Keresztyén Egyház
püspöke nyilatkozatából meg tud -

tuk, hogy a munkálatokat a prez s-
bitérium határozata alapján indí-
tották el. A tetőszerkezet felújítását
az egyházközség pénzel te a hívők
által nyújtott, évek során megta-
karított támogatásokból. His znek
abban, hogy a közeljövőben a pa-
rókiaépület teljes külső felújítását
is el tudják végezni, ami elsősorban
a nyilászárók lec serélését jelen ti.
Erre a célra anyagi fede ze tet kü-
lönböző fórumoktól pályázati úton
próbálnak biztosítani.  

Zsuz san na Halász

Örömmel számolunk be a szé-
kelykevei Petői Sándor Magyar
Művelődési Egyesület berkeiben
működő citerazenekar sikereiről. 
A gyermekciteracsoport  mindössze
néhány éve működik és máris több
jelentős díjat tud magáénak. Az
első magasrangú elismerését Vaj-
daságban nyerte el, a Szenttamáson
megtartott Aranycitera Fesztiválon,
ahol az aranyminősítés mellett meg-
szerezte az Aranycitera Díjat is. 

Ez volt a nyitánya az anyaországi
vendégszerepléseknek. A citerások
október végén  részt vettek a Vass
Lajos Népzenei Vetélkedőn Tata-
bányán, majd november végén
Egerben az Arany Páva Regionális
Népzenei Fesztiválon, amely a leg-
rangosabb térségi színtű elődön-
tőnek számít. 

A siker a megnevezett fesztivá-
lokon sem maradt el: a székelykevei
citerások Tatabányán aranyminő-
sítésben, Egerben pedig kiváló 

minősítésben részesültek, miáltal
a 48 versenyben lévő csoport közül
továbbjutottak a középdöntőbe,
tehát a 24 versenyben maradt cso-
port közé. 

A székelykevei citeracsoport mű-
vészeti vezetői és oktatói a toron-
tálvásárhelyi Kovács Józesf, aki
ugyancsak citerás már gyermekk-
kora óta és a  székelykevei Magyar
Ede. Ők akik szakmai tanácsot
Borsi  Ferenc ismert citeraoktatótól
kaptak. 

A székelykeveiek nagyon büszkés
citerásaik eredményére, a gyerekek
pedig ezt olymódon igazolják, hogy
minden helyi rendezvényen részt
vesznek és szorgalmasan dolgoz-
nak, hogy indokolják a bizalmat
és a nekik juttatott díjakat.  
Mi is további eredményes munkát
kívánunk a csoportnak  és még
nagyon sok sikeres fellépést határon
innen és túl.  

Lőcsei Ilona

BEFEJEZŐDTEK A MUNKÁLATOK A REFORMÁTUS
EGYHÁZ PARÓKIÁJÁNAK ÉPÜLETÉN

FELÚJÍTOTT TETŐZET

A SZÉKELYKEVEI GYEREKEK NEMZETKÖZI SIKERE

PÉLDÁS CITERAZENEKAR

ERŐS JÁNOS
(1945–2017)
Újabb pillér dőlt ki a dél-bánsági
magyar művelődési élet közös
építményéből. December elsején
távozott ugyanis az élők sorából
Erős János kultúrmunkás, aki
1945. február 18-án Herte-
lendyfalván látta meg a napvilágot.
Az általános iskola befejeztével
tanulmányait Pancsován folytat-
ta, az elektrotechnikai szakközépiskolában érettségizett, majd a
pancsovai Kőolajinomítóban vállalt munkát, ahol 40 éven át
dolgozott tisztességgel, szakmunkásként. Élete utóbbi 8 évét
kiérdemelten, nyugdíjasként töltötte. 

Nagyon iatalon, már az 1960-as évek kezdetén bekapcsolódott
a politikai életbe, az akkori Kommunista Párt tagjává vált és az
maradt a 90-es évekig, miközben hosszabb időszakban  maga-
srangú párttisztséget is betöltött, nagy felelősségtudattal. 
János nagyon iatalon bekapcsolódott az al-dunai székelység mű-
velődési életébe. A hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesület legijabb alapítótagja, aki aktív tevékenysé-
gének időszakából tizenhét évig elnöke is volt az egyesületnek.
Mindezen túl a Dél-bánáti Magyar Művelődési Egyesületek Szem-
léjének egyik megálmodója és létrehozója is, illetve az utolsó
leheletéig a mozgalom elhivatott koordinátora. 

Életével és munkájával János bácsi lényegében nemcsak a her-
telendyfalvi és a pancsovai, de a teljes egészében vett dél-bánsági
magyarság nyelvének és kultúrájának megőrzését is szolgálta,
több mint fél évszázadon keresztül. Az utóbbi másfél évtizedben
„egyszerű és közönséges” háttérmunkásként, leginkább énekkari
tagként a Petői Sándor Magyar Művelődési Egyesületben erősítette
az egyre morzsolódó maroknyi pancsovai székely-magyar közösség
életjeladását. Kiemelt jelentőségű volt és maradt továbbá azon tö-
rekvése is, hogy a múltban gyökerező, illetve a jövőbe is létjogo-
sultságot kérő, hagyományt őrző bukovinai székelyvarrottasokat
- népművész felesége, Mária kézimunkáin keresztül, a régión és a
tartományon kívül élő nagyközönség is megismerhesse. 
Erős Jánost december negyedikén helyezték örök nyugalomra a
hertelendyfalvi temetőben. 

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz!”

Martinek Imre

Lőcsei Ilona

IN ME MO RI AM



Орке стар Музич ке шко ле и
хор „Бел кан то”, под дири гент -
ском пали цом проф. Боја на
Кља ји ћа, при ре дио је ново -
го ди шњи кон церт у Музич -
кој шко ли „Јован Бан дур” у
сре ду, 20. децем бра.

– Иде ја за ово го ди шњи кон -
церт поте кла је од про фе со ра
хора, дири го ва ња и орке стра у
сред њој шко ли Боја на Кља јић,
који је желео да уче ни ци сред -
ње шко ле има ју наступ и током
полу го ди шта – рекла је дирек -
тор ка шко ле Сне жа на Ђокић.

Она је дода ла да је про фе -
сор Кља јић у свој про је кат
укљу чио и хор основ не
музич ке шко ле, који води
про фе сор ка Јеле на Цве тић,
и гудач ки орке стар основ не
музич ке шко ле, с којим ради
про фе сор вио ли не проф.
Јожеф Вар га.

На про гра му су биле позна -
те ком по зи ци је гру пе АББА,
филм ска музи ка, тра ди ци о -
нал не песме и дела А. Пја -
цо ле.

М. М. В.

Наш сугра ђа нин Милош Ста -
ни са вље вић Зец (28) дожи -
вео је тешку сао бра ћај ну
несре ћу на Мал ти у ноћи
изме ђу 6. и 7. децем бра.

Милош је с тежим повре -
да ма лица и гла ве при мљен у
бол ни цу „Mater dei”, у којој
је опе ри сан. Пре ма речи ма
њего вог бра та Боја на, опе ра -
ци ја је тра ја ла шест сати,
након чега је мла дић уве ден
у инду ко ва ну кому. После
неко ли ко поку ша ја Милош је
про бу ђен из коме 16. децем -
бра. Сада је у све сном ста њу
и нала зи се на интен зив ној
нези.

Поред тога што је ситу а ци -
ја у којој су се Ста ни са вље ви -
ћи нашли сама по себи тра у -
ма тич на, вели ки про блем за
ову поро ди цу пред ста вља и
то што Милош у тре нут ку
несре ће није био здрав стве но
оси гу ран у ино стран ству.
Срби ја и Мал та нема ју пот -
пи сан уго вор о покри ва њу тро -
шко ва хит них здрав стве них
услу га, тако да све тро шко ве
лече ња, опе ра ци је и тран спор -
та сно си поро ди ца.

Цена бол нич ког дана на
Мал ти изно си 1.000 евра, а
посеб но се пла ћа ју опе ра ци -
ја, одла сци на ске нер, тра хе -
о ме три ја и сви оста ли пре -
гле ди и интер вен ци је. Авио-
пре воз с Мал те до Срби је, уз
прат њу еки пе лека ра (ане сте -
зи о лог, неу ро хи рург), кошта
око 30.000 евра. Тро шко ви

лече ња из дана у дан расту и
сада већ изно се пре ко 70.000
евра. Поро ди ца ова ко вели ку
суму нема на рас по ла га њу те
је сто га упу ти ла апел људи ма
добре воље да допри не су да
се новац саку пи.

Сви они који желе да помог -
ну, новац могу упла ти ти на
динар ски рачун број 160-
5810200045750–33, отво рен
у Бан ци „Инте за” на име
Мило ше вог бра та Боја на Ста -
ни са вље ви ћа. За упла те из
ино стран ства отво рен је рачун
IBAN RS 
35160583020072037851, 
SWIFT DBDBRSBG. Додат не
инфор ма ци је могу се доби ти
од Боја на Ста ни са вље ви ћа
путем теле фо на 066/300-985.

Д. К.

Нафт на инду стри ја Срби је је
по већ уста ље ном оби ча ју орга -
ни зо ва ла дру же ње с нови на ри -
ма пан че вач ких и допи сни ци -
ма бео град ских и ново сад ских
меди ја који пра те деша ва ња у
тој ком па ни ји, а пре све га она
која се одно се на Рафи не ри ју
наф те Пан че во.

Коле ге изве шта че су у поне -
де љак, 25. децем бра, поздра -
ви ли Сте фан Деспо то вић,

дирек тор Дирек ци је за екс тер -
не кому ни ка ци је НИС-а, и Војо
Крко ба бић, екс перт за кому -
ни ка ци ју НИС-а. Они су захва -
ли ли нови на ри ма на доброј
сарад њи и наја ви ли да ће и у
сле де ћој годи ни НИС бити
отво рен за нови на ре за сва
пита ња која се тичу посло ва -
ња руско-срп ског нафт ног
гиган та.

З. С.

ДРУШТВО
Петак, 29. децембар 2017.
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ЕКО ЛО ШКА ПРАК СА У РЕПУ БЛИ ЦИ СРБИ ЈИ

НОВАЦ ОД ЕКО-ТАК СА ОДЛА ЗИ 
НА ДРУ ГУ СТРА НУ

Тра ди ци о на лан кон церт нај -
мла ђих уче ни ка Музич ке шко -
ле „Јован Бан дур” одр жан је
у четвр так, 21. децем бра, у
кон церт ној сали те уста но ве.

Мали ша ни узра ста од
чети ри до седам годи на

изве ли су гости ма песми це
посве ће не зими и ново го ди -
шњим пра зни ци ма, а том
при ли ком су доче ка ли и
Деда Мра за, који им је уру -
чио покло не.

М. М. В.

НОВО ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ

Опуштање
с нај мла ђим музи ча ри ма

Десет пута мање
инве сти ци ја него што
је европ ски про сек

Како у репу бли ци,
тако и код нас

Буџет за Мини стар ство зашти -
те живот не сре ди не за иду ћу
годи ну биће око 5,58 мили јар -
ди дина ра и нешто је већи него
про шле годи не, али Срби ја и
даље за зашти ту живот не сре -
ди не изва ја 10 до 20 пута мање
од већи не европ ских зема ља.

Ова ко мала инве сти ци ја пот -
пу но је у супрот но сти са зада -
ци ма који су поста вље ни у
Погла вљу 27. Реч је о јед ном
од нај ва жни јих и нај ску пљих у
про це су при дру жи ва ња ЕУ, а
про це њу је се да у сле де ће две
деце ни је Срби ја тре ба да уло -
жи око 12 мили јар ди евра у
чисти ју живот ну сре ди ну. Само
за изград њу постро је ња за пре -
ра ду отпад них вода потреб но
је ско ро пет мили јар ди евра
(сада се пре чи шћа ва мање од
10 одсто отпад них вода).

Пра ње руку
Сасвим је јасно да због нере ша -
ва ња про бле ма у овој обла сти
дола зи до зага ђе ња свих меди -
ју ма живот не сре ди не (ваздух,
под зем не и над зем не воде и
земљи ште), што опет као после -
ди цу има нару ша ва ње здра вља
људи. Држа ва већ више од јед -
не деце ни је при ме њу је казне ну
поли ти ку пре ма зага ђи ва чи ма,
уве де не су и тзв. еко ло шке так -
се, а про шле годи не се у држав -
ну касу од еко-так се сли ло око
седам и по мили јар ди дина ра.
Про це њу је се да ће ове годи не
јав на каса по овом осно ву бити
бога ти ја за 10 мили јар ди дина -
ра, што је ско ро два пута више
него што је буџе том пред ви ђе -
но за живот ну сре ди ну. Пре о -
ста лих пет мили јар ди дина ра
држа ва ће усме ри ти на неку дру -
гу стра ну, а не у реша ва ње наго -
ми ла них еко ло шких про бле ма.
Да пара докс буде већи, држа ва
дугу је реци кле ри ма накна ду за
пре ра ђе ни отпад за 2015, 2016.
и ком плет ну 2017. годи ну. Вла -
сни ци тих фир ми не зна ју када
ће напла ти ти сво ја зако ном
дефи ни са на потра жи ва ња.

КОК ТЕЛ С НОВИ НА РИ МА

Тра ди ци о нал но 
дру же ње

Европ ска коми си ја је у неко -
ли ко навра та упо зо ра ва ла Репу -
блич ку вла ду на про пу сте када
је реч о токо ви ма еко-нов ца.
Било је наја ва да ће у 2017.
бити реше но пита ње Фон да за
зашти ту живот не сре ди не, али
од тога неће бити ништа. У
децем бру су посла ни ци усво -
ји ли буџет за 2018. годи ну – и
даље ће новац доби јен напла -
том еко ло шких так са слу жи ти
за крпље ње поје ди них буџет -
ских лини ја које нема ју везе
са зашти том живот не сре ди не.

Токо ви нов ца
Ни рас по де ла еко-нов ца у
нашем локал ном буџе ту није у
скла ду са европ ским про пи си -
ма, јер се новац при ку пљен од
напла те еко ло шких так са уве -
ли ко кори сти за реа ли за ци ју
про гра ма који нема ју еко ло -
шких еле ме на та. Поста ла је
прак са да пан че вач ка локал на

само у пра ва нов цем из зеле ног
фон да попу ња ва рупе у буџе ту
и „одр жа ва у живо ту” нека
„сиро ма шна” јав на пред у зе ћа
која дебе ло напла ћу ју сво је еко -
ло шке услу ге – нпр. ЈКП „Хиги -
је на” и ЈКП „Зеле ни ло”. Сто га
је локал ни фонд наме њен за
зашти ту живот не сре ди не пот -
пу но изгу био сво ју прво бит ну
наме ну да пома же раз вој зашти -
те живот не сре ди не у локал ној
зајед ни ци, јер се нај ве ћи део
сред ста ва при ку пље них на
осно ву раз ли чи тих еко ло шких
так са тро ши на које ка кве нее -
ко ло шке про гра ме.

Град је у 2017. годи ни за потре -
бе финан си ра ња про је ка та и про -
гра ма за зашти ту и уна пре ђи ва -
ње живот не сре ди не у Пан че ву
одо брио око 100 мили о на дина -
ра, што је чети ри пута мање нов -
ца него што се сли је од еко ло -
шких так са. Ове годи не је нај -
ви ше нов ца било усме ре но на
сма ње ње зага ђе ња (око 55 мили -
о на дина ра) и на упра вља ње
отпа дом (око седам мили о на).

Када је реч о пра вим про гра -
ми ма који тре ба да уна пре де
ста ње живот не сре ди не, нај ви -
ше нов ца било је издво је но на
пра ће ње ква ли те та еле ме на та

живот не сре ди не (око 20 мили -
о на) и на про јек те зашти те при -
ро де (при бли жно иста сума).
Све га око пет мили о на дина ра
издво је но је за про јек те кори -
шће ња алтер на тив них изво ра
енер ги је, а 3,5 мили о на за реа -
ли за ци ју про гра ма еко ло шке
еду ка ци је гра ђа на Пан че ва.

Било како било, Пан че во ни
ове годи не није ула га ло у капи -
тал не еко ло шке про јек те. Не
тре ба смет ну ти с ума да ће у
наред ном пери о ду наша локал -
на само у пра ва мора ти да реши
пита ње кана ли за ци о не инфра -
струк ту ре у свим насе ље ним
мести ма, као и да за потре бе
гра да обез бе ди сред ства за
изград њу постро је ња за пре ра -
ду отпад них вода.

При ме ра ради, у Сло ве ни ји
се издва ја пре ко 300 мили о на
евра за живот ну сре ди ну, што
је шест пута више него у Срби -
ји, и у тој земљи се, пре ма ста -
ти стич ким пода ци ма, 61 одсто
кому нал ног отпа да шаље на
реци кла жу. Нарав но, тамо су
реци кле ри аде кват но пла ће ни
и нема дуго ва ња држа ве као
што је то слу чај код нас.

З. Станижан

У МУЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ

Пра знич на чаро ли ја

Прање улица у служби екологије

При вред на комо ра Срби је
(ПКС) обја ви ла је публи ка ци ју
„Уна пре ђе ње енер гет ске ефи -
ка сно сти кроз модел јав но-при -
ват ног парт нер ства” с циљем
да се јав ност оба ве сти о овом
моде лу раз во ја и обно ве инфра -
струк ту ре који се у све ту кори -
сти деце ни ја ма. У саоп ште њу
посла том меди ји ма ПКС ука -
зу је на то да у Срби ји посто је
огром не могућ но сти за финан -
сиј ску уште ду кроз сма ње ње
потро шње енер ги је, али да на
том пољу није било озбиљ ни -
јих пома ка у про те клом пери -
о ду.

Пре ма наво ди ма, сарад ња
вла сти с при ват ним фир ма ма
кроз јав но-при ват но парт нер -
ство омо гу ћи ла би видљи ве
резул та те, али о томе локал не
само у пра ве зна ју мало, па је
сто га ова кам па ња и покре ну -

та. С дру ге стра не, у допи су
сто ји да поје ди не локал не само -
у пра ве и даље спро во де сло -
же не про це ду ре које умно го -
ме оте жа ва ју про цес раз во ја
јав но-при ват ног парт нер ства.
Публи ка ци ја „Уна пре ђе ње енер -
гет ске ефи ка сно сти кроз модел
јав но-при ват ног парт нер ства”
пред ста вља водич кроз тај
модел посло ва ња, прав ни
оквир, прак тич не саве те и кон -
крет не при ме ре из Срби је и
реги о на. У њеној изра ди уче -
ство ва ли су и пред став ни ци
Коми си је за јав но-при ват но
парт нер ство и струч ни кон сул -
тан ти. Заин те ре со ва ни гра ђа -
ни и при вред ни ци могу да се
више инфор ми шу о овој акци -
ји у сво јим локал ним само у -
пра ва ма или реги о нал ним при -
вред ним комо ра ма.

З. С.

ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НО ПАРТ НЕР СТВО

Енер гет ска ефи ка сност

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРА ЂА НИ НУ

Пан че вац тешко
повре ђен на Мал ти



Број не орга ни за ци је и хума ни
поје дин ци у вре ме божић них
и ново го ди шњих пра зни ка дају
све од себе да омо гу ће свој деци
да под јед на ко ужи ва ју у све ча -
ним дани ма. Ни у нашем гра -
ду није ништа дру га чи је.

Tako je децу у „Спо мен ку”
про шлог викен да обра до вао
Деда Мраз из ком па ни је „Идеа”,
а у неде љу, 24. децем бра, око
70 мали ша на из соци јал но угро -

же них поро ди ца паке ти ћи ма
је раз ве се ли ло удру же ње „Мај -
ке тро је деце”. Ови даро ви поде -
ље ни су у окви ру акци је „Покло -
ни осмех”, а дони ра ли су их
хума ни тар на орга ни за ци ја
ADRA, „Кока-кола”, „Уни ве рек -
спорт”, као и хума ни поје ди -
нац Мило рад Јур ко вић, позна -
ти ји као сто лар Миле. Пре ма
речи ма Ката ри не Денин гер,
закон ске заступ ни це удру же -
ња „Мај ке тро је деце”, још
седам де сет паке ти ћа посла то
је и деци у Бео гра ду, Новом
Саду и Зре ња ни ну.

Слич на акци ја, под нази вом
„Један паке тић, пуно љуба ви”,
реа ли зо ва на је и у поне де љак,
25. децем бра, када су волон те ри

и пред став ни ци струч не слу жбе
Црве ног крста мали ша ни ма сме -
ште ним на Деч јем оде ље њу
Опште бол ни це поде ли ли два -
де сет паке ти ћа. Дуго го ди шњи
волон те ри Црве ног крста Мили -
ца Уро шев и Дра ган Стој нић
посеб но су се анга жо ва ли у ани -
ми ра њу спон зо ра који су обез -
бе ди ли покло не.

– Већ је поста ла тра ди ци ја
да сва ке годи не при ку пља мо

паке ти ће за Деч је оде ље ње. Овог
пута су се нашој акци ји при -
кљу чи ли „Васи ље вић и син”,
СТР „Сње жа на”, СТР „Т & Т” и
мар кет „Рио”. Они су за нај -
мла ђе при пре ми ли бога те паке -
ти ће у који ма је било слат ки ша

и игра ча ка – рекао је Дра ган
Стој нић.

Како је рекла Мили ца Уро -
шев, у обез бе ђи ва њу даро ва за
децу уче ство ва ле су и њене при -
ја те љи це, пола зни це ликов не
и драм ске сек ци је Клу ба за
одра сла и ста ра лица Герон то -
ло шког цен тра.

Пред ста ви ли се
кори сни ци 
и запо сле ни

Руко тво ри не наста ле
у окви ру 
рад но-оку па ци о не
тера пи је

Вели ко инте ре со ва ње
за услу ге, десе то ро
на листи чека ња

Тра ди ци о нал на ново го ди шња
изло жба радо ва кори сни ка услу -
га и запо сле них у Днев ном борав -
ку „Невен” одр жа на је у петак,
22. децем бра, у про сто ри ја ма те
уста но ве. Ову зани мљи ву постав -
ку отво рио је Милен ко Чуч ко -
вић, град ски већ ник заду жен за
соци јал ну поли ти ку, а број ни
посе ти о ци има ли су при ли ку да
погле да ју разно ли ке руко тво ри -
не изра ђе не с мно го радо сти и
посве ће но сти.

Пре ма речи ма Јован ке
Томић, струч не коор ди на тор -
ке у „Неве ну”, радо ви су наста -
ли за вре ме рад но-оку па ци о не
тера пи је, а изла га чи су поче ли
да их изра ђу ју већ у окто бру.

– Кори сни ци су се пред ста -
ви ли ново го ди шњим укра си -
ма: маг не ти ћи ма, вен чи ћи ма,
аран жма ни ма за сто, кор па -
ма, свећ ња ци ма, стол ња ци ма
и слич ним пред ме ти ма који -
ма може мо укра си ти сво је

Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Уочи сва ке нове годи не обе -
ћа ва мо себи да ћемо током
365 дана који су пред нама
ура ди ти мно го тога како бисмо
били здра ви ји, леп ши и срећ -
ни ји. Пред ста вља мо вам начин
на који би то тре ба ло ура ди ти
из угла козме ти ча ра, али и
било ког лајф-коу ча.

Про ме ни те уве ре ња која вас
огра ни ча ва ју и усред сре ди те
се на сво је сна ге. У све ту лепо -
те то би зна чи ло да пре ста не -
те да веру је те да нема помо -
ћи за ваше боре, бубу љи це,
кило гра ме... Реше ње увек
посто ји! Обра ти те се струч ној
осо би, али имај те у виду и то
да су ваша сна га и воља потреб -
не да би се про блем решио.

Пре у зми те одго вор ност за
сво је пона ша ње и поступ ке.
Ако сте нео д го вор ни пре ма
себи, нико вам дру ги није

крив до ви сами. Шмин ка се
неће сама ски ну ти пре одла -
ска у кре вет, боре неће неста -
ти ако сте немар ни и лењи за
кућ ну и про фе си о нал ну негу.

Гле дај те напред, не назад.
Ако сте и гре ши ли у нези,
исхра ни или неком дру гом сег -
мен ту, сада, у новој годи ни,
више неће те. Иде мо напред!

Заме ни те реч „про блем”
реч ју „иза зов” и кре ни те да
ради те на њему. Воља, одлу ка
и струч но лице и – про блем
је решен!

Напи ши те план. Ста ви те
на папир какав резул тат жели -
те, за које вре ме и ко је стру -
чан у томе да вам помог не.

Иза ђи те из зоне ком фо ра.
Покре ни те се! Седе ње и кука -
ње не реша ва није дан про блем.
Позо ви те и зака жи те трет ман,
упо знај те ино ва тив не мето де
у козме ти ци које пру жа ју реше -
ње за сва ки про блем.

Истрај те на путу успе ха.
Није довољ но да јед ном оде -
те на трет ман лица и да
мисли те да сте тиме ура ди -
ли све. Нега је про цес који
тра је цео живот.

Буди те увек нај бо ља и нај -
леп ша вер зи ја себе. Уну тра -
шња и спо ља шња лепо та тре -
ба да буду у рав но те жи.

Дру жи те се са успе шним
људи ма. Бирај те нај бо ље
струч ња ке из све та лепо те,
јер ви то заслу жу је те.

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

Ново го ди шње 
одлу ке

ЗДРАВА ИСХРАНА

Иако веро ват но има те
рецепт за ћуф те које воли -
те, усу ди те се да испро ба те
овај нео бич но-оби чан
рецепт. У пита њу је ком пле -
тан оброк, који укљу чу је и
при лог и месо. Сјај но је када
се нешто зајед но крч ка, па
се уку си про жи ма ју.

Потреб но за ћуф ти це: 500 гра ма нема сне мле ве не јуне ти не, чен

белог лука, кафе на каши чи ца босиљ ка, кафе на каши чи ца соли и

четвр ти на кафе не каши чи це бибе ра.

За при лог: три супе не каши ке масли но вог уља, мањи црни лук,

450 гра ма повр ћа за ђувеч, 200 гра ма пирин ча, две кафе не каши -

чи це соли, четвр ти на кафе не каши чи це бибе ра, два деци ли тра

паси ра ног пара дај за (без кон зер ван са и дода тог шеће ра).

За пре лив: белан це од три јаје та и два деци ли тра нема сног јогур та.

При пре ма: Рука ма добро поме шај те састој ке за ћуф те. Обли куј те

20 ћуф ти ца, па их поре ђај те на плех обло жен папи ром за пече ње.

Пеци те их пет на ест мину та у рер ни загре ја ној на 220 сте пе ни.

Сит но исе ци те црни лук, па га про дин стај те на уљу. Додај те повр -

ће за ђувеч, крат ко про дин стај те па додај те опран пири нач. Пре лиј -

те топлом водом, додај те зачи не и крч кај те покло пље но на лага ној

ватри. Повре ме но про ме шај те. Ако је потреб но, долиј те још мало

воде. Када се повр ће ску ва (пири нач не мора да буде сасвим куван),

додај те пара дајз и још крат ко кувај те. Тре ба да оста не мало ређе да

би пири нач наста вио да се кува у рер ни, па ако је потреб но, сипај -

те још мало воде. У ватро стал ну чини ју или посу ду за ђувеч сипај те

поло ви ну повр ћа, затим поре ђај те ћуф те, па пре лиј те остат ком

повр ћа и порав нај те. Виљу шком уму ти те јаја и јогурт, па рав но мер -

но пре лиј те пре ко повр ћа. Запе ци те у рер ни загре ја ној на 250 сте -

пе ни, око 30 мину та. 

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи

на бло гу www.brzoilako.com.

Пи ше: Драгана Јоцовић

Грч ке ћуф те

ИЗЛО ЖБА У ДНЕВ НОМ БОРАВ КУ „НЕВЕН”

ПРА ЗНИ ЦИ КАО ИНСПИ РА ЦИ ЈА

ча ност, која је посеб но обра -
до ва ла кори сни ке, а то је посе -
та Деда Мра за.

– Захва љу ју ћи госпо ди ну
Ива ну Мла де но ви ћу, Народ ној
бан ци Срби је и оси гу ра њу „Wie-
ner stadtische”, наши кори сни -
ци су и ове годи не доби ли ново -
го ди шње паке ти ће и мно го
слат ки ша – рекла је Томи ће ва.

Днев ни бора вак „Невен”
нала зи се у Ули ци Мари је При -
те 7 и наме њен је деци, мла ди -
ма и одра слим осо ба ма са инте -
лек ту ал ним тешко ћа ма, као и
осо ба ма с теле сним и сен зор -
ним оште ће њи ма. Запо сле ни у
борав ку пру жа ју подр шку
тежња ма да дете или одра сла
осо ба са смет ња ма у раз во ју
оста не у свом поро дич ном окру -
же њу, као и инклу зи ји дете та
и њего ве поро ди це у локал ну
сре ди ну, а раде и на раз во ју
вешти на које ће кори сни ци ма
помо ћи у сва ко днев ном живо -
ту и бри зи о себи.

– Ова годи на је за запо сле не
и кори сни ке посеб но све ча на,
јер се у њој обе ле жа ва три де -
сет годи на посто ја ња борав ка,
као и педе сет годи на посто ја -
ња матич не шко ле „Мара Ман -
дић”. У про те кле три деце ни је
днев ни бора вак се мењао, раз -
ви јао и про ши ри вао је обим
услу га које нуди, да би данас
имао 78 уче ни ка и кори сни ка,
с који ма ради седам на ест запо -
сле них – рекла је Јован ка
Томић.

Ова кав раз вој, међу тим,
донео је и про бле ме: недо ста -
так про сто ра и недо во љан број
запо сле них, па „Невен” није
у могућ но сти да при ми све
заин те ре со ва не кори сни ке.
Сто га је сада фор ми ра на листа
чека ња, а на њој се нала зи
десе то ро људи. У борав ку се
нада ју да ће иду ће годи не ови
про бле ми, уз подр шку над ле -
жних инсти ту ци ја, бити пре -
ва зи ђе ни.

Сти гла нам је и зима, засад
само кален дар ска, док она љута,
заве ја них путе ва, чека из неког
при крај ка да пока же сво ју ћуд.
Висо ке тем пе ра ту ре за ово доба
годи не нису доне ле про ме не у
погле ду бро ја интер вен ци ја и
тран спор та у нашој слу жби.
Ипак, јед на зна чај на про ме на
зби ла се ових дана у Хит ној
помо ћи Пан че во. На чело наше
слу жбе дошао је др Зоран
Мана си је вић, спе ци ја ли ста
ургент не меди ци не с дуго го -
ди шњим иску ством рада у
ургент ној меди ци ни. Као неко
ко је више од седам годи на
руко во дио Слу жбом хит не
меди цин ске помо ћи, желим
др Зора ну Мана си је ви ћу и
њего вом тиму мно го успе ха на
овој дужно сти, која под ра зу -
ме ва вели ку одго вор ност пред
гра ђа ни ма Пан че ва.

Сма трам нео п ход ним да се
освр нем на про те клих седам
годи на пре све га да би се скре -
ну ла пажња сугра ђа ни ма на
иза зо ве и про бле ме с који ма
се суо ча ва ла наша слу жба, као
и на мере које смо с више или
мање успе ха пред у зи ма ли.
Услов без кога се не може
орга ни зо ва ти јед на ургент на
слу жба јесу мере које јача ју
одго вор ност запо сле них и уна -
пре ђу ју орга ни за ци ју рада.
Нема одго вор но сти без јасно
дефи ни са них зада та ка и тимо -
ва на почет ку месе ца, па је то
била јед на од првих мера које
смо пред у зе ли у орга ни за ци -
ји слу жбе. Дру га зна чај на мера

била је при ме на ГПС уре ђа ја,
којим је могу ће утвр ди ти пози -
ци ју и вре ме анга жо ва ња сани -
те та на сва кој лока ци ји зна -
чај ној за успе шност интер вен -
ци је. Кон тро ла исправ но сти
меди цин ских уре ђа ја Хит не
помо ћи поста ла је при о ри те -
тан зада так. Један од нај ва -
жни јих сег ме на та рада наше
слу жбе је при јем пози ва и
кому ни ка ци ја с паци јен том.
Неху ман рад дис пе че ра у про -
сто ри ји од три ква драт на метра
про ме ни ли смо адап та ци јом
вели ке про сто ри је, с новом
цен тра лом, видео-над зо ром и
дру гим систе ми ма везе са еки -
пом. Сма трам вео ма зна чај -
ном оба ве зу лека ра да пре у -
зме кому ни ка ци ју с паци јен -
том када је то нео п ход но. Ово
су неке од мера које смо са
успе хом при ме ни ли. Нажа -
лост, посто ји и нешто што смо
ура ди ли с мно го мање успе -
ха. Сем огром не помо ћи гра -
ђа на, при вред ни ка, удру же ња
и кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва који су нам омо гу ћи ли
адап та ци ју наших про сто ри ја
и купо ви ну нео п ход не опре -
ме, нисмо успе ли да у јед на -
кој мери ани ми ра мо неке дру -
ге струк ту ре без чије помо ћи
је немо гу ће успе шно функ ци -
о ни са ње наше слу жбе. Резул -
та ти тога су мали број исправ -
них сани те та, чести ква ро ви
и немо гућ ност откла ња ња ква -
ро ва и сер ви си ра ња вози ла у
зим ским месе ци ма због ради -
о ни це малих димен зи ја и дво -
ри шта које поста је бара после
сва ке веће кише.

Све ово су иза зо ви с који ма
ће се нови начел ник суо ча ва -
ти. Док се не усво ји закон о
реги о нал ној орга ни за ци ји заво -
да за хит ну меди цин ску помоћ,
који ће пре ци зни је дефи ни са -
ти уло гу ургент них слу жби у
нашој држа ви, хит на помоћ ће
бити у неза хвал ној пози ци ји да
оба вља посло ве који су у опи су
рада дру гих слу жби и здрав -
стве них уста но ва. То у вели кој
мери оме та рад хит не помо ћи
и ума њу је њену ефи ка сност.

Име но ван нови начел ник

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

домо ве у овим пра знич ним
дани ма. Ово је била одлич на
при ли ка да се кори сни ци услу -
ге днев ног борав ка пред ста ве
сво јим поро ди ца ма, при ја те -
љи ма и сугра ђа ни ма, па не
чуди што су у сва ки рад уло -
жи ли мно го тру да и љуба ви –
нагла си ла је Јован ка Томић.

Она је дода ла и то да је изло -
жби прет хо ди ла још јед на све -

Спе ци јал на тех ни ка – осли ка ва ње љуба вљу

ДЕЦЕМ БАР СКЕ ХУМА НИ ТАР НЕ АКЦИ ЈЕ

Деда Мраз стиже до
сваког детета
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас коли ко често
слу ша те музи ку на теле фо -
ну. „Пан че вац” и изда вач ка
кућа „Вул кан изда ва штво”
при пре ми ли су по један при -
ме рак књи ге „Мале вло гер -
ке: кра љи ца дра ме” Еме Мос
за два наша чита о ца или
чита тељ ке који су нај кре а -
тив ни је одго во ри ли на то
пита ње.

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

„Сва ког јутра! Музи ком
буди ли цом покре не ме
аларм мог мобил ног. Увек с
диле мом уста ти или оду ста -
ти и услов ним рефлек сом:
теле фон кроз про зор.”
068/4015...

„Сва ко днев но. А кад бисте
ви има ли дру штво у кан це -
ла ри ји налик мом, схва ти ли
бисте да су слу ша ли це зла та
вред не!” 066/8843...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај -
кре а тив ни јих одго во ра на
пита ње какви фил мо ви их
опу шта ју. Они ће осво ји ти
по један при ме рак књи ге
„Рако ва обрат ни ца” Хен ри -
ја Миле ра.

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

„Љубав ни са срећ ним кра -
јем, јер само љубав на чове -
ка делу је као седа тив!”
063/8434...

„У поре ђе њу с нашом поли -
тич ком сце ном, чак и хоро -
ри су врло опу шта ју ћи.”
064/3777...

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

Д. К. 

Два чита о ца који до сре де, 3. јану а ра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Који је нај бо љи пра знич ни филм?”, награ ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Срод ни ци” Јови це Аћи на. Нај бо ље
одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју „Пан чев ца”, а
награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Само нај хра бри ји су спрем -
ни да до кра ја про у че сво је
поре кло и при хва те све њего -
ве после ди це.

У рома ну при по ве дач из
Бео гра да путу је са два сина
по рурал ној Шпа ни ји и тра -
жи поре кло њихо ве фами ли -
је. Потра га за поро дич ним
ста блом пре тва ра се у потра -
гу за духом чове ка за ког се
при по ве да чу чини да тра га
за њим.

„Иде ју за роман носио сам
дуго у себи. Нај пре сам ’Срод -
ни ке’ зами шљао као при чу,
али кад сам почео да је
пишем, она је тра жи ла све
више и више од мене, узи ма -
ју ћи све више из живо та, изра -
ста ју ћи из себе попут чароб -
ног пасу ља, и напо слет ку се

про мет ну ла у роман, који сам
испи сао у јед ном даху”, рекао
је Јови ца Аћин.

Сам чита лац ће поста ти
тра гач у овом рома ну дво -
стру ке потра ге у којем се пре -
пли ћу поступ ци детек тив ске,
али и фан та стич не књи жев -
но сти.

„Срод ни ци” 
Јови це Аћи на

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Изло жба „Од вла да ра до све -
ти те ља – осам веко ва од кру -
ни са ња Сте фа на Прво вен ча -
ног”, коју су при ре ди ле
Светланa Месиц ки, кустос-
етно лог, и Горданa Сто ја нов,
сли кар-кон зер ва тор, отво ре на
је у Народ ном музе ју у петак,
22. децем бра. Том при ли ком
ујед но су обе ле же не и деве де -
сет чети ри годи не од осни ва -
ња Музе ја.

На изло жби се нала зе и ико -
на Сте фа на Прво вен ча ног из
ризни це Хра ма Успе ња Пре све -
те Бого ро ди це из Пан че ва, радо -
ви сту де на та тре ће годи не цркве -
ног сли кар ства Ака де ми је Срп -
ске пра во слав не цркве у Бео гра -
ду, а захва љу ју ћи Радио-теле ви -
зи ји Срби је публи ка ће све до
фебру а ра моћи да види и кости -
ме из сери ја ла „Нема њи ћи –
рађа ње срп ске кра ље ви не”.

– Нема њи ћи нису само обе -
ле жи ли прву и веро ват но нај у -
ти цај ни ју епо ху у чита вој исто -
ри ји срп ског наро да, већ су сво -

јим духов ним и мате ри јал ним
лега том поста ви ли висо ке стан -
дар де који важе и данас. Леген -
де, оби ча ји, песме и фре ске,
мана сти ри и писа ни доку мен -
ти – све то јасно оцр та ва култ
вла дар ске лозе Нема њи ћа, култ
који зра чи с пије де ста ла срп -
ског етно са – рекла је Све тла -
на Месиц ки, кустос-етно лог.

О зна ча ју Нема њи ћа гово -
рио је и дирек тор Народ ног
музе ја Миро слав Бир цлин, а
изло жбу је зва нич но отво ри ла
исто ри чар ка др Ива на Спа со -
вић из Архи ва САНУ.

– Ова импре сив на изло жба
вра ћа нас у три на е сти век, у
доба обе ле же но виром европ -
ске исто ри је који није мимо -

и шао ни тада шњу Срби ју.
Међу тим, њен вла дар Сте фан
Прво вен ча ни учи нио је да
Срби ја не само одо ли него и
иза ђе из све га као кра ље ви на
и по све му успе шна држа ва.
Било је то вре ме које је од
нас уда ље но као што је од тог
вре ме на било антич ко доба и
вре ме у којем је срп ски народ
већ пет сто годи на имао исто -
ри ју. Поне кад непра вед но
зане ма ру је мо тих пола миле -
ни ју ма досе ља ва ња и покр -
шта ва ња, сме њи ва ња Рашке
и Дукље на тро ну срп ског пре -
сто ла, али чиње ни ца је да је
дола зак дина сти је Нема њи ћа
пре крет ни ца и ако није поче -
так исто ри је, јесте поче так
срп ске исто ри о гра фи је. Поче -
ли смо да оста вља мо траг о
себи и дру ги ма – изјавила је
др Ива на Спа со вић.

Отва ра ње изло жбе уве ли чао
је наступ Пан че вач ког срп ског
цркве ног певач ког дру штва.

М. М. В.

„Кула од кара та”
Метјуа Фиц си мон са

Два чита о ца који до сре де, 3. јану а ра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „Како
нај бо ље про сла ви ти Нову годи ну код куће?”, награ ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Кула од кара та” Метјуа Фиц си мон -
са. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју „Пан чев -
ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

Моћ ни и бес кру пу ло зни
поли тич ки игра чи спрем ни
су на све да сакри ју сво је
тај не.

Тајан стве ни неста нак четр -
на е сто го ди шње Сузан Лом -
бард, ћер ке моћ ног аме рич -
ког сена то ра Бен џа ми на Лом -
бар да, постао је наци о нал на
опсе си ја. Десет годи на касни -
је рана је и даље јед на ко бол -
на за нека да нај тра же ни јег
хаке ра и бив шег марин ца
Гиб со на, сина тада шњег сена -
то ро вог заме ни ка, коме је
Сузан била попут сестре.

Јед ног дана он доби ја
позив од чове ка који никад
није оду стао од нере ше ног
слу ча ја. Потреб не су му Гиб -
со но ве вешти не да одго нет -
не неко ли ко шифро ва них
писа ма непо зна тог поши ља -

о ца с којим је Сузан била у
пре пи сци.

Док га про га ња ју сећа ња,
Гиб сон кре ће у потра гу за
кљу чем мисте ри је, решен да
конач но сру ши кулу од кара -
та и откри је исти ну.

ПСИ НАПА ЛИ ШЕТА ЧЕ НА ЧАР ДА КУ

ТРА У МА ТИЧ НА ИСКУ СТВА НАШИХ
СУГРА ЂА НА

Три кав ка ска овча ра
хара ју Пешча ром

Над ле жни не 
пред у зи ма ју ништа
про тив неса ве сног
вла сни ка

Дво ји ца наших сугра ђа на пре -
жи ве ла су про шлог викен да
пра ву тра у му шета ју ћи „Ста -
зом здра вља” на Чар да ку. Мар -
ко Зипер и Срђан Гара би ље -
вић су у неде љу, 24. децем бра,
на ста зи број 3 има ли непри ја -
тан сусрет с три вели ка кав ка -
ска овча ра. Пре ма речи ма Мар -
ка Зипе ра, на јед ној део ни ци
где ста за изби ја на про пла нак,
два пан че вач ка љуби те ља при -
ро де и шет ње нале те ла су на
огром ног пса који им није
дозво лио да наста ве даље низ
ста зу. Пре те ћи лавеж и агре -
сив но пона ша ње упла ши ли су
Мар ка и Срђа на, али су они
наста ви ли опре зно даље. Међу -
тим, убр зо су се поја ви ла још
два кав ка ска овча ра, који су
кре ну ли за упла ше ним шета -
чи ма. Дво ји ца Пан че ва ца су се
дала у бег и успе ли су да умак -
ну раз ја ре ним пси ма. Трно ви -
то шипраж је у које су побе гли
спа сло их је за тре ну так. Када
су изби ли на дру гу стра ну, опет
су их чека ли пси. Успе ли су да
се поп ну на дрво и ода тле су
два де се так мину та виком и

баца њем гра на поку ша ва ли да
оте ра ју раз ја ре не псе. Три
огром на пса су се пову кла.
Пошто су сишли с дрве та, после
неко ли ко мета ра пси су се опет
поја ви ли. Мар ко и Срђан мла -
та ра ли су гра на ма и вика ли из
свег гла са, али су пси упор но
кру жи ли око њих. Онда су јед -
но став но оду ста ли и оти шли
сво јим путем.

Пре ма Мар ко вим речи ма,
под не ли су при ја ву поли ци ји и
о чита вом слу ча ју је оба ве штен
шумар који води рачу на о под -

Ови пси су врло актив ни и хра -
бри. Њихо во непо ве ре ње пре -
ма стран ци ма је изра же но и
тре ба избе га ва ти сусрет с њима
без при су ства вла сни ка. Ова
раса има масив ну гла ву са
широ ким челом, доста крат -
ком њушком, јаким усна ма и
моћ ним мака за стим зуби ма.
Вео ма су инте ли ген ти пси, али
могу бити дрски и одби ја ти да
слу ша ју коман де. Због сво је
јачи не често се кори сте за лов
на медве де.

З. Станижан

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА ПОСВЕ ЋЕ НА СТЕ ФА НУ ПРВО ВЕН ЧА НОМ

Исто риј ски зна чај дина сти је Нема њи ћа

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Заштит не слу ша ли це

руч ју Чар да ка. Из раз го во ра с
њим сазна ли су да пси има ју
вла сни ка и да се он оглу шу је о
упо зо ре ња да мора да везу је
псе. Мар ко под се ћа да су деца
чести гости Чар да ка и да је
„Ста за здра вља” вео ма попу -
лар но место за рекре а ци ју, па
овом при ли ком апе лу је на над -
ле жне да пре ду зму мере про -
тив неса ве сног вла сни ка паса.

Кав ка ски овчар је спе ци фич -
на раса сна жних кости ју, миши -
ћав, зах те ва мало, вели ки је
рад ник и вео ма ефи ка сан овчар.

Они који воле псе и мач ке и
жао им је тих живо ти ња које
нема ју свој дом већ су на ули -
ци, моћи ће да им помог ну.

Све што тре ба да ура де, јесте
да 3. или 10. јану а ра оду од 8
сати ују тру па до 20 сати до
девет град ских про дав ни ца за
про да ју хра не за кућ не љубим -
це (спи сак је обја вљен на „Феј -
сбук” стра ни ци „Еко ли бри ју -
ма”) и да оста ве оно ли ко нов ца
коли ко могу за купо ви ну хра не
за напу ште не псе и мач ке.

По завр шет ку акци је биће
купље на хра на, која ће бити
пре да та ста ра те љи ма неу до -
мље них четво ро но жа ца. Сва ка
упла та и пре да ја хра не биће

забе ле же не, а фото гра фи је ће
се обја вљи ва ти на стра на ма
„Еко ли бри ју ма”. М. Г.

Послед њег дана ове годи не, 31.
децем бра, као и 1, 2. и 7. јану а -
ра рад ни ци „Пар кинг-сер ви са”
неће кон тро ли са ти напла ту на
зони ра ним пар ки ра ли шти ма.

Пар кинг на бувља ку код
Желе знич ке ста ни це Аеро дром
биће отво рен 31. децем бра, а
неће ради ти 1, 2. и 7. јану а ра.

М. Г.

ПОЗИВ „ЕКО ЛИ БРИ ЈУ МА” ХУМА НИМ 
ПАН ЧЕВ ЦИ МА

Помо зи те купо ви ну
хра не за псе и мач ке

ВАЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ВОЗА ЧЕ

Чети ри дана без 
напла те пар ки ра ња



Поли цај ци који буду дожи -
вља ва ли стре со ве због тога
што су уче ство ва ли у ризич -
ним интер вен ци ја ма и акци -
ја ма, убу ду ће ће моћи да о
томе раз го ва ра ју са струч ња -
ци ма на СОС теле фо ну.

Он ће бити отво рен за
њих свих седам дана у неде -
љи, а ради ће у окви ру Оде -
ље ња за пси хо ло шку пре -
вен ци ју и селек ци ју МУП-а
Срби је.

Зада так пси хо ло га и соци -
јал них рад ни ка који буду пре -
ко овог теле фо на раз го ва ра ли
с поли цај ци ма биће само да
пру же прву помоћ они ма који
су дожи ве ли неку стре сну ситу -
а ци ју, а не да реша ва ју њихо ве
про бле ме.

Помоћ пре ко СОС теле фо -
на оба ве зно тре ба да потра -
же и поли цај ци који су због
пост тра у мат ског стрес син -
дро ма с којим су суо че ни

поми шља ли на само у би ство,
или су мисли ли о томе да на
брач ном парт не ру испра зне
свој бес и нега тив но рас по -
ло же ње. У ову кате го ри ју спа -
да ју и поли цај ци који су
дожи ве ли губи так неког чла -
на поро ди це или неке дру ге
њима бли ске осо бе.

Помоћ струч ња ка моћи ће
да затра же и запо сле ни у МУП-у
који има ју мање и лак ше про -
бле ме. Они ће моћи да зака -

жу раз го вор са пси хо ло зи ма
и соци јал ним рад ни ци ма у
оде ље њи ма за пси хо ло шку
пре вен ци ју која посто је у свим
поли циј ским упра ва ма у
Срби ји.

„Када пијеш, не вози, а пре
вечер њег изла ска у град или
одла ска на неку про сла ву
про на ђи осо бу која неће да
кон зу ми ра алко хол и моћи

ће да када кре неш кући вози
ауто мо бил уме сто тебе. На
тај начин шти тиш соп стве -
ни живот, али и дру ге”, јед -
но је од упо зо ре ња на фла је -
ри ма које при пад ни ци пан -
че вач ке сао бра ћај не поли ци -
је ових дана деле воза чи ма
на тери то ри ји Пан че ва. Ову
акци ју, под нази вом „Возим
– не пијем!”, зајед нич ки реа -
ли зу ју Поли циј ска упра ва и
Град Пан че во.

Циљ деље ња ових фла је ра
је да током пред сто је ћих
ново го ди шњих и божић них

пра зни ка не буде сао бра ћај -
них несре ћа с повре ђе ним и
стра да лим лици ма и да се
пове ћа без бед ност у сао бра -
ћа ју.

На фла је ри ма које деле
пан че вач ки сао бра ћај ци може
се про чи та ти да и мале коли -
чи не алко хо ла ства ра ју лажни
осе ћај сигур но сти код воза -
ча, оте жа ва ју им запа жа ње и
успо ра ва ју рефлек се.

Пише и да воза чи који и
поред тога возе под деј ством
алко хо ла ризи ку ју да им буде
оду зе та возач ка дозво ла, да
пла те висо ку нов ча ну казну
и оду у затвор, те да им буде
одре ђе но да про ве ду два на -
ест сати у поли циј ским про -
сто ри ја ма, док се не отре зне.

ХРОНИКА
Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Један од 
осум њи че них 
поку шао да се спа се
баца њем паке та с
дро гом кроз про зор

Код дру гог про на ђе на
диги тал на ваги ца за
мере ње нар ко ти ка

Пан че вач ки поли цај ци у сарад -
њи с Вишим јав ним тужи ла -
штвом у нашем гра ду ових дана
су ухап си ли пет лица због осно -
ва не сум ње да су почи ни ли
кри вич на дела у вези с дро гом
и оруж јем.

Међу њима је и З. Б. (1971).
Током пре тре са њего вог ста на
поли цај ци су откри ли импро -
ви зо ва ну лабо ра то ри ју за про -
из вод њу мари ху а не у вештач -
ким усло ви ма у којој су про на -
шли око 30 кг мари ху а не. Та
дро га је оду зе та, а осум њи че -
ном је одре ђен при твор.

У дру гој акци ји коју су спро -
ве ли, при пад ни ци Поли циј ске
упра ве у Пан че ву ухап си ли су
Ј. П. (1961), А. И. (1981) и А.
И. (1982) и запле ни ли око 13
кило гра ма мари ху а не. У ста ну
јед ног од њих (Ј. П.) поли цај -
ци су про на шли пола кило гра -
ма тог нар ко ти ка, а дру ги је,
пре него што су му поли цај ци
ушли у кућу, поку шао да се
спа се тако што је изба цио 12
паке та са око 12 кило гра ма
мари ху а не кроз про зор.

У њего вом стану полиција је
пронашла и оруж је (ловачку
пушку и карабин), па је он
осум њи чен и за кри вич но дело

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ПОЛИ ЦИ ЈА УХАП СИ ЛА ШЕСТ ЛИЦА

ОТКРИ ВЕ НА ЛАБО РА ТО РИ ЈА

ЗА ГАЈЕ ЊЕ МАРИ ХУ А НЕ

недозвољена производња, држа-
ње, ношење и промет оружја и
експлозивних материја. Сви
ухап ше ни у овој акци ји, уз кри -
вич ну при ја ву, при ве де ни су
над ле жном тужи ла штву.

То се деси ло и са Н. Л. (1987).
Поли ци ја га је лиши ла сло бо -
де зато што је код њега током
пре тре са про на шла око 90
грама марихуане и 89 грама
амфетамина, дигиталну вагицу
за прецизно мерење и мобилни
телефон.

На мети пан че вач ких поли -
ца ја ца ових дана нашао се и
наш сугра ђа нин код кога су
током пре тре са ста на и дру гих
про сто ри ја откри ве ни: два
пишто ља за које нема дозво лу,
два мет ка и мања коли чи на
мари ху а не. Про тив њега је под -
не та кри вич на при ја ва у редов -

АКЦИ ЈА ГРАД СКЕ ВЛА СТИ И ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ

САО БРА ЋАЈ НЕ ПОЛИ ЦИ ЈЕ 

Апел воза чи ма да не
пију када возе

ном поступ ку, а осум њи чен је
за кри вич на дела неовлашћено
држање опојних дрога и
недозвољена производња, држа-
ње, ношење и промет оружја и
експлозивних материја .

Мини стар ство уну тра шњих
посло ва саоп шти ло је да је поли -
ци ја ових дана изве ла више акци -
ја у број ним гра до ви ма широм
Срби је. У њима је запле ње на
већа коли чи на оруж ја и више
од 84 кило гра ма раз ли чи тих
врста дро га (мари ху а на, херо -
ин, кока ин, амфе та мин, хашиш,
табле те), а откри ве но је пет лабо -
ра то ри ја за гаје ње мари ху а не у
вештач ким усло ви ма.

Као резул тат тих акци ја ухап -
ше не су 132 осо бе које су осум -
њи че не за трго ви ну нар ко ти -
ци ма или за недо зво ље но посе -
до ва ње и ноше ње оруж ја. Због

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПОРЕ СКА УПРА ВА СРБИ ЈЕ

Непра вил но сти на
бен зин ским пум па ма

Од 275 бен зин ских пум пи,
коли ко их је кон тро ли са но
од почет ка ове годи не на
тери то ри ји Срби је и Вој во -
ди не, у 116 слу ча је ва откри -
ве не су непра вил но сти у
посло ва њу, 100 пум пи је при -
вре ме но затво ре но, а про тив
одго вор них лица су под не те
пре кр шај не при ја ве – саоп -
шти ла је Поре ска упра ва
Срби је.

Запо сле ни у тој слу жби
оба вља ли су кон тро ле пум -
пи зајед но с тржи шним и
метро ло шким инспек то ри -
ма, a нај че шће непра вил но -
сти на које су наи ла зи ли биле
су нее ви ден ти ра ње дела про -

ме та, неиз да ва ње фискал ног
рачу на, непри ја вљи ва ње анга -
жо ва них рад ни ка, неа де кват -
но врше ње годи шњих попи -
са, неа жур но вође ње послов -
них књи га, као и непрок њи -
же ни мањ ко ви, неза ду же ни
вишко ви робе и непра вил -
но сти које се тичу попи са
гори ва.

Због уоче них мањ ка во сти
у посло ва њу у ово го ди шњим

кон тро ла ма бен зин ских пум -
пи оду зе то је ско ро 50.000
лита ра разних врста мотор -
них гори ва и додат но је обра -
чу нат ПДВ код свих нео бра -
чу на тих мањ ко ва или вишко -
ва робе.

постојања основа сумње да су
починили кривично дело
недозвољена производња и
стављање у промет опојних
дрога и неовлашћено држање
опојних дрога, поднете су
кривичне пријаве у редовном
поступку против још 50 особа.

Поред веће коли чи не раз ли -
чи тих врста дро га, поли ци ја је
запле ни ла и 103 пушке, 81
пиштољ и револ вер, један ауто -
мат ски пиштољ „шкор пи он”, три
екс пло зив не напра ве, 572 гра -
ма екс пло зи ва, шест бом би и
11.700 мета ка раз ли чи тих кали -
ба ра. Због тога је ухап ше но 38
лица, а про тив 74 осо бе под не -
те су кри вич не при ја ве у редов -
ном поступ ку. Поли ци ја је саоп -
шти ла и да је ухап си ла још два -
де сет јед ну осо бу по прет ход но
рас пи са ним потра га ма.

НОВИ НА У МУП-у

СОС теле фон за поли ци ју

Иако је у поре ђе њу са 2016.
током ове годи не сма њен број
физич ких напа да на нови на -
ре, то не зна чи да су они без -
бед ни ји – истак ну то је на про -
мо ци ји Изве шта ја НУНС-а о
напа ди ма на запо сле не у меди -
ји ма у 2017. годи ни.

У пери о ду од 1. јану а ра до 5.
децем бра ове годи не забе ле -
же но је укуп но 30 напа да на
нови на ре. Реги стро ва ни су: 21
вер бал на прет ња, шест физич -
ких напа да, два напа да на имо -
ви ну и један слу чај пра ће ња.
Нај ве ћи број прет њи медиј -
ским рад ни ци ма упу ћен је
путем дру штве них мре жа и
интер не та – саоп шти ли су пред -
став ни ци НУНС-а.

У про те клих два на ест месе -
ци забе ле же на су и 54 слу ча ја
врше ња при ти ска на нови на ре
(у 2016. годи ни 33). При ти сци
обу хва та ју раз не врсте узне ми -
ра ва ња и прет њи од стра не
држав них функ ци о не ра, поли -
ти ча ра и дру гих моћ ни ка, слу -
ча је ве забра њи ва ња нови на ри -
ма да изве шта ва ју са одре ђе -
них дога ђа ја или непо зи ва ња
на њих, као и при ти ске про -

вла ди них меди ја на нови на ре
и меди је који су кри тич ки
настро је ни пре ма вла сти.

У Годи шњем изве шта ју
НУНС-а истак ну то је да при -
ти сци на меди је, којих је сада
више него вер бал них и физич -
ких напа да, дола зе како од
поли ти ча ра на нај ви шим функ -
ци ја ма, тако и од локал них
моћ ни ка. Они често нису
директ ни, већ су при кри ве ни
и наро чи то су упе ре ни про тив
меди ја и нови на ра који кри -
тич ки изве шта ва ју о раду Вла -

де, мини ста ра и дру гих држав -
них функ ци о не ра и чел ни ка
локал них само у пра ва.

Такви при ти сци су кон ти ну -
и ра ни и све чешће су упе ре ни
про тив нови на ра теле ви зи је Н1,
днев ног листа „Данас” и непро -
фит них медиј ских орга ни за -
ци ја CINS, BIRN и KRIK, које
се баве истра жи вач ким нови -
нар ством. Неза ви сно од фор -
ме тих при ти са ка, они вео ма
лоше ути чу на нови на ре, дово -
де у пита ње њихо ву без бед ност
и у ширем кон тек сту пред ста -

вља ју угро жа ва ње сло бо де
меди ја.

Ауто ри Годи шњег изве шта ја
НУНС-а о напа ди ма на нови на -
ре и меди је у овој годи ни су под -
се ти ли на то да је у децем бру
2016. годи не пот пи сан Спо ра зум
о сарад њи изме ђу Мини стар ства
уну тра шњих посло ва, Репу блич -
ког јав ног тужи ла штва и пред -
став ни ка седам нови нар ских и
медиј ских удру же ња о сарад њи
и мера ма за поди за ње нивоа без -
бед но сти нови на ра. Међу тим, без
обзи ра на то, још нису начи ње ни
озбиљ ни пома ци.

„Кому ни ка ци ја нови нар ских
удру же ња с поли ци јом и тужи -
ла штви ма је нешто боља, а
тужи ла штва посеб но еви ден -
ти ра ју напа де на нови на ре.
Међу тим, од укуп но 30 слу ча -
је ва напа да на медиј ске про -
фе си о нал це, 23 су још увек у
поступ ку пред тужи ла штви ма,
у три слу ча ја је утвр ђе но да
нема еле ме на та кри вич ног дела
које се гони по слу жбе ној
дужно сти, а у чети ри слу ча ја
су одба че не кри вич не при ја -
ве”, пише тако ђе у Годи шњем
изве шта ју НУНС-a.

НУНС ПРЕД СТА ВИО ГОДИ ШЊИ ИЗВЕ ШТАЈ

Нови на ри честе мете напа да и при ти са ка



НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

Петак, 29. децембар 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ДО 12. ЈАНУАРА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара 

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 
fT3 - цена: 450 динара, fT4 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



Eксклу зивни ново го ди шњи
кон церт под нази вом „Првих
25...” поп-рок саста ва „Невер -
не бебе” одр жан је пред број -
ном публи ком свих гене ра ци -
ја у Кул тур ном цен тру Пан че -
ва у петак, 22. децем бра.

Тим насту пом је завр ше на
вео ма актив на годи на у којој
је при ре ђе но пре ко четр де сет
кон це ра та у окви ру тур не је на
којој је про мо ви сан албум
„При ча о нама”.

У Пан че ву је изве ден спе ци -
јал ни репер то ар и тиме је запо -
че то обе ле жа ва ње два де сет пете
годи шњи це посто ја ња јед ног од
нај о ми ље ни јих бен до ва на нашим
про сто ри ма. Ово је дру ги наступ
„Невер них беба” у нашем гра ду,

с обзи ром на то да је у фебру а ру
одр жан њихов тра ди ци о нал ни
кон церт на Дан заљу бље них, и
то десе ту годи ну заре дом.

– Желео бих да захва лим
публи ци која нам даје неку
посеб ну врсту инфу зи је. После
сва ког кон цер та у Пан че ву увек

буде мо нека ко мла ђи, срећ ни -
ји и спо кој ни ји, јер зна мо коме
пише мо ове песме – с бине је
пору чио фронт мен бен да
Милан Ђур ђе вић.

Он је овом при ли ком посеб -
но захва лио сви ма који су им
били вели ка подр шка, а посеб -
ну захвал ност упу тио је Бран -
ку Пути ћу и Зла ји Жив ко ви -
ћу, као и Кул тур ном цен тру
Пан че ва.

КУЛТУРА
Петак, 29. децембар 2017.
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Културни телекс
УМЕТ НОСТ, АРХИ ТЕК ТУ РА, ДИЗАЈН

ГРА ДО ВИ У ФОКУ СУ
При ме ри добре 
прак се

Нови живот ста рих
обје ка та

У Гале ри ји савре ме не умет но -
сти у поне де љак, 18. децем бра,
отво ре на је изло жба под нази -
вом „Умет ност, архи тек ту ра,
дизајн”.

Ово го ди шња иде ја је да се
про мо ви шу при ме ри добре
прак се и гра до ви који су успе -
ли да оства ре сво је кре а тив не
зами сли, а то су Кикин да и
Нови Бечеј. Циљ је да се кроз
уста но ве кул ту ре ани ми ра ју
публи ка и локал на само у пра -
ва, како би се под ста кло раз -
ми шља ње о објек ти ма инду -
стриј ског насле ђа који могу да
про ме не наме ну и успе шно се
тран сфор ми шу. Нова реше ња,
како се пока за ло из про је ка та
које су ови гра до ви реа ли зо ва -
ли, про ду жа ва ју живот ста рих
обје ка та и потвр ђу ју спе ци фич -
ност кул тур ног иден ти те та и
одр жи вост раз во ја локал не
зајед ни це.

Кикин да
– Кикин да је годи на ма ради ла
на обо га ћи ва њу кул ту ре и скре -
та ла пажњу на пле ме ни ту умет -
ност, као што је вајар ство. Они
су успе ли да напра ве тра ди ци -
ју одр жа ва ња сим по зи ју ма, а
ове годи не отво ри ли су и музеј
у објек ту који је нека да дав но
био касар на – рекла је Ива на
Мар кез Фили по вић, уред ни ца
про гра ма визу ел них умет но сти
Кул тур ног цен тра Пан че ва.

Музеј „Тера” у Кикин ди отво -
рен је 5. децем бра ове годи не,
а рад на тран сфор ма ци ји објек -
та почео је 2012. годи не. Алек -
сан дар Липо ван, орга ни за ци о -
ни секре тар, обја снио је да је
од почет не иде је коју је имао
дирек тор ове уста но ве било

Девој ка која је спа сла
кра ља Швед ске

МОЈ избор МОЈ

Биља на Симић, 

нови нар ка

ФИЛМ: „Get Me Roger Stone”,
Нет фли сков доку мен та рац из
2017. годи не, пред ста вља нам
Роџе ра Сто у на, озло гла ше ног
поли тич ког савет ни ка, мага
спи на аме рич ке поли ти ке, који
је „уме шао прсте” у буквал но
све – од Вотер геј та до Трам -
по вог (нео че ки ва ног) дола ска
на власт. Овог „Форе ста Гам -
па” аме рич ке поли ти ке мно -
ги сма тра ју нај за слу жни јим за
Трам пов ула зак у Белу кућу,
што и он сам у фил му врло
нескром но твр ди. У свом пре -
по зна тљи вом, екс цен трич ном
и (вели кој већи ни) ири тант -
ном мани ру, Сто ун у фил му
гово ри о сво јим поче ци ма у
поли тич ком лобин гу, људи ма
који су му помо гли, људи ма
који ма је он помо гао и начи -
ни ма на које је дола зио до
успе ха. Филм није само све -
до че ње о нови јој аме рич кој
поли тич кој сце ни, већ врло
јасна и пре ци зна сли ка оно га
што се у савре ме ној циви ли -
за ци ји данас деша ва. Отво ре -
но гово ре ћи о спин три ко ви -
ма који ма је оства ри вао нај -
че шће врло мрач не циље ве
сво јих кли је на та, Сто ун нам
упра во дефи ни ше оно нај ва -
жни је у дана шњој поли ти ци,
али и гло бал ној живот ној
фило зо фи ји: једи но је важно
побе ди ти.

СЕРИ ЈА: Још јед на ово го ди -
шња посла сти ца дошла је из
Нет флик со ве кухи ње. Реч је
о шесто ча сов ној ТВ мини-
сери ји „Alias Grace”, наста -
лој по исто и ме ном рома ну
Мар га рет Атвуд. Она је
пажњи јав но сти вра ће на још
адап та ци јом рома на „Слу -
жав ки на при ча”, пре ма којем
је наста ла још јед на врло запа -
же на сери ја. За раз ли ку од
„Слу жав ки не при че”, сери ја
„Alias Grace” инспи ри са на је
исти ни тим дога ђа јем и гово -
ри о живо ту Грејс Маркс, слу -
жав ки осу ђе ној за бру тал но

уби ство у Гор њој Кана ди у
19. веку. Ова при ча, која је
тада потре са ла јав ност,
инспи ри са ла је Мар га рет
Атвуд да напра ви још јед но
врло упе ча тљи во дело на тему
жен ске пси хе сме ште не у кла -
у стро фо бич ну сре ди ну и оби -
ча је, за жене, још увек врло
мрач ног 19. века. Грејс Маркс
је мла да сиро ма шна ирска
ими грант ки ња и слу шки ња,
која је 1843. годи не зајед но
са слу гом Џеј мсом Мек дер -
мо том осу ђе на за уби ства свог
посло дав ца Тома са Кина ра и
њего ве куће па зи тељ ке и
љубав ни це Нен си Монт го ме -
ри. Џејмс је погу бљен, а Грејс
је осу ђе на на дожи вот ну роби -
ју. Осло бо ђе на је и затво ра и
кри ви це након три де сет годи -
на, а упра во деба та о њеној
кри ви ци или неви но сти и
данас покре ће врло акту ел на
пита ња и наго ни на раз ми -
шља ње.

КЊИ ГА: „Девој ка која је спа -
сла кра ља Швед ске” роман
је сада већ позна тог швед -
ског писца Јуна са Јуна со на,
нека да шњег нови на ра који
је свет ску сла ву сте као 2009.
годи не сво јим првен цем тако -
ђе нео бич ног нази ва „Сто го -
ди шњак који је иско чио кроз
про зор и нестао”. „Девој ка
која је спа сла кра ља Швед -
ске”, у пре по зна тљи вом мани -
ру овог сим па тич ног Шве ђа -
ни на, духо ви то је, луцид но
и сати рич но дело.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Музи ка

Четвр так, 28. децем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома
омла ди не: „Наран Џе мо ва ње – New Year Edition”.

Четвр так, 28. децем бар, 21 сат, Кул тур ни цен тар: вече сал се.

Петак, 29. децем бар, 16 сати, ули ца ново го ди шње чаро ли -
је: кон церт КУД-а „Жисел” из Омо љи це.

Петак, 29. децем бар, 18 сати, ули ца ново го ди шње чаро ли -
је: насту па поп-рок бенд „Quart Core”.

Петак, 29. децем бар, 20 сати, ули ца ново го ди шње чаро ли -
је: кон цер ти саста ва „Син дром” и „Кре а тив ни неред”.

Субо та, 30. децем бар, 15 сати, ули ца ново го ди шње чаро ли -
је: кон церт КУД-а „Нео лит” из Стар че ва.

Субо та, 30. децем бар, 18 сати, ули ца ново го ди шње чаро ли -
је: кон церт деч јег хора „Vocal Kids”.

Субо та, 30. децем бар, 19 сати, ули ца ново го ди шње чаро ли -
је: кон цер ти  саста ва „Добра ста ра вре ме на” и „Резер вни
план”.

Неде ља, 31. децем бар, 22 сата, ули ца ново го ди шње чаро -
ли је: наступ там бу ра шког орке стра „Чин гри ја”.

Неде ља, 31. децем бар, 23 сата, ули ца ново го ди шње чаро -
ли је: кон церт поп-саста ва „Лагу на”.

Темат ски про грам

Четвр так, 28. децем бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: увод -
но вече сед ме мани фе ста ци је „Јед на књи га – један град”, под
нази вом „Заво ђе ње”.

Изло жбе

Четвр так, 28. децем бар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет -
но сти: отва ра ње изло жбе „Нове акви зи ци је”.

потреб но доћи у посед ове згра -
де, а затим ради ти на обез бе -
ђи ва њу финан си ја који ма је
рађе на рекон струк ци ја.

– Кикин да је конач но ове
годи не доби ла 30 мили о на дина -
ра из про јект ног про гра ма „Гра -
до ви у фоку су”, од чега је 19,8
оти шло на конач ну рекон струк -
ци ју Музе ја – рекао је Алек сан -
дар Липо ван, орга ни за ци о ни
секре тар Музе ја „Тера”.

У обје кат је укуп но уло же но
пре ко 45 мили о на да би био
вра ћен у прво бит но ста ње и
остао аутен ти чан. Поред глав -
не згра де, рекон стру и сан је анек -
сни про стор, где је напра вље на
мул ти ме ди јал на гале ри ја.

– Ово је један од обје ка та којем
смо дали дру гу наме ну. У пла ну
је сре ђи ва ње и згра де коман де.
Тако ђе, има мо про је кат с ново -
сад ским уни вер зи те том, чији
резул тат ће бити поче так спе -
ци ја ли стич ких сту ди ја за вајар -
ство у тера ко ти – каже Липо ван.

Он је нагла сио да, поред ових
про је ка та, пара лел но теку ради -
о ни це за пен зи о не ре и дру ге
соци јал не гру пе, али да је у

ДВА ДЕ СЕТ ПЕТ ГОДИ НА УЗ „НЕВЕР НЕ БЕБЕ”

Вече пуно емо ци ја

пла ну да се о томе више гово -
ри у наред ном пери о ду.

Згра да Музе ја „Тера” сагра -
ђе на је 1894. годи не и била је у
скло пу нека да шње кикинд ске
касар не. Има ла је функ ци ју
мање жа – хале за тре на жу коња.
Са сво јих 2.100 м² данас пред -
ста вља дру ги по вели чи ни сачу -
ван обје кат ове врсте на тери -
то ри ји нека да шње Аустро у гар -
ске монар хи је. Годи не 2012.
Општи на Кикин да ула зи у
посед касар не. Тада, уз финан -
сиј ску подр шку Гра да Кикин -
де, Покра јин ског секре та ри ја -
та за кул ту ру и инфор ми са ње
АП Вој во ди не и Мини стар ства
кул ту ре и инфор ми са ња Репу -
бли ке Срби је, почи њу обим ни
гра ђе вин ски радо ви на згра ди
мање жа.

Нови Бечеј
Нови Бечеј је добио педе сет
мили о на из про јек та „Гра до ви
у фоку су”. Овај про је кат је ком -
плек сни ји, јер је поред реста у -
ра ци је, коју је чини ло више
сег ме на та и више ауто ра, обно -
вљен зоо ло шки врт и реа ли зо -
ван је низ ради о ни ца с децом.

– С обзи ром на то да је Нови
Бечеј мала сре ди на, нешто од
сред ста ва пре не ло се и на Ново
Мило ше во, које је пуно зна ме -
ни то сти. У окви ру про јек та
„Про шлост у сада шњо сти као
залог будућ но сти”, ком плет но
је рекон стру и сан Жит ни мага -
цин, од којег је напра вљен музеј
– рекла је Ива на Мар кез Фили -
по вић.

Запра во, Завод за кул ту ру
Вој во ди не спро вео је током
2014. годи не два на е сто ме сеч -
но истра жи ва ње под нази вом
„Нови кре а тив ни про сто ри
Евро пе”. Том при ли ком је у
седам на ест општи на и гра до -
ва, међу који ма се без ика кве
про тек ци је нашло и Ново
Мило ше во са сво јим спо ме -
нич ким насле ђем, истра же но
47 обје ка та који су били без
наме не, а који би могли да се
на испла тив начин ста ве у
функ ци ју кул ту ре и раз во ја. У
оштрој кон ку рен ци ји, изме ђу
обје ка та у Новом Саду, Зре ња -
ни ну, Пан че ву, Кикин ди и Сен -
ти, Жит ни мага цин у Новом
Мило ше ву је поред Вин ских
подру ма у Црвен ки и Ватро га -
сног дома у Сен ти про гла шен
за обје кат у који вре ди ула га -
ти и који има вели ку више на -
мен ску пер спек ти ву. Ова три
објек та су иза бра на због једин -
стве них стил ских, намен ских,
амби јен тал них и вла снич ких
карак те ри сти ка.

Про грам „Гра до ви у фоку су”
допри но си оства ре њу циље ва
Мини стар ства који се одно се
на успо ста вља ње пред ви ди ве и
кон зи стент не кул тур не поли -
ти ке која обу хва та савре ме но
ства ра ла штво, кул тур не инду -
стри је, зашти ту и уна пре ђе ње
кул тур ног насле ђа, као и уна -
пре ђе ње реги о нал не и међу на -
род не сарад ње. Про је кат је
суфи нан си ран из буџе та Репу -
бли ке Срби је – Мини стар ства
кул ту ре и инфор ми са ња.

Књи жев но вече посве ће но Бобу
Дила ну и Џони ју Кешу одр жа но
је у четвр так, 21. децем бра, у дво -
ра ни „Апо ло”. Овом при ли ком о
дели ма „Таран ту ла” и „Човек у
белом” раз го ва ра ли су пре во ди -
лац и про фе сор на кате дри за
енгле ски језик Фило ло шког
факул те та у Бео гра ду Зоран Пау -
но вић и књи жев ник Вуле Журић.

Књи гу „Таран ту ла” пре вео је
упра во Зоран Пау но вић, који
је овом при ли ком при чао о сво -
јим ути сци ма о Дила ну као
умет ни ку и њего вом делу које
је наста ло као резул тат дуго го -
ди шњег рада. Овај рад је про -
шле годи не награ ђен Нобе ло -
вом награ дом за књи жев ност,
што је на неки начин дало леги -
ти ми тет рок кул ту ри.

– Овај потез тако ђе повла чи
рок кул ту ру у мејнстрим и чини

да изгу би оштри цу коју тре ба
да има – рекао je Пау но вић.

Он је обја снио да је сама реак -
ци ја Боба Дила на на при зна ње
била у скла ду са оним што он
јесте чита вог живо та, а то је
бун тов ник, па га ни награ да
није пову кла у еста бли шмент.

– Књи га је изу зет на језич ка
игра ри ја. Он је имао неку вул -
кан ску енер ги ју шезде се тих

годи на коју је овим делом успео
да опред ме ти и да јој да дру гу
димен зи ју – додао је Пау но -
вић.

Пре во ди лац рома на „Човек
у белом” Џони ја Кеша је Муха -
рем Баздуљ, који је, нажа лост,
био спре чен да при су ству је
овом раз го во ру, али је Пау но -
вић украт ко обја снио зна чај
ове књи ге и њен ква ли тет.

– Роман је писан руком писца
који као да има доста тога напи -
са ног иза себе. Мало је кон вен -
ци о на лан, али и њего ва музи ка
спа да у кон вен ци о нал ну музич -
ку фор му. Кешо ва маги ја је упра -
во спо соб ност да песме пре о -
бра ти у нешто сво је када их се
дотак не, па је тако и са овим
рома ном – иста као је Пау но вић.

Раз го вор о вели ким музи ча -
ри ма и њихо вим дели ма упот -
пу ни ли су Бане Глу ва ков Туба -
ћин, Ненад Ковја нић Кле ца и
Дра ган Про шић Про ја, који су
сви ра ли песме Џони ја Кеша и
Боба Дила на.

Из угла музи ча ра, Бане Глу ва -
ков је додао да је Боб Дилан имао
спо соб ност да под стак не дру ге
умет ни ке да обра де њего ве песме,
дају им нови живот и на тај начин
про на ђу нове слу ша о це.

РАЗ ГО ВОР О КЊИ ЖЕВ НИМ ДЕЛИ МА БОБА ДИЛА НА И ЏОНИ ЈА КЕША

Умет ни ци који вечи то инспи ри шу



Културно-уметничко друштво
„Жисел” из Омољице осми пут
је уприличило годишњи кон-
церт народне уметности и фол-
клора у суботу, 23. децембра, у
Омладинском дому.

Манифестацијом „Омољица
кроз игру и песму” обележава
се крај текуће године, у којој су
чланови поменуте организаци-
је имали много наступа и путо-
вања. Као и увек том приликом
публика је испунила велику салу
како би видела шта су урадиле
све фолклорне групе, од пред-

школских до извођачког ансам-
бла. Поред приказа новопоста-
вљених кореографија, народних
игара и песама, као и инстру-
менталних и вокалних тачака,
додатни сјај концерту дали су
солисти – фрулаш Бора Топа-
ловић, тамбураш Вељко Потко-
њак и Дарко Калуђеров, који је
свирао на банатским гајдама.

Овај догађај имао је и хума-
нитарну ноту, јер је наставље-
но прикупљање помоћи за лече-
ње деветогодишње Анастасије
Букелић.

Током децем бра у про сто ри -
ја ма Дома кул ту ре одр жа не
су ради о ни це за уче ни ке
нижих раз ре да Основ не шко -
ле „Жар ко Зре ња нин” из Кача -
ре ва.

У реа ли за ци ји ове нови не,
поред запо сле них у поме ну -
тим уста но ва ма, вели ки допри -
нос дале су вред не и спрет не
чла ни це Удру же ња жена „Етно
кутак”, које су захва љу ју ћи
вешти на ма и иску ству биле
вели ка инспи ра ци ја за кача -
ре вач ке мали ша не.

Тако су деца има ла рет ку
при ли ку да изра зе сво ју кре -

а тив ност и осми сле разно ра -
зне иде је за изра ду ново го -
ди шњих шеши ра, укра са и
честит ки.

Њихо ви радо ви изло же ни
су у про сто ри ја ма Дома кул -
ту ре, а мно ги од њих послу -
жи ће за улеп ша ва ње учи о -
ни ца у шко ли „Жар ко Зре -
ња нин”.

Банат ски Бре сто вац: Наба -
вљен је мате ри јал за уград њу
гре ја ња у Дому омла ди не, чије
ће поста вља ње уско ро поче -
ти. Поса ђе но је шезде се так
мла ди ца покрај фуд бал ског
тере на. Рад ни ци ЈКП-а „Зеле -
ни ло” укла ња ли су муљ око
поња вич ког моста, а уз помоћ
вози ла с кор пом тог пред у зе -
ћа уре ђи ван је парк. Месна
зајед ни ца је у уто рак, 26.
децем бра, дели ла паке ти ће
мали ша ни ма.

Банат ско Ново Село: Ново го -
ди шња при ред ба за децу и
поде ла паке ти ћа при ре ђе на
је у петак, 22. децем бра, у
Дому кул ту ре. Ново го ди шњи
кон церт свих ансам ба ла те
уста но ве и удру же ња из села
биће одр жан у петак, 29.
децем бра, у 18 сати, у локал -
ној хали спор то ва.

Доло во: Ново го ди шњи маскен -
бал за децу при ре ђен је у уто -
рак, 26. децем бра, у сали
диско те ке Дома кул ту ре. На
истом месту у петак, 29.
децем бра, од 22 сата, биће
одр жа на ново го ди шња жур -
ка за омла ди ну, а наред ног
дана и про јек ци ја доку мен -
тар ног фил ма „У доло ви ма
рав ни це”, за који је режи ју и
сце на рио ура дио Бојан Вој -
нов; сни ма те љи су били Лука
Ива но вић, Зоран Ком пар и
Пре драг Фили пов, а мон та -
жер је Лука Ива но вић.

Гло гоњ: Кул тур но-умет нич ки
про грам посве ћен маке дон -
ској наци о нал ној зајед ни ци
под нази вом „Да се коре ни не
забо ра ве” одр жан је у субо ту,
23. децем бра, у Дому кул ту ре.
Фол кло ра ши из те уста но ве и
КУД „Весе ли ја” насту пи ли су
у уто рак, 26. децем бра, на
мани фе ста ци ји „Ули ца ново -
го ди шње чаро ли је”.

Ива но во: Поче ли су радо ви
на првој фази изград ње врти -
ћа, ура ђе не су сер кла же и
запо че то је поста вља ње кров -
них гре да.

Јабу ка: Месна зајед ни ца и
ЈКП „Вод-ком” поса ди ли су
30 сибир ских бре сто ва на при -
ла зном путу ка сео ској депо -

ни ји, која је тре ћи пут ове
годи не очи шће на. Поме ну то
пред у зе ће скло пи ло је уго вор
о сук це сив ном оба вља њу радо -
ва с ЈКП-ом „Водо вод и кана -
ли за ци ја” на сани ра њу хава -
ри ја на сео ској водо вод ној
мре жи. Пово дом пред сто је -
ћих пра зни ка током неде ље
биће оки ће на вели ка јел ка у
цен тру села. Деч ја пред ста ва
„Мер ли но ва ново го ди шња
ноћ” биће пре ми јер но изве -
де на у петак, 29. децем бра,
од 18 сати, у Дому кул ту ре.

Кача ре во: Дом кул ту ре орга -
ни зо вао је у четвр так, 21.
децем бра, кон церт соли сте
РТС-а Мило ша Радо ви ћа, који
је у прат њи хар мо ни ке и кла -
ви ра при ре дио вече ста ро -
град ске и евер грин музи ке.
Поме ну та уста но ва је већ
сутра дан за нај мла ђе при ре -

ди ла позо ри шну пред ста ву
„Три годи шња доба, јед на
јесен и Деда Мраз” у изво ђе -
њу Дра го љу ба Чори ћа, Нине
Лаза ре вић и Бобе Мој си ло -
ви ћа.

Омо љи ца: Радо ви на кана ли -
за ци ји сти гли су у завр шну
фазу и одви ја ју се у ули ца ма
Задру жној и Ђуре Ђако ви ћа.
Позо ри шни скеч „Ново го ди -
шња ноћ” уче ни ци дру гог раз -
ре да изве ли су у петак, 22.
децем бра, у Дому кул ту ре, а
истог дана Месна зајед ни ца
је деци од две до осам годи -
на поде ли ла око пет сто паке -
ти ћа.

Стар че во: Про те кле неде ље
одр жан је тра ди ци о на лан
мемо ри јал ни изви ђач ки више -
бој „Иви ца Пра њић”; у кате -
го ри ји поле та ра ца побе ди ла
је еки па „Пче ли це”, а код мла -
ђих изви ђа ча нај бо љи су били
„Орло ви”.

Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
У јужним сели ма 
све га неко ли ко 
инве сти ци ја

Акце нат на 
мани фе ста ци ја ма,
али изо ста ла 
„Папри ки ја да”

Ста нов ни ци сео ских месних
зајед ни ца, за раз ли ку од неких
мину лих вре ме на, нису има ли
пре ви ше раз ло га за задо вољ -
ство када је реч о инве сти ци ја -
ма од јав ног зна ча ја. Ипак,
поне што је и ура ђе но.

С тим у вези сво је импре си је
одла зе ћом 2017. годи ном изне -
ли су пред сед ни ци месних скуп -
шти на.

Чека се поња вич ки мост
Дра ган Мири чић, пред сед ник
бре сто вач ке скуп шти не, као нај -
зна чај ни ју инве сти ци ју наво ди
прву фазу уре ђе ња колек тор ског
кана ла који про ла зи кроз ули це
Вука Кара џи ћа и Жар ка Зре ња -
ни на, закључ но с Млин ском.

– Канал смо гото во у пот пу -
но сти заце ви ли, а после Нове
годи не сле ди дру га фаза, чиме
ћемо реши ти про блем повр -
шин ских вода. Поред тога, ком -
плет но смо рено ви ра ли салу за
про сла ве у згра ди Месне зајед -
ни це, коју смо и окре чи ли.
Изра ђе ни су тро то а ри код
цркве, про ме ње ни су дотра ја -
ли про зо ри на про сто ри ја ма
ЈКП-а „Ком брест”, а у шко ли
је у току исти посао. Бит на
ствар је ветро за штит ни појас
на атар ском путу ка Бава ни -
шту, пре о ста ли део Ули це вој -
во де Сте пе насут је ризлом,
попра вљен је и пут у Ули ци 4.
окто бра. Поста вље на је јав на
чесма у цен тру, који је посеб -
но деко ри сан пово дом сео ске
сла ве Спа сов дан. Ура ђен је идеј -
ни про је кат и обез бе ђе на пар -
це ла за вртић, а при пре мље на
је и про јект но-тех нич ка доку -
мен та ци ја за асфал ти ра ње

СЕЛО

СЕО СКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ У 2017. ГОДИ НИ (1)

КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И ЈОШ ПОНЕ ШТО

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У КАЧА РЕ ВАЧ КОМ ДОМУ КУЛ ТУ РЕ

Мали ша ни пра ви ли
укра се

седам ули ца и пар кин га код
шко ле и испред вели ког игра -
ли шта – наво ди Мири чић.

Он изра жа ва жаље ње што
нису запо че ти радо ви на изград -
њи поња вич ког моста, иако је
новац обез бе ђен још пре две
годи не, али коч ни ца су имо -
вин ско-прав ни одно си, као и
због тога што је ове годи не,
због расу ла у удру же њу повр -
та ра, изо ста ла „Папри ки ја да”.

Фекал на у још два места
Нај вред ни ји поме на у два сле -
де ћа јужна села је наста вак
радо ва на кана ли за ци ји. Пред -
сед ник ива но вач ке скуп шти не
Јошка Дудуј наво ди да је од
Покра ји не и Гра да за ту наме -
ну доби је но два де сет пет мили -
о на дина ра, а да су се радо ви
одви ја ли у Рибар ској и Про ле -
тер ској ули ци.

– Поста вљен је гре ба ни
асфалт у Насип ској, уре ђи ван

је пут до кам па на Дуна ву и
рекон стру и сан је пла фон вели -
ке сале Дома кул ту ре. Шко ла
је по одлу ци вла де Вој во ди не
доби ла три мили о на и чети ри -
сто хиља да дина ра за прву фазу
гру бих гра ђе вин ских радо ва на
објек ту буду ћег врти ћа, који су
тре нут но у току. За асфал ти -
ра ње Рибар ске ули це пот пи са -
ни су уго во ри, а чека се рас пи -
си ва ње јав не набав ке за изра -
ду пар кин га испред ста ди о на
– исти че Дудуј.

Од мани фе ста ци ја тре ба
издво ји ти „Сусре те банат ских
Буга ра” и „Рибар ске дане и
ноћи”, као и фото-сафа ри и
Дан матер њих јези ка, а од ове
годи не и Међу на род ни фести -
вал хар мо ни ке „Злат на дир ка”.

Пред сед ник омо љич ке скуп -
шти не Душан Лукић каже да
је у њего вом месту једи на
озбиљ ни ја инве сти ци ја, од око

три де сет мили о на дина ра,
поста вља ње глав ног кана ли за -
ци о ног вода, које се још увек
одви ја у два кра ка – у Ули ци
патри јар ха Арсе ни ја Чар но је -
ви ћа, па до скре та ња за Ива но -
во, и у ули ца ма Петра Кочи ћа
и Ђуре Ђако ви ћа.

– Ура ди ли смо још три би не
на тере ну за одбој ку на песку у
дво ри шту иза амбу лан те.
Завршен је про је кат за асфал -
ти ра ње руко мет ног тере на, а у
пер спек ти ви оче ку је мо пре -
свла че ње поме ну том под ло гом
и неких од шест ули ца за које
има мо спрем не про јек те. Жели -
мо и спорт ску халу и гаси фи -
ка ци ју, али ту се не пита мо
само ми... – каже Лукић.

Поред тра ди ци о нал ног „Жисе -
ла”, упри ли че ни су и „Поро дич -
ни дани”, а пре неки дан Месна
зајед ни ца је деци поде ли ла око
пет сто паке ти ћа.

Стар че вач ка над град ња
Пре ма речи ма Аце Дими три -
ћа, за Месну зајед ни цу Стар -
че во нај ва жни је је одр жа ва ње
оно га што је досад постиг ну то.

– Наше место је данас варо -
ши ца модер ног изгле да и функ -
ци о нал на зајед ни ца. Опре мље -
на је кому нал но и инфра струк -
тур но, што је упот пу ње но дру -
штве ном над град њом, па смо и
ове годи не испу ни ли план мани -
фе ста ци ја ма као што су „Дани
дру же ња”, „Екс-Ју рок фест”,
фести ва ли там бу ре и аку стич -
не гита ре, ново го ди шњи базар
и поде ла паке ти ћа. Упо ре до с
тим, нашу зајед ни цу обо га ти ли
смо вред ном инве сти ци јом –
доград њом Трга нео ли та, одно -
сно изград њом више на мен ског
пијач ног пла тоа са шета ли штем
– наво ди Дими трић.

Он дода је да су спрем ни мно -
ги про јек ти, попут оних за
рекон струк ци је ули ца и пар ка,
а сте кли су се и усло ви за завр -
ше так гаси фи ка ци је.

Тако су ста ја ле ства ри на југу.
О томе како је било на севе ру,
биће речи у наред ном бро ју.

Позо ри ште „Мали принц” из
Јабу ке при пре ми ло је пово дом
дола зе ћих пра зни ка два изне -
на ђе ња за сво је сугра ђа не. Јед -
но је већ откри ве но у петак, 15.
децем бра, у Дому кул ту ре, а
ради се о обра ди чуве ног „Радо -
ва на Тре ћег”, у којем је глав ну
ролу бри љант но носио непо но -
вљи ви Зоран Рад ми ло вић.

Пред ста ву је режи ра ла Ива -
на Ива нов ски и она тума чи јед -
ну од уло га, док у пре о ста ли -
ма глу ме чла но ви омла дин ске
сек ци је – Миља на Ива нов ски,
Зора на Сто ја нов ски, Гло ри ја
Кра чун, Јеле на Ђор ђи јев ски и
Миро слав Велич ко вић. Публи -
ка је била оду ше вље на; није
изо ста ло ни сви ма толи ко
потреб ног сме ха и доброг рас -
по ло же ња, па ће захва љу ју ћи
тако пози тив ним реак ци ја ма
комад бити репри зи ран, а тер -

ми ни ће накнад но бити уста -
но вље ни. Овај про је кат реа ли -
зо ван је у сарад њи са Уни јом
мла дих Јабу ка, уз финан сиј ску
подр шку Гра да Пан че ва.

Поред тога, позо ри штан це
„Мали принц”, то јест њего ва
деч ја сек ци ја, наред ног пет ка,
29. децем бра, тако ђе у јабуч -

ком Дому кул ту ре изве шће још
јед ну пре ми је ру – „Мер ли но ву
ново го ди шњу ноћ”.

Пре ма речи ма Дра га не Вуја -
си но вић, која је поста ви ла пред -
ста ву, ова при ча је обу хва ти ла
лико ве из број них бај ки.

– Фабу ла изгле да отпри ли ке
ова ко: чароб њак Мер лин је

одлу чио да у ново го ди шњој
ноћи суди вешти ци како би
пре ста ле све лоше ства ри и
нова годи на поче ла без има ло
зла. Ређа ју се све до ци – од мале
сире не, пре ко Мари це и Кру е -
ле, до зве ри и две успа ва не
лепо ти це, а све то пра ће но је
музи ком и сме хом. Након број -
них запле та испа да да је немо -
гу ће да осу де вешти цу, јер
чиње ни це гово ре да без ње бај -
ке не би ни посто ја ле. Из тог
раз ло га поја вљу је се дух из лам -
пе, испу ња ва три жеље, па се
бесми сле но суђе ње завр ша ва,
вешти ца поста је добра, а на
самом кра ју се, на опште задо -
вољ ство, поја вљу је Деда Мраз
– наво ди Дра га на Вуја си но вић.

Истог дана биће при ре ђе -
но још про гра ма, попут насту -
па фол клор них и балет ских
гру па.

ЈАБУЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ ПОСТА ВИ ЛО НОВЕ КОМА ДЕ

Радо ван Тре ћи и лико ви из бај ки

„ОМОЉИЦА КРОЗ ИГРУ И ПЕСМУ” ОСМИ ПУТ

И „Жисел” за Анастасију



ПАНЧЕВАЦ
Чврсто

међусобно
повезати

Град у
Русији

Одвојити
оно што је
заковано

Уређај који
сам обавља
неку радњу

Множина
(скр.)

Свечана
дворана

Необичан
потез у
шаху

Агро-инду-
стриј. ком-
бинат (скр.)

Симбол
азота

Наш 
сатиричар

(Дејан)

Област у
Шпанији

Важан
зачин

Американац
у жаргону

Врста лаке
обуће

Покорица
Прибор за
техничко
цртање

Очеви и
мајчини
унуци

Пријатан
мирис

Наш џуди-
ста (Славко)

Повећање
у висину

Личанин у
жаргону

Бака 
одмила

Латински
везник

Град у
Француској

Колумбијски
фудбалер
(Андрес)

Грађевинска
машина

(мн.)

Ремијум

Мудра
мисао
(грч.)

Град у
Пољској

Бугарска
династија

Предлог 

Место код
Бијељине

Острво у
Јужном

Пацифику

Постати
коме 

супруга

Омотач

Улица (скр.)

Очеви 
одмила

Умотавање

Први вокал

Канал у
северној
Америци

Фолк
певачица
Бодирожа

ПАНЧЕВАЦ
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Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

ЕНИГМАТИКА

СУДОКУ

2 9 3 7

5 3 6

4 8 6 5

4 6 5

9 3

6 8 9

8 5 2 6

5 4 7

2 7 9 3

И СТАС
И ГЛАС

Чистина на
ивици шуме

Област са
само-

управом

ГЛУМИ 
И ПЕВА

Боравити у
стану

Зимзелене
биљке

Трговински
комплекс у

Панчеву

Симбол
азота

Летовалиште
крај

Опатије
Купа

Приватно
предузеће

(скр.)

Посуда за
со

Делови
песме

Град у
Русији

Ковин

Наш глумац
(Цига)

Римски
император

Новорођена
деца

Симбол
урана

Ходати

ПОРЕКЛОМ
ПАНЧЕВКА

Кинеска
новчана
јединица

Вулкан на
Сицилији

Ознака ауто-
-школе

Енигматске
новине
(скр.)

Поветарац

Река у
Пољској

Дивља
мачка

Град у
Индији

ГЛУМИЦА
СА СЛИКЕ

Организ.
уједињених

нација
(скр.)

Стари
назив ноте

„до”

Стари асир-
ски град

Глас пса

Врста реч-
них шкољки

Коњска
опрема

Име
глумице

Софреновић

Санитарни
радници

Ознака за
литар

Унутра

Први вокал

Оно што се
навлачи

Богат, доб-
ростојећи

РЕШЕЊА – Укрштеница: плавило, радијан, Овиједо, с, Тарим,

Ткон, са, ран, сат, ал, Паво, Немет, п, оморике, самурај, тратина.

Горња скандинавка: пп, сланик, Ростов, ко, Октавијан, принове, у,

лахор, рис, Јелена Јовичић, ут, Нинива, унио, Ана, санитари, у,

навлака, имућан. Судоку: 861259347, 752134698, 493786152,

374692581, 928415763, 516378924, 189527436, 635841279,

247963815. Анаграм у стиху: Ема Вотсон. Доња скандинавка:

скрама, ан пасан, праунуци, арома, раст, Ликота, ет, Ескобар,

багери, гнома, Краков, к, Нова Каледонија, удати се, овијач, татице,

увијање, Ири канал, Ћана. Анаграм: Марија Бергам. Испуњаљка:

перје–јесен, гусле–лекар, басна–наука, Пјотр–труба, хаику–курир,

збиља–љанос (коначно решење: Јелена Тркуља). Коњићев скок:

Најбоље говори онај ко с најмање речи највише каже.

АНАГРАМ

MA, 

БAРEM 

ИГРAJ!

НАША  

ГЛУМИЦА

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ВОДОРАВНО: 1. белило за рубље, 2. лучна мера за угао, 3. град

у Шпанији, 4. предлог уз инструментал – река у Азији, 5. место

на острву Пашману – заједно, 6. преурањен – часовник, 7.

симбол алуминијума – име финског тркача Нурмија, 8.

хрватска глумица (Марина) – симбол фосфора, 9. листопадно

дрво (мн.), 10. припадник више војничке класе у Јапану, 11.

неузорано земљиште, ледина.

УСПРАВНО: 1. раширеност, распрострањеност, 2. име писца

Толстоја – особа која калеми, 3. део цркве у који верници не

улазе – девојка (песн.), 4. француски писац (Борис) – љуштице

осушене коже на глави, 5. бања у Француској код Тулона –

старогрчки шумски демони, 6. име словачко-шпанског

фудбалера Кубале – фестивалски град у Француској, 7.  реч

којом се опонаша неки звук у природи.

УКРШТЕНИЦА

АНАГРАМ У СТИХУ

ЕНГЛЕСКА ДИВА

ОНА СВЕТОМ филма

суверено влада,

глумачкој елити

свакако припада.

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове

скоковима шаховског коња, почев од

посебно обележеног поља, добићете једну

мудру латинску изреку о паметном говору.

У осенченим пољима последња два
слова прве речи истовремено су
почетна два слова друге речи. Ta
слова, читана одозго надоле, дају
име и презиме младе панчевачке
глумице (сa слике).

ВОДОРАВНО: 1. прекривач тела
птице – годишње доба пре зиме, 2.
стари српски музички инструмент –
доктор медицине, 3. прича с
наравоученијем – знаност, 4. име
композитора Чајковског – дувачки
музички инструмент, 5. јапанска

песма од 17 слогова – достављач службене поште, 6. јава,
стварност – широка равница у Јужној Америци.

НАЈ- РЕ- КО -ШЕ -ВО-

-НАЈ КА- ГО- -ЊЕ СА

-ЧИ -БО- НАЈ- -РИ -ВИ-

-ЖЕ. О- НАЈ- -ЉЕ -МА-

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6



ПРО ДА ЈЕМ голф 3.
069/671-156.
(252810)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6,
пре шао 50.000 км.
063/892-08-35.
(252994)

ОПЕЛ кор са 1.4, бен -
зин, 2010, 62.600,
вла сник, 7.000 евра.
063/354-221.
(253016)

ФИ ЈАТ пун то 1.2, 8
В, тро је вра та, 2003,
1.300 евра. 062/847-
34-83. (253098)

ПЕ ЖО 206, 1.4 ХДИ,
2003, тро је вра та,
ре ги стро ван до кра ја
2018. го ди не, 1.450
евра. Хит но, 064-
866-21-09. (253050)

ПУН ТО 3, 2005, 1.2,
3 В, бен зин, плин,
сва опре ма. 065/311-
41-66. (253109)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за ма њи ок та ви ју 1.9
ТДИ, 2008, вла сник,
ре ги стро ван.
065/610-45-67.
(253199)

РЕ НО клио 1.5 ДЦИ,
2001. го ди ште, 1.600
евра. Ре ги стро ван до
15. ма ја 2018.
065/808-40-48.
(253040)

ФОРД мон део, 1998.
бен зин, ка ра ван, 900
евра. Тел. 063/804-
07-85. (253191)

РЕ НО се ник, де цем -
бар 2012, ре ги стро -
ван, 8.500 евра, мо -
же за ме на. 064/144-
27-40. (253185)

ГРАН ДЕ пун то 1.3
мул ти џет ди зел,
2006, пе то ра вра та,
фул опре ма, вла -
сник. 064/130-36-02.
(253188)

ШКО ДА ФА БИ ЈА, ка -
ра ван, 1.4, МПИ,
2002, ма ло оште ће -
на, на име. 064/130-
36-02. (253188)

СТИ ЛО 1.9 ЈТД,
2003, тро је вра та,
тек ре ги стро ван, у
пр вој бо ји, вла сник.
064/587-50-24.
(253188)

ПУН ТО 1.2, 8 В,
2009, де цем бар,
94.000 км, ди на мик
опре ма, пе то ра вра -
та, вла сник. 064/587-
50-24. (253188)

СУ ЗУ КИ свифт, 1.0,
1998. го ди ште, бен -
зин + ТНГ, атест, 650
евра. 060/311-29-64.
(253215)

СИ ТРО ЕН сакс,
2001, ди зел, 1.5, ре -
ги стро ван, 22. де -
цем бра 2018, 1.000
евра. 063/823-10-13.
(253209)

ПРО ДА ЈЕМ/ме њам
форд си је ру, топ ста -
ње, без ула га ња, ре -
ги стро ван. 060/143-
62-10. (253225)

ГОЛФ 5, 1.9, ТДИ,
2007. го ди ште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(4745)

ПЕ ЖО 307, sw, 1.6,
бен зин, 2004. го ди -
ште, 3.000 евра.
064/514-05-06.
(4745)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло,
2001, 1.4, 3 В, фул
опре ма, на име,
1.800 евра. 
064/310-43-49.
(253229)

ФОРД фо кус, ка ра -
ван, 1.8 ТДДИ, 2001,
фул опре ма, на име,
1.800 евра. 062/556-
585. (253229)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи -
ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
069/203-00-44,
066/409-991.
(252603)

ОТ КУП во зи ла, ала -
та, гво жђа, оста ло,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(252603)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и не -
ис прав на во зи ла.
064/119-59-24.
(252931)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у био ком ста њу,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(253077)

КРУ ЊАЧ еле ва тор,
жит на се ја ли ца олт.
063/190-36-81.
(253211)

ГА РА ЖЕ из да јем, ду -
пле, ис под згра де,
мо же ма га цин, Ко -
теж Те сла. 
061/225-16-43.
(253156)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Стре ли шту, Цви ји ће -
ва ули ца. 064/238-
68-94. (253222)

ТВ ПО ЛОВ НИ, 37,
55, 66, 72. 348-975,
066/348-975.
(253053)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве -
ра, мо ни то ра, да -
љин ских. „Плус”. Д.
Ту цо ви ћа 28, 353-
463. (253122)

ТЕ ЛЕ ВИ ЗОР JVC
LCD, 51 цм, сте рео,
пр ви вла сник.
060/550-59-76.
(253227)

РО ТВАЈ ЛЕР жен ке,
ста ре 70 да на, ве о ма
ква ли тет не и на пред -
не. 064/000-62-25.
(СМС)

ЈА ГАЊ ЦИ, 300 ди на -
ра ки ло грам. Ја бу ка.
062/108-77-03.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ма ло ко -
ри шће ну то плу ви -
три ну, ду плу фри те -
зу, то стер, ка су и
оста ло за га стро но -
ми ју. Тел. 063/741-
64-00. (251949)

ПРА СИ ЋИ, ја гањ ци
на про да ју. Вр шим
услу жно пе че ње на
др ва – ра жањ, по -
вољ но. 064/397-79-
09. (251860)

ПРО ДА ЈЕМ/ПО КЛА -
ЊАМ гроб но ме сто
на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу у
Пан че ву. 063/231-
278. 

ПРО ДА ЈЕМ ле ко ви та
ја ја ја пан ске пре пе -
ли це. 063/337-895.
(25260)

ТОВ НЕ ћур ке про да -
јем, од 6 до 15 кг.
До но си мо на кућ ну
адре су. Тел. 344-206.
(252893)

БА ГРЕМ, бу ква, цер,
огрев но др во на про -
да ју. 060/603-32-32.
(252926)

ПРО ДА ЈЕМ на ме -
штен апарт ман 30 м2,
на Зла ти бо ру.
063/389-974.
(252941)

СЕТ ТОП БОКС, па -
ти ке, ци пе ле, жен ске,
38 ори ги нал као но -
ве. 064/354-69-76.
(252945)

ОРИД ХЕН ту ча ни ка -
зан за маст и ро -
штиљ, но во. Тел.
Л064/409-65-89,
063/216-67-31.
(252951)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не, ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа и га ран -
ци ја го ди ну да на.
063/714-38-98.
(252671)

ПРО ДА ЈЕМ ци стер ну
ме тал ну, 12 то на, као
и ме тал ну ка су.
063/262-010.
(252969)

ПРО ДА ЈЕМ КРА ВЕ,
би бер цреп, огрев но
др во пре о ста ло.
063/711-77-54.
(2529679

КО ТАО там шта длер
40 кв, екс тра, по вољ -
но. 064/123-63-65.
(252959)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре мон то ва не ТА
пе ћи, ин ста ла ци ја,
гре ја чи но ви, офар -
ба не, до ста ва, мон -
та жа, га ран ци ја. Но -
во го ди шња ак ци ја.
064/491-74-20.
(252960)

ПРО ДА ЈЕМ тов не
ћур ке. 065/220-59-
89, 065/445-57-36.
(253011)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, 3
кв, ели но ва, 50 евра.
069/261-98-00.
(253024)

СВИЊ СКЕ по лут ке,
пра сад, кр ма ча, на -
зи мад, услу жно кла -
ње, до ста ва.
065/614-74-40.
(253002)

РАС ПРО ДА ЈА ком -
плет но ре мон то ва них
ТА пе ћи, свих кв, до -
ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја, по вољ но.
061/641-30-36.
(253015)

ПРО ДА ЈЕМ ме си ли -
цу и сто за про из вод -
њу ко ра. 063/351-
709. (253018)

МЕ СНА ТА пра сад
15-25 кг, мо гућ ност
кла ња и ре зер ви са -
ња. Тел. 063/311-
277. (253027)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
сли чи це фи фа 365.
066/935-92-92.
(253058)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед,
дво сед, фо те љу, гар -
ни ту ру, очу ва но, по -
вољ но. 
064/140-65-99.
(253048)

ПО ВОЉ НО про да јем
ел. шпо рет „го ре ње”,
ком би на ци је 2 х 2
рин гле са цре вопм и
бу тан бо цом. 311-
866, 061/236-95-98.
(253043)

КО РИ ШЋЕ НИ др ве -
ни про зо ри ве ћих ди -
мен зи ја, јед но крил на
бал кон ска вра та, ша -
ло ни. 062/121-01-48.
(253055)

ПРО ДА ЈЕМ по ро дич -
ну гроб ни цу на Ка то -
лич ком гро бљу, ло -
вач ку пу шку мар ке
fortuna suhl, ка ли бра
12, ха мер лес.
064/848-84-22.
(253060)
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ЖЕН СКИ би цикл, те -
ле ви зор, сан ке,
кварц ну гре ја ли цу,
др ве на вра та.
064/238-08-22.
(253063)

ДР ВА за огрев: ја сен,
ба грем, цр ве на вр ба
пре о ста ла. 064/122-
69-78. (253082)

ДР ВА ПРО ДА ЈЕМ са
пре во зом, по вољ но,
пре о ста ла. 060/035-
47-40. (253082)

ПРО ДА ЈА огрев ног
др ве та: бу ква, ба -
грем, цер, храст, ме -
ша но, исе че но и ис -
це па но. По вољ но.
064/080-86-99.
(253130)

ПРО ДА ЈА свих вр ста
огрев ног др ве та и
услу жно се че ње, це -
па ње. Бо са нац.
064/357-82-08.
(253930)

ПРО ДА ЈЕМ вра та,
ка ду, ком пју тер ски
сто, бо ро са не, ман -
ти ле. Тел. 062/965-
95-07, 064/582-22-
85. (253133)

КА УЧ ма ло ко ри -
шћен, као нов, веш-
ма ши ну ма ло ко ри -
шће ну. 013/632-995,
060/632-99-55. 

ФРИ ЖИ ДЕР, 200 л,
220 л, 240 л, веш-ма -
ши на, ма ња-ве ћа,
уга о на гар ни ту ра,
дво сед, тро сед, фо -
те ља, два ду ше ка,
сто чић, гре ја ли ца.
Тел. 063/861-82-66.
(253145)

ПРО ДА ЈЕМ  це па на
др ва пре о ста ла, ТА
пећ 6 кв, ре мон то ва -
на. 062/181-65-27.
(253146)

БОЈ ЛЕР, 80 ли та ра,
ве-це шо ља, ла ва бо,
во до ко тлић, че сме:
ла ва бо, туш, су до пе -
ра, туш-ка би на, кре -
вет на спрат.
062/816-66-78.
(253162)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи са до -
ста вом, мон та жом и
га ран ци јом. 064/366-
57-87, 335-930.
(253175)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ
4.5 кв, маг но хром.
063/804-57-99.
(253192)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, ку хи ња
10.000 ди на ра но ва.
371-568, 063/773-45-
97. (253189)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, ак ци ја,
по пуст, до ста ва гра -
тис. 061/198-81-42.
(253203)

ТРО СЕД и фо те ља,
екс тра ква ли тет,
7.000 ди на ра.
069/251-16-18.
(253204)

ПРО ДА ЈЕМ ви ле ро ве
го бле не. 355-650.
(253212)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за су до ве, ва гу 500 кг
и пре кру пач.
060/311-29-64.
(253215)

ПРА СИ ЋИ на про да -
ју. 063/892-12-08.
(253217)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
бој лер, те ле ви зор 51
екран, ста рин ска ви -
три на, јел ке оки ће не.
060/143-62-10.
(253021)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи,
плин ске бо це, по ло -
ван на ме штај и оста -
ло по кућ ство.
066/900-79-04.
(252948)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме -
да ље, ор де ње, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(252970)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
ста ро гво жђе, веш-
ма ши не. Злат ко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(253122)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве,
пен ка ла, књи ге, сит -
не ан ти кви те те.
063/804-57-99.
(253192)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ри -
бар ска,10 ари, вла -
сник. Тел. 063/606-
270. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ива но ву. 70 м2,
15.000 евра. Тел.
062/829-27-29.
(СМС)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
Ули ца Пе ли стер ска и
Кај мак ча лан ска. Гра -
ђе вин ска зо на. Пла -
це ви су укњи же -
ни.Тел.065/257-91-00
и 065/637-90-88.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Зла ти бо ру, Га је ви,
мо же за ме на.
069/158-63-76.
(252134)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ка ча ре ву, но ва, од -
мах усе љи ва, 150 м2,
без по прав ке, це на
по до го во ру. За ви ше
ин фор ма ци ја
013/601-472. 

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара
град ског гра ђе вин -
ског зе мљи шта са три
пар це ле, Ка ра у ла,
Ули ца Ри бар ска.
060/555-69-35.
(252085)

НА ПРО ДА ЈУ плац,
Вој ло ви ца, 3 ара,
7.400 евра. 063/606-
597. (252171)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Ива но ву. 062/415-
359. (252407)

ПО ВОЉ НО ку ћа са
10 ари пла ца, Гор њи
град. 064/133-32-02.
(252768)

ПРО ДА ЈЕМ плац са
ви кен ди цом. Ку де ља -
рац. 069/671-156.
(252810)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи -
ште, њи ва 30 ари,
до зво ље на град ња,
Брат ства је дин ства,
дру ги про сек. Стру ја,
во да, те ле фон ис -
пред. Тел. 013/366-
234. (252629)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си, 7 ари,
45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа, Вла -
ди ми ро вац, око 200
м2, це на по вољ на.
060/031-29-01,
061/283-59-54.
(252927)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ску пар це лу 120
ари на Ба ва ни штан -
ском пу ту, фронт до
асвал та 34 ме та ра.
064/389-974.
(252941)

КУ ЋА 100 м2, по моћ -
ни обје кат плац 5,6
ари, Мо ше Пи ја де.
064/354-69-76.
(252945)

КУ ЋА, ши ри цен тар,
П + Пк, 135 м2, дво -
ри ште, но ва фул,
гре ја ње, од мах усе -
љи ва. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4745)

ЈУ ЖНА ЗО НА, плац
36 ари, огра ђен, ку -
ћа фул 100 м2, иде -
ал но за би ло ко ји би -
знис. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4745)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди -
цу, До ло во, воћ њак
25 ари, це на до го -
вор. 313-716. 

КУ ЋА 150 м2, 4 ара,
Те сла, функ ци о нал -
на, про да ја, за ме на
стан, ста но ви.
064/123-63-65.
(252959)

ЛА НАЦ и че тврт зе -
мље уз асвалт, Ма ли
На дел, се верз на зо -
на. 066/354-791.
(253000)

ПРО ДА ЈЕМ 7 ла на ца
зе мље у Ја бу ци.
063/789-58-20.
(253023)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 114 ари, до пу та,
33 ши ри на, гра ђе -
вин ски, 53.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
013/332-031.
(253046)

ЦЕН ТАР, ку ћа, две
за њеб не је ди ни це,
110 м2, 5 ари, хит но,
80.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(253062)

СТА РА МИ СА, 100
м2, 3 ара, 32.000; но -
ва Ми са, 180 м2,
70.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(253062)

ТЕ СЛА, 190 м2, две
ку ће, 6 ари, 120.000,
до го вор. „Го ца”,
063/899-77-00.
(253062)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа,
све ло ка ци је. „Го ца
013”, 063/899-77-00.
(253062)

МАР ГИ ТА, ку ћа 100
м2, на ме ште на,
50.000. Хит но. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(253062)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари
пла ца са ви кен ди цом
код Ду бо ке ба ре.
064/166-12-62.
(253067)

НО ВА МИ СА, 160 м2,
по друм, I, га ра жа,
60.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (253079)

НО ВИ ЈА КУ ЋА, Син -
ђе ли ће во на се ље,
256 м2, ЦГ, усе љи ва,
95.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (253079)

ТРО СОБ НА ку ћа на
про да ју, 80 м2.
061/251-13-01.
(253120)

ДЕ ЛИ БЛАТ СКА пе -
шча ра, 2 хек та ра зе -
мље, ви кен ди ца, воћ -
њак, ро штиљ 
на се ље, 
19.000 евра.
063/870-74-56.
(253123)

БА НАТ СКО НО ВО
СЕ ЛО, усе љи ва ку ћа,
100 м2, 16 ари.
062/398-458.
(253126)

КУ ЋА, ши ри цен тар,
ком плет но сре ђе на,
ЕГ, 5 ари, 1/1.
063/777-27-08,
013/355-575.
(253141)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, плац
68 ари, ши ри на 20
ме та ра, од лич на ло -
ка ци ја. 063/369-846.
(253155)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу, у
Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-50-00. 

ЕКС КЛУ ЗИ ВА, улич -
ни део ку ће, по лу ре -
но ви ран, са про јек -
том за да љу адап та -
ци ју. Ули ца Ла ва
Тол сто ја. 
062/134-18-26.
(253147)
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МАР ГИ ТА, 8 ари,
300, не до вр ше но,
80.000; Ба ва ни штан -
ски, 7 ари, 15.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (253166)

КУ ЋА, но ва, мон та -
жна, 60 м2, Ко за рач -
ка, 17.000, 3 ара,
пар кинг. Тел.
063/804-07-85.
(253191)

КУ ЋА, 100 м2, са по -
моћ ним објек том, 3
ара пла ца, 22.000
евра, ре но ви ран,
усе љив, 1/1, ста ра
Ми са, Ко за рач ка.
Тел. 063/804-07-85.
(253191)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, 20 ари, вла сник,
два ула за, 8.000
евра. 060/555-43-76.
(253180)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33,
ку ћа са ули це, 120
м2, 33.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(253194)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
мо же за ме на. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(253194)

ТЕ СЛА, ку ћа за адап -
та ци ју, плац 4,28
ари, 50.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.   

КУ ЋА, Стар че во, 80
м2, 8,6 ара, 24.000
евра, од мах усе љи ва.
064/592-81-06,
065/363-12-05.
(253195)

МАР ГИ ТА, ку ћа за
адап та ци ју или ру ше -
ње, на 5 ари.
063/720-55-66. (253)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа,
Бре сто вац, но ва,
укњи же на, хит но, по -
вољ но. 063/744-28-
66. (253324)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
Кај мак ча лан ска, Пе -
ли стер ска, укњи же -
ни. 063/894-88-11.
(253320)

ПО ТРЕБ НА ку ћа, ши -
ри цен тар, плац нај -
ма ње, 3,5 ара. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(253194)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА
про да јем тро со бан
стан, 73 м2, 
на Те сли.
064/175-63-14.
(СМС)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
дво со бан стан 46 м2,
ета жно гре ја ње. 
Тел. 064/ 267-71-74.
(СМС) 

КО ТЕЖ 2 дру ги,
спрат, 90 ква дра та,
це на до го вор, вла -
сник. 064/205-03-15.
(СМС)

ЦЕН ТАР, про да ја
ста но ва, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/ква -
драт, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)

МИ СА, ПР, 34 м2,
16.000; 70 м2, 24.000.
063/377-835. 

СА ЛОН СКИ пр ви
спрат, 98 м2, га ра жа,
по друм. Све усе љи во,
сре ђе но. 
064/422-42-63.
(252549)

СТАН 98 м2, тро со -
бан, I, по друм, га ра -
жа, До њи Град.
064/153-14-03.
(252533)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан стан, 44 м2,
ТА, II, 18.500.
063/334-751,
069/304-78-85. 

ЦЕН ТАР, Кеј Ра до ја
Да ки ћа, дво со бан
стан 62 м2, са цен -
трал ним гре ја њем,
лиф том и пре ле пим
по гле дом на Та миш.
063/786-98-86. 

НО ВИ ЈИ стан у Мар -
ги ти, 57 м2, вла сни -
штво, 33.000 евра.
063/210-998.
(252892)

СТАН, 39 м2, II
спрат, гре ја ње соп -
стве но на стру ју, но -
ва град ња, но ва Ми -
са, При мор ска 27,
22.000 евра.
063/711-41-89.
(252884)

НОВ СТАН, 65 м2 и
га ра жа, Ул. Та ков ска.
063/342-220.
(252864)

СТАН на про да ју,
хит но, до го вор.
064/386-92-86.
(252938)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но,
ста но ве у из град њи,
цен тар, Па три јар ха
Чар но је ви ћа 6, мо же
и у си вој фа зи.
064/389-974.
(252941)

НО ВА МИ СА, тро со -
бан, 62 м2, по друм
31.000, зва ти по сле
18 са ти. 
069/245-89-53,
062/320-781.
(253030)

ХИТ НО, Со да ра, дво -
и по со бан, 75, ЦГ, II,
са мо 36.000. (679),
„Трем 01”, 
063/740-79-95,
063/836-23-83. 

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА
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СО ДА РА, 56, ЦГ,
VI/VII, дво со бан,
усе љив, лифт, 28.500.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
013/332-031.
(253046)

СО ДА РА, јед но со -
бан, 37, ЦГ, VII, два
лиф та, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
013/332-031. (25304)

СТАН на про да ју,
хит но, нов, Мак си ма
Гор ког 49, 60 м2.
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(253047)

ЦЕН ТАР, 40 м2, јед -
но со бан, са лон ски,
24.000, ши ри цен тар,
25 м2, 18.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(253062)

ЦЕН ТАР, 115 м2, пе -
то со бан, ЕГ, хит но,
59.000; 105 м2, че -
тво ро со бан, 70.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (253062)

СО ДА РА, 55 м2, дво -
со бан, 35.000; 64 м2,
тро со бан, 35.000.
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(253062)

ТЕ СЛА, 68 м2, тро со -
бан, 38.000; 70 м2,
тро со бан, 41.000.
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(253062)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво -
со бан, 35.000; 68 м2,
дво и по со бан, 42.000;
83 м2, тро со бан,
48.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(253062)

ЦЕН ТАР, Кут ко ва
згра да, 73 м2, тро со -
бан, 65.000, до го вор.
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(253062)

ВЕ ЛИ КИ из бор ста -
но ва, све ло ка ци је,
ну ди вам аген ци ја
„Го ца”, 063/899-77-
00. (253062)

СО ДА РА, дво и по со -
бан стан, 63 м2, ЦГ,
IV спрат, ка блов ска.
Тел. 344-254.
(253062)

ЈЕД НО СО БАН, ком -
плет но сре ђен, I
спрат, До њи град,
22.500 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. 

ДВО СО БАН, стро ги
цен тар, ЦГ, те ра са,
сре ђен, I спрат, усе -
љив. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (253061)

ДВО И ПО СО БАН,
Ко теж 2, дво стра но
ори јен ти сан, 38.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-
05-71. 

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
40 м2, С. Са ве, но во -
град ња, по вољ но.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(253061)

ДВО СО БАН, Ко теж,
58 + 6 м2, од 30.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(253061)

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан ком фо ран, II,
ЦГ, лифт, до го вор.
063/690-269.
(253078)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253079)

НО ВА МИ СА, 47 м2,
II, но ви ја град ња,
код шко ле, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253079)

НО ВА МИ СА, Тр го -
про дук то ве згра де,
75 м2, гре ја ње на пе -
лет, II, до го вор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253079)

НО ВА МИ СА, ета жа
ку ће, га ра жа, део
дво ри шта, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253079)

ТЕ СЛА, Но ви свет,
но во град ња, че тво -
ро со бан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253079)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 68
м2, у стро гом цен тру
гра да, без по сред ни -
ка. Тел. 064/511-25-
10. (253100)

ПРО ДА ЈЕМ или ме -
њам стан, 55 м2, у
Бе о гра ду, за ма њи
стан у Пан че ву, уз
до пла ту. 
063/324-169.
(253103)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, 34 м2, на
Ми си. 
Тел. 060/034-20-04.
(253090)

ТЕ СЛА, код Ави ва,
дво со бан стан, ЦГ, I,
те ра са, по друм.
064/538-62-51.
(253086)

ЈЕД НО СО БАН стан,
бли зи на Хо те ла „Та -
миш”, пот пу но ре но -
ви ран, 36 м2, при зе -
мље, ТА. 
064/829-29-02.
(253110)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2,
ре но ви ран, VII спрат,
ни је по след њи,
22.5000 евра.
069/289-19-85.
(253118)

ХИТ НО и по вољ но
про да јем стан од 83
м2, на Со да ри, III
спрат, са га ра жом,
без по сред ни ка,
Дрин ска ули ца.
063/218-831.
(253140)

УЖИ цен тар, 50 м2,
дво со бан, I, ЦГ, ком -
плет ре но ви ран,
33.000. „Олимп”,
351-061, 
064/234-36-01.
(253161)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво -
и по со бан, ВП, ЦГ,
ре но ви ран, од ли чан.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(253161)

КО ЕЖ 1, 62 м2, ком -
плет но ре но ви ран,
дво со бан, ПВЦ, III,
ЦГ, од мах усе љив,
34.000. „Олимп”,
351-061, 
064/234-36-01.
(253161)

КО ТЕЖ 2, 22 м2, гар -
со ње ра, IV, ЦГ, усе -
љи ва, 14.5000.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(253161)
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ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, дво со бан, 
38 м2. 
Тел. 063/891-25-70,
064/327-53-45.
(253049)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА,
31.000; де кан це ла -
ри је, 30, 22.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. 
(253166)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ;
до го вор, Со да ра, 28,
ЦГ, 18.000. (338),
„Јан ко вић”, 
348-025. 
(253166)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
стро гом цен тру, но -
ви је град ње, на ме -
штен, 100 м2, 100.000
евра. 063/316-671.
(253165)



СТАН, 40 м2, дво ри -
шни, I спрат, 16.000
евра, ре но ви ран.
063/804-07-85.
(253191)

НОВ дво со бан, 56 м2,
но ва Ми са, укњи жен,
вла сник, 1/1, 27.000
евра. 064/144-27-40.
(253185)

СТАН, 46 м2, ши ри
цен тар, ЦГ, од мах
усе љив. 065/882-24-
04. (253177)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
33 м2, те ра са, 23.000.
(238), 
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(252817)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, II,  79 м2,
48.000. (238), 
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(252817)

СО ДА РА, јед но и по -
со бан, 46 м2, VI,
27.000. (238), 
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(252817)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 
064/668-89-15.
(252817)

ТЕ СЛА, дво со бан,
но во град ња, 50 м2, I
спрат, лифт, ЦГ, те -
ра са. 063/372-221.
(253196)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, мо же ла ко у
тро со бан, 57 м2, ЦГ,
26.000. 
064/842-30-31.
(253200)

СО ДА РА, ма њи дво -
со бан, ТА, 27.000;
дво со бан, ЦГ, 28.000;
јед но со бан, 25.000,
дво и по со бан, 35.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (253206)

ДВО И ПО СО БАН,
Мар ги та, ПР, фул, 64
м2, Пе пе ља ре, I, 58
м2, 23.500. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4745)

ТРО СОБ НИ: цен тар,
V, , 85 м2, Ко теж 2,
II, 78 м2; Мар ги та, I,
102 м2. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66. 

ГАР СО ЊЕ РА, До њи
град, 16 м2, 8.500; те -
сла, II, ЦГ, 25,
23.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-
66.(4745)

ЈЕД НО СОБ НИ, цен -
тар, I, 34 м2, 26.500;
Ми са, ПР, 31,
17.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(252581)

ЈЕД НО И ПО СОБ НИ:
Мар ги та, 42 м2, фул,
18.500; Те сла, I, 51,
нов, те ра са. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4745)

ДВО СОБ НИ, Ко теж
2, пре леп, ПР,
38.000; Ми са, I, ЦГ,
пре леп. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4745)

СО ДА РА, јед но и по -
со бан, VI, ЦГ, 46 м2,
28.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(252232)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
II, 55 м2, ТА, 31.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (252232)

ДВО СО БАН, цен тар,
ЦГ, од мах усе љив,
ПВЦ, 32.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(252232)

КУ ПУ ЈЕМ ма њи јед -
но со бан стан. Тел.
062/524-770.
(253057)

ХИТ НО ку пу јем јед -
но соб не, дво соб не
ста но ве, све ло ка ци -
је, за по зна те куп це.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (253062)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва не -
крет ни не”, Ж. Зре ња -
ни на 14, ку пу јем
дво со бан и јед но со -
бан стан у згра ди.
Бр за ис пла та. 345-
534, 064/246-05-71.
(253069)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла
не крет ни не”, по треб -
ни ста но ви на Те сли.
064/668-89-15.
(253194)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво и по со бан стан,
пла ћа ње са де по зи -
том. 
Тел. 061/642-87-09.
(252679)

НА МЕ ШТЕ НА со ба,
упо тре ба ку хи ње и
ку ап ти ла, пар но гре -
ја ње, сам цу или уче -
ни ку. Ко теж 1.
064/090-11-28.
(252679)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
опре мље не ста но ве,
но во са гра ђе не, Ули -
ца Све тог Са ве 133,
Пан че во, про да јем
77 ари зе мље, ста ри
цре пај ски пут.
065/283-53-01.
(253097)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ли ки
стан, дво со бан, на -
ме штен, по себ но
бро ји ло. Ка ра ђор ђе -
ва. 064/994-13-16.
(253136)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Те -
сла, ма њи дво со бан,
без гре ја ња, не на ме -
штен. 064/426-27-09,
064/238-09-46.
(253142)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
фул на ме ште ну, Ко -
теж 1, ЦГ, при зе мље,
на ду же. 
066/494-900.
(252627)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку -
ћу 120 м2, са окућ ни -
цом, у цен тру Стар -
че ва. 063/502-211.
(253010)

ДВО СО БАН пра зан
стан, бес пла тан ин -
тер нет, но ва Ми са.
063/775-99-86, 
372-144. 
(253017)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Те сли, ЦГ.
063/644-234. (25302)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
на ме штен стан, Стре -
ли ште, пер фек тан.
063/173-64-93.
(253028)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, 30 м2, у цен тру,
ТА гре ја ње. Тел.
065/335-12-73.
(253035)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Со да ри, ЦГ,
на ду жи пе ри од.
066/511-54-90.
(253167)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ јед -
но и по со бан стан на
Со да ри, ЦГ, кли ма,
по лу на ме штен. Тел.
064/245-88-57.
(253197)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан, но во град -
ња, ТА, дво ри ште, 80
евра, код Хо те ла „Та -
миш”. 064/122-48-
07. (253221)

ПО ВОЉ НО из да јем
на ме ште ну гар со ње -
ру, ужи цен тар.
063/810-92-39.
(253210)

ИЗДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, ТА.
063/392-355.
(253173)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 200 м2, у Ја -
бу ци, плац 7.5 ари.
063/386-352.
(252456)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, из -
да јем ло кал 45 м2 +
три га ра жна ме ста.
Но во. 
Тел. 060/152-87-70.
(252676)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
ве ли ки из лог, по го -
дан за фри зер ски са -
лон, аген ци ју, пред -
став ни штво, мир не
де лат но сти. 
063/617-421.
(252623)

ЛО КАЛ из да јем, цен -
тар, 18 м2, из лог,
изо ло ван, но во го ди -
шњи по клон – до
мар та за куп бес пла -
тан. Тел. 063/752-04-
00. (252691)

ПЕ КА РУ из да јем, и
ха лу ма га цин, ра ди о -
ни цу код „Тан ка”.
064/482-65-53.
(253025)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Зе ле ну пи ја -
цу. 060/351-03-56.
(253091)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 55
м2, у Ули ци Д. Ту цо -
ви ћа 55-а. Тел.
063/281-954.
(253083)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА -
ЈЕМ ло кал 17 м2, нов,
Ми ло ша Тре бињ ца 5.
063/870-74-56.
(2531234)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2,
цен тар Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(253123)

ИЗ ДА ЈЕМ  ло кал 23
м2, код Ау то бу ске
ста ни це. 352-105.
(253125)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну
згра ду 1.650 м2.
060/312-90-00.
(253143)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-70.
(253152)

ИЗ ДА ЈЕ се фри зер -
ско-ко зме тич ки са -
лон, Те сла, 200 евра.
064/514-05-06.
(4745)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал,
угао Ње го ше ве и Ка -
ра ђор ђе ве, 1.200
евра. 064/514-05-06.
(4745)

ЛО КАЛ, 30 м2, стро -
ги цен тар гра да, из -
да јем. 066/344-033,
063/628-626.
(253233)

ПО ТРЕ БАН грај фе -
ри ста и во зач ка ми о -
на са ис ку ством.
065/551-17-22.
(СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је, са ис -
ку ством. 063/884-22-
71. (СМС)

ПО ТРЕ БАН вул ка ни -
зер са ис ку ством за
рад на пут нич ком и
те рет ном про гра му.
065/551-17-22 (СМС)
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ВА ЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

Но во го ди шњи дво број 
на ки о сци ма 29. де цем бра

По што ва не чи та тељ ке и ува же ни чи та о ци, пра знич ни број „Пан чев ца” иза ћи ће као дво број. Кол пор те ри ће то
из да ње на шег ли ста из не ти на ули це у че твр так, 28. де цем бра, у пре по днев ним са ти ма, а на тра фи ка ма ће се
на ћи су тра дан ују тро.

Бла гај на, мар ке тинг и ре дак ци ја не ће ра ди ти у понедељак и уторак, 1. и 2. ја ну а ра, па мо ли мо ко ри сни ке на -
ших услу га да евен ту ал не по ме не, огла се и ре кла ме ко је су на ме ра ва ли да пре да ју за број но ви на у пр вој не де -
љи но ве го ди не до не су до сре де, 27. де цем бра, ка ко би се ма те ри јал на шао у но во го ди шњем дво бро ју. Пр ви број
„Пан чев ца” у 2018. го ди ни би ће у про да ји 12. ја ну а ра.
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ПО ТРЕБ НА же на за
рад на ин ду стриј ској
ши ва ћој ма ши ни.
060/712-77-70.
(СМС)

Пи це ри ји PIZZA
SHOP по треб на рад -
ни ца са ис ку ством.
064/555-33-34.
(СМС)

АУ ТО ЦЕН ТРУ „Љу -
би чић” по треб ни са -
мо стал ни мај сто ри и
уче ни ци. 013/344-
011, 063/372-231.
(252541)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за
рад у ди стри бу ци ји
пи ћа Weifert са Б и Ц
ка те го ри јом.
063/494-512,
062/446-285. 

НА ДА ПАН д. о. о.
По треб ни рад ни ци за
рад у ме са ри, са ис -
ку ством. 063/470-
009. (252123)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри
са ис ку ством.
061/277-48-03. (ф)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и
од го вор ни љу ди за
по де лу ре клам ног
ма те ри ја ла. 064/241-
45-14. (252293)

ВЕ ЛЕ ПРО ДА ЈИ бо ја
и ла ко ва, у Пан че ву,
по тре бан ма га ци о -
нер до 40 го ди на ста -
ро сти. По зва ти од 8
до 15 са ти, на
063/508-438. (ф)

ПО ТРЕ БАН пе да го -
шки аси стент за пе ти
раз ред осн. шко ле.
064/198-50-13, зва ти
од 17 са ти. (252987)

ПО ТРЕ БАН ку вар,
пи ца-мај стор, во зач-
до ста вљач хра не.
Пријaве ис кљу чи во
пу тем сај та. 
www.konoba32.rs
(253084)

ПО ТРЕБ НА де вој ка
за рад у ка фи ћу.
060/043-52-98.
(253143)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца за рад у ка фи -
ћу. 060/362-22-21.
(253199)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба -
ри це, ка фе Па ци фи -
ко. 061/236-32-87,
060/319-05-77.
(2532139

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(253068)

СО ЉЕ ЊЕ и су ше ње
ме са и об ра да по лут -
ки. 064/668-87-38.
(252932)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(251257)

ДИХ ТО ВА ЊЕ др ве не
сто ла ри је алу-лајс на -
ма, бр зо и ква ли тет -
но. 063/801-84-76,
065/801-84-76.
(251120)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри -
ја, по прав ка, ште ло -
ва ње, за ме на гурт ни
и ста ка ла. 063/801-
84-76, 065/801-84-
76. (251120)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
по прав ке, пре прав ке
ку па ти ла, сла ви не,
вен ти ли, од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах.
061/193-00-09. 

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке бој ле ре, шпо -
ре та, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(251925)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње
свих вр ста кро во ва,
бе то ни ра ње, кре че -
ње, по вољ но.
063/865-80-49.
(252614)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних и ин ва лид них
ли ца. 063/868-04-51. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста рих,
мон та жа но вих це ви,
од гу ше ња, мон та жа
са ни та ри ја. 062/382-
394. (252979)

ДУ БИН СКО пра ње
мебл на ме шта ја, те -
пи ха, ду ше ка. До ла -
зак. На та ша. 361-
474, 060/361-47-41.
(253009)

СПРЕ МАМ ста но ве и
по слов не про сто ре.
По вољ но. 063/278-
038. (253012)

ЧИ СТИМ шут, по дру -
ме, та ва не, ру шим
ста ре објек те, по вољ -
но. Злат ко.  063/196-
54-56,  061/144-82-80. 

ВР ШИМ пре воз, се -
лид бе, бр зо и по вољ -
но, са рад ни ци ма, у
свим прав ци ма,
1.000 ту ра. Злат ко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(253122)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 
013/351-073,
064/157-20-03.
(253051)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(253051)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го -
го ди шњим ис ку ством
, ква ли тет но, пе дант -
но, по вољ но.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(253080)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
адап та ци је ку па ти ла,
вен ти ли, сла ви не, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-00-
09. (253081)

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве: оба ра ње
ста бла, ру ше ња, од -
но ше ње ства ри, итд.
060/035-47-40.
(253082)

ПО ПРАВ КА бој ле ра,
ТА пе ћи, шпо ре та,
ра све та, ин ста ла ци је,
елек три чар Мар ко.
069/174-14-78.
(253111)

ЧУ ВА ЊЕ старих и
не по крет них ли ца,
ме ња ње пе ле на.
061/725-85-61,
061/725-85-61.
(253120)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846.
(252770)

ОЗБИЉ НА же на чу -
ва ла би ста ри ју осо -
бу. 065/624-76-23,
062/167-67-69.
(253169)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ка, из ра да ин -
ста ла ци ја бој ле ра,
ТА пе ћи, нај јеф ти ни -
је у гра ду. 063/804-
57-99. (253192)

ДИ МЉЕ ЊЕ ме са,
сла ни не и пре ра ђе -
ви на. 063/179-01-78.
(253187)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76,
013/361-601.
(253205) 

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-
220, 063/847-74-38.
(246167)

СЕ ЛИД БА, 1.000 ди -
на ра, мо гућ ност рад -
ни ка. 063/174-77-69.
(250194)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе. Пан че во-
да ље. Це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(252381)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње  дим ња ка, ко тло -
ва и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. 

ПЕР ФЕКТ, фа са де,
зи да ње, мал те ри са -
ње, гле то ва ње, кре -
че ње, ке ра ми ка, ла -
ми нат и кро во ви.
063/122-14-39.
(252909)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-
24, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст, до ла -
зим од мах. 
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(252977)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.
(253011)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти -
ла, ба те ри је, са ни та -
ри је, при кључ ка во де
и ка на ли за ци је. Од
0-24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(253047)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(253047)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, за ме на
сла ви на, вен ти ла по -
прав ке. 013/331-657,
064/495-77-59.
(253087)

ПОСАО

ПОНУДА

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



ПО ТРЕБ НА на ме ште -
на со ба, у згра ди, и
то пло ку па ти ло са ка -
дом, на Ко те жу 1, на
ни жем спра ту, код
жен ске осо бе, и то је -
дан дан не дељ но, а
ра ди одр жа ва ња хи -
ги је не са ми це ин ва -
ли да. 013/311-406.
(253116)

ЕСТРАД НА шко ла,
хар мо ни ка, кла ви ја -

ту ра, ви о ли на, пе ва -
ње. УЕУ „Бал кан”
Пан че во. 060/632-46-
90. (251106)

ТРА ЖИМ озби љан
брач ни пар ко ји би
бри ну ли, или же ну за
брак око ше зде сет
го ди на. Пен зи о нер.
Усло ви за до во ља ва ју -
ћи. 064/249-19-47.
(252947)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћим све до чан ство
ОШ „Бран ко Ра ди че -
вић”, из да то 1986. го -
ди не на име Ср ђан
Ма рин. (252942)

АДАП ТА ЦИ ЈЕ, мо ле -
рај, гипс пла фо ни,
зи до ви, тер мо и зо ла -
ци ја, ке ра ми ка, во да,
ма те ри јал. 
060/131-89-70.
/253105)

МО ЛЕ РАЈ, спу ште ни
пла фо ни, пре град ни
зи до ви, тер мо и зо ла -
ци ја, ке ра ми ка, во да,
ма те ри јал. 
060/131-81-70.
(253105)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де -
мон та жа на ме шта ја,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње
не по треб них ства ри
са рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та.
064/047-55-55.
(253128)

РО ЛО НАЈ вам ну ди:
по прав ку, уград њу
ро лет на, ве не ци ја не -
ра, тра ка стих за ве са,
ро ло-ко мар ни ка,
хар мо-вра та, туш-ка -
би на, ро ло-че лич на
за штит на вра та, тен -
да. Ми смо нај ква ли -
тет ни ји, нај јеф ти ни -
ји, са нај ве ћом га -
ран ци јом. Про ве ри -
те. 013/344-594,
063/894-21-80.
(253160)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ТВ ан те на, ау то-кљу -
че ва, ре монт ба те ри -
ја, оста ло. 
063/800-01-96.
(253020)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-
24, сва ког да на и не -
де љом. Бес пла тан до -
ла зак и про це на по -
сла. Пла ћа ње мо гу ће
че ко ви ма и пре ко ра -
чу на. Бо рис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com
(253071)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком би -
јем и ка ми о ном, Вој -
во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(253071)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла -
ци је по Ср би ји, от куп
на ме шта ја.  
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(253071)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за
па ко ва ње, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре -
са!!! Бо рис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (253071)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди -
на, Ср би ја, са или
без рад ни ка. Нај по -
вољ ни је. Иван.
063/107-78-66.
(253071)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и
ства ри ком би јем и
ка ми о ном, про фе си -
о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по
Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван.
063/107-78-66. (253)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој -
ле ре, ТА пе ћи, по -
пра вља мо ква ли тет -
но, са га ран ци јом.
„Фри го тех ник”,
013/361-361,
064/122-68-05. 
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ПОПУСТ

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

пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПЕН ЗИ О НЕР, упо -
знао би же ну за брак,
око 60 го ди на. Ње но
имов но ста ње ме не
ин те ре су је. 064/249-
19-47. (252947)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћу го ди шњу пен зи -
о нер ску кар ту АТП-а
на име Дра ган То до -
ров. (252957)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не
на Ко па о ни ку, екс тра
по вољ но. 065/377-
86-58. (253219)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ру.
По вољ но. 063/709-
44-97. (253117)

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град -

њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве 

и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А
ИЗ ЛА ГА ЊЕ  НА  РА НИ ЈАВ НИ УВИД  

План де таљ не ре гу ла ци је Под руч ја хра сто ве 

шу ме-по вр ши не спе ци јал не на ме не у К.О. До ло во

Из ла жу се на ра ни јав ни увид  План  де таљ не  ре -

гу ла ци је Под руч ја хра сто ве шу ме- по вр ши не спе ци -

јал не на ме не у К.О. До ло во (у да љем тек сту План).

       Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 15 да -

на и то по чев од 05. 01. 2018.  до  19. 01. 2018. го ди не.

      На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра -

ни јав ни увид,  у згра ди Град ске  упра ве гра да Пан че -

ва, Ул. Трг кра ља Пе тра I бр.2 - 4,  у  хо лу на ше стом

спра ту,  као  и у кан це ла ри ји 610, сва ког рад ног да на

од 9 до 15 са ти.  Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом

мо гу се до би ти  пу тем те ле фо на 013/308-905.

      План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном

об ли ку, у тра ја њу  ра ног јав ног уви да, на зва нич ној

ин тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти  при мед бе  у  то ку  тра ја ња ра ног  јав ног  уви да,

ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви гра да

Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и

стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це Град -

ске упра ве  гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4,

Пан че во.  Еви ден ти ра не  при мед бе  и  су ге сти је  мо гу

ути ца ти  на  план ска  ре ше ња.

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04

и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је на

осно ву но си ла ца про јек та „Ка ча ре во” а. д. Ка ча ре во,

Ули ца Ко сов ска бр. 63, до нео ре ше ње број: XV-07-501-

315/2017. ко јим  је утвр ђе но да за про је кат из град ње

ин тер не ста ни це за снаб де ва ње мо тор них во зи ла на

ка та стар ској пар це ли бр. 5502/1. к.о. Ка ча ре во, на те -

ри то ри ји гра да Пан че ва, ни је по треб на про це на ути -

ца ја на жи вот ну сре ди ну.

      Увид у ре ше ње из пред ход ног ста ва мо же се оба ви -

ти у про сто ри ја ма Се ке ре та ри ја та за за шти ту жи вот не

сре ди не Град ске упра ве гра да Пан че ва, Пан че во, Трг

кра ља Пе тра I бр. 2 – 4, со ба 710, рад ним да ном од 10

до 14 са ти.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -

ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но -

ви Сад, у ро ку од 15 да на од да на ње го вог об ја вљи ва ња

оба ве ште ња, а пре ко овог ор га на.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

По сле те шке и ду ге бо ле сти пре ми нуо је

наш

МИ ЛАН ДЕН ЧАН

1939–2017.

За у век ћеш жи ве ти у ср ци ма тво је ћер ке

СНЕ ЖА НЕ, уну ке СА ЊЕ и зе та ЈО ЛЕ ТА

(65/253056)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо

је наш

БРА НИ СЛАВ 

МИ ЛИН КО ВИЋ

1961–2017.
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Си но ви БО ЈАН, ИГОР и СТЕ ФАН, сна ја

ИВА НА и унук АЛЕК СА

(48/253019)

26. де цем бра пре ми нуо је наш во ље ни отац и де да

СЛА ВО МИР НИН КОВ

1932–2017.
ма ги стар ве те ри не

Ње го ви нај ми ли ји

(142/253220)
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ГО РАН ГРА БУН ЏИ ЈА

1991–2017.

Спа вај мир но си не мој

На те бе мај ка ми сли ми ло мо је

Оног да на ка да скло пи очи

Мај ка ће код те бе си не до ћи.

Спа вај мир но си не мој

на те бе отац ми сли ми ло мо је

Јед ног да на кад зо ра за ру ди

твој ће отац до ћи да те бу ди.

Не у те шни отац БРАН КО, мај ка ГОР ДА НА 

и се стра ЗЛА ТА

(93/253014)

По след њи по здрав не пре жа ље ном Го ра ну

ГО РАН ГРА БУН ЏИ ЈА
ро ђен 28. IV 1991 – пре ми нуо 19. XII 2017.

Не у тје шни: ђед ДРА ГАН ГРА БУН ЏИ ЈА, ба ка НА ДА, 

стриц РО БЕРТ, ЛУ КА и ДА НИ ЈЕ ЛА

(42/253000)

По след њи по здрав не пре жа ље ном ку му

ГО РА НУ ГРА БУН ЏИ ЈИ

са не мер љи вим бо лом ку мо ви: ДРА ГАН ЦВЕТ КО ВИЋ, 

ПА ВЛЕ, ЈЕ ЛИ ЦА, ТА МА РА и ку ма АНА

(43/253000)

По след њи по здрав не пре жа ље ном уну ку Го ра ну Гра бун џи ји 

ГО РАН ГРА БУН ЏИ ЈА
28. IV 1991 – 19. XII 2017.

С не из мер ним бо лом, до жи вот но не у те шна 

ба ка НА ДА ТАР БУК
(44/253033)

ГО РАН ГРА БУН ЏИ ЈА

Не из мер но те твој ма ли рат ник во ли, твој

од ла зак ће за у век да бо ли!

Се ки ца ЗЛА ТА

(108/253149)

Мом син чи ћу

ГО РАН ГРА БУН ЏИ ЈА
28. IV 1991 – 19. XII 2017.

Око мо је пла во нај леп ше на све ту, ду њо мо ја ми ри сна,

пу туј са да сво јим ан ђе о ским кри ли ма не бе ским про стран ством до
свих ме ста на ко ја си же лео да одеш – до Лон до на, до Ја па на, до
Иби це... По гле дај нас са ви си на и по да ри нам сна ге да иде мо тво -
јим пу тем и оства ри мо што си пла ни рао. А ве ли ки су би ли тво ји
пла но ви, по ша љи нам знак ка ко да то ура ди мо јер не знам хо ће мо
ли зна ти и уме ти без те бе. 

Нај ви ше те во ли тво ја ма ма

(116/253157)

ГО РАН ГРА БУН ЏИ ЈА

1991–2017.
Љу ти смо на суд би ну што ни смо има ли

ви ше вре ме на с то бом. Али нас и те ши

што смо вре ме ко је смо про ве ли за јед но,

про ве ли искре но и срећ но.  Хва ла ти на

то ме што зна мо да си нас во лео. Жи ве ћеш

и во ле ће мо те док се по но во не срет не мо.

Спо кој но спа вај. По чи вај у ми ру ис кре ни

при ја те љу.

МИ ШЕЛ и ТИ ЈА НА

(110/253150)

ГО РАН ГРА БУН ЏИ ЈА

1991–2017.

По чи вај у ми ру дра ги Го ра не.

По ро ди ца ГА ВРИ ЛО ВИЋ
(111/253150)

По след њи по здрав не пре жа ље ном 

ГО РА НУ
Тет ка БРАН КА КУ ТЛИЋ, се стра ЈЕ ЛЕ НА 

и брат ЗОРАН КУ ТЛИЋ 

(92/253113)

По след њи по здрав 

ГО РА НУ

од по ро ди це ПУ ТИЋ

(134/253192)

По след њи по здрав 

ГО РА НУ 

ГРА БУН ЏИ ЈИ

од по ро ди це 

ГА ЛА ТИ НО ВИЋ

(135/253192)

По след њи по здрав 

ГО РА НУ 
ГРА БУН ЏИ ЈИ

од Н. ЛИ ШИН 
и Н. БЈЕ ЛОШ

(136/253193)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по мен на шем мла дом ком ши ји

ГО РА НУ ГРА БУН ЏИ ЈИ

Ста на ри ком ши је у Ду нав ској број 6

(35/252992)

ГО РАН ГРА БУН ЏИ ЈА

Хва ла ти за сва ки за гр љај.

Хва ла ти за сву сре ћу. 

Хва ла ти за све.

...за све што до ла зи, не до ста јеш.!

Тво ја љу бав

(109/253150)

По след њи по здрав

ГО РА НУ ГРА БУН ЏИ ЈИ
не пре жа ље ном при ја те љу.

НЕ МА ЊА ВР БА ШКИ

(115/253157)

По след њи по здрав Жек су

ЖЕЉ КО СТОЈ КОВ ЖЕКС

1992–2017. 

По чи вај у ми ру бра те.

Од дру га ра из Пан че ва

(141/253218)

СЛА ВО МИР НИН КОВ

По след њи по здрав дра гом ко ле ги 

од ко лек ти ва „Ли бе ро” д. о. о. Пан че во

(143/253222)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги

БЛА ГО ЈУ ДИ МИ ЋУ

Ко лек тив ЈКП „Зе ле ни ло” Пан че во
(123/ф)

По след њи по здрав за о ви

МА РИ ЈИ 

ЖИВ КО ВИЋ

С по што ва њем сна ја

АНА КЛИН КО

(82/253099)

По сле ду ге и те шке бо ле -

сти пре ми ну ла је на ша

дра га

МА РИ ЈА

ЖИВ КО ВИЋ

1939–2017.

Са хра на је оба вље на 25.

де цем бра 2017, на Но -

вом гро бљу.

Ожа ло шће ни: ћер ка

ВЕ РА и брат АДАМ 

с по ро ди цом

(95/253119)

По след њи по здрав дра гој

се стри и тет ки

МА РИ ЈИ 

ЖИВ КУ

дипл. еко но ми ста

5. XI 1947 – 21. XII 2017.

Од се стре СУ ЗИ, 

КА ТИ ЦЕ и СА ВЕ ТЕ 

и по ро ди це БЕ ЛУ 

и СТА НИ ШКО ВИЋ.

По чи вај у ми ру. 

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

(4/252940)

На шем во ље ном

ДРА ГА НУ 

РА ДО ВА НО ВИ ЋУ

дипл. гра ђе вин ском 

ин же ње ру

26. XII 1959 – 25. XI 2017.

да ва ће мо че тр де се то -

днев ни па ра стос у сре ду,

3. ја ну а ра 2018. го ди не, у

11 са ти, на Но вом гро бљу

у Пан че ву.

Ожа ло шће не по ро ди це

ЖИВ КО ВИЋ 

и РА ДО ВА НО ВИЋ

(94/253115)

23. де цем бра 2017. на пу стио нас је наш

во ље ни

МИ ЛОШ КРА ЧУ НОВ
1943–2017.

Са хра на је оба вље на 25. де цем бра 2017,
на Но вом гро бљу у Пан че ву.

С ве ли ком љу ба вљу, по што ва њем, за хвал -
но шћу и ту гом би ће у ми сли ма и ду ши ње -
го ве по ро ди це.

Су пру га ВУ КО СА ВА, син ДУ ШАН, ћер ка
БИ ЉА НА, уну ци ЈО ВАН, ИВА НА 

и ДУ ШАН, сна ја БО ЈА НА и зет СА ША

(114/253154)

МИ ЛОШ 

КРА ЧУ НОВ

1943–2017.

Дра ги де да би ћеш увек у

на шим ср ци ма и ми сли ма.

По ро ди ца ВА СИ ЉЕ ВИЋ

(66/253059)

По што ва ном

ПЕ ТРУ СЕФ КЕ РИН ЦУ

1954–2017.

По след њи по здрав ко ле ги 

од рад ни ка Оде ље ња за ван ред не 

си ту а ци је у Пан че ву

(57/253039)

По след њи по здрав дра гом бра ту

ПЕ ТРУ СЕФ КЕ РИН ЦУ

1954–2017.
Од се стре ЦИ ЦЕ с по ро ди цом

(117/253159)

Са жа ље њем оба ве шта ва мо по ро ди цу и

при ја те ље да је наш

ПЕ ТАР СЕФ КЕ РИ НАЦ

1954–2017.
тра гич но из гу био жи вот 23. де цем бра

2017. го ди не.

Ис пра ћај за кре ма ци ју ће се оба ви ти на

Но вом гро бљу у Бе о гра ду, 2. ја ну а ра 2018.

го ди не, у 12 са ти.

Ожа ло шће ни: су пру га ЈЕ ЛЕ НА, 

син НИ КО ЛА, ћер ке МА РИ ЈА и МИ ЛА НА

и зет ДУ ШАН

(125/253178)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав дра гом и по што ва ном

чи ка БО ШКУ 

Хва ла вам на све му.

ЈА СМИ НА и БЕ БА с по ро ди ца ма
(29/252985)

Оста ће те за у век у на шим

ми сли ма и ср ци ма

БО ШКО 

ВУ ЧИ НИЋ

По ро ди це 

ГАР ДИ НО ВАЧ КИ 

и ЗЛАТ КО ВИЋ

(54/253034)

По след њи по здрав

БО ЖИ ДА РУ ВУ ЧИ НИ ЋУ

од ДУ ША НА и ЗО РИ ЦЕ

(72/253074)

По след њи по здрав дра гом ком ши ји

БО ШКУ ВУ ЧИ НИ ЋУ

од по ро ди ца ГР БИЋ, ГРУ ЈИЋ, ЂО КО ВИЋ,

ЖИ ВА НОВ, МИ ЛЕ У СНИЋ, НИ КО ЛАШ,

РА ДУЈ КО, КУЗМАНОВ и ШИ МИЋ

(87/253104)

С ве ли ким бо лом на Све тог Ни ко лу опро сти ли смо се од

на шег Зо ра на из Ба нат ског Бре стов ца

ЗО РАН СА МАР ЏИЋ
25. XI 1961 – 17. XII 2017.

„На род су ди, а Бог пре су ђу је”

А Бог је хтео да те при ми у Цар ство не бе ско, на твој кр ште -

ни дан и кр сну сла ву, да осе тиш Бла гост Бож ју, у од но су

на су ро вост на род ну.

По чи вај у ми ру у Цар ству не бе ско ме.

Веч но ожа ло шће ни: мај ка РА ТО МИР КА, брат ГО РАН 

и сна ја СНЕ ЖА НА
(112/253151)

ЗО РАН 

СА МАР ЏИЋ

По след њи по здрав од

при ја те ља ИВА НА 

ЛА ЗИ ЋА с по ро ди цом

из Омо љи це

(22/252953)

21. де цем бра 2017. го ди не из не на да је пре ми нуо наш дра ги

МИ ХАЈ ЛО Иван КО СО ВАЦ

1938–2017.

Са хра њен је 22. де цем бра 2017. го ди не на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Се ћа ње на ње го ву до бро ту  и пле ме ни тост у сво јим ср ци ма веч но

ће чу ва ти: ћер ка ИВА НА ВИ ДА, зет ВЛА ДИ МИР, уну ци ИВАН 

и ЈО ВАН, се стра ЗО РА НА НИ КИЋ, се стри чи на БИ ЉА НА и при ја

КА ТИ ЦА ВИ ДА

(31/252988)

22. де цем бра 2017, у 83. го ди ни жи во та, на пу стио нас је наш во ље -

ни та та и де да

БО ЖИ ДАР ВУ ЧИ НИЋ

1935–2017.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

За хвал ни што смо те има ли, с љу ба вљу и по што ва њем 

кћер ке НА ТА ША и СВЕ ТЛА НА и уну ци ИГОР, АН ДРЕ ЈА, 

БО РИС и ДА НИ ЛО

(67/253065)

С ту гом се опра штам од

дра гог и по што ва ног зе та

БО ЖИ ДА РА

ВУ ЧИ НИ ЋА

1935–2017.

Жа ли га ОЛ ГА 

КЕ ЗУ НО ВИЋ

(68/253065)

ИШТВАН СИЧ

По след њи по здрав дра гом бра ту од се стре ВЕ РЕ

(10/252954)

ИШТВАН СИЧ
25. V 1949 – 22. XII 2017.

Ре кли су нам да си умро... Ка ко, ка да ди шеш кроз све нас?

Пу но нам не до ста јеш... 

Хва ла што си жи вео за нас!

Ожа ло шће ни: ћер ке БО ЈА НА, ВЕ РА, САН ДРА и ЛИ ДИ ЈА

и син ДЕ ЈАН, зе то ви МА ЦЕ, ДЕ ЈАН и ВЛА ДА, 

сна ја МИР ЈА НА, уну ци БОГ ДАН, АЛЕК СА 

и уну ке ЛА НА и ХЕ ЛЕ НА
(15/252963)

По след њи по здрав на шој дра гој

РУ МЕ НИ КО ЦЕ ВИЋ

1947–2017.

С ве ли ком љу ба вљу и ту гом ћеш жи ве ти у

на шим ми сли ма.

По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Су пруг МИ ЛЕ, ћер ка ДУ ШКА 

и син ЂУ РИ ЦА с по ро ди цом

(49/253026)

По след њи по здрав на -

шој дра гој ба ки ци

РУ МЕ НИ 

КО ЦЕ ВИЋ

Тво ји: уну ци ДУ ШАН и

ЈО ВА НА с по ро ди ца ма,

МАР КО, СЛАВ КО 

и ИВА НА

(50/253026)

По след њи по здрав за у -

век во ље ној и ни ка да

пре жа ље ној се стри

РУ МЕ НИ

Твој брат МИ РЕ 

и се стра ЗО РИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(51/253002)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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МА РИ КА СТО ЈА НО ВИЋ
4. VIII 1950 –  23. XII 2017.

Дра га ма ма,

хва ла ти,  што си све ове го ди не би ла  са на ма.

Хва ла што си би ла љу бав, раз у ме ва ње, си гур ност и ра дост...

Хва ла што си за сва ки про блем има ла ре ше ње...

Ха ла за сва ку реч, до дир, по љу бац...

Од мо ри се ма ма! По чи вај у ми ру.

Са на ма ћеш жи ве ти и да ље, у на шим ми сли ма, ср ци ма и сно ви ма...

Во ли мо те бес крај но!

Ћер ке СЛА ЂА НА и ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди ца ма

(39/252997)

По след њи по здрав

МА РИ КИ 

СТО ЈА НО ВИЋ

ВЕ РА и ЉУ БО МИР 

МИ РИЋ

(55/253037)

СТЕ ВАН БУ РА

1954–2017.
По след њи по здрав ку му.

ДУ ШИ ЦА и ЗО РАН 

(73/253076)

По след њи по здрав 

АНИ ЦИ 

ТРИ МОВ СКИ

1933–2017.

Син СТАН КО

(118/253164)

СТЕ ВАН БУ РА

1954–2017.

Дра ги мој Сте ва не,  ан ђе -

ли не ка те чу ва ју.

Тво ја су пру га АН КА

(120/253170)

По след њи по здрав ку му

СТЕ ВА НУ

од ку мо ва АЦЕ и БЕ БЕ 

с по ро ди цом

(121/253170)

По след њи по здрав дра -

гом

СТЕ ВА НУ

од по ро ди ца 

АБА ЗО ВИЋ, ПО ПО ВИЋ

и ДА ВИ ДО ВИЋ

(122/253170)

По след њи по здрав ку му

МИ ЛА НУ 

ДЕН ЧА НУ

од МИ МЕ и СНЕ ЖЕ 

РЕ ПА ЈИЋ

(124/253176)

По след њи по здрав

ДРА ГО МИ РУ АР СИ ЋУ АР СИ

Ко лек тив DOO „PAN-LEDI” ПАН ЧЕ ВО
(132/ф)

По след њи по здрав

ВЕ РИ БА ТАН ЧЕВ

1931–2017.
Од си на СР БИ СЛА ВА и ћер ке СВЕ ТЛА НЕ с по ро ди ца ма

(133/253190)

Наш дра ги

ЉУ БО МИР ТО МИН
пре ми нуо је у 84. го ди ни.

Са хра на ће се оба ви ти 29. де цем бра 2017, на Но -

вом гро бљу, у 13 са ти.

С љу ба вљу и по што ва њем: су пру га СТО ЈАН КА,

се стри чи на БРАН КИ ЦА, зет МИ О ДРАГ, унук

АЛЕК САН ДАР и по ро ди це  ТО МИН, НЕ ЦИН

и ЛА КО ВИЋ
(139/253215)

Про шло је пет го ди на од смр ти на шег оца

ВЕ ЛИ МИ РА СТА НИ ШИ ЋА

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(86/ф)

СЕ ЋА ЊЕ

ПА ВЛЕ 

ЈО ВА НО ВИЋ

13. I 2011 – 13. I 2018.

По до бро ти те пам ти мо,

с по но сом спо ми ње мо, а

у ср ци ма но си мо.

Тво ји нај ми ли ји

(119/253156)

6. ја ну а ра 2018. го ди не

на вр ша ва се три де сет го -

ди на од смр ти мо га та те

ТО МЕ ТО МИ ЋА 

18. VI 1937 – 6. I 1988.

Увек у се ћа њу сво је

ћер ке РАД МИ ЛЕ

(126/253181)

Се ћа ње на на ше нај ми ли је

ТМУ ШИЋ

БЛА ГО ЈЕ    ВЕ СЕ ЛИН    ЗОРИЦА

1998–2017. 2000–2017.                2015–2017.

Не по сто ји вре ме ко је укла ња бол...

ни ти вре ме мо же из сно ва укло ни ти оно што но ћу ср це са ња.

Нај те жа је успо ме на...

Нај те же је ка да ти не до ста је не ко, а знаш да се вра ти ти не ће...

По ро ди ца ТМУ ШИЋ
(131/ф)

ЉУ БА 

СУ ВА ЧАР

Про шло је по ла го ди не

от ка да ни си с на ма. 

Не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(140/253216)

Дра ги и ни кад не пре жа ље ни

ВЛА ДИ МИР БИ САК
25. VI 1998 – 30. XII 2016.

Про шла је го ди на, ал ти ћеш оста ти ве чи то у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(144/253223)

По след њи по здрав на шем бра ту

ДРА ГА НУ АР СИ ЋУ

Тво ји: ЉУ БО, СЛАВ КО 

и ЦИ ЦА с по ро ди ца ма
(85/ф)

На шој дра гој

тет ка ЂУ ЂИ
од МА РИ НЕ, МИ ЛИ ЦЕ

и СЛА ЂА НА

(25/252981)

24. де цем бра 2017. пре ми нуо је наш дра ги

ДРА ГО ЉУБ РАТ КО ВИЋ ДРА ГАН
Ожа ло шће ни: су пру га ПЕ ТРИ ЈА, ћер ка ДРА ГА НА, зет

ГО РАН и уну ци ЛУ КА, АН ДРЕ ЈА и АЊА

(113/253153)

25. де цем бра на пу стио

нас је наш во ље ни

ПЕ ТАР МУ ЛИЋ

1930–2017.
За у век ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Син ДРА ГАН

и ћер ка ЈУ ЛИ ЈА НА 

с по ро ди ца ма

(146/253231)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

РА ДЕ 

ВУ КА ШИ НО ВИЋ

9. I 2014 – 9. I 2018.

За у век у на шим ми сли ма.

Су пру га ВЕ СНА и ћер ка

ИВА НА

(30/252487)

9. ја ну а ра 2018. го ди не

на вр ша ва ју се че ти ри го -

ди не од смр ти на шег

РА ДЕ ТА 

ВУ КА ШИ НО ВИ ЋА

1952–2014.

Док год те се се ћа мо жи -

ве ћеш са на ма.

Син ИГОР, сна ја ВЕ СНА

и унук НИ КО ЛА

(59/253042)

30. де цем бра на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко

ни је с на ма на ша ма ма, ба ка и пра ба ка

НЕ ВА ВОЈ КА
1933–2017.

То га да на у 12 са ти, на Ка то лич ком гро бљу у
Пан че ву да ва ће мо па ра стос.
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо те у на шим се -
ћа њи ма.

Тво ји: син ЖАР КО, сна ја ГОР ДА НА, уну ке 
МИ ЛЕ НА и МИР ЈА НА с по ро ди цом

(58/253041)

НИ КО ЛА 

РА ШИЋ

3. I 2008 – 3. I 2018.

Де сет го ди на је про шло,

про ћи ће и век, али у ср -

ци ма на шим оста јеш за -

у век.

Се стра МА РА 

и зет СР БА с по ро ди цом

(60/253044)

БРА НИ СЛАВ

РА ДИ ВО ЈЕВ

БА НЕ

3. I 1979 – 3. I 2018.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(62/253052)

30. де цем бра 2017. го ди не, у 11 са ти, на

гро бљу у Ба нат ском Но вом Се лу, одр жа ће -

мо че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

ВЕ СИ ЛА ЗА РЕ ВИЋ
Бес крај но хва ла за све што си нам не се -

бич но пру жа ла.

Успо ме ну на те бе, са пу но љу ба ви 

и по што ва ња, чу ва ће тво ји нај ми ли ји: 

су пруг ЈО ВО, ћер ка РАД МИ ЛА, син 

РА ДО МИР, сна ја КРИ СТИ НА, уну ка 

ЈО ВА НА и унук МА ТЕ ЈА

(74/253084)

8. IX 1940 – 5. I 2015.

МИ ЋА 

СТАН КО ВИЋ

Жи ве ћеш веч но у мом

ср цу, али ту га и бол оста -

ју до кра ја жи во та.

Тво ја су пру га РУ МЕ НА

СТАН КО ВИЋ 

из Гло го ња

(76/253088)

8. IX 1940 – 5. I 2015.

Дра ги та та, ево и три го -

ди не про ђе.

Тво ја во ље на ћер ка

ЗЛА ТА и зет ЗО РАН

СТАН КО ВИЋ

(75/253088)

У уто рак, 2. ја ну а ра 2018. го ди не, у 11 са ти, обе -

ле жа ва мо  че тр де се то днев ни по мен на Но вом

гро бљу на шем дра гом

ЗО РА НУ ТО ДО РО ВИ ЋУ
1967–2017.

Увек си био и оста ћеш део нас.
Тво ја ма ма РАТ КА, та та ЗА РЕ, су пру га 

МИ ЛЕ НА, син ЛУ КА, ћер ка МИ ЛИ ЦА, брат 
ДЕ ЈАН, сна ја ИСИ ДО РА и бра та ни ца МА ША

(77/253092)

Пе то го ди шњи по мен

НЕ НАД ЗЕНГ
29. XII 2012 – 29. XII 2017.

Не шо, не ма да на да не по ми сли мо на те бе.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји
(78/253093)

5. ја ну а ра ро ђен дан је

ВЕ РИ 

НИ КО ЛИЋ 

МА ЈИ

Ма јо, ти си увек са ма -

мом ЖИ ВА НОМ и тво -

јим си ном ИГО РОМ

Во ли мо те.

(53/253031)

У пе так, 29. де цем бра

2017, у 11 са ти, у  цр кви

Ус пе ња пре све те Бо го -

ро ди це, да ва ће мо че тр -

де се то днев ни по мен на -

шем дра гом оцу

ПЕ ТРУ 
ДО БРИ ЋУ

Ћер ке СВЕ ТЛА НА 
и ТА ЊА с по ро ди ца ма

(102/253137)

30. де цем бра 2017. на вр ша ва се го ди ну

да на от ка да си ме из не на да на пу стио

СТЕ ВАН СОМ БО РАЦ

Не ма ју тра, не ма да на да ни си сам ном. Ни

све су зе све та, ни све ре чи уте хе не мо гу

да убла же бол ко ју осе ћам.

С по но сом чу вам се ћа ње на те бе.

С не из мер ном љу ба вљу 

тво ја ћер ка МА РИ ЈА НА

(104/253139)

2. ја ну а ра 2018. на вр ша -

ва се осам го ди на од смр -

ти мо је На не

ВИ ДЕ 

НЕ РАН ЏИЋ

По не кад у сно ви ма, увек

у ми сли ма и при ча ма.

Уну ка МА РИ ЈА 

с по ро ди цом

(105/253148)

4. ја ну а ра 2018. на вр ша -

ва се осам го ди на од смр -

ти мог Де ке

СИ МЕ 

НЕ РАН ЏИ ЋА
По не кад у сно ви ма, увек

у ми сли ма и при ча ма.

Уну ка МА РИ ЈА

с по ро ди цом

(106/253148)

У суботу, 30. децембра

2017, даваћемо годишњи

помен нашој драгој

МИЦИ

ЈАГОДИЋ

Година је прошла, а туга

и бол не пролазе.

Твоји: МАЈА, ЗОРАНА,

ЈЕЛЕНА и ЗОРАН

(127/252128)

На вр ша ва се го ди на од

смр ти мо је дра ге се стре

МИ ЦЕ 

ЈА ГО ДИЋ

Вре ме про ла зи, али бол и

ту га оста ју.

Твој ЦА НЕ с де цом

(128/253128)

Дра га на ша

МИ ЦО

Про шла је го ди на от ка ко

си оти шла. У на шим ср -

ци ма ћеш жи ве ти за у -

век.

По ро ди це АЛО БИЋ 

и РА ДЕН КО ВИЋ

(129/253128)

7. ја ну а ра 2018. да је мо де се то го ди шњи по -

мен на пра во слав ном гро бљу у Стар че ву

МО МИР НЕ ЂИЋ

1970–2008.
Во ље ни наш Бе ба не, те шко је стег ну ти ср -

це да се не це па, ду ша да не па ти, су зе да

ста ну и не те ку. Тво ју до бро ту ни кад не

мо же мо за бо ра ви ти, куд год да кре не мо,

ти си уз нас и на шим ср ци ма.

Тво ји: ма ма ЈЕ ЛЕ НА, отац ВИ ДО ЈЕ, 

су пру га СЛА ЂА НА, кће ри ТИ ЈА НА 

и ЈО ВА НА и се стра СА ЊА с по ро ди цом

(130/253126)

30. де цем бра 2107. у 12

са ти,  на Но вом гро бљу,

да је мо го ди шњи по мен

ВЛА ДИ МИР

РУ ДИ НАЦ

Су пру га МА РИ ЈА, ћер ке

СНЕ ЖА НА 

и СВЕ ТЛА НА

с по ро ди ца ма

(137/253201)

Во ље ни наш

СЛАВ КО БЕК СЕ ДИЋ
2012–2017.

Про шло је пет го ди на от ка ко си нас на пу -

стио. Крај је де цем бра и твој ро ђен дан.

Љу бав је ве ли ка, ту га иста. 

Тво ји: МИ ЛЕ НА, НА ЂА и СЛА ВИ ША

(138/253207)

5. ја ну а ра  је ше сто ме сеч ни по мен

ДА НИ ЦИ БА ДА ЛОВ СКИ
про фе со ру у пен зи ји

Ма ма, мно го ми не до ста јеш.

РО СА НА, ДА НИ ЦА и МИ ЛОШ ТО ПА ЛО ВИЋ
(145/253228)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

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

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО САВ ЛА ЗИЋ МИ ША
17. III 1951 – 28. XII 2005.

Не до ста јеш нам.

Су пру га РУ ЖИ ЦА и си но ви ЖЕЉ КО и ДАР КО 

с по ро ди ца ма
(12/252955)

У су бо ту, 30. де цем бра, у 10.30 на Но вом гро бљу, одр -

жа ће мо по лу го ди шњи по мен на шем дра гом

АЛЕК САН ДРУ ЂЕР ФИ ЈУ

АЦИ
21. IX 1975 – 3. VII 2017.

Вре ме про ла зи, ту га и бол не пре ста ју.

За у век те но си мо у ср цу и ми сли ма.

Тво ја се стра ОЉА и брат МИ ЛАН с по ро ди ца ма

(14/252962)

Тро го ди шњи по мен

ЗО РИ ЦА 

НА КОН ЧИЋ

Чу ва мо те у ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(18/252967)

ПО МЕН

ЗО РИ ЦА 

НА КОН ЧИЋ

Три ту жне го ди не от кад

ни си с на ма.

Тво ји: МИ ЛОШ 

и БАЦ КО

(19/252971)

МАР КО МА РИЋ

2010–2018.

За све што до ла зи, не до -

ста јеш...

(24/252980)

Го ди на да на от ка ко ни је

с на ма

ЉИ ЉА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Ту гу ју за то бом: отац

РА ДЕН КО и брат 

ЗЛАТ КО с по ро ди цом

(26/252982)

Го ди на да на от ка ко ни је

с на ма

ЉИ ЉА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Ту гу је за то бом се стра

ВЕ РА с по ро ди цом

(27/252982)

ЉИ ЉА НА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Снај ка, веч но ћеш жи -

ве ти у на шим ср ци ма.

РА ДЕ, МИ РА, ДУ ШАН 

и МА РИ ЈА

(52/253029)

По све ће но дра гом оцу

МОМ ЧИ ЛУ 

КО РА ЊИ ЋУ

1953–2012.
По сле твог од ла ска на
веч ни по чи нак све ми се
сру ши ло. Бог те је узео,
али те не мо же во ле ти
ви ше од ме не.

Ћер ка НА ДА

(56/253038)

30. де цем бра 2017, у 11

са ти, го ди шњи по мен

ЈЕ ЛИ ЦА 

НИ КО ЛИЋ

Чо век ни је ка мен. Све

про ла зи, са мо ту га и

успо ме на оста ју.

Су пруг БРАН КО

(69/253070)

ЉИ ЉА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
Са мо вре ме про ла зи, се ћа ње ту га и бол оста ју у на ма ко -
ји смо те во ле ли.

Од де ве ра ЉУ БЕ и је тр ве ЈО ВАН КЕ 
и СЛА ВИ ЦЕ с по ро ди цом

(70/

Шест ме се ци бо ла ко ји не пре ста је. Ни ка да те не ће мо

за бо ра ви ти

МИ ЛИ ЦА ГР ЧИЋ
МИ ЈА, КИ КА, ЈЕ ЛА и СНЕ ЖА

(79/253094)

МИ ЛИ ЦА ГР ЧИЋ
Не до ста ју ми на ши раз го во ри, твој ху мор, тво ји са ве ти.

Сва ки дан без те бе је све те жи. Чу вам те у ср цу за у век.

БО ЈА НА и МИР КО

(80/253095)

АЛЕК САН ДАР

ЂЕР ФИ

Ан ђе ле мој нај леп ши,

вре ме про ла зи, али љу -

бав и се ћа ње на те бе не -

ће ни ка да. За у век ћеш

би ти у мом ср цу.

Тво ја БИ КИ ЦА

(81/253096)

Ту жна и бол на го ди на про ла зи 

ЉИ ЉА НА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
23. XI 1949 – 10. I 2017.

Ка жу вре ме ту гу бри ше, ал ту ге и бо ли је све ви -

ше. Знаш ко ли ко смо те во ле ли, а са мо да знаш

ко ли ко нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг НИ КО ЛА, ћер ка БИ ЉА

и твој ЦО ЛЕ
(88/253106)

Пла чем и пла ка ћу...

ЉИ ЉА НА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Мај ко мо ја, во ли те ћер -

ка тво ја. 

Во ле ла бих да те ви дим

сад... да ти при чам бо ли

мо је, да ми да јеш са ве те

сво је.

Мај чи це у ср цу те но сим

и с то бом се по но сим.

Тво ја ћер ка

(89/253106)

МИ ЛАН 
ЈА КИ МОВ СКИ

Де вет го ди на ту жног се -
ћа ња.

Су пру га с де цом

(97/253124)

У су бо ту, 30. де цем бра 2017. го ди не, на Но вом гро бљу, у 11.30, да је мо

де ве то го ди шњи по мен на шем дра гом си ну и бра ту Ца ле ту

ЦА ЛЕ СТЕ ФА НО ВИЋ
26. VI 1993 – 31. XII 2008.

Дра ги Ца ки, ан ђе ле наш и да ље си јаш.

Тво ја све тлост до бро те оста ла је да  нам зра чи.

Ни кад пре жа љен и за бо ра вљен.

Тво ји: та та ЦА ЛЕ, ма ма ОЉА, се стре СА НЕ ЛА, АЛЕК САН ДРА 

и се стрић СТЕ ФАН

(101/253134)

3. ја ну а ра 2018. го ди не на вр ша ва се го ди на от -

кад нас је на пу стио наш дра ги

МИ ЛО РАД ЛУ КИЋ
5. II 1945 – 3. I 2017.

С љу ба вљу у сво јим ср ци ма, од за бо ра ва, чу ва ју

те тво ји нај ми ли ји

По ро ди ца
(103/253138)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ТО МИЋ

СА ВА                 ВЕ ЛИ МИР

1937–2014. 1938–1994.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

вас.

Ћер ке НА ДА и ЉИ ЉА с по ро ди ца ма
(96/ф)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

На вр ша ва се че тр де сет

да на от ка ко нас је на пу -

стио наш

ДО БРИ ВО ЈЕ
ЛА ЗИН БО БА

Во ли мо те и чу ва мо од
за бо ра ва.

Тво ји: отац АН ЂЕЛ КО 
и брат МИ ЛЕ 
с по ро ди цом

(3/252938)

3. ја ну а ра је че тр де сет

ту жних да на.

ДРА ГА НУ 

МИ ЛЕВ СКОМ

МУ СИ

Увек ће мо те во ле ти.

Су пру га, син, мај ка 

и брат

(21/252972)

СЕ ЋА ЊЕ

ВА СИЋ

БЛА ГО ЈЕ           РА ДЕН КА

29. XII 2016 – 2017. 2013–2017.

Нај дра жи ни кад не уми ру, ва ша де ца вас во ле

за у век.

ЗО РАН, МИ ЦА и МИ ЛО РАД с по ро ди ца ма
(32/252996)

ВА СИЋ

БЛА ГО ЈЕ             РА ДЕН КА
2016–2017.                        2013–2017.

29. де цем бра је го ди на ка ко си нас на пу стио та -

та. Мир си на шао по ред ма ме, без ко је смо ево

пе та го ди на.

По чи вај те у ми ру дра ги ро ди те љи.

С љу ба вљу ћер ка МИ ЛЕ НА с по ро ди цом
(33/252989)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко ни си с на ма

ДУ ШИ ЦА ДА НИ ЛУ ДИС

Мно го нам не до ста јеш.

Су пруг и ћер ка с по ро ди цом
(34/252991)

Оба ве шта ва мо при ја те ље и род би ну да ће се 30. де цем -

бра, у 12 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу одр жа -

ти че тр де се то днев ни по мен на шем во ље ном

НИ КО ЛИ ША ПО ЊИ ЋУ БА ТИ
У ср цу те чу ва ју тво ји нај ми ли ји

(36/252993)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

КРАЊЦ

ХЕР БЕРТ                    ЕМА
1911–1989. 1915–1993.

С по што ва њем си но ви с по ро ди ца ма
(37/252995)

29. де цем бра на вр ша ва ју се три бол не и

ту жне го ди не от ка ко нас је на пу стио наш

во ље ни син, отац и унук

ПРЕ ДРАГ ДЕ ЛИЋ

1979–2014.
Во ље ни ни кад не уми ру.

Увек ћеш жи ве ти у на ма ан ђе ле наш, не -

до ста јеш нам пу но.

Веч но ће те во ле ти твој син ОГ ЊЕН, 

отац МИ О ДРАГ, мај ка МАР ГИ ТА 

и тво ја БАЈ КА

(40/252999)

Го ди на за го ди ном, а ја и

да ље ту жан

РУ ЖИ ЦА

ЋОЈ БА ШИЋ

27. XII 1999 – 27. XII 2017.

Нај бо љој мај ци на све ту.

Син МИ КА И ЛО 

с по ро ди цом

(44/253005)

Се ћа ње на ро ди те ље

МИ ЛЕН КО ВИЋ

ДУ ШАН                     СМИ ЉА
1991–2017.                             2006–2017.

Вре ме не бри ше ле пе успо ме не.
За хвал ни син МИ ЋА

(46/253008)

СЕ ЋА ЊЕ 

ОЛ ГА БЕ ЛИЋ

29. XII 2007 – 29. XII 2017.

ЗО РИ ЦА с фа ми ли јом

(47/253014)

ЗО РАН 

АША НИН

1971–2017.
С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Тво ји: ГО РАН, 

ДА НИ ЈЕ ЛА, МИ ЛИ ЦА 

и ЈЕ ЛЕ НА

(83/253101

ЗО РАН

АША НИН

За у век ћеш оста ти у мом

ср цу и ми сли ма.

Твој отац ЛА КИЋ

(84/253101)

Го ди на за го ди ном... се дам

Се ћа ње на во ље ног та ту, су пру га, си на и
бра та

СЛО БО ДА НА СПА СИ ЋА
су ди ју Вр хов ног су да

2010–2017.

Во ље ни наш Бо бо, те шко је стег ну ти ср це да
не бо ли, ду ша да не па ти, су зе да не те ку. По
до бру те пам ти мо, с по но сом по ми ње мо и
чу ва мо од за бо ра ва – све је то љу бав.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка НЕ ДА, 
су пру га НА ДИ ЦА, ма ма МИ ЛИ ЦА 

и се стра ТА ТЈА НА

(99/253134)

СЕ ЋА ЊЕ

на на ше нај ми ли је

ЈЕ ЛЕ НУ, ДУ ША НА, ВУ КА НА 

и МИ ЛА НА
2005–2017.

Увек сте у на шим ми сли ма.

Се ћа ња су део на шег жи во та, љу бав и бол су веч ни.

По ро ди ца УЗУ НО ВИЋ

(16/1252964)

30. де цем бра 2017. на вр ша ва се че тр де сет ту жних да на от ка ко ни -

је с на ма наш дра ги при ја тељ и ко ле га

ПРЕ ДРАГ МАР КО ВИЋ ПЕ ЦА
од ко ле га: АН ЂЕ ЛИ ЋА, МИ ЛА НА, СЛАВ КА, ИЛИ ЈЕ, БА ЈЕ, ДА ЊЕ,

ТОП ЧЕ ТА, ЗМА ЈА, ЗО ФА, КУ МА НО ВИ ЦЕ, ТУ КИ ЈА, ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ

И РУ ЊЕ

(61/253044)

30. де цем бра 2017. на вр ша ва се го ди ну да на и шест го ди на, ка ко
су нас на пу сти ли на ши нај ми ли ји

БРАН КО                   ЉУ БИ ЦА БЕ КИЋ
ШУ ПИ ЦА                        ШУ ПИ ЦА

2016–2017. 2011–2017.
Оста ће те веч но у на шим ср ци ма ни ка да за бо ра вље ни
По мен ће се одр жа ти 30. де цем бра 2017, у 11.30, на Но вом гро бљу.

Ожа ло шће ни: си но ви ЗО РАН и МИ ЛАН, сна је ПА ТРИ ША 
и СЛА ЂА НА као и уну ке ДУ ШАН КА и МИ ЛА

(63/253051)

Се ћа ње на

БРАН КА

ШУ ПИ ЦУ

Увек ће мо се се ћа ти те бе

и тво је до бро те. Мно го

нам не до ста јеш.

Тво ји при ја те љи ИВАН

и СЕ ЈА с по ро ди цом

(64/253054)

26. де цем бра 2017. го ди -

не на вр ши ло се пу них

шест ме се ци од смр ти

БРАН КЕ 

ГРУ БОР

рођ. Де ле тић

1953–2017.

За у век си оста ла у на -

шим ср ци ма, ми сли ма и

бо лу.

Ма зо мо ја, мно го нам не -

до ста јеш сви ма, а нај ви -

ше ме ни и де ци.

Во ли мо те и ту гу је мо.

Тво ји: МИР КО, 

МИ ЛОШ и МАР КО

(71/253073)

27. де цем бра на вр ша ва -

ју се две го ди не от ка ко

ни је с на ма наш

БЛА ГО ЈЕ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Су пру га ЦА НА, син

МАР КО и ћер ка МА ЈА

(11/25
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

Про шло је че тр на ест го ди на од смр ти

ДУ ША НА РА И ЧЕ ВИ ЋА

Го ди не про ла зе, а бол и ту га не пре ста ју.

Тво ја де ца: СТЕ ВО, ЉИ ЉА 

и МИ РА с по ро ди ца ма
(1/252622)

СЕ ЋА ЊЕ

СВЕ ТИ СЛАВ

ИЛИЋ

2008–2018.

Вре ме про ла зи, се ћа ње и

ту га оста ју.

Ћер ка ДУ ШАН КА 

с по ро ди цом

(2/253807)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВА ПО ПОВ ЛА ЛА
1. I 2006 – 1. I 2018.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца

(5/4745)

СЕ ЋА ЊЕ

28. де цем бра је шест ту -

жних го ди на от кад нас је

на пу стио наш

АН ЂЕЛ КО 

СТО ШИЋ

РА ДА, ЗО РАН 

и НЕ БОЈ ША

с по ро ди ца ма

(6/252949)

ЂУ РА ИН ЂИН
2. I 2013.

Та мо си ти – где пти це сви ја ју гне зда...

Та мо где па да – ма ле на зве зда...

Та мо си ти – та мо је ме сто тво је,

та мо где су зе не по сто је...

Та мо си ти – где све је та ко ви со ко,

и пла во као то тво је око...

Та мо си ти – где не бо, за зе мљом пла че...

и где се во ли од све га ја че!...

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ДЕ СА, ћер ка МА ЦА,

зет ВА ЊА, унук СТЕ ФАН и уну ка НИ НА

(7/252950)

29. де цем бра 2017. го ди не, у 11 са ти, на гро бљу у Вој ло -

ви ци, да је мо че тр де се то днев ни по мен

ЂУР ЂИ НИ БА СТА
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(8/252952)

8. ја ну а ра 2018. на вр ша ва се пет ту жних го ди на
од смр ти на ше во ље не су пру ге, мај ке, ба ке и
пра ба ке

СО ФИ ЈЕ МА РИН КО ВИЋ
Јoш је дан ту жан Бо жић. На ша тр пе за оси ро ма ше -
на за тво је ме сто, али обо га ће на Ми ом и Не ром
тво јим пра у ну ка ма ко је си та ко жар ко же ле ла,
али ни си смо гла сна ге да до че каш да их ви диш. 
Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти, увек ћеш жи ве ти у
на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(9/252953)

ИЛИ ЈА СТО ЈА НО ВИЋ
29. де цем бра на вр ши ће се шест ме се ци

от ка ко је умро мој дра ги и не за бо ра вље ни

су пруг.

Мно го ми не до ста јеш дра ги мој Или ја.

Не у те шна су пру га ВЕ РА, ћер ке МИР ЈА -

НА и БИ ЉА НА и уну ци ПРЕ ДРАГ, МИ -

ЛАН и ДА РИО

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти дра ги наш

та та, де да Ла ло

(13/252958)

Ту жно се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље

МИР КО ВИЋ

МИ РА                            ЂОР ЂЕ
2000 – 8. I 2018. 2016–2018.

Ви сте у на шим ср ци ма.
Син УРОШ и ћер ка ВЕ РА

(17/252966)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ НАД ЛА ЗА РЕ ВИЋ

1989–2017.

По ро ди ца
(20/252968)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ СЕ ЛИН 

ТМУ ШИЋ

2000–2018.
Вре ме не до но си за бо -

рав, се ћа ње и успо ме не

на те бе ве чи то тра ју.

Тво ји: ДРА ГА, ДРА ГАН,

РА ДИ ЦА, АЦА и ДА ЦА

(23/252974)

4. ја ну а ра 2018. на вр ша ва ју се три го ди не од смр ти мо -

је ми ле

БО ЖА НЕ ПА НИЋ
Ја ко ми не до ста јеш.

Тво ја МЛА ДЕН КА

(28/252984)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ МИР ПУ ЖИЋ
30. XII 2007 – 30. XII 2017.

С љу ба вљу и ту гом тво ји нај ми ли ји
(38/252996)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

ОЛ ГА                 ДРА ГО СЛАВ

29. XII 2014. 11. IV 2017.

С љу ба вљу СТА НИ СЛАВ и БО РИ СЛА ВА
(45/253007)

ПО МЕН

МО РАР

ДУ ШАН    СПА СЕ НИ ЈА
1952–2005. 1957–2011.

Без об зи ра на го ди не ко је про ла зе, све оно ле по
што смо има ли, оста је  и оп ста је. 
Бри жно чу ва мо успо ме ну на вас.
Хва ла вам на све му.
С љу ба вљу и по што ва њем син НЕ ГО СЛАВ, ћер ка

ИВА НА, унук ДУ ШАН и сна ја МИ ЛИ ЈА НА
(90/253106)

2. ја ну а ра 2018. го ди не

би ће го ди на от ка да си

нас на пу стио дра ги наш

де да Ве ко

ВЕ ЛИ МИР 

НИ НИЋ

„Сви смо ми на истом пу -

ту, од ла зе ћи љу ди и јед -

ног да на, сви ће мо се

опет сре сти...”

Чу ва те од за бо ра ва.

Тво ја по ро ди ца

(91/253108)

МИР КО МОЛ НАР

2015–2018.

Го ди не про ла зе, али љу бав, се ћа ње и ту га веч но

тра ју.

Мај ка СТА НА и су пру га МИ ЛЕ НА
(98/253127)

2. ја ну а ра 2018. го ди не се на вр ша ва је да на ест

ту жних го ди на ка ко си оти шла. Дра га Ла но, веч -

но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма

МИ ЛА НА ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ ЛА НА

1980–2007.

Тво ји: ма ма ЗЛА ТА, та та ЛУ ЛЕ и се стра 

НИ КО ЛЕ ТА с по ро ди цом
(100/253132)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗАР ЈЕФ ТИЋ

2007–2018. 

Про шло је је да на ест го ди на...

С по што ва њем по ро ди ца
(107/253149)
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Грана пољо-
привреде

Симбол
иридијума

Аргентин-
ска фуд-
балска
легенда

ПРИМАЧ
СЕРВИСА

Предлог уз
инструмен-

тал

Град у
Русији

Исто тако
(скр.)

Носивост,
запремина

Име 
глумице

Алач

Престоница
Италије

Скичање

Град у БиХ

Град у
Румунији

Планина у
Србији

Скученост

Ознака за
темпо

Град у
Шпанији

Део отплате

Саставни
везник

Јужно воће

Арапска
шара

Старије
женско 

име

ОДБОЈКА-
ШИЦА СА

СЛИКЕ

Место у
западном

Срему

Јадница,
мученица

Име
Хачатуријана

Ниске, 
огрлице

Радосна
песма

Област у
Арабији

Тона

Област у
Ирану

Ићи, ходити

Лична
карта (скр.)

Одазивање

Име глуми-
це Паријети

Симбол
азота

Еманација
(скр.)

Четврти
вокал

Име редите-
ља Дијаза
(„Аватар”)

Шаргарепа
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Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985

Информације о телефонским претплатницима  . . . . 11811

Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
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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

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Овновима је ово један изузетно
напет период. Недостатак кон-
центрације може вас довести у
ситуацију да направите грешке
на послу које могу имати далеко-
сежне последице. Нова познан-
ства не обећавају и нову љубавну
причу, држите се свог партнера.

Сувише сте отворени и преду-
сретљиви, па људи често кори-
сте вашу доброту. Ипак, чува вас
нека срећна звезда, па ћете се
дочекати на ноге. Предстоји вам
повећи материјални добитак,
али и награда на послу. Партнер
има доста разумевања за вас.

Партнерски односи су већ дуже
време у кризи, а не назире се ско-
рије решење проблема. Ћутање
може бити и знак бежања од одго-
ворности, а не само прихватања.
Послови ће ићи узлазном лини-
јом, па можете очекивати повећа-
ње плате или неку награду.

Временске прилике доносе вам
проблеме с дисајним органима.
Добро размислите пре него што
направите радикалне промене у
вези с послом да на крају не
бисте извисили због лажних обе-
ћања. Повољни аспекти за поче-
так заједничког живота.

Смеше вам се добици и вреднији
поклони. Но имате чудну особину
да причате пре него што вас неко
нешто пита и све забрљате. Сми-
рите се, контролишите свој језик.
Близанци који су у вези или бра-
ку, могу очекивати стабилност, а
самци ће можда упознати некога.

Рођаци, пријатељи и познани-
ци наћи ће се ту да вам помогну
да решите своје материјалне
проблеме. Ако вам се понуди
неки додатни посао, прихватите
га обавезно. Сами Стрелчеви
имају шансу да отпочну лепу
везу са особом млађом од себе.

У периоду који је пред вама
бићете принуђени да завршите
давно започете ствари. Помало
сте нервозни, свадљиви. Обу-
здајте се у трошењу, јер се може
догодити да непотребно имате
новчане проблеме. Обуздајте
потребу за храном.

Када сви славе, ви радите.
Отвара вам се поље посла, могу-
ћа сарадња са странцима, па чак
и пут у иностранство. Шта год да
је, добро је, а реализација креће
већ после Нове године. Ослоните
се на партнера, доживећете пре-
лепе емотивне тренутке.

Болови у зглобовима пратиће
вас дуже време. Понекад су про-
мене нешто што треба да прихва-
тимо, а не да им се одупиремо.
Учествујте у свом животу као
актер, а не као посматрач. Иза-
зови постоје да им се некада одо-
ли. Чувајте оно што имате.

На великој сте животној прекрет-
ници. Не брзајте, не слушајте пре-
више шта ко прича, већ следите
инстинкт. Ако се одлучите за само-
сталан посао, добро размислите
шта у ствари желите да радите. У
вама се распаљују страст и потре-
ба да више будете с партнером.

Новац вам није проблем, али
очекујте већи прилив. Чак и на
ваше изненађење, послови ће
ићи боље од планираног. Оно
што је изгледало као пропало,
некако ће васкрснути и покрену-
ти се. Не занемарујте партнера и
не упуштајте се у паралелне везе.

Уз праву, стручну помоћ може-
те решити доста финансијских
проблема. Могућа је и позајмица
од рођака. Болови у доњем делу
леђа мало ће вас ометати у ужи-
вању у претпразничном лудилу.
Ако сте сами, спремите се за луд
новогодишњи провод.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

Добили близанце – ћерке
11. децембра: Теодору и Исидору – Анита Уршли Делалов и Стеван Делалов.

До би ли ћер ку
16. но вем бра: Ми ли ну – Ми ле на Ка ли ча нин и Иван Груба нов; 18. новембра: Софију – Катица Биро
и Бојан Стана; 24. но вем бра: Ма шу – Де ја на Ни ко лић и Зо ран Пе тро вић; 27. новембра: Неду – Ма-
рија и Зоран Жугец; 30. но вем бра: Со фи ју – Ива на Ра бре но вић Апо сто лов ски и Алек сан дар Апо сто -
лов ски, Чар ну – Ми о ми ра Ран ко вић Пе кез и Зо ран Пе кез; 1. де цем бра: Ка та ри ну – Ве ри ца и Жељ -
ко Бо жић, Ксе ни ју – Гор да на и Де јан Ши пош, Злат ку – Та ња и Па вел Ла бат, Уну – Божана и Дарко
Петров, Софију – Весна Божић и Зоран Стефанов; 4. де цем бра: За ру – Дра га на и Лу ка Ма ти је вић,
Ан ђу – Ми ли ца Ста мен ко вић и Иван Ми ло ва но вић; 5. децембра: Мињу – Нина Ановић и Звездан Јо-
вановић; 6. де цем бра: Јо ва ну – Сла ви ца и Јо ван Жар ков, Ан ђе лу – Кри сти на Ни ко лић и Сти вен Ра -
ду; 7. децембра: Елину – Мирјам Ђерђ и Ласло Ђулај; 8. де цем бра: Ду њу – Ма ри ја Ла зић и Са ва
Плав кић, Клару – Мирјана Међа и Славиша Угљеш; 9. де цем бра: Ду њу – Ма ри ца и Да рио Кр стић,
Анђелину – Адријана Мањеску и Милан Мерђан, Валерију – Катарина Клебец; 11. де цем бра: Са ру –
Јо ва на и Не над Ра до је вић, Ан дреу – Је ле на и Ми о драг Бра шо ван, Иву – На та ша и Дар ко Чам џић, Но-
ру – Кристина Дракшан и Милан Цветковић; 12. децембра: Николину – Марија Пап и Петар Јанко-
вић, Анђелу – Душица и Марко Васиљ; 13. децембра: Софију – Татјана и Андреја Антић, Марију –
Јелена и Бојан Брајовић; 14. децембра: Катарину – Маја и Дарко Јанков, Машу – Вјерка и Мирослав
Супек, Лару – Гордана Живановић и Милорад Бојиновић; 16. децембра: Јану – Зорица и Игор Љу-
бичић,  Анђелу – Михаела Давид Тарбук и Марко Тарбук, Уну – Јасна и Ненад Панић; 17. децембра:
Николину – Валентина и Михајло Ожеговић.

До би ли си на
10. но вем бра: Ар се ни ја – Јев ге ни ја и Мар ко Ан џић; 18. но вем бра: Алек су – Љу би ца Сто ја нов и Да -
вид Пап; 24. но вем бра: Ма те ју – Сил ви ја Бар дуц и Ми лан Илић; 28. но вем бра: Сте фа на – Са бри -
на и Јо ван Со бин; 1. де цем бра: Ву ка на – Ан дри ја на и Мар ко Мар ков, Милана – Весна Станков Бе-
чејски и Владимир Бечејски; 2. де цем бра: Во ји на – Еми ли ја и Љу би ша Ћи рић; 4. де цем бра: Сте -
фа на – Ми ли ца и Си ни ша Ми ља но вић; 5. де цем бра: Бо ја на – Де ја на и Јо ван Ка лен да рац, Данила
– Ивана Илић и Зоран Ристовски; 6. де цем бра: Ми хај ла – Та ма ра и Ми лан Ма ри чић, Ни ко лу – Та -
ња и Го ран Ма ра вић, Мар ка – Ел ви ра и Стан ко Мар ко вић, Вука – Валентина и Стефан Стошевски,
Радивоја – Јерина Џелајлија и Ђуро Гавриловић; 7. де цем бра: Сте фа на – Ду ши ца Мар ган Ста нић
и Мир ко Ста нић; 8. де цем бра: Ни ко лу – Сан дра и Не ма ња Ва сић; 11. децембра: Андрију – Ивана
Станков Калапиш и Никола Калапиш, Дарка – Александра Маравић и Никола Држајић, Алексеја –
Сања Алексић и Дејан Суба; 12. де цем бра: Да ви да – Ка ро ли на и Вла ди мир Хор ња чек, Ре љу – Ве -
сна и Ен вер Ха са но вић, Јована – Милица и Дејан Несторовски, Ђорђа – Ивана и Јосиф Оморац, Ан-
дреја – Ана и Јарослав Паленкаш, Данила – Милица и Аксентије Арсић; 16. децембра: Страхињу –
Милена и Далибор Вранић; Вука – Анђелија и Миодраг Борзановић; 17. децембра: Николу – Алек-
сандра и Дејан Јусеинов, Саву – Драгана и Владимир Парчанин, Стефана – Милица и Никола Ро-
шу, Филипа – Радмила Новаков и Игор Игњац.

ВЕН ЧА НИ

10. де цем бра: Ми о на По по вић и Не над Ста но је вић; 14. де цем бра: Ран ка Нин ко вић и Рај ко Вук че -
вић; 21. децембра: Мирјана Буква и Влајко Калкан.

УМР ЛИ

7. де цем бра: Ли за Ива но вић (1934), Де си мир Са вић (1939), Жи ван Ђу кић (1940), Иван Ада мов (2001);
8. де цем бра: Ми лан Па вло вић (1934), Ма ри ја Ро ма нов (1923); 9. де цем бра: Мир ја на Ју кић (1936),
Адам Фи зе шан (1939), Мир ја на Ра дић (1936), Мак са Мом чи ло вић (1937), Рад ми ла Клек нер (1937); 10.
де цем бра: Пре драг По по вић (1959), Ко ста Се ку лић (1954), Ви то мир Мир ков (1938), Љу бо мир То мин
(1934); 11. де цем бра: Ста ној ко Ја ћи мов ски (1955), Вла ди мир Јан ко вић (1952), Об рад Лу кић (1943),
Ма ри ја на Ву јо вић (1980), Сло бо дан Ми ле тић (1946), Пе тар Кр стић (1960); 12. де цем бра: Јо ван Са мо -
и ла (1932), Сто ја дин ка Стан ко вић (1940), Са ва Срећ ков (1953), Ми лош Ра дић (1924), Ми лан Ку пи
(1947); 13. де цем бра: Ма ри ја Ђор ђе вић (1929), Бо ри слав Жи ва но вић (1942); 14. де цем бра: Љи ља на
Ми лић (1965), Драгутин Ронаи (1928), Драгомир Арсић (1957), Аница Филоски (1932), Милан Модо-
рановић (1954); 15. децембра: Миш Павлик (1945); 16. децембра: Радојло Пешић (1961), Јован Гру-
јић (1936), Анкица Грујић (1936), Славка Крстић (1931); 17. децембра: Стојанка Тагасовић (1939),
Зоран Самарџић (1961); 18. децембра: Јелисавета Вукојевић (1930) Ђурђевка Рашајски (1940); 19.
децембра: Ана Молнар (1943), Живко Пандуров (1952); Коста Дабић (1960), Радислав Алексић
(1939), Горан Грабунџија (1991); 20. децембра: Петар Гаврилов (1939), Радислав Николић (1936),
Румена Коцевић (1947), Владан Павловић (1950), Јулијана Марковић (1929), Ковиљка Будимлић
(1937); 21. децембра: Мирољуб Мићић (1952), Драган Станковић (1968), Михајло Косовац (1938).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ана гра ми у сти ху: (1) Ва не са Меј, (2) Ени Ле нокс.

Скан ди нав ка: Рим, ски ка, Арад, Ртањ, т, Ро та, па, ара бе ска, ра до -

сни ца, Ти ја на Стој ко вић, Ла ри стан, оди ти, ода зив, Ал ба, ем, Ка ме -

рон, ка ро та.

Ви о ли ну сви ра

ле по ти ца пра ва,

MA СНЕ ВА JE за то

сва ка му шка гла ва.

АНАГРАМИ У СТИХУ

(2) ПОП-ЗВЕ ЗДА

(1) ЧУ ВЕ НА

ВИ О ЛИ НИСТ КИ ЊА

Во ле НEКИ СEЛИН Ди он,

мно ге па ли Вит ни Хју стон,

a ме ни је од свих ве ћа

поп-ико на јед на тре ћа.



Након мно го вре ме на у нашем
гра ду биће орга ни зо ван дочек
нове годи не. То ће се дого ди ти
на сасвим сигур но нај леп шем
месту за тако нешто – у Ули ци
Нико ле Тесле, која ће тим пово -
дом доби ти пра знич но име –
ули ца ново го ди шње чаро ли је.

И у дани ма пре „нај лу ђе
ноћи” Пан чев це тамо оче ку је
инте ре сан тан про грам – на
вели кој бини сва ке вече ри сме -
њу ју се кул тур но-умет нич ка
дру штва и локал ни бен до ви, а
на осам штан до ва пону ђе ни су
инте ре сант ни и уку сни про из -
во ди.

На веро ват но нај леп шој лока -
ци ји за пра знич на и дру га весе -
ла оку пља ња – у Ули ци Нико -
ле Тесле – први пут ће бити
упри ли чен јав ни про вод у „нај -
лу ђој ноћи”, што годи на ма није
био слу чај било где у гра ду.
Већ од 25. децем бра на том
поте зу поста вље на је бина на
којој сва ке вече ри до доче ка
насту па ју пан че вач ка кул тур -
но-умет нич ка дру штва, локал -
ни бен до ви и дру ги који има ју
шта да пока жу.

И испод стеј џа је зани мљи -
во. Сви који дођу моћи ће да
се на осам етно-брв на ра загре -
ју кува ним вином и вру ћом
раки јом, окре пе коба си ца ма
или гула шем у лепи њи, купе
руч но рађе не укра се, док они
одва жни ји могу да се „рас хла -
де” точе ним пивом. Посеб на

мора ти овде да оста нем све до
Нове годи не, када ћу за јед ну
ноћ свој деци све та поде ли ти
покло не – наја вио је оми ље ни
деч ји лик с белом бра дом, испод
које се кри је глу мац-ама тер из
Кови на.

Дочек уз „Чин гри ју” и „Лагу ну”
Инте ре сан тан про грам у окви -
ру „Ули це ново го ди шње чаро -
ли је” наста ви ће се и наред -

про блем наво ди то што воза чи
ауто мо би ла не реа гу ју баш
корект но и сви ра ју им без неке
вели ке потре бе.

И напо слет ку, ова ква фешта
не може без Деда Мра за. Он је,
нарав но, дошао из Лапо ни је, а
деца га бом бар ду ју разним
пита њи ма.

– Један мали шан се инте ре -
со вао када ћу пре ста ти да му
лупам и будим га усред сва ке
ново го ди шње ноћи док оста -
вљам паке ти ће. Реци мо, пето -
го ди шња Мари ја Радо ји чић
пита ла ме је где су ирва си, па
сам јој одго во рио да су ми се
сан ке поква ри ле баш у Пан че -
ву и да ћу, док их не попра ве,

Пан че вац Мла ден Андрић је
за тезгом доло вач ког Удру же -
ња вина ра и вино гра да ра „Све -
ти Три фун”, чије вино и про -
да је по про мо тив ним цена ма,
а издва ја бели „ризлинг” и црни
„кабер не”, као и „лозу”. Ту је и
Жика Нов ко вић из Доло ва, који
каже да је вино од гро жђа с
вино гра да удру же ња и да је
ква ли тет но, пого то во што је ова
годи на с мно го сун ча них дана
била погод на за про из вод њу
„бож јег нек та ра”. С дру ге стра -
не „шан ка” је њихов коле га
Лајош Шмит, који пра ви вино
од купи не и мали не, што ће
тако ђе бити изло же но ових
дана. Маја Денин гер про да је
кува но вино, вру ћу раки ју и
точе но пиво и каже да лепо
иде.

Борис Мијал ков ски, који
упра вља фија ке ром с липи ца -
не ри ма Ерге ле „Велич ко вић”,
исти че да се мно го људи инте -
ре су је за вожњу; мар шру та је
од Ули це Нико ле Тесле до Кара -
ђор ђе ве, по цени која за одра -
сле изно си две ста дина ра, а за
децу упо ла мање. Он као мали

атрак ци ја за мали ша не су
неиз бе жни Деда Мраз и фија -
ке ри које вуку пре ле пи липи -
ца не ри.

Целу ову при чу осми сли ла
је Тури стич ка орга ни за ци ја
Пан че ва и назва ла ју је „Ули ца
ново го ди шње чаро ли је”.

Сто ил ко вић, в. д. дирек то ра
ТОП-а.

Потом је запе вао деч ји хор
„Вокал кидс”, а вече је завр ше -
но свир ком бен да „Blues Deli-
vers”.

Сутра дан су игра ли чла но ви
КУД-а „Једин ство”, фол клор -
не сек ци је гло гоњ ског Дома
кул ту ре и КУД-а „Весе ли ја”;
сви ра ли су аку стич ни гита ри -
ста Жељ ко Тође раш и бен до ви
„Пола рис” и „Second Hand”,
док су се у сре ду, 27. децем -
бра, пред ста ви ли фол клор на
гру па и народ ни орке стар ново -
се љан ског Дома кул ту ре, као и
рок саста ви „Супер его” и „Рам -
па”.

Један од уче сни ка про гра ма
хар мо ни каш и коре пе ти тор
Павле Убо вић оду ше вљен је
иде јом и нада се да ће она
зажи ве ти, јер је потреб на овом
гра ду.

Мари ја Кача ре вић из Пан -
че ва нуди руч не радо ве у виду
ново го ди шњих укра са и каже
да је задо вољ на одзи вом и мно -
ги се инте ре су ју за њене руко -
тво ри не, а поне ко нешто и купи.

них дана, а почи ња ће у пред -
ве чер је.

Нај пре ће у четвр так, 28.
децем бра, насту пи ти КУД
„Абра ше вић”, па побед ни ци ива -
но вач ког фести ва ла хар мо ни -
ке „Злат на дир ка” пра ће ни орке -
стром „Амба са дор”, као и вокал -
ни соли сти Ненад Алек сић,
Горан Дивљак, Боја на Пешић
и Јадран ка Алек сић, а вече ће
окон ча ти ди-џеје ви. Омо љич -
ки КУД „Жисел” отво ри ће
наред ни дан, након чега ће сви -
ра ти бен до ви „Quart Core”,
„Син дром” и „Кре а тив ни неред”.

„Мото-Мра зо ви” запо че ће
про грам у субо ту, 30. децем бра,
а наста ви ће га стар че вач ки КУД

Сед ма манифестацијa која
негу је тра ди ци ју маке дон ског
живља, под нази вом „Да се
коре ни не забо ра ве”, упри ли -
че на је у субо ту, 23. децем бра,
у Дому кул ту ре у Гло го њу.

Дога ђај је отво рио жен ски
део првог ансам бла поме ну те
уста но ве изво ђе њем јед не од
карак те ри стич них песа ма под
нази вом „Бра ла мома капи ни”.

Мно го број ној публи ци је
поздрав не речи упу тио Слав -
ко Јова нов ски, први човек
Месне зајед ни це и Дома кул -
ту ре, који је као циљ ова квих
оку пља ња иста као потре бу да
се оби ча ји, кул ту ра, песме и
игре Маке до на ца отрг ну од
забо ра ва, с обзи ром на то да
они у Гло го њу чине број ну
наци о нал ну мањи ну.

У настав ку је украт ко опи са -
но досе ља ва ње тог наро да у
Вој во ди ну, које поче ло још
1945. годи не. Забе ле же но је да
су први коло ни сти, пре те жно
из око ли не Кума но ва, у Гло -
гоњ поче ли да сти жу у децем -
бру исте годи не, као и то да су
их ста ро се де о ци одлич но при -
хва ти ли.

Потом је глу мач ка дру жи на
удру же ња „Вар дар – Кача ре -
во” под нази вом „Видо је Дој -
чи нов ски Даска лот” при ка за -
ла кра так квиз „Запо знај ја
Маке до ни ја”.

Игра ма из Маке до ни је, Беле
Палан ке и пчињ ске обла сти
пред ста ви ле су се број не сек -
ци је Дома кул ту ре – од нај -

мла ђих, пре ко оних основ но -
школ ског узра ста, па до вете -
ра на. Све те коре о гра фи је ура -
ди ла је Јеле на Крстев ски, а
пра тио их орке стар којим је
руко во дио Павле Убо вић.

Поред тога, маке дон ске песме
интер пре ти ра ли су под мла дак
певач ке гру пе „Тоше Про е ски”,
вокал на солист ки ња Биља на
Гулић и жене из кача ре вач ког
удру же ња „Вар дар”.
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„Нео лит”, хор „Вокал кидс” и
саста ви „Добра ста ра вре ме на”
и „Резер вни план”.

И, напо слет ку, за сам дочек
нове 2018. годи не, у неде љу од
22 сата насту пи ће там бу ра шки
орке стар „Чин гри ја”, а сат
касни је и поп-гру па „Лагу на
бенд”.

Ули ца ново го ди шње чаро ли -
је вас чека...

ФОТО-РЕПОРТАЖE

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Кева
Прелепа мешанка, која у себи
има крви теријера, већ дуже време
покушава да нађе своје место у
граду, након што ју је неки
бездушни суграђанин избацио из
куће.

Пре око два месеца примећена
је са штенцима у једном насељу
и сва је срећа да су јој хумани
суграђани брзо помогли – њу су водили на лечење, а штенце
удомили. Преостало је да се и она склони са улице, односно
да јој се нађе трајан дом.

У међувремену је стерилисана, а биће и чипована за новог
власника. Све друге информације могу се добити на телефон
060/513-72-00.

Стрелиштанци
Два штенета (мужјак и женка)
остављена су пре недељу дана у
Аугустинчићевој улици на Стре-
лишту.

Неко од житеља поменутог насеља
је на тај начин „решио” свој проблем
и некоме испред куће оставио кутију
са два мала жива бића, која би
тешко сама преживела на минусу.

Стога хитно траже удомитеље и некога ко би их збринуо и
тако спасао са сурове улице. Контакт-телефон је 064/217-
48-80.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ПРА ЗНИЧ НИ ПРО ГРАМ У УЛИ ЦИ НИКО ЛЕ ТЕСЛЕ

КРЕ НУ ЛА НОВО ГО ДИ ШЊА ЧАРО ЛИ ЈА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

СЕД МИ ПУТ У ГЛО ГОЊ СКОМ ДОМУ КУЛ ТУ РЕ

Да се коре ни не забо ра ве

Фија ке ри и Деда Мраз
Као што је рече но, дога ђај је
стар то вао у поне де љак, 25.
децем бра, насту пом КУД-а
„Стан ко Пау но вић” и дефи ле -
ом мажо рет ки ња, када га је
град ска мена џер ка Маја Вит -
ман и све ча но отво ри ла, док је
сам про грам наја вио Нико ла

БАЗАР

Пара лел но са „Ули цом ново го ди шње чаро ли је” од четврт -

ка, 28. децем бра, испред Град ске упра ве Пан че ва одр жа -

ва ће се и сед ми „Ново го ди шњи базар”.

Тог дана у 12 сати на цен трал ном пла тоу биће упри ли -

че но и све ча но отва ра ње, а потом ће у наред на три дана,

закључ но са субо том, 30. децем бром, десе ти не про из во -

ђа ча разних руко тво ри на изла га ти и про да ва ти сво је про -

из во де.

„Вокал кидс”

Народни оркестар из Новог Села

Женска фолклорна група

Биљана Гулић



Мла ђе кате го ри је
понос клу ба

Посеб не поча сти
Мило ва ну Вуји ћу

Хала „Пин ки” у Зему ну недав -
но је уго сти ла стре ли ча ре из
целе Срби је, који су се над ме -
та ли на Отво ре ном првен ству
Бео гра да. Кон ку рен ци ја је била
вео ма јака, јер ју је чини ло
120 уче сни ка, а СК Пан че во
се на том пре сти жном так ми -
че њу пред ста вио са 20 сво јих
чла но ва, који су осво ји ли 11
меда ља.

Мари ја Љубин ко вић је три -
јум фо ва ла у гађа њу ком па унд

сти лом у кон ку рен ци ји сени -
ор ки. Нај сјај ни ја одлич ја заслу -
жи ли су пио ни ри Љуби ца
Ђоко вић, којој је ово било деби -
тант ско над ме та ње, и Јован
Шпе хар, као и кадет ки ња Ана
Вели ми ров, у гађа њу олим пиј -
ским сти лом. Урош Јакоб се
оки тио сре бр ном меда љом у
над ме та њу каде та, а Сте фан
Кља јић зара дио је брон зу у
истој кон ку рен ци ји. Одлич је
истог сја ја при па ло је и Небој -
ши Сто ја но ви ћу у так ми че њу
вете ра на. У екип ном над ме та -
њу сени о ра, у гађа њу олим пиј -
ским сти лом, СК Пан че во је
осво јио вице шам пи он ску титу -
лу, а тим из нашег гра да сачи -
ња ва ли су Дејан Фор го, Дејан
Јакоб и Дра ги ша Јев тић.

По завр шет ку так ми че ња
уру че не су пла ке те нај у спе -
шни ји ма у сезо ни 2016/2017,
а број не награ де заслу жи ли су
и чла но ви Стре ли чар ског клу -
ба Пан че во.

Мари ја Љубин ко вић је про -
гла ше на за нај бо љу сени ор ку,
Сте фан Жикић био је нај у спе -
шни ји так ми чар у ФИЛД-у, а
сви у клу бу који носи име нашег
гра да поно сни су на сво је мла -
ђе кате го ри је. Урош Јакоб био
је нај у спе шни ји у кадет ској
кон ку рен ци ји, Јован Шпе хар
је исто при зна ње заслу жио у
кате го ри ји пио ни ра, а Ива Јакоб
и Лазар Андре ев су то пости -
гли код мла ђих пио ни ра.

Посеб но при зна ње осво јио је
дуго го ди шњи члан клу ба, пред -
сед ник и један од осни ва ча СК-а
Пан че во Мило ван Вујић. Њему
су уру че не захвал ни ца и поча -
сна лицен ца као тре не ру с нај -
ве ћим ути ца јем на стре ли чар -
ство у Срби ји и бро јем оспо со -
бље них так ми ча ра!

На кра ју, Стре ли чар ски клуб
Пан че во добио је при зна ње за
осво је но дру го место у сезо ни
и за афир ма ци ју стре ли чар -
ства у свим кате го ри ја ма.

СПОРТ
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Јер ко вић: „Буда ла
сам, али побе ђу јем!”

Стар чев ци ма при пао
још један дер би

Утак ми ца ма једа на е стог кола
про шлог викен да је наста вље -
на првен стве на трка за бодо ве
у Супер ли ги за одбој ка ши це.
Попу лар не пан че вач ке „лави -
це” биле су на изу зет но вели -
ком иску ше њу, јер су одме ра -
ва ле сна гу са еки пом Кле ка,
јед ним од глав них кон ку ре на -
та за опста нак у лиги. Био је то
дуел од изу зет но вели ког резул -
тат ског зна ча ја за оба тима. У
Хали спор то ва на Стре ли шту
оку пи ло се око три ста покло -
ни ка игре пре ко мре же, углав -
ном при ста ли ца дома ћег клу -
ба, који су при су ство ва ли још
јед ној одбој ка шкој дра ми са
срећ ним кра јем: Дина мо –Клек
3:1, по сето ви ма 25:19, 22:25,
25:19 и 25:23.

Гошће су боље „отво ри ле”
овај дуел, пове ле су с 3:6, па је
тре нер Дина ма Нико ла Јер ко -
вић брзо морао да потег не за
тајм-аутом. Како је вре ме одми -
ца ло, „лави це” су игра ле све
опу ште ни је, као да је грч који
је про у зро ко вао импе ра тив
побе де почео да попу шта, осло -
бо ди ле су се стра ха и – пре о -
кре ну ле ток сета. Мили ца
Шорак била је прва вио ли на
Дина ма, а када су она и Јана
Ћук двој ним бло ком зау ста ви -
ле напа да че Кле ка и свом тиму
доне ле пред ност од 14:13, што
је ујед но било и прво вођ ство
дома ћег тима, ситу а ци ја на
тере ну пот пу но се изме ни ла.
Усле ди ли су одлич ни сер ви си
Мили це Јова но вић, која је пот -
пу но поре ме ти ла при јем Кле -
чан ки. На сема фо ру је писа ло
19:14, па је побед ник сета тада
могао и да се наслу ти. „Лави -
це” нису поно ви ле гре шке из
неких прет ход них мече ва, па
су сигур ном игром и пое ни ма
Саре Павло вић и Дра га не Мар -
ко вић овај део утак ми це без
трза ви ца при ве ле кра ју.

При лич но добро, на свим
пози ци ја ма, функ ци о ни сао је
Дина мо у првом сету и када се
учи ни ло да ће наста ви ти да
„меље” свог про тив ни ка, дого -
ди ло се упра во супрот но. Уме -
сто да наста ве у истом тем пу,
Пан чев ке су у дру гом сету опет
изгу би ле само по у зда ње, поче -
ле су да гре ше, а нај ви ше је
шкри па ло на при је му, јер нису
могле да укро те нијед ну лоп ту
која је сти за ла с дру ге стра не
мре же. Лако, без игре, Кле чан -
ке су пове ле с 5:11. Тре нер Јер -

ко вић при ме нио је и вари јан -
ту без либе ра у еки пи, па је
уме сто Сање Ђур ђе вић заи гра -
ла Вања Симе у но вић, али ни
то није мно го помо гло. Убр зо
је усле ди ло још јед но „тум ба -
ње” еки пе, па се уме сто Дра га -
не Мар ко вић у игри нашла
Тија на Стој ко вић... „Лави це”
су потом успе ле да ухва те резул -
тат ски при кљу чак, при бли жи -
ле су се на само поен зао стат -
ка (21:22), али за кона чан пре -
о крет нису има ле сна ге.

Тре ћи сет је донео нову доми -
на ци ју пан че вач ког тима. Дина -
мов ке су игра ле сми ре но,
мудро, сер вис им је поно во био
вео ма јако оруж је, а што је нај -
ва жни је, при јем се ста би ли зо -
вао. Мили ца Шорак је и даље
била нај за па же ни ја игра чи ца
на тере ну, али је овог пута има -
ла и све срд ну помоћ сјај не Саре
Павло вић, која је осва ја ла вео -
ма важне пое не. Раз и гра ле су
се и сред ње бло кер ке Олга Јејић
и Јана Ћук, а одлич ни сер ви си
име ња ки ња Мили це Шорак и
Мили це Јова но вић раз би ја ли
су сва ку наду гошћа ма да се
могу вра ти ти у меч. „Лави це”
су рела тив но лако доби ле овај
сет и сти гле до вред не пред но -
сти од 2:1.

А онда је на ред дошао четвр -
ти сет и још јед на пра ва одбој -
ка шка дра ма. Гошће су опет

успо ста ви ле рав но те жу на тере -
ну, поста ле су бољи так мац, па
су на тех нич ки тајм-аут оти -
шле са чети ри пое на „вишка”
(8:12). Тада се чини ло да Клек
иде ка изјед на че њу, јер су дома -
ће игра чи це поно во поче ле да
пра ве несхва тљи ве гре шке, али

онда је одго вор ност на себе пре -
у зе ла Сара Павло вић. Напа да -
ла је гошће из свих пози ци ја,
па је Дина мо успео да се при -
бли жи на 14:15 и да меч поно -
во учи ни неиз ве сним. Одлич но
је у тим момен ти ма сер ви ра ла
Тија на Стој ко вић, али Клек је
ипак поно во успео да се „одле -
пи” (15:19). На сре ћу нави ја ча
Дина ма, усле ди ли су сјај ни пое -
ни из бло ка „један на један”,
нај пре Јане Ћук, па Олге Јејић
и Тија не Стој ко вић. Сара Павло -
вић је наста ви ла да реше та поље
рива ла, па су „лави це” успе ле
да пре о кре ну резул тат и на кра -
ју сла ве вред ну побе ду која ће
им мно го зна чи ти у настав ку
супер ли га шке трке за бодо ве.

– Ми изгле да не може мо без
узбу ђе ња. И овај меч је био тре -
ну так исти не за Дина мо. Сва -
ка част девој ка ма, игра ле су
можда и изнад сво јих могућ -
но сти. Исти на, било је мно го
гре ша ка и у овој утак ми ци,
мно го муке, али на кра ју смо
успе ли да се избо ри мо са свим
неда ћа ма и да заслу же но три -
јум фу је мо. На све начи не сам
поку ша вао да трг нем еки пу
када јој није ишло нај бо ље и
добро се све завр ши ло. Што би
рекао мој фуд бал ски коле га
Лала то вић, буда ла сам, али
побе ђу јем. Сада има мо добар
скор у шам пи о на ту, добру пози -

ци ју, па се поја вљу је могућ ност
да избег не мо бараж дои гра ва -
ње. Већ гле да мо уна пред и зна -
мо за које мече ве се спре ма -
мо. Поку ша ће мо да се над и -
гра ва мо с Тен том, Пар ти за ном
и Сре мом, јер у тим утак ми ца -
ма може мо да тра жи мо сво ју

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОДБОЈ КА ШКИ ПИР НА СТРЕ ЛИ ШТУ

сер ви си ма пот пу но поме рио
при ма че Сме де ре ва, а онда су
Милан Зин до вић, Ненад Мадић,
Давор Мило ше вић, Нема ња
Дукић, Лазар Пет ко вић и Алек -
сан дар Гаври лов кре ну ли у
тотал ну офан зи ву. Борац је брзо
повео са 11:4, па се пита ње
побед ни ка у првом сету прак -
тич но није ни поста вља ло. Када
је било нај по треб ни је, Дукић и
Зин до вић су пре у зи ма ли одго -
вор ност на себе и сигур ним
пое ни ма доне ли су пред ност
свом тиму.

Гости су успе ли да се кон со -
ли ду ју у дру гом сету. Пре у зе -
ли су кон тро лу над утак ми цом,
иско ри сти ли су неке гре шке
дома ћих одбој ка ша, па су на
вре ме напра ви ли раз ли ку, коју
дома ћи нису успе ли да ану ли -
ра ју до кра ја.

Тре ћи сет је донео жесто ку
одбој ку. Игра ло се поен за поен,
прак тич но од почет ка па до самог
кра ја. Рива ли нису дозво ља ва ли
про тив ни ку да се резул тат ски
„одле пи” па је у овом сету виђе -
на и пра ва игра нера ва. Први су
до сет-лоп те дошли дома ћи ни,
и то када је поен ти рао капи тен
Мило ше вић бло ком један на
један. Сме де рев ци су успе ли да
се одбра не јед ном, па дру ги пут...
Спа сли су три сет-лоп те, има ли
су чак и они јед ну (27:28), али
када је било нај те же, сву одго -
вор ност на себе пре у зео је фено -
ме нал ни Нема ња Дукић. Сер -
ви рао је јако, у пољу је био сигу -
ран, осва јао је пое не, „тукао” је
из свих пози ци ја... Реа ли зо вао
је сва ку лоп ту коју му је послао

шан су. Има ће мо довољ но вре -
ме на да се при пре ми мо, јер се
шам пи о нат наста вља 13. јану -
а ра, а у прва три кола игра мо
са изра зи тим фаво ри ти ма Црве -
ном зве здом, Визу ром и Желе -
зни ча ром. Те утак ми це ће нам
послу жи ти као при пре ма за
нај ве ћа иску ше ња која нам
пред сто је у фебру а ру – рекао
је вид но узбу ђен после утак -
ми це тре нер одбој ка ши ца
Дина ма Нико ла Јер ко вић.

Вео ма важну побе ду оства -
ри ли су и одбој ка ши стар че -
вач ког Бор ца. Они су у 11. колу
Прве лиге на свом тере ну одме -
ри ли сна гу са Сме де ре вом, ста -
рим знан цем и вели ким рива -
лом. Око 200 гле да ла ца у Хали
спор то ва на Стре ли шту при су -
ство ва ло је мечу који се рет ко
виђа и на супер ли га шким тере -
ни ма. Пршта ло је на све стра -
не, игра ло се с мно го жеље,
мом ци су лете ли по тере ну,
изга ра ли су за сва ку лоп ту, за
сва ки поен... На кра ју, побе дио
је у овом тре нут ку бољи тим:
Борац –Сме де ре во 3:1, по сето -
ви ма 25:23, 22:25, 30:28 и 25:22.

Давор Мило ше вић и њего ви
саи гра чи одлуч но су ушли у
још један дер би. Осо ко ље ни
побе дом над лиде ром у Ваље -
ву, желе ли су да наста ве низ
три јум фа који их је лан си рао у
сам врх првен стве не табе ле.
Иако су и у овом дуе лу били
лише ни помо ћи Боја на Позни -
ћа, нису устук ну ли пред вели -
ким рива лом.

Већ на почет ку меча „дири -
гент” Саша Рај ко вић је сјај ним

тех ни чар Рај ко вић... Гости нису
има ли реше ња за ове мај сто ре
одбој ка шке игре... Борац је
успео да доби је овај сет, који је
тра јао ско ро 45 мину та, и да се
тако при бли жи још јед ном три -
јум фу.

Неиз ве стан је био и четвр ти
сет. Иако су Сме де рев ци води -
ли са 16:18, Дача Мило ше вић
и њего ви дру го ви нису дозво -
ли ли ника кво изне на ђе ње.
Борац је оства рио и сед му уза -
стоп ну побе ду и учвр стио се на
тре ћем месту на првен стве ној
табе ли.

– Јако тешка утак ми ца, као
што смо и оче ки ва ли. Тако је
увек када игра мо са Сме де ре -
вом. Било је баш жесто ко, твр -
до на обе стра не. Чести там мом -
ци ма на вели кој бор бе но сти,
на жељи, на заслу же ној побе -
ди. Доно си ли смо добре одлу -
ке у пра вим тре ну ци ма. Сада
нам пред сто ји мала пау за, која
за нас дола зи у нај бо љем тре -
нут ку. Да се мало опо ра ви мо и
при пре ми мо за наред на иску -
ше ња. Већ 20. јану а ра игра мо
про тив дру го пла си ра ног Пар -
ти за на. Од те утак ми це умно -
го ме ће зави сти и рас плет целог
дру гог дела првен ства – рекао
је Душан Јовић, тре нер одбој -
ка ша Бор ца.

Субо та, 24. децем бар, оста -
ће у лепом сећа њу свим љуби -
те љи ма игре пре ко мре же у
нашем гра ду и око ли ни. Дина -
мо и Борац оства ри ли су побе -
де које им ули ва ју мно го опти -
ми зма и дају наду да ће и 2018.
годи на бити успе шна.

Стране припремио

Александар
Живковић

НАГРА ЂЕ НИ СТРЕ ЛИ ЧА РИ ИЗ НАШЕГ ГРА ДА

ЈОШ ЈЕД НА ГОДИ НА ЗА ПАМ ЋЕ ЊЕ



По традицији од преко три
деценије, Спортски савез нашег
града изабрао је и наградио
најуспешније клубове и поје-
динце у години на измаку.

Најбоља спортисткиња нашег
града је атлетичарка Динама
Зорана Барјактаровић, а титу-
ла најуспешнијег отишла је у
руке каратисте Динама и пред-
седника Спортског савеза Пан-
чева Слободана Битевића.

Годину на измаку свакако су
обележили и рукометаши Дина-
ма, који су у 2017. били вице-
шампиони Србије, освојили су
Куп Војводине, а тренутно се
надмећу у регионалној СЕХА
лиги с најбољим европским
клубовима.

Као и сваке године, награ-
ђени су и најуспешнији учени-
ци, те млади спортисти, тре-
нери и спортски радници. О

свечаности одржаној у Култур-
ном центру Панчева опшир-

није ћемо писати у првом ново-
годишњем броју „Панчевца”,

који ће се на киосцима поја-
вити 12. јануара.

СПОРТ
Петак, 29. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tх5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

„Миле ни јум” ипак
нео сво јив

Про ду же ци 
на Стре ли шту

Три на е сто коло Кошар ка шке
лиге Срби је садр жа ло је и један
пра ви дер би. И то онај јужно -
ба нат ски. У Вршцу су сна ге
одме ри ли исто и ме ни дома ћин
и пан че вач ки Тамиш. Поред
тога што су рива ли из истог
реги о на, ова два тима су и
озбиљ ни кан ди да ти за пла сман
у Супер ли гу, па је и због тога
меч у вршач ком „Миле ни ју му”
иза звао вели ку пажњу кошар -
ка шке јав но сти са ових про -
сто ра.

Дома ћин је био фаво рит и
пре почет ка утак ми це, али по
све му што је пру жио у доса да -
шњем шам пи о на ту, Тамиш је
пока зао и да је кон ку рен тан с
нај бо љим срп ским тимо ви ма.
Чету коју пред во ди тре нер Бојан
Јови чић ува жа ва ју широм Срби -
је, па је и због тога овај дуел
посма тра ло више од 1.000 гле -
да ла ца. Води ла се жесто ка бор -
ба на тере ну, за сва ку лоп ту и
сва ки кош, а на кра ју је побе ду
изво је вао срећ ни ји тим: Вршац –
Та миш 83:78, по четвр ти на ма
24:17, 17:14, 19:22 и 23:25.

У овом дуе лу деби то ва ли су
мла ди репре зен та тив ци Срби је
у дре су Вршца – Моми ров и
Ђор ђе вић. Тамиш је одлич но
запо чео утак ми цу и имао је
резул тат ску пред ност, али је
дома ћи тим напра вио сери ју од
десет пое на и брзо је пре о кре -
нуо резул тат у сво ју корист.
Ипак, кошар ка ши из нашег гра -
да нису дозво ља ва ли да Вршча -
ни сав посао завр ше већ на
почет ку утак ми це. Мом ци из

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

СА ОПТИ МИ ЗМОМ У НОВУ ГОДИ НУ

Тамиш је играо у саста ву:
Нема ња Ђор ђе вић (два пое на),
Нико ла Соча нац (девет), Алек -
сан дар Илкић (девет), Вла ди -
мир Кање вац, Петар Бало вић,
Мла ден Вит ко вић (14), Дими -
три је Раи че вић, Иван Сми ља -
нић (16), Сте фан Савић (15),
Душан Кне же вић (12 пое на),
Сте фан Митро вић и Миљан
Раден ко вић.

Одли чан наступ у
Бео гра ду

Фор ма се тем пи ра
за фебру ар

У сали СД-а Црве на зве зда у
нашем глав ном гра ду про -
шлог викен да је одр жа но
послед ње, тре ће коло Купа
Срби је у гађа њу из спорт ског
вазду шног оруж ја по А-про -
гра му. Стре љач ка дру жи на
„Пан че во 1813” насту пи ла је
с девет нај бо љих так ми ча ра
и са три еки пе, а што је нај -
ва жни је, оства ри ла је запа -
же не резул та те у вео ма јакој
кон ку рен ци ји од пре ко 300
уче сни ка из 40 клу бо ва.

Сени ор Дејан Пешић поно -
во је забли стао и с резул та -
том од 622,4 кру га осво јио је
брон за ну меда љу у гађа њу из
пушке, али и нових осам
бодо ва за финал ни меч. Дејан
се тако на нај бо љи начин

„пред ста вио” новом спорт -
ском дирек то ру ССС-а Дра -
га ну Мар ко ви ћу и струч ном
тиму с Дра га ном Доне ви ћем
на челу, али је и потвр дио да
му је и даље место међу прва
три сени о ра репре зен та ци је
Срби је.

Еки па пан че вач ких сени о -
ра у гађа њу из пушке осво ји -
ла је тре ће место и нових шест
бодо ва за фина ле, а поред
Деја на Пеши ћа, над ме та ли су
се и Габри јел Дау то вић (614,7)
и Дали бор Павло вић (593,2
кру га).

Мла да еки па јуни ор ки из
нашег гра да, која се над ме -
та ла у сени ор ској кате го ри -
ји, зау зе ла је два на е сто место.
Пуца ле су: Мари ја Алек сић
(408,5 кру го ва), Ива на Вислав -
ски (403,6) и Ана ста си ја Гру -
јо ски (371,7 кру го ва).

Тим сени о ра из нашег гра -
да који се над ме тао у гађа њу
из вазду шног пишто ља зау -
зео је деве то место. Еки пу су
чини ли Алек сан дар Зубо вић
(536 кру го ва), Јован Павли ца
(526) и јуни ор Ђор ђе Јов че -
вић (489 кру го ва).

Ово су тре нут ни резул та ти
на кра ју јесе ње сезо не, а так -
ми ча ри СД-а „Пан че во 1813”
тем пи ра ју фор му за фебру ар
2018. годи не, када ће бити
одр жа но Првен ство Вој во ди -
не за све чла но ве, али и фина -
ле Купа Срби је, у које су се
пла си ра ли: обе мушке еки пе
(у гађа њу из пушке и пишто -
ља), Дејан Пешић у кон ку -
рен ци ји сени о ра (пушка) и

Ђор ђе Јов че вић у кон ку рен -
ци ји јуни о ра (пиштољ).

У фина ле се пла си рао и наш
сугра ђа нин Васи ли је Гро за, који
насту па за КСС Поли ца јац, а
за исти клуб поно во се так ми -
чи и Пан че вац Бра ни слав Паре -
за но вић, који је у овом колу
осво јио чети ри бода, што је
ипак било недо вољ но за фина -
ле. Ова два истак ну та стрел ца
тре ни ра ће у сали СД-а „Пан -
че во 1813” зајед но с дома ћим
„пишто ља ши ма”, што ће сви -
ма помо ћи у пости за њу бољих
резул та та у наред ној годи ни.

КУП СРБИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

ДВЕ БРОН ЗЕ „ДРУ ЖИ НИ”

после одмо ра, са две уза стоп -
не „трој ке” Алек сан дра Илки -
ћа, Тамиш је поно во имао акти -
ван резул тат, а када је поен ти -
рао и Душан Кне же вић, гости
су при шли на само два пое на
зао стат ка (48:50).

Ипак, Вршац је у послед њој
четвр ти ни био доми нант ни ји,
али тре ба рећи да је сам крај
сусре та био врло зани мљив и

Крис-кро са. Био је то одли чан
меч у коме је публи ка у Хали
спор то ва на Стре ли шту могла
да ужи ва, а побе ду је изво је вао
срећ ни ји тим: Крис крос –
Омла ди нац 80:86, по четвр ти -
на ма 10:14, 24:15, 16:20, 24:25
и 6:12.

Дома ћи тим је имао пред ност
већим делом сусре та и гото во
доби је ну утак ми цу у сво јим рука -
ма, али је еки па из Нових Бано -
ва ца „трој ком” у послед њој
секун ди избо ри ла про ду же так
и на кра ју, у додат ном вре ме ну,
изво је ва ла побе ду.

– Чести там заслу же ну побе -
ду еки пи Омла дин ца, која је
има ла више сре ће и иску ства
на кра ју утак ми це. Тако ђе,
морам да похва лим сво је игра -
че, јер су пока за ли вели ку бор -
бе ност и жељу. Има мо месец
дана пау зе, коју ћемо иско ри -
сти ти да се упо зна мо још боље
и да стек не мо рути ну у игри
напа да и кон ди ци ју у фази
одбра не. Зна мо шта тре ба да
ради мо и сви смо јако моти ви -
са ни да у дру гом делу сезо не
дође мо до побе да бит них за
опста нак, а онда и за врх табе -
ле – рекао је Милош Сте па нов,
деби тант на сени ор ској клу пи
Крис-кро са.

Првен ство се наста вља 27.
јану а ра.

Тами ша су резул тат ски при кљу -
чак за фаво ри том одр жа ва ли
коше ви ма које су пости за ли с
дис тан це, па су тако сти гли до
ско ра од чак три на ест „трој ки”.

До прве озбиљ ни је пред но -
сти Вршац је дошао у фини шу
дру ге четвр ти не (41:29), али то
није обес хра бри ло кошар ка ше
Тами ша. Наста ви ли су да игра -
ју пожр тво ва но и бор бе но, и

неиз ве стан. На само два на ест
секун ди до кра ја меча Мла ден
Вит ко вић је пого дио „трој ку”
за 79:75, а потом је био ефи ка -
сан и у наред ном напа ду, па је
на сема фо ру писа ло 81:78. Да
није било гре шке госту ју ћих
кошар ка ша на седам секун ди
пре кра ја, можда је у „Миле -
ни ју му” могао да се гле да и
про ду же так...

Пан чев ци завр ша ва ју годи -
ну на шестом месту на табе ли,
са ско ром од седам побе да и
шест пора за. Шам пи о нат се
наста вља 13. јану а ра, када ће
Тамиш госто ва ти у Кра гу јев цу.

У послед њем колу првог дела
сезо не у Првој реги о нал ној лиги
Омла ди нац је као гост, у дра -
ма тич ној завр шни ци, после
про ду жет ка побе дио еки пу
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Нема ња Жежељ,
гим на зи ја лац:
– Ићи ћу у град с дру -
штвом, aли ћемо нај ве -
ро ват ни је бити све вре -
ме напо љу, jeр воли мо
да седи мо у пар ку. 

Нико ли на
Митро вић,
сред њо школ ка:
– Нај ве ро ват ни је
рад но, с обзи ром на
то да сам запо сле на
у уго сти тељ ству.
Веро ват но ћу и нову
годи ну доче ка ти на
послу.

Андри ја 
Пеј чи нов ски, 
сту дент:
– Про ве шћу дан с девој -
ком, одма ра ћу се и гле -
да ћу фил мо ве. Евен ту ал -
но ћемо за дочек оти ћи
до трга у Бео гра ду.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?М. Марић Величковић

Сјај

Ти си тамо, а ја овде. Дели нас неви дљи ви зид.

    Довољ но је да пре ђеш на дру гу стра ну.

    Чекам.

    Није нестао сјај. 

    Све запра во ради за нас. 

    А бли же се и ствар ни поче ци, они реал ни.

Добро та

Шта је дефи ни ци ја добро те?

    Добар човек је поштен.

    Уме да пра шта.

    Он је хуман.

    Добри људи цене сво је бли жње.

    И бри ну о бићи ма која без у слов но воле. 

    Добар човек уме да дели а да не тра жи ништа зауз врат.

Исти на

Уме мо да само об ма њу је мо. Често.

    Када кре неш путем који је „пра ви”.

    Одлу чу јеш како пра ви ла кажу.

    Онда се умо риш.

    Некад се и пре до ми слиш, па скре неш са ста зе.

    Да смо били памет ни ји, да смо се више бори ли, можда не

бисмо били ту где нам није место.

ПАНЧЕВАЧКЕ ГИМНАСТИЧАРКЕ НИЖУ МЕДАЉЕ

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ ИЗ ФУТОГА
Постављени добри
темељи за још више
домета

Лепота овог спорта огледа
се у његовој сложености

Клуб рит мич ке гим на сти ке из нашег
гра да „Русла на” наста вља да оства ру је
запа же не резул та те у сво јој кон стант -
ној потра зи за савр шен ством покре та.
На међу на род ном „Рит микс купу”, одр -
жа ном про шлог викен да у Футо гу,
наше мла де сугра ђан ке још јед ном су
оду ше ви ле покло ни ке овог спор та.

У кате го ри ји мла ђих пио нир ки Пан -
чев ке су осво ји ле два дру га и јед но
тре ће место, пио нир ке су заслу жи ле
сре бр на одлич ја, а кадет ки ње су се
оки ти ле брон за ним меда ља ма.

Тако је клуб из нашег гра да поста -
вио добре теме ље за још више доме те
ових мла дих дево ја ка у дола зе ћој годи -
ни, а вели ке заслу ге за то има ју глав -
ни тре нер Русла на Луцен ко Петрин и
њена аси стент ки ња Јасми на Мун ћан.

Лепо та рит мич ке гим на сти ке огле -
да се у њеној сло же но сти, јер сва ка
так ми чар ка прво мора савла да ти сво -
је тело, затим тех ни ку с рекви зи том,
а потом и све то ускла ди ти с музи -
ком. Уз лепе и шаре не три кое, кре а -
тив ност и машто ви тост так ми чар ке и
њеног тре не ра чине рит ми ку вео ма
попу лар ним спор том на свим кон ти -
нен ти ма.

Сре бр не меда ље у груп ним вежба -
ма без рекви зи та осво ји ле су мла ђе
пио нир ке у саста ву: Мила Бабић, Ања
Марин ко вић, Ири на Лекић, Лана Бла -

вић, Ђур ђа Като на, Ната ли ја Топа -
лов, Теа Ђор ђе вић, Јасми на Лечеи,
Нико ли на Ђукић, Тара Секу лић, Дуња
Томић и Тео до ра Шеган.

Брон за на одлич ја у истој кате го ри -
ји зара ди ле су: Хана Ћирић, Мила
Нико лић, Ана ста си ја Пет ко вић, Лана
Вла дић, Дуња Мар ја но вић, Лана Рогу -
ља, Лена Каро вић, Мили ца Димић,
Симо на Радо вић и Вла ди сла ва Ристић.

Сре бр на одлич ја у груп ним вежба -
ма без рекви зи та заслу жи ле су пио -
нир ке: Јова на Сто ил ков ски, Ката ри на
Добро ми ро вић, Нико ли на Раке тић,
Мари ја Јокић, Тара Пер ко вић, Уна Сан -
трач, Дуња Џив џа нов ски, Мили ца Боца,
Анђе ла Радо вић и Софи ја Ран ге лов.

Кадет ки ње су биле тре ће у груп ној
вежби са обру чем, а насту пи ле су:
Еле на Мар ков, Јова на Буда лић, Мили -
ца Дави до вић, Мари ја Миле но вић,
Јова на Кон дић, Сара Цве ти но вић и
Анђе ла Цве ти но вић.

А. Живковић

го је вић, Маг да ле на Медан, Мио на
Бог да нов, Нина Мар ков, Лара Рако -

У Бео гра ду је про шлог
викен да, у орга ни за ци ји
ново о сно ва ног Шахов ског
саве за Срби је, орга ни зо ва -
но прво Отво ре но држав но
кадет ско првен ство за игра -
че до осам на ест годи на.
Уче ство ва ло је пре ко 130
так ми ча ра, већи ном из
наше земље, али и из
Немач ке и Тур ске.

Игра ло се седам кола, с
тем пом од 15 мину та по
игра чу, а наш сугра ђа нин
Мар ко Мила но вић и овог
пута се над ме тао са игра -
чи ма ста ри јим од себе. Та

гру па шахи ста била је и
нај ја ча, јер је, поред тога
што је била и нај број ни ја,
оку пља ла добар број уче -
сни ка европ ских првен ста -
ва и дру гих међу на род них
тур ни ра.

Без обзи ра на то Мар ко
је сигур ном игром, са 6,5
пое на из седам пар ти ја, три -
јум фо вао и на овом так ми -
че њу. Осво јио је пехар, злат -
ну меда љу и роб не награ -
де, али и бес плат но уче шће
на Отво ре ном првен ству
Срби је сле де ће годи не.

A. Ж.

НОВИ УСПЕ СИ МЛА ДОГ ШАХИ СТЕ

МАР КО МИЛАНОВИЋ РУШИ РЕДОМ


