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ПЛОВИДБАПЛОВИДБА

Екстремне температуре угрожавају људе и животиње, 
постоје правила за преживљавање која треба поштовати стр. 7

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1
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У Иванову и Омољици
није здраво за купање

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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КАЛЕНДАР СТИЗАЊА
ПОМОЋИ ОД ДРЖАВЕ

ВРЕЛИ ТАЛАС ЋЕ ПРОЋИ,
АЛИ ТО ТРЕБА ДОЧЕКАТИ

ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ, КОНОБАРЕ... 

ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

ПРИЧА БЕЗ КРАЈА О
БИОСКОПУ „АПОЛО”
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Мултијезички додатак – на мађарском језику 

Többnyelvű melléklet – magyar nyelven » стране I-VIII
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плану је још једна акција у виду кампа-
ње за повећање безбедности за младе у
саобраћају. Поред ових активности,
почетком школске године обезбедићемо
светлоодбојне прслуке за све ученике
првих разреда основних школа. Октобар
је месец резервисан за организацију сао-
браћајног полигона, а ове године, поно-
во уз подршку Националне агенције за
безбедност саобраћаја, организоваћемо
и обуку на виртуелном полигону.

Требало би нешто рећи и о запаже-
ним инвестицијама у области саобра-
ћаја у Панчеву...

– Када говоримо о инвестицијама,
завршено је постављање брзинских LED
дисплеја на пет локација у нашем гра-
ду. Ових дана опремамо зону школе у
Иванову и умрежавамо и координира-
мо семафоре у Улици Радомира Путни-
ка. У току је припрема документације
за семафоризацију раскрснице улица
Светозара Милетића и Синђелићеве и
за постављање појачаног осветљења на
пешачком прелазу код Опште болнице.
Очекујемо крајем године поново кон-
курс Покрајинског секретаријата за
саобраћај како бисмо кроз суфинанси-
рање обезбедили додатна средства за
постављање LED дисплеја у зонама
школа и на улазима у насељена места –
најавио је Предраг Живковић.

На крају, градски већник је казао
да се очекују средства и за семафо-
ризацију раскрснице на углу Свето-
зара Милетића и Карађорђеве.

С. Трајковић

Лето 2021. године једно је од најтопли-
јих откад се на овим просторима мери
температура ваздуха. Врели дани нам
долазе у континуитету, а и поред тога
градске службе и јавна и јавна комунал-
на предузећа морају да завршавају свој
посао како би суграђанке и суграђани
могли у Панчеву нормално да живе. Уз
то, ове године у граду је било много
интервенција на пољу саобраћаја.

О томе шта се дешавало, шта је актуел-
но, а шта у плану у вези са овим области-
ма најкомпетентнији саговорник је Пре-
драг Живковић, градски већник задужен
за саобраћај и комуналну област.

Најпре нас је занимало да ли је снабде-
вање грађана водом у врелим данима
сигурно, постоји ли ризик да Панчевке
и Панчевци остану са сувим чесмама и
шта предузима ЈКП „Водовод и кана-
лизација” у вези с тим.

Предраг Живковић је на почетку
рекао да јавна и јавна комунална 
предузећа чији је оснивач Град у свим
сегментима одлично функционишу и
да нема никаквих проблема у вези с
целокупним системом, а онда је додао:

– И поред тога што смо у јулу имали
паклене врућине и повећану потрошњу
воде, није било прекида у водоснабдева-
њу. Тренутно се ради трећа фаза изград-
ње недостајуће водоводне инфраструк-
туре на Кудељарцу и са завршетком те
фазе комплетан Кудељарски насип биће
прикључен на градски водовод. Почет-
ком године завршена је изградња водо-
водне инфраструктуре у Скробари, а тре-
нутно се пројектује мрежа у насељу Мла-
дост, код Златиборских просека, и ради
се на сакупљању сагласности грађана.

Интересантно је питање и чиме се
тренутно, на овим врућинама, ЈКП
„Зеленило” бави, као и да ли ЈКП
„Хигијена” успева да уклони смеће са
улица сада када су дани врели, па су и
мириси око контејнера израженији.

– ЈКП „Зеленило” одржава градске зеле-
не површине на више од 200 хектара.
Услед суша у току протеклих недеља,
акценат је садастављен на заливање и одр-
жавањениске и високе вегетације. Тренут-
но се припрема терен за изградњу дечјег
игралишта на Спортском центру и на
Солари. Још неколико мањих игралишта
биће изграђено у градским месним зајед-
ницама. ЈКП „Хигијена” ради у пуном
капацитету, редовно се односи смеће, а у
току је поступак за набавку нових канти и
контејнера – подвлачи Живковић.

Области саобраћаја ове године је
посвећена посебна пажња. О томе шта
је током 2021. године урађено, који су
пројекти спроведени и шта се тренутно
дешава у граду у сегменту саобраћаја,
градски већник каже:

– Ову годину смо започели реализа-
цијом пројекта кампање за повећање
безбедности на путно-пружним прела-
зима у сарадњи с Националном агенци-
јом за безбедност саобраћаја. Тренутно
се бавимо припремом за организацију
безбедног тренинга за мотоциклисте. У

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 30. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Кад вас
засврби тур

Да ли се и вама свакодневно
дешава да за све проблеме око
себе – кривите неког другог?

Ако сте несрећни у браку,
крив је, наравно, ваш муж. Ако
је ходник зграде прљав, комши-
је су те које не чисте за собом.
Нарочито она жена с петог
спрата што сваког дана изводи
пса у шетњу. Ако нисте у нечему
успели, како и да успете кад вам
деца стално праве проблеме и
кидају живце? Ако су цене
високе, а ваша плата мала,
политичари због тога треба да
заврше на стубу срама. Уколико
се лоше храните и много нерви-
рате, па завршите на лековима
и не буде вам боље, јер наста-
вљате да се нервирате и лоше
храните – питаћете се ко је
лекарима дао диплому. Ако од
раног јутра палите телевизор да
чујете шта се збива у свету, па
пребацујете брзински да видите
шта сте пропустили у ријалити-
ју, наравно да ће новинари бити
одговорни за све гадости које
сте одгледали. Све у свему, није
вам тешко да упрете прстом у
грешника – само нека вам дају
проблем и наћи ћете га без по
муке.

Једном је тако једна студент-
киња, из ове групе која увек зна
ко је крив, дошла у будистички
храм. Будући да је сутрадан
имала испит, затражила је од
једног монаха да се помоли за
њу, да јој донесе срећу. Монах
јој је љубазно удовољио, уверен
да ће јој то повећати самопоу-
здање. Све је било бесплатно.
Ни донацију није дала.

Монаси је више никада нису
видели, али су зато од њених
пријатеља чули како је ишла
наоколо и причала да монаси у
том храму не ваљају и да не
умеју да се моле како треба, јер
је пала на оном испиту. Њени
пријатељи знали су, међутим,
да је пала зато што ништа није
учила. Више је волела да иде у
провод и надала се да ће се
монаси постарати за тај мање
важан део њеног живота – за
њене студије.

Један од монаха из тога храма
Ађан Брам написао је збирку
прича под називом „Крава која
је плакала”. Споменуо је и ову
девојку, а о њеном окривљавању
његове сабраће рекао је следеће:

„Вероватно делује врло пријат-
но кад окривите неког другог кад
вам нешто у животу пође наопа-
ко, али окривљавање других рет-
ко када може да реши проблем.

Кад неког засврби тур, 
а он се почеше по глави, 

свраб никад не престаје.”

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ, ГРАДСКИ ВЕЋНИК ЗА САОБРАЋАЈ И КОМУНАЛНУ ОБЛАСТ

Топлији крајеви.

У војловачким пољима, 

ових дана

Снимио: Милан Шупица

КАКО РАДИ БРЗИНСКИ LED ДИСПЛЕЈ

Засад на пет локација у нашем гра-

ду постоје дигитални брзински LED

дисплеји. Ови уређаји помоћу рада-

ра мере и приказују брзину наилазе-

ћег возила, и то у распону од пет до

255 километара на сат. Они су гло-

бално повезани, па је могуће, из уда-

љеног центра, контролисати и

мењати параметре и поруке, одно-

сно текст упозорења. На пример,

могућа је функција дворежимског

рада ограничења брзине, као у зона-

ма школе, па се за време од 7 до 21

сат може назначити дозвољена

брзина до 30 километара на сат, а од

21 до 7 до 50 километара на сат.

Интензитет дигиталног LED

брзинског дисплеја прилагодљив је

јачини дневне светлости.

Једна од ретких калдрмисаних
улица у центру града
добија асфалт и пратећу
инфраструктуру

Град Панчево је путем пројекта јавно-
-приватног партнерства започео радо-
ве на реконструкцији Улице Бранка
Ановића у центру града. Дужина улице
је 175 метара и једна је од ретких које
нису асфалтиране у градском епицен-
тру. Она спаја две фреквентне саобра-
ћајнице – улице Жарка Зрењанина и
Максима Горког.

Секретаријат за инвестиције града
Панчева врши надзор над радовима.
Извођење радова на реконструкцији
Улице Бранка Ановића у Панчеву тех-
нички је почело 12. јула, али су због
временских услова активности на
терену мало стагнирале.

Градска менаџерка Маја Витман
обишла је 26. јула радове који су у току
и захвалила грађанима на стрпљењу.

– Сви становници Улице Бранка
Ановића претходно су обавештени да
ће бити извршени радови на хидротех-
ничким инсталацијама. Ово се тиче
замене комплетне фекалне канализа-
ције и водоводне мреже с прикључци-
ма, као и израде нове кишне канализа-
ције. Поред реконструкције саобраћај-
нице у целој дужини улице од 175
метара, са изградњом новог коловоза
ширине пет метара за двосмерни сао-
браћај са свим колским прикључцима
за објекте у улици, радиће се нове
пешачке стазе са обе стране улице
ширине око 1,8 метара. Такође, биће
изграђено нових 27 паркинг-места, од

чега ће три бити за потребе лица са
инвалидитетом. Наравно, биће рекон-
струисано и јавно осветљење, поста-
вљањем нових седам стубова јавне
расвете и уградњом савремене LED
расвете – објаснила је Маја Витман.

Она је поновила да је градска власт
захвална грађанима на подршци и

разумевању приликом извођења радова
и додала да „добрим вођењем буџета
стварамо услове да све улице добију
асфалт, јер је Панчево више деценија
било заточеник немара, а то успешно
исправљамо вођењем одговорне локал-
не политике”.

Потом је изразила задовољство тиме
како пројекат јавно-приватног парт-
нерства напредује.

– Напоменула бих да је за шест месе-
ци урађено 95 улица, односно 40 кило-
метара асфалта. Ми смо грађанима
обећали да ћемо овим пројектом
асфалтирати све улице у целом граду и
у насељеним местима, а равномерно се

ради свуда. Надамо се да ћемо радове
извести до краја септембра, сходно
планираној динамици и временским
условима. Такође, након успешног
асфалтирања насеља Содара, грађани
су упознати да се радови изводе на
асфалтирању улица на Стрелишту,
тако да данас креће постављање првог

изравнавајућег слоја у Мажура-
нићевој улици, улицама Лазе
Kостића и Војислава Илића –
набројала је градска менаџерка.

После Стрелишта, радови ће
кренути у Горњем граду. Биће
асфалтирана Kарађорђева – од
Улице Моше Пијаде до Улице
Иве Kурјачког, а затим улице
Стевице Јовановића и Уроша
Предића – десна страна из сме-
ра Улице Димитрија Туцовића.

Маја Витман је потом најавила:
– Пресвући ћемо Улицу

Димитрија Туцовића, на потезу
од Улице Моше Пијаде до Ули-
це војводе Радомира Путника,

као и Улицу војводе Петра Бојовића до
Доситејеве. Радови су планирани у ета-
пама, и то у сарадњи са Одељењем за
саобраћај при Секретаријату за урбани-
зам и са Секретаријатом за инспекциј-
ске послове, са Управом полиције, као
и с представницима јавног комуналног
сектора, који ће узети учешће у органи-
зацији. Биће направљен пројекат при-
времене саобраћајне сигнализације,
тако да ће делови улица у неком
моменту бити затворени.

Планирано је да се све заврши у што
краћем року, како грађани не би трпе-
ли због радника и машина испред сво-
јих кућа и зграда. С. Т.

У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Улепшавање Улице Бранка Ановића

Предраг Живковић: „У
плану је још једна акција у
виду кампање за повећање 
безбедности за младе у
саобраћају, а почетком
школске године 
обезбедићемо светлоодбојне
прслуке за све 
ученике првих разреда
основних школа.”

УПРКОС ВРЕЛИНИ У ПАНЧЕВУ И СЕЛИМА, 
ЦЕО ГРАДСКИ СИСТЕМ ФУНКЦИОНИШЕ
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Половина је летње паузе, од кра-
ја наставне до почетка наредне
школске године, а усред летњег
распуста епидемијска слика
Србије не улива поверење да ћe
комплексна ситуација с корона-
вирусом на јесен бити коначно
разрешена искорењивањем
пошасти. Напротив. Прогнозе су
неизвесне, а најодговорнији за
јавно здравље и образовање већ
указују како би наступајући
четврти талас ковида 19 могао
озбиљно да угрози идеју да од
септембра школе раде као пре
короне, да онлајн часови не буду
алтернатива на коју се рачуна,
већ додатни факултативни алат
на располагању ђацима и настав-
ницима, пише „Политика”.

Кризни штаб, просветни врх,
школски радници, ђаци и роди-
тељи надају се да ћe отежан рад
образовног система заснован на
комбинованој, више на даљину
него непосредној настави бити
окончан кад и још актуелна
школска година, 31. августа.
Надају се да ћe се од првог рад-
ног дана школе, најзад, вратити
уобичајеној настави у којој часо-
ви трају 45 минута по утврђе-
ном распореду и подразумева се
да ученици једног одељења исто-
времено буду у клyпама осмо-
летки и средњих школа. У том
случају, јасно је да би важиле
блаже превентивне мере против
ширења вируса у школама и да
оне не би значиле да се због одр-
жавања дистанце ученици деле
на групе, тако да, док једни зна-
ње стичу у класичној, други уче
у виртуелној учионици.

Оваква очекивања била би
ближа реалности да смо као
друштво досегли безбедну гра-
ну имунизацијом и да нема
стрепњи надлежних за јавно
здравље да би предстојећа јесен
могла бити епидемијски турбу-
лентна. До почетка нове школ-
ске године остале су четири
недеље – ни мало ни много вре-
мена да би се са сигурношћу у
овом тренутку могло тврдити
да ли се сви ђаци и просветни
радници првог наставног дана
враћajy у школе, али је сасвим
извесно да без вакцинације на
задовољавајућем нивоу неће
бити могуће да се организује
регуларна настава, упозоравају
чланови Кризног штаба за сузби-
јање ковида 19.

– Сви се надамо да ћe учени-
ци нову школску годину почети

регуларно. Трудићемо се да у
наредних месец дана покушамо
да повећамо проценат вакцина-
ције. Не можемо до краја авгу-
ста постићи задовољавајући број
вакцинисаних грађана. Досада-
шњих 48,46 одсто ипак је низак
ниво, који нас удаљава од колек-
тивног имунитета. Међутим,
месец дана је и дуг и кратак
период. Видећемо каква ћe тада
бити епидемијска ситуација и
Кризни штаб ће сигурно одлу-
чити у том тренутку шта је нај-
боље за наше школарце. Послед-
ња недеља августа ћe бити одлу-
чујућа – изјавио је крајем јула
Мирсад Ђерлек, државни секре-
тар у Министарству здравља, у
телевизијском гостовању.

Тренутна епидемијска ситуа-
ција врло је комплексна, а за
месец дана може бити забриња-

вајућа, оценио је Ђерлек. Напо-
менуо је да би требало повећати
обим имунизације, да је веома
ризично невакцинисан чекати
делта сој и да је нужно о томе
разговарати и апеловати да се
што више грађана вакцинише
како би предстојећа јесен била
мирнија него што најодговор-
нији за јавно здравље очекују.
Говорећи о трећој дози вакци-
не, државни секретар Министар-
ства здравља подсећа да је струч-
ни комитет препоручио да тре-
ба да је приме хронично оболе-
ли, пацијенти с малигним боле-
стима, с трансплантацијом орга-
на, посебно коштане сржи, ста-
рији од 70 година, старији од 65
година у домовима за старе, запо-
слени у здравству и службама
социјалне заштите. Такође, напо-
менуо је да и сви грађани, ако
није било очекиваног имуног
одговора, имају право да се јаве
и да приме трећу дозу било ког
од четири врсте цепива које је
одобрила наша Агенција за леко-
ве и медицинска средства.

– Подржавам обавезну вакци-
нацију здравствених радника,
они треба да покажу пример и
одговорност, не могу лечити људе
ако постоји могућност да их зара-
зе. Али не можемо дозволити
ни да људи који дођу и буду
негативни на антигенском тесту
заразе здравствене раднике.
Држава неће наметати глобал-
ну обавезну вакцинацију станов-
ништва, оставићемо и даље да
људи бирају да ли ћe се вакци-
нисати или не, и то нa њихову
савест и одговорност – закљу-
чио је Ђерлек.

НОВИ САД

Сајам пољопривреде
у знаку короне

Новосадски сајам је добио дозво-
лу Кризног штаба Владе Србије
за организацију приредби, у тер-
мину од 18. до 24. септембра,
када ће бити одржани 88. међу-
народни пољопривредни сајам,
53. међународни сајам лова и
риболова и Сајам екологије.

„У одговору на допис Ново-
садског сајма наведено је да је
неопходно да се примене сви
протоколи, попут оних на фести-
валу ’Егзит’, недавно одржаном
у Новом Саду, а то значи да ће
услови за излагаче и посетиоце
бити: дигитални зелени серти-
фикат, то јест потврда о вакци-
нацији или прележаном ковиду
19, негативан брзи антигенски,
или ПЦР тест”, наводи се у саоп-
штењу за јавност Сајма.

Додаје се да су, поред број-
них домаћих излагача, долазак
најавиле и фирме из Чешке,
која је земља партнер, Италије,
Шпаније, Белорусије, Пољске,
Холандије, Турске…, као и зема-
ља у окружењу. Р. П.

РЕДОВНЕ АКЦИЈЕ

Добровољни
даваоци крви

Акције добровољног давања крви
у Панчеву ће се у наредном
периоду одржавати у редовним и
уобичајенимтерминима, свакесре-
деод9 до12, каоипоследњесреде
у месецу од 13 до 17 сати, у про-
сторијама Црвеног крста Панчево
у Улици Жарка Зрењанина 15.

Поред тога, Црвени крст Пан-
чево организује ванредну акцију
прикупљања крви у трансфузио-
мобилу, наменскомвозилузапри-
купљање крви, које ће бити пар-
кирано на већ уобичајеном месту
у Улици војводе Радомира Пут-
ника испред Галерије савремене
уметности, и то у четвртак 12.
августа, од 9 до 12 сати. Р. П.

ПРИЈАВЕ НАДЛЕЖНИМА ПРОТИВ БИВШЕ
БЛАГАЈНИЦЕ „ПАНЧЕВЦА”

Славица Кнежевић новац за огласе 
и читуље узимала у својој кући?

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

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

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и кар-
диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као и доцент dr
sc. med. Ненад Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске акаде-
мије.

Ендокрино-
лошке прегле-
де обавља др
Гордана Вељо-
вић из Опште
болнице Пан-
чево, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и ултра-
звук меких
ткива ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радио-
логије, шеф
одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг Вујић,
који ради уролошке прегле-
де. За прегледе из области

гинекологије задужена је др
Весна Новичић Ђоновић из
Дома здравља Палилула.

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

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

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а

све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно ура-
дити прегледе и анализе на
једном месту и добити

резултате што
пре. С тим у
вези, треба
подсетити и
на то да се у
Заводу, при-
мера ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за мак-
симално два
сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-
зетно повољ-
ним ценама, а
више о томе,
као и о додат-
ним погодно-

стима које остварују сви
који поседују лојалти кар-
тице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама нашег листа.
Додатне информације
можете добити на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сајту www.zavod pan ce -
vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

ТЕК КРАЈЕМ АВГУСТА ЗНАЋЕ СЕ КАКО РАДЕ ШКОЛЕ

БЕЗ МАСОВНОГ ВАКЦИНИСАЊА НЕМА
НОРМАЛНЕ НАСТАВЕ

Прве исплате давања из трећег
пакета помоћи државе Србије
почеле су у среду, 28. јула, када
су новац добили ауто-превозни-
ци. После њих следи исплата
слободним уметницима, угости-
тељима, пензионерима, а на јесен
и остатак давања грађанима
Србије од 30 и 20 евра.

Укупна вредност трећег паке-
та помоћи износи 266 милијар-
ди динара, а оно што је до сада
реализовано јесте: исплаћење
три минималца за више од 1,2
милиона грађана, 60 евра за све
незапослене, првих 30 евра за
5,7 милиона грађана, као и 3.000
динара за све вакцинисане.

Ауто-превозницима је 28. јула

исплаћено 600 евра по аутобусу
и то је била четврта рата, а још
следеће две рате биће исплаће-
не у наредна два месеца. Новча-
ну помоћ ће укупно добити 654
привредна друштва.

Слободни уметници ће 6. авгу-
ста добити последњу рату мини-
малца од 30.900 динара. Подсе-
ћамо да ову помоћ могу да доби-
јусамосамосталниуметницичији
је статус утврђен од стране репре-
зентативног удружења у култури.

Држава ће 16. августа испла-
тити и други пуни минималац
за угоститеље и запослене у тури-
зму, а сума је иста као и за сло-
бодне уметнике, 30.900 динара.
У ову групу су укључена и дава-

ња за туристичке водиче. Основ
за ово давање је уредба усвојена
у априлу, када је прописано да
ће им бити уплаћена два мини-
малца (у јулу и августу). Сред-
ства се додељују по сваком запо-
сленом за кога је привредни
субјекат исплатио зараду за
децембар 2020. године и под-

нео одговарајућу пореску при-
јаву.

Пензионере ће држава додат-
ним новцем обрадовати у септем-
бру, када ће добити још 50 евра.

Иначе, сви грађани Србије
ће добити још 30 евра у новем-
бру, а како је претходних дана
рекао председник Србије Алек-
сандар Вучић, држава ће због
суфицита у буџету од више од
200 милиона евра који се оче-
кује у јулу, бити у могућности
да исплати још по 20 евра свим
грађанима, те ће тај новац доби-
ти у децембру, што је и послед-
ње давање из државног пакета.

За ових последњих 20 евра је
потребна додатна пријава. Р. П.

УПЛАТЕ ИЗ ТРЕЋЕГ ПАКЕТА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ТРАЈАЋЕ ДО ДЕЦЕМБРА

Сваког месеца паре за понеког

Вештачењем и на основу изјава
сведока скупљено је довољно
материјала да се Славица Кне-
жевић, бивша благајница „Пан-
чевца”, сумњичи за
прибављање против-
правне имовинске
користи у износу од
90.000 евра. С обзи-
ром на то да је за
кривично дело зло-
употреба положаја
одговорног лица
запрећена казна
затвора од две до
десет година и да постоји
могућност да је осумњичена
Славица Кнежевић против фир-
ме у којој је радила и против
државе тако поступала и дуже
од деценије, могуће је да ће
надлежно тужилаштво изме-
нити квалификацију, с потен-
цијалном запрећеном казном
до петнаест година затвора.

То је један од разлога зашто
ће ускоро у Јабуци, месту у

коме Славица Кнежевић с
породицом живи, поново на
јавним местима осванути оба-
вештења о томе како преваре-

ни грађани могу да
контактирају с
менаџментом „Пан-
чевца” ако су у
последњих десетак
година новац за
читуље које су обја-
вљиване у нашем
листу носили у кућу
Кнежевића и тамо
га предавали Слави-

ци и њеном мужу Владимиру.
Такође, истрага против Сла-

вице Кнежевић је проширена:
она је саслушана на околности
у вези са основаном сумњом да
је крива и за паушалну и неза-
кониту продају огласног про-
стора у новинама, као и за неса-
весну продају самог „Панчев-
ца”прекоколпортера. Збогинте-
реса јавности наставићемо да
пратимо овај процес. Р. П.



Отићи у превремену
пензију и плаћати
пенале или радити
за плату мању
од просека?

Морају да постоје
све уплате доприноса
током радног века

На сајту Фонда за пензијско
и инвалидско осигурање
постоји комплетно упутство
како израчунати износ буду-
ће пензије. Како је то најва-
жније питање за људе који су
на крају радног века, покуша-
ћемо да им то приближимо.

Најпре треба рећи да мора-
ју бити регулисане све годи-
не радног стажа, тј. да посто-
је све уплате доприноса током
радног века, а потом да се
плаћају пенали за превреме-
но пензионисање.

Шта је „лични бод”

ПИО фонд нуди објашњење:
први корак у одређивању виси-
не пензија је утврђивање свих
зарада у току каријере, а затим
се зараде остварене у свакој
календарској години упоре-
ђују с просечном зарадом у
Србији у тој години. У дохо-
дак се урачунавају сви оства-
рени приходи за које су пла-
ћени доприноси за ПИО. То
значи да се осигураницима
који су упоредо с радним
односом обављали и самостал-
ну делатност сабирају зараде
по оба основа.

Дељењем износа остварене
плате с просечним износом
добија се годишњи лични кое-
фицијент. Уколико је остваре-
на зарада већа од просека, кое-
фицијент је виши за један, а
ако је мања, и коефицијент је
нижи за један. Најнижи годи-
шњи коефицијент ограничен
је на пет и то је један од начи-
на којима се ограничава мак-
симална висина пензије. За
године за које није могуће утвр-
дити податке о оствареној зара-
ди рачуна се лични коефици-
јент одређен за остале навр-
шене године стажа. Тиме се
избегава да година за коју нема
података утиче на укупан износ
пензије. Осим тога, овако доби-
јен износ принадлежности је
реалнији.

Након одређивања годи-

шњег личног коефицијента за
сваку годину стажа израчуна-
ва се лични коефицијент, и
то тако што се збир свих лич-
них коефицијената дели са
укупним трајањем периода за
који су они утврђени. Ово је
важно, јер у случају да осигу-
раник има стаж краћи од 12
месеци у току једне године
чини се да математичка фор-
мула није сасвим исправна.
Управо чињеница да се збир
годишњих личних коефици-
јената дели са укупним пери-
одом за који су ти коефици-
јенти утврђени утиче на то да
дају законску формулу за изра-
чунавање висине пензије пот-
пуно правично.

Лични коефицијент је зако-
ном ограничен на 3,8 и то је
други начин ограничавања
максималног износа пензије.
Дамама осигураницама се
утврђени стаж увећава за шест
одсто. Инвалидским пензио-
нерима стаж за обрачун виси-
не пензије такође се увећава
по одређеној формули.

Множењем личног коефи-
цијента и стажа за обрачун
добија се лични бод, који се
множи општим бодом зајед-
ничким за све пензионере. На
овај начин пензионер долази
до коначног износа принадле-
жности.

За будуће пензионере посеб-
но је важан обрачун плате у

последњој години, јер се више
не доводи у однос с просечном
зарадом за целу годину, већ и
са такозваним обрачунским
износом просечне годишње
зараде. То значи да се као годи-
шњи коефицијент за пензио-
нере који у пензију иду у јуну
израчунава просечна месечна
зарада за јануар–април и
помножи са 12. За оне који у
пензију иду у фебруару узима
се само просечна зарада за јану-
ар и такође множи са 12.

Како до превремене пензије

С времена на време повећава
се старосна граница за одла-
зак у пензију, и то не само у
нашој земљи већ и у целој
Европи. Варијанта превреме-
не пензије у Србији постоји
од јануара 2015. године и
користи је све више људи, тако
да бројка годишње расте у
просеку за око 10.000. Кра-
јем 2018. било је 28.000 кори-
сника, а већ у јулу 2019. чак
43.000.

Ипак, одлазак у превреме-
ну пензију и „кошта”: њена
висина одређује се на исти
начин као и износ старосне
пензије, али с трајним ума-
њењем од 0,34 одсто за сваки
месец превременог пензиони-
сања или највише 20,5 одсто
од укупне пензије. На при-
мер, ако би вам старосна пен-
зија с пуним радним стажем

износила 35.000 динара, а
одлучите да се превремено
пензионишете три године
раније, месечни чек би вам
био мањи за око 4.300 дина-
ра, односно примали бисте
месечно 30.700 динара.

Иначе, граница за одлазак
у старосну пензију код жена
је померена, па сада могу да
се пензионишу са 63 године
и два месеца живота и најма-
ње 15 година стажа осигура-
ња. За мушкарце важе ови
услови: 65 година живота и
најмање 15 година стажа оси-
гурања, али у превремену пен-
зију могу да оду са 40 година
стажа осигурања и најмање
58 година и четири месеца
живота. Одредба да осигура-
ник стиче право на превре-
мену старосну пензију када
наврши најмање 40 година
стажа осигурања и најмање
60 година живота у потпуно-
сти ће се примењивати од
2024. године, јер је Законом
прописан прелазни период у
коме ће се ти услови у погле-
ду навршења потребних годи-
на живота уводити поступно.

Тако ће, рецимо, у 2022.
години мушкарцима за пре-
времену пензију бити потреб-
но 40 година стажа и најма-
ње 59 година и шест месеци
живота, а женама 39 година
и осам месеци стажа и најма-
ње 59 година живота.

4 ДРУШТВО
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ПРОЈЕКАТ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА И АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

За популацију у ризику од сиромаштва

Геноцидна намера је основно кривичноправно својство
геноцида. Тако се он суштински разликује од низа других
кривичних дела, чије неке варијанте имају поједина иста
објективна обележја, попут неких облика ратних злочина,
злочина против човечности... Баш због геноцидне намере
која мора бити јасно и недвосмислено доказана, геноцид
има изразито „ексклузиван карактер” у односу на низ дру-
гих кривичних дела, која такође подразумевају лишење
живота људи, њихово телесно повређивање... Данас је уоч-
љива тенденција да се из дневнополитичких разлога, а
нарочито ради постизања пропагандних и „спољнополи-
тичких” циљева, изразито олако посеже за тврдњом да је
одређена група људи жртва геноцида. То је веома опасно
јер ако се код припадника одређене популације системат-
ски ствара утисак да су жртве геноцида, и то чак „у повра-
ту”, онда је то својеврстан „пут у пакао”. Тиме се руше сви
могући „мостови” помирења, ексклузивне жртве „машта-
ре” о ратној одштети, чак и о освети.

(Професор Правног факултета Универзитета
у Београду др Милан Шкулић, „Политика”, 24. јул)

* * *
Ми изнова, упорно и безглаво пролазимо кроз те неке
циклусе ужаса. Хорор писац у мени би рекао да је у питању
ово тло које је проклето и које увек тражи крв, зној и сузе,
којих се никад неће заситити све док овде има људи који су
спремни да их пролију. Моја рационална страна се не би
сложила, већ би рекла да смо једноставно у питању ми који
смо већ вековима навикнути на полупане и окрпане живо-
те у тим циклусима из којих је тешко наћи излаз.

(Писац Нинослав Митровић, 
портал „Бука”, 22. јул)

* * *
Прошле године је Институт за јавно здравље Србије „Батут”
објавио анализе према којима вода из 50 водовода град-
ских насеља није исправна за пиће, од укупно 156 испити-
ваних. Поред чувеног случаја Зрењанина, који следеће
године обележава неславно пунолетство забране воде за
конзумацију, у остатку Војводине су у просеку три од
четири водовода с неисправном водом. На то треба дода-
ти и бунаре, из којих се добар део руралних домаћинстава
снабдева водом, а који су под ударом контаминације
отпадним водама, пестицидима, арсеном итд. Само 14
одсто становништва покривено је неким видом прераде
комуналних отпадних вода, све остало директно завршава
у рекама. Ми смо, иначе, најсиромашнија земља аутохто-
ним површинским водама у региону. Мит о Србији као
романтично сиромашној земљи нетакнуте природе и чисте
воде распршен је пред суровом реалношћу.

(Активисткиња Ива Марковић, 
„Нови магазин”, 23. јул)

* * *
Читао сам једну јако добру књигу – „Нула К”, Дона ДеЛила.
То је прича о једном човеку који је најбогатији на свету.
Имао је то искуство богатства и моћи и онда је једног тре-
нутка схватио да је то све бесмислено. Негде у Монголији
направио је подземни комплекс где се врши хибернација,
његова велика љубав је хибернирана, он се спрема, али син
му је одустао од тога. Треба очекивати да ће ти људи који су
искусили богатство и моћ пре свега, да ће се они преокре-
нути и да ће тек онда доћи до промене. Ако се то не деси,
друга варијанта је светска револуција, али то ће бити хаос.
Данас сви нешто мрзе Америку, а не схватају уопште – да
ако Америка падне, па цео свет ће бити у опасности, биће
питање да ли ће свет моћи да опстане. Ако Америка падне,
то ће бити та светска револуција, крај свега – код њих је
подељеност велика: јако пуно људи је сиромашно и живи
тешко, онда имају расне проблеме још увек, али када би се
ти велики капиталисти преобразили, кад би схватили да
морају да промене политику – све би било другачије.

(Музичар и писац Слободан Тишма, 
портал „Нова.рс”, 26. јул)

* * *
Не треба имати превелика очекивања од Запада, таква оче-
кивања су умртвила наше друштво. И мислим да овде има
људи који размишљају, који постављају себи питања. Посто-
ји дијалог, излазе врло важне књиге, научни подухвати. То
је један процес. Српска историографија није унисона, већ је
јако подељена... Ипак мислим да је истовремено присутна
генерација која ради темељније и поставља питања. Мислим
да је тако и у другим струкама. Има људи који су високо
дорасли својим професионалним дужностима, али се жале
да не могу да утичу на доношење одлука.

(Историчарка Латинка Перовић, 
портал „Форум”, 25. јул)

КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Програм доприноси
испуњавању
критеријума за
приступање
Европској унији

Заменица градоначелника Пан-
чева Драгана Купрешанин при-
суствовала је прошле недеље
церемонији уручења уговора о
донацији за спровођење пројек-
та социјалног становања и актив-
не инклузије. Град Панчево је
један од 19 градова и општина
изабраних на конкурсу Европ-
ске уније.

Овим уговором побољшани су
услови становања за 13 породи-
ца из рањивих група: жене жртве
породичног насиља, особе са
инвалидитетом и локално ста-
новништво. Укупан буџет про-
јекта износи 393.936 долара, а
од укупне вредности уговора
грант износи 330.906 долара,
док се остатак од 63.029 долара
обезбеђује кроз суфинансирање
из буџета Града Панчева.

Свечаности су присуствовали
шеф Делегације ЕУ у Србији
Његова екселенција Сем Фабри-
ци, министар грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Томислав Момировић, мини-
старка за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања др
Дарија Кисић Тепавчевић, мини-
старка за европске интеграције
Јадранка Јоксимовић, градона-
челници и председници 19
општина изабраних за импле-
ментацију пројеката социјалног
становања и активне инклузије
и менаџери пројеката: Микела
Телатин, директорка УНОПС
Србија, Мирјана Максимовић,

програмска менаџерка Делега-
ције ЕУ у Србији, чланови тима
Програма и представници ЕУ
инфо центра.

Програм „Подршка Европске
уније социјалном становању и
активној инклузији” (EU SHAI)
осмишљен је да побољша при-
мену политика социјалне инклу-
зије у Србији и обезбеди одржи-
ва стамбена решења праћена
мерама активне инклузије за нај-
угроженију популацију. Нацио-

нални партнери и корисници
Програма су Министарство гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, Министарство за рад,
запошљавање, борачка и соци-
јална питања и Министарство
за европске интеграције.

Посебно циљане групе при-
падају осетљивој популацији у
ризику од сиромаштва, као што
су припадници ромске нацио-
налне мањине, жене жртве поро-
дичног насиља, млади који изла-
зе из хранитељских породица,
особе са инвалидитетом и друга
изузетно угрожена лица који
живе у неадекватним стамбе-
ним условима.

Програм, заснован на нацио-
налним и међународним окви-
рима, доприноси испуњавању
критеријума за приступање
Европској унији у Поглављу 19,
које се односи на социјалну
инклузију, и у Поглављу 23, које
покрива основна права, заједно
с постизањем циљева одрживог
развоја Уједињених нација.

НАЈВАЖНИЈЕ ПИТАЊЕ ПРЕТКРАЈ РАДНОГ ВЕКА: ВИСИНА ПЕНЗИЈЕ

ФОРМУЛА ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРАВИЧНА



О улагањима упркос кризи, подршци
заједници и даљим плановима НИС-а,
за „Магазин Бизнис” је говорио Вадим
Смирнов, заменик генералног дирек-
тора НИС-а. Најзанимљивије делове
преносимо у целости.

– Прошле године смо у пословању има-
ли два ударца – пад цена нафте и пан-
демију. У таквим условима компаније
обично иду на смањење трошкова и
оптимизацију пословања и углавном се
фокусирају на кор бизнис. Међутим,
иако смо смањивали буџет, ми нисмо
одустали од стратешког опредељења и
од пројеката које континуирано реали-
зујемо већ годинама и по којима смо
препознатљиви. Зато смо у друштвено
одговорне пројекте у 2020. години уло-
жили више од 290 милиона динара, а
приоритет је била подршка здравстве-
ним установама и образовном систе-
му. НИС је један од највећих социјал-
них инвеститора у Србији – кроз
различите друштвено одговорне про-
јекте од 2009. године до сада уложено
је више од 4,1 милијарде динара – каже
Вадим Смирнов, заменик генералног
директора Нафтне индустрије Србије
(НИС), у разговору за „Магазин Бизнис”.

Смирнов објашњава да је стратешко
опредељење НИС-а да улаже у дру-
штвено одговорне пројекте који су подр-
шка економском и социјалном развоју
локалне заједнице, да подржава обра-
зовање, науку и младе таленте, спорт,
културу и уметност, филантропске и
хуманитарне акције.

• Издвајате значајна средства и реа-
лизујете вредне пројекте. Који бисте од
пројеката издвојили којим сте посебно
задовољни?

– Сви програми су нам важни. На
пример, „Заједници заједно” је про-
грам друштвене одговорности који НИС
спроводи у сарадњи с локалним зајед-
ницама у Србији од 2009. године. Од

тада је подржано више од 1.000 проје-
ката и уложено 1,4 милијарде динара
у пројекте од значаја за развој културе,
образовања и науке, спорта, јавног здра-
вља, социјалне заштите и заштите
животне средине. Програм се спрово-
ди у 12 градова и општина широм
Србије – од Београда и Новог Сада,
преко Ниша и Чачка, до Кањиже. Посеб-
но ми је драг и пројекат „Енергија зна-
ња”, који веома успешно реализујемо
већ годинама. Кад смо дошли у Срби-
ју, одмах смо схватили да имамо вели-
ки кадровски проблем, јер, на пример,
нисмо имали довољно геолога. Зато
смо доводили стручњаке из Русије. То
није могло дуго да траје и одлучили
смо да направимо систем, да заједно с
факултетима покренемо нове смерове
за образовање стручњака за нафтну
индустрију, јер сматрамо да су будућ-
ност млади и њихово знање. Од 2009.
године до сада, кроз различите про-

граме, НИС је уложио више од 6,7
милиона евра у унапређење образова-
ња у Србији.

• Година 2020. била је ванредна и за
пословање и за активности у области
донирања и друштвено одговорног
пословања. У ком правцу су ишла сред-
ства за те намене?

– Наравно, средства су ишла у прав-
цу здравства. Ми себе препознајемо као
део друштвене безбедности, јер је важна
и енергетска безбедност, а то је област
у којој ми послујемо. У години панде-
мије је и дигитализација била важна,
али је здравство било на првом месту.
Ту нам се придружила и наша матична
компанија „Гаспром њефт”, па смо гори-
вом снабдевали, кроз донације, све што
је било потребно, у договору с пред-
ставницима државе. Одмах на почетку
пандемије НИС је обезбедио 270 тона
авио-горива националном превознику
„Ер Србија” за потребе допремања меди-

цинске опреме у Србију. Такође, већин-
ски акционар НИС-а „Гаспром њефт”
донирао је 1.500 тона горива за потре-
бе јавних служби Републике Србије.

Затим, у знак подршке здравственим
радницима, НИС је Клиничком центру
Србије и новој болници у Батајници
донирао 500 комплета хируршких уни-
форми, док је за ковид болнице, у сарад-
њи са UNI CEF-ом, обезбеђено 56 кисе-
оничких протокомера. Компанија је
донирала средства и Институту „Тор-
лак” и Општој болници Чачак, док је
Клиничком центру Војводине уступље-
но возило на коришћење за превоз беба,
породиља и трудница. Такође, за бол-
нице широм Србије обезбеђено је око
65.000 литара пијаће воде „Јазак”.

• Каква су очекивања за пословање у
2021. години?

– Не могу да предвиђам, али верујем
у бројке, а оне су охрабрујуће. Видимо
како се полако опоравља економија и
како се враћамо у нормалу. Али опора-
вак се још није догодио у свим секто-
рима. Опоравак авио-саобраћаја и тури-
зма у пуном обиму се тек очекује. Ми
остајемо оптимисти и, ако се не деси
нешта непланирано ове године, до кра-
ја 2021. требало би да покријемо губит-
ке који су настали прошле године. Сви
основни пројекти остају: следећи важан
пројекат у Рафинерији Панчево је модер-
низација постројења каталитичког кре-
кинга (FCC), који ће омогућити
производњу додатних производа, укљу-
чујући и већу производњу пропилена.
Тај пројекат је вредан 80 милиона дола-
ра и биће урађен у наредним година-
ма. Наставићемо активности на про-
јекту ветропарк, а до краја ове године
очекујемо да проради Термоелектра-
на–топлана Панчево. Управо ажурира-
мо пословну стратегију до 2025. годи-
не, али се основе нашег инвестиционог
плана не мењају. Све је усмерено на
развој и нове инвестиције.
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Субвенције државе
исплативе само
великим потрошачима

Електране на биомасу
су наша будућност

Министарство енергетике и локалне
самоуправе ће са по 25 одсто финан-
сирати набавку соларних панела за
производњу струје, тако да ће јавни
позив за субвенционисање поставља-
ња соларних панела, који је за крај
августа или почетак септембра недав-
но најавила министарка рударства и
енергетике Зорана Михајловић, бити
веома занимљив за грађане који тро-
ше пуно струје.

У Министарству рударства и енерге-
тике истичу да је уградња соларних
панела првенствено усмерена на под-
стицање грађана да постану произво-
ђачи струје. Производњом струје из
соларних панела потрошачи би кори-
стили те залихе уместо да повлаче елек-
тричну енергију из система Електро-
привреде Србије.

То право првенствено ће оствари-
вати грађани који планирају да поста-
ве соларне панеле на своје породич-
не куће. Друга категорија која ће има-
ти право на субвенције јесу породич-
не викендице које нису прикључене
на електроенергетски систем. У ту
сврху Министарство рударства и енер-
гетике и локалне самоуправе обезбе-
диће по 25 одсто подстицаја за ту
инвестицију. Надлежни у том мини-
старству истичу да држава планира
да поставља соларне панеле и на јав-
не зграде у њеном власништву, као и
да је спремна да размотри предлоге
за различите облике сарадње у вези
са инвестирањем у изградњу нових
капацитета који користе обновљиве
изворе енергије.

Исплативо за оног који има

С друге стране, стручна јавност пору-
чује да ће соларни панели бити испла-
тиви највише оним грађанима који
много троше струју, односно често
улазе у такозвану црвену зону. Наи-
ме, они потрошачи који повлаче веће

количине струје, што се одражава и
на цену коју плаћају, наћи ће резон
да поставе соларне панеле. С обзи-
ром на то да ти потрошачи Електро-
привреди Србије плаћају не само цену
струје коју троше већ и дажбине које
намеће држава, требало би да њима
цена струје из соларних панела, по
логици ствари, буде нижа. Струка
истиче да они који се определе да
постану произвођачи струје, а способ-
ни су да отплате инвестицију за пет
до осам година, треба да загризу у то,
јер је ова инвестиција на дужи рок
веома исплатива, односно довешће до
уштеда.

Домаћинства која не троше пуно
не плаћају високе рачуне за струју и
не спадају у категорију потрошача
који би остварили корист од уградње
соларних панела. Једноставно, њихо-
ва потрошња је мала, тако да им се, с
обзиром на висину инвестиције у
соларне панеле, не исплати да их
уграђују. Наиме, соларна електрана
снаге 10 кW (соларни панели 290 W –
36 комада; трофазни мрежни инвер-
тор 10 kW; носач за коси кров итд.)
кошта 7.500 евра, а према речима
стручњака, за озбиљан и поуздан солар-
ни систем треба издвојити 10.000 евра,

што значи да половину суме за радо-
ве треба да обезбеди домаћинство. За
то је потребно и задужити се код бан-
ке, што истовремено значи и плаћа-
ње учешћа у том аранжману.

Биће нових инвестиција

У сваком случају, добро је што држава
субвенционише пројекте попут поста-
вљања соларних панела и замене сто-
ларије и на тај начин помаже да се
побољша целокупна слика енергетске
ефикасности наше земље. Нажалост,
потрошачи који живе у становима не
могу да постављају панеле због велике
површине коју они заузимају на крову.
С друге стране, потрошачи који живе
на селу или имају куће у граду могу да
искористе ту прилику и уштеде на рачу-
нима.

Последњих месеци веома је акту-
елна и прича о градњи електрана на
биомасу. Тренутно је у Србији произ-
ведено свега 0,56 одсто струје на овај
начин. Досад је изграђено 33,4 мега-
вата капацитета на биомасу, од чега
2,38 користи дрвну биомасу, а оста-
так се добија из биогаса. Према речи-
ма струке, биомаса је најраспростра-
њенији и недовољно искоришћен извор
енергије у Србији. Реч је о карбон-

неутралном обновљивом извору енер-
гије који је константно доступан у
екосистемима. У биомасу спадају и
биоразградиви делови нуспроизвода
дрвне индустрије, отпаци и остаци
биолошког порекла из пољопривреде
(што подразумева биљне и животињ-
ске материје). Сагоревањем биомасе
добија се топлотна енергија која се
донедавно најчешће користила за гре-
јање, кување или загревање топле воде.
У последњој деценији биомаса се упо-
требљава и за производњу електрич-
не енергије. У енергетске сврхе може
се користити и биогориво, добијено
конвертовањем биомасе у течно ста-
ње, као и биогас, добијен разлагањем
различитог биолошког отпада у гасо-
вито стање.

Упркос богатим ресурсима биомасе,
како из аспекта њене биолошке разно-
ликости, тако и у погледу распростра-
њености, она се у Србији ипак недо-
вољно користи за ефикасно добијање
енергије. У Министарству рударства и
енергетике истичу да је у току истра-
живање о потрошњи биомасе на осно-
ву кога ће се сагледати колики је потен-
цијал биомасе која се не користи на
располагању за коришћење у енергет-
ске сврхе.

НОВА ЕНЕРГЕТСКА СТРАТЕГИЈА ДРЖАВЕ

СОЛАРНИМ ПАНЕЛИМА ДО УШТЕДЕ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

УТАЈА ПОРЕЗА
УЗИМА МАХА

Дуплиран број
фантомских предузећа

Пореске власти у Србији су у
првих шест месеци 2021. године
открилe око 7,3 милијарде дина-
ра утајеног пореза, што је за око
26 одсто више него у истом пери-
оду прошле године. У истом пери-
оду је откривено двоструко више
такозваних фантомских предузе-
ћа, а пореска полиција је ухапси-
ла 72 особе због пореских прекр-
шаја.

У првом полугодишту је под-
нето и 656 кривичних пријава за
преко 900 кривичних дела веза-
них за наплату пореза. Шверц
цигарета је опао за 50 одсто, док
је, судећи по запленама, за исто
толико увећан промет резаног
дувана и дувана у листу.

Пореска полиција је за првих
шест месеци 2021. године запле-
нила 55.000 литара нафте без
папира, око 3.000 литара алкохо-
ла, као и око тону кафе..

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ
2023. ГОДИНЕ

Неопходни статистички
подаци

Ново прикупљање података о
пољопривреди следи за две годи-
не, прецизније у другој половини
2023. године, када ће, према усво-
јеном предлогу Закона о попису
пољопривреде, пописивачи кре-
нути на терен. Пописом ће бити
обухваћена сва породична пољо-
привредна газдинства, газдинства
предузетника и правних лица, а
неће бити обухваћена домаћин-
ства са сопственом пољопривред-
ном производњом која није наме-
њена тржишту, као и домаћин-
ства, привредна друштва и
предузетници који не обављају
пољопривредну производњу.

Прикупљаће се подаци о газдин-
ству, локацији, земљишном фон-
ду, квалитету и намени земљи-
шта, површинама под усевима,
површинама воћњака и виногра-
да, наводњавању и употреби
ђубрива, броју стоке, броју оста-
лих животиња и кошница
пчела, органској пољопривредној
производњи, пољопривредним
објектима, пољопривредној меха-
низацији и опреми, радној снази и
другим активностима газдинства.

Попис ће се реализовати од јуна
до краја децембра 2023. Према
предрачуну Републичког завода
за статистику, овај посао кошта-
ће грађане Србије нешто више од
950 милиона динара или око 7,9
милиона евра.

ВАДИМ СМИРНОВ, ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА НИС-а

Трендови су бољи, реализоваћемо све наше инвестиције
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Причом о тропским врућина-
ма и начинима да се с њима
изборимо нисмо ни издалека
затворили тему летњих здрав-
ствених ризика. Ово нам потвр-
ђује све већи број пацијената
који се јављају због стомачних
тегоба праћених мучнином,
повраћањем и проливима.

Лекарски преглед по прави-
лу треба запо-
чети питањем о
храни која је
конзумирана и
сличним тего-
бама код дру-
гих лица која су
делила оброк.
Бактеријско
тровање хра-
ном, иако ређе,
требало би
анамнестички
да искључимо
или потврдимо
како би се применила одгова-
рајућа терапија и спречило
масовније тровање. Изгледа да
су у овом периоду стомачни
вируси главни узрочници желу-
дачних и цревних тегоба.

Симптоми су разнолики, па
запажамо да је у дечјем узра-
сту чешће присутно повраћа-
ње, а код старијих пацијената
мучнина и бол у желуцу. Про-
ливасте столице скренуће нам
пажњу на већу активност виру-
са у цревном тракту и дужи
опоравак пацијента. Појава гро-
знице, главобоље или бола у
мишићима још више потврђу-
је вирусну етиологију.

Иако повраћање може да буде
интензивно и да омета узима-
ње течности у довољним коли-
чинама, симптоми инфекције
се најчешће смирују за дан или
два. Додатни губитак течности
проузрокован дијарејом захте-
ваће можда и болничко лече-
ње. Посебно су угрожена мала
деца и старији пацијенти.

Ротавируси и аденовируси
присутни су и у летњем перио-
ду, а начини заражавања су 
различити. Вирусом могу бити
контаминирани храна, вода или
предмети које често употре-
бљавамо. Веома је важно редов-
но прање руку после одласка у
тоалет, после контакта с паци-
јентом који има вирусни гастро-
ентеритис, као и код припре-
мања хране.

Предмете за које претпо-
стављамо да су контамини-
рани требало би дезинфико-
вати препаратима на бази
хлора а контаминиране тка-
нине опрати врућом водом и

с а п у н о м .
Важно је зна-
ти да пацијент
може бити
заразан неко-
лико дана до
две недеље
после престан-
ка симптома и
знакова боле-
сти.

Антибио-
тике не треба
користити за
лечење виру-

сних гастроентеритиса јер они
не делују на вирусе. Лечење
се базира на довољном уносу
воде и електролита. Готови
раствори за рехидратацију
умањиће опасност од преко-
мерног губитка течности и
поремећаја равнотеже елек-
тролита. Лекови против муч-
нине и они који чисте црева
од токсина (активни угаљ,
смекта) могу бити веома
корисни. Уколико не успева-
мо да надокнадимо преко-
мерне губитке течности и
електролита, неопходно је да
потражимо медицинску
помоћ.

Сезона цревних
инфекција

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Важно је знати да
пацијент може бити
заразан неколико
дана до две недеље
после престанка
симптома и знакова
болести.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Када је реч о свеже цеђе-
ним соковима, најефи-
каснији међу њима за
стварање црвених крв-
них зрнаца и побољша-
ње крви уопште свакако
је сок од цвекле. Нутри-
ционисти и фитотерапеути 
тврде да је за жене изу-
зетно користан ако се
конзумира помешан са
соком од шаргарепе у
количини од најмање пола литра дневно.

Сам сок од цвекле у количини од једне винске чаше
може снажно подстаћи чишћење организма. Зато се немој-
те изненадити ако, након што га попијете, осетите благу
несвестицу и мучнину. Искуство је показало да је зато
боље у почетку пити смесу у којој преовладава сок од шар-
гарепе, а затим постепено повећавати удео сока од цвекле
док организам не почне боље да подноси његово деловање.

Ако патите од менструалног поремећаја, сок од цвекле
ће вам бити веома користан, посебно ако га пијете у малим
количинама: 50 до 100 мл поделите у две-три дневне дозе.
У току климакса овакав поступак даје одличан ефекат.

Сок од цвекле у комбинацији са соком од шаргарепе нај-
бољи је природни градитељ црвених крвних зрнаца, одно-
сно еритроцита. Поред тога, ова комбинација погодује
побољшању памћења и ширењу крвних судова. Kод хипер-
тоније је једно од најбољих природних средстава, а неза-
менљив је код малокрвности. Побољшава опште стање
организма и јача нервни систем код неуроза и несанице. 

Најбоље је да сок од цвекле након цеђења оставите
неколико сати у фрижидеру. Потом скините пену и упо-
требљавајте га у комбинацији са соком од шаргарепе у
односу 1 : 4. Препоручени дневни унос сока од цвекле је
највише 100 милилитара.

Невероватна моћ
сока од цвекле

Доласку лета и топлим, сунча-
ним данима не радујемо се сви
подједнако. Има оних којима
период од пролећа до краја лета
представља праву ноћну мору.
Они се тада дању крију у замра-
ченим просторијама, а из сво-
јих кућа и станова опрезно изла-
зе тек предвече. Ако сте поми-
слили да је реч о социопатама
или особама с неким сличним
психичким поремећајем, погре-
шили сте. Нико из ове скупине
нема проблем с менталним здра-
вљем. Има га – са сунцем. И тај
проблем је прилично озбиљан.

Зове се полиморфна светло-
сна ерупција или народски рече-
но – алергија на сунце.

Стручњаци упозоравају да је број
људи који у мањој или већој мери
пате од алергије на сунце у пора-
сту због све веће озонске рупе.

– Алергија на сунце заправо
не представља праву алергију,
већ преосетљивост коже на сун-
це. Најчешће почиње да се јавља
у пролеће с првим сунчаним
данима, а с доласком лета осе-
тљивост коже се у највећем бро-
ју случајева постепено смањује
и симптоми постају блажи. Међу-
тим, у тежим случајевима, симп-
томи не само да се не ублажава-
ју већ се изнова јављају са сва-
ким новим излагањем сунцу.
Најизраженији су на деловима
тела изложеним зрацима: на
лицу, врату, рукама и ногама.
Овај проблем је учесталији код
жена и почиње између 25. и 35.
године – истиче проф. др Загор-
ка Југовић с Факултета за био-
фарминг из Сомбора.

Различите врсте, слични
симптоми

Према њеним речима, постоји
неколико типова алергије на сун-
це: полиморфна ерупција (ПЛЕ)
изазвана светлошћу, „мајорка
акне”, соларна копривњача и
друге. Чак и примена одређе-
них лекова, попут појединих
антибиотика и оралних контра-
цептива, може довести до фото-
алергијских реакција.

– Симптоми алергије, превен-
ција и третирање зависе од типа
алергије. Најчешћа је полиморф-
на ерупција. Она се јавља убрзо
након излагања сунцу и карак-
теришу је осип, црвенило, свраб,
пликови и отицање коже. Сле-
дећи тип представљају „мајорка
акне”, које се најчешће јављају
код жена с масном кожом. Прет-
поставља се да слободни ради-
кали настали под дејством УВА
зрака доводе до оксидације масти
и емулгатора присутних у пре-

паратима за негу коже. Настали
призводи оксидације доводе до
запаљенских реакција нарочито
у подручју фоликула длаке, што
као последицу има појаву про-
мена на кожи сличних акнама.
Најбоља превенција „мајорка
акни” је примена производа са
заштитним факторима, који не
садрже уља и емулгаторе – исти-
че проф. др Загорка Југовић.

И 15 минута је превише

А како се са алергијом на сунце
носе они који је имају? Ево само
једне у мору сличних прича.

– Са алергијом на сунце је изу-
зетно лако изборити се, јер посто-
ји једна врло делотворна ствар
коју можеш урадити да не дође
до ње: не идеш на сунце. Е сад,
проблем је једино у томе што је
то лакше рећи него учинити.
Ипак, све остало заиста не пије
воду. Kод мене се већ по прави-

лу алергија јавља око недељу
дана по доласку на море. Kреће
ми увек у пределу грудног коша
и манифестује се у виду ситних
бубуљица које ужасно сврбе. То
вас у почетку може збунити, јер
ћете најпре посумњати на комар-
це – почиње причу Сања Кокора
Цревар, која је недавно с поро-
дицом летовала у Грчкој.

На плажу је ишла само 

предвече, што јој је веома тешко
падало. Било је довољно да само
једном одустане од тог режима
и да се стари проблем врати у
пуној снази.

– Ове године смо гледали да
не идемо на плажу у периоду
када је сунце најјаче и у почетку
је све било у реду. Међутим...
Дан осми, изађемо ми у подне.
Носила сам шешир на глави до
плаже и била обмотана пешки-
ром. У истом издању сам на пла-

жи седела под
сунцобраном. Но,
како вода вуче,
одлучим да уђем
само на 15 мину-
та. По повратку у
собу имала сам
шта да видим:
бубуљице пречни-
ка 1–1,5 центи-
метар, које почи-
њу опасно да свр-
бе. Јасно вам је
какав је то про-
блем – наставља
причу Сања.

Боље спречити
него лечити

На питање да ли
је за алергију
добила неку тера-
пију и колико јој
она помаже, каже
следеће:

– Добила сам
да пијем неки лек,

мислим да се зове „каротен”.
Купила сам га и редовно га носим
на море, али генерално избега-
вам све лекове, па и тај. Лекар
ми је препоручио и да користим
неку крему за сунчање, која се
распродала још у предсезони,
тако да ју је немогуће наћи. Купи-
ла сам сличан производ по папре-
ној цени, али очито није много
помогао. Препоручено ми је да,
ако крене алергија, пијем и анти-
хистаминике, попут „пресинга”
или „еријуса”. Уместо свега тога,
током свих наредних дана смо
излазили на плажу искључиво
после 17.30 или 18 сати и алер-
гија се сама повукла. С обзиром
на то колико нас стручњаци упо-
зоравају на штетност сунчевих
зрака пре тог времена и на ризик
од меланома, можда је моја алер-
гија заправо ту да ме заштити од
непромишљених одлука које би
ме могле коштати много више
једног дана – поентира наша саго-
ворница.

Никуд без заштите

Према речима проф. др Загор-
ке Југовић, најбоља превенција
свих типова алергија на сунце
постиже се употребом препара-
та који, поред УВА и УВБ фил-
тера са степеном заштите (СПФ)
већим од 50, садрже и механич-
ке филтере, као што су титан-
диоксид и цинк-оксид.

– Препоручује се избегавање
боравка на сунцу у периоду од
10 до 15 сати, као и обавезно
ношење наочара за сунце, дугих
панталона, мајица с дугим рука-
вима и шешира са широким обо-
дом. Као мера заштите препору-
чује се и прилагођавање коже
сунчевој светлости пре појаве
првог пролећног сунца, постепе-
ним повећавањем изложености
коже УВА зрацима у трајању од
четири недеље. Саветује се и при-
мена бета-каротена, која међу-
тим није довољно ефикасна. Уко-
лико је до алергије већ дошло,
третман почиње применом горе-
наведених превентивних мера,
да би се смањило излагање коже
сунчевим зрацима, односно спре-
чило погоршавање симптома.
Остале мере зависиће од типа
алергије – саветује лекар.

Докторка Југовић наводи да
се у случају блажих облика алер-
гије могу користити хладне ком-
пресе, уз прскање коже хладном
водом, као и антихистаминици
и креме с кортикостероидима.
У тежим случајевима лекар може
препоручити фототерапију,
затим комбинацију псоралена и
УВ зрачења (ПУВА терапија),
као и антималарике.

ПАТИТЕ ЛИ ОД АЛЕРГИЈЕ НА СУНЦЕ?

ПРОБЛЕМ КОЈИ ЉУДЕ ЛЕТИ 
ПРЕТВАРА У НОЋНЕ ПТИЦЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЈЕ БИЉКЕ ШТИТЕ ОД СУНЦА?

Листа биљних екстраката и

активних стастојака који се

користе за припрему природ-

них препарата за заштиту од

сунца изузетно је дугачка.

Занимљиво је да су у питању

биљке које су и саме навикле да

живе у условима јаког УВ зра-

чења и тако су развиле секун-

дарне метаболите (полифеноле

и витамине) који их штите.

Када је реч о биљним екс-

трактима, најмоћнији су ови:

• алоја вера – за превенци-

ју или третман опекотина од

сунца, умирује и хлади кожу,

убрзава стварање колагена,

хидрира и опоравља;

• екстракт ораха – самопо-

тамњивање и УВ заштита;

• екстракт зеленог чаја –

делује антиинфламаторно и

антиоксидативно, опоравља

оштећену кожу, добар је у трет-

ману опекотина, поправља

ДНK оштећења;

• екстракт нара – обилује

антиоксидансима, шећерима и

витаминима, умирује кожу,

штити од УВ индукованих оште-

ћења и црвенила.

Међу активним биљним

састојцима најделотворнији су

следећи:

• ресвератрол – природ-

но присутан у грожђу,

боровницама, брусни-

ци, кикирикију; делу-

је као снажан

антиоксиданс и

антиинфламатор,

инхибира мутацију

ћелија, штити

кожу од старења;

• проантоцијанидини – сна-

жни антиоксиданси присутни у

биљкама јарких пурпурних и

црвених боја: грожђе, јабуке,

бобичасто воће (малине, купи-

не), али и бели бор, кестен

итд.; делују тако што инхиби-

рају разградњу еластина

(антиејџинг), хватају слободне

радикале и штите ДНK од УВ

индукованог оштећења;

• епикатехин – флавоноид

присутан у чају, какаоу, грожђу;

има снажно антиоксидативно и

антиинфламаторно дејство;

• апигенин – из жуто обојених

биљака (невен, сунцокрет,

шаргарепа, арника, цитру-

си…); штити од УВА и УВБ

зрачења, делује антиок-

сидативнои анти-

инфламаторно;

• кверцетин – прису-

тан у многим биљкама, као што

су: јабука, сунцокрет, жути

ноћурак, брусница; делује као

УВ филтер, антиоксиданс, анти-

инфламатор, инхибира наста-

нак тумора и мутације гена;

• куркумин – полифенолно

једињење жуте боје које се

добија из куркуме и има дока-

зано антиинфламаторно и

антиоксидативно дејство.
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A 60 éve folyamatosan működő herte-
lendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési Egyesület első közgyűlését 1961.
április 16-án megfelelő terem hiányában
a szabad ég alatt tartották meg. Nagyon
sokan voltak jelen, ünnepelt a bukovinai
székelyek közössége, hogy Ady Endre néven
új egyesületet alapított. 

Az akkori vezetőségi választmány első el-
nöke Varga Sándor tanító volt, aki élete
végéig szívügyének tekintette a helyi mű-
velődési életet és az egyesület tevékenységét.
Ám ugyanolyan elszántsággal dolgoztak
az alapítótagok is mindannyian, ki-ki a
maga tehetsége szerint, hogy az újonnan
alakult egyesületnek székháza legyen. És
lett.
Több éven át megtettek mindent, hogy
anyagi forráshoz jussanak: kirakodóvá-
sárokat szerveztek, színelőadásokat, bá-
lokat, zenés esteket rendeztek, melyek
bevételét a székház építésére fordították.
A mai nagytermet 1969. őszén adták át
rendeltetésének az 1. Dél-bánáti Magyar
Művelődési Egyesületek Szemléjének meg-
szervezésével. Önkéntes adományokból,
önkéntes munkával, székely furfanggal
és nagy akarattal készültek el a meglévő
épületek. E szemle tanácskozásán született
meg Bori Imre vajdasági akadémikus
ajánlatára az a döntés, hogy az egyesület
Tamási Áron, neves székely író nevét
vegye fel. Azóta évtizedeken át folyama-
tosan zajlott benne a művelődési élet,
rendezvényt rendezvény követett, kor-
osztályok váltották egymást. 

Közösen nézni a jövőbe

Az elmúlt 32 évben a művelődési egye-
sületek szemléje által a Dél-bánáti magyar
közösség is összekovácsolódott, kölcsö-
nösen számítanak egymás támogatására
és fontosnak tartják a találkozásokat. Saj-
nálatos módon a vírusjárvány miatt a
múlt évben a szemle is kimaradt, ezért a
hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Ma-
gyar Művelődési Egyesület rendszeres,
választói közgyűlésére meghívást kaptak
a Dél-bánáti egyesületek képviselői, hogy
egymás munkájából erőt merítve a több
mint egy éves szünet után tudják folytatni,
vagy újrakezdeni a művelődési élet szer-
vezését. 
A közgyűlésen elhangzottak a beszámolók,

amelyben az elnök, Lőcsei Vilmos az egye-
sület elmúlt négyéves tevékenységéről szá-
molt be. Ezt követően a gondnok -, a
pénztáros - és az Ellenőrző Bizottság be-
számolóját is ismertették, amelyek alátá-
masztották az elnöki beszámolóban el-
hangzott tevékenységet. A beszámolókat
a tagok jelölése követte a Végrehajtó- és

az Ellenőrző Bizottságba. 
Tekintettel arra, hogy már több mint
egy éve nem volt nagyobb összejövetel
a magyar közösségben, az egyesület
közgyűlése szép alkalom volt arra, hogy
a Lőcsei Antal által vezett mesemű-
helyben felkészített gyerekek bemutat-
kozzanak a hertelendyfalviaknak és a

vendégeknek. A közönség élvezettel
hallgatta a bukovinai népmeséket a dí-
jazottak: Kovács Tímea és Kovács Tibor
előadásában, akik az idén megtartott
Kálmány Lajos Mesemondó Versenyen
Zentán is értékes helyezést nyertek, de
felkészítőjük meséjét is szívesen hall-
gatták a jelenlevők.

Fiatalított vezetőség

A jelöltek megválasztása titkos szavazás
utján történt. Az egyesület vezetősége öt
új taggal gyarapodott, akik azokat a tagokat
váltották fel, akik különböző okokból nem
tudják tovább vállalni az aktív munkát.
Az elnökválasztás is a közgyűlés határozata
alapján történt meg. Annak ellenére, hogy
már több mint két évtizede végzi az egye-
sület elnöki teendőit, a közgyűlés továbbra
is Lőcsei Vilmosnak szavazott bizalmat.
A gyűlés folytatásában elhangzott a 2022-
es évre szóló programterv és költségvetési
terv, majd a hozzászólások után a hivatalos
rész befejeztével a jelenlevők kötetlen tár-
salgással folytatták az estet.
Lőcsei Vilmos, az egyesület ismételten
megválasztott elnöke köszöntőjében el-
mondta, hogy 24 évvel ezelőtt, amikor
átvette az elnökséget, ugyancsak Varga
Sándor volt az elődje, akkor már nyugal-
mazott tanítóként, akinek az egyesület te-
vékenysége során már többször is szavazott
bizalmat a közgyűlés. Az utóbbi huszon-
egynéhány év alatt változtak a körülmé-
nyek, létszámban fogyott a székely kö-
zösség, de Istennek hála még itt van és
örvend annak, hogy az anyaország is szá-
montartja az Al-dunai bukovinai székely-
séget. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága támogatásával sikerült
megvalósítani az elődök álmát: kibővíteni
az egyesület székházát, tájházat építeni,
berendezni  és tatarozni a régi székházat
annyira, hogy az teljes mértékben megfe-
leljen a jelen kor feltételeinek. Az ötödik
– hatodik itt élő és tevékenykedő nemzedék
megtett minden tőle telhetőt, hogy biztos
alapokra helyezze az egyesületet. Az utánuk
jövő korosztálynak marad a feladat, hogy
mindezt megőrizze és használja. 
Ebben a reményben kezdi munkáját az
ifjakkal pótolt elnökség, hogy megújúlt
erővel dolgozzanak és nézzenek a jövőbe
a már meglévő- és a születendő gyermekeik
javára. Lőcsei Ilona

AZ ÚJRAKEZDÉS ÉVÉBEN
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KICSINY FALUNKBAN

GYEREKEK – A HELYIEK BÜSZKESÉGE

Torontálvásárhely, június 29-e. A
Spartacus 1911 fociklub pályája.
Csemeték és szülők 14:5 (5:2). A
góllövők listájára végül a pirosmezes
kiskakasok aprócska kapusa is fel-
került. No, de sebaj, a nagy buzga-
lomban a profiknál is könnyen meg-
esik ilyesmi. Még hogy!

A lényeg persze, a hangulaton volt,
illetve az elmúlt idényben felépített
motorikai készségek bemutatásán.
Meg a közös játékon. Egymással,
apukák és anyukák csapata ellen.
Kedvcsinálás is volt ez továbbá, a
foci interaktív népszerűsítése. Bi-
zakodva, hogy idővel (a debellácsi
vezetőség reményei szerint akár
már az idei őszi szezon kezdetéig)
egységes versenykategóriába hozva
általa minden, e sportág iránt ér-

deklődő helybéli óvodást és kisis-
kolást. Második-harmadik osztá-
lyos korral bezárólag.
A legfiatalabbaknak számító pëtlí-
työk pillanatnyilag 14-en vannak.
Fiúk és lányok – vegyesen! A lelke-

sedést, a sport iránti szeretetet, a
különböző felhangú játékpillana-
tokban való osztozást edzőjük, Ba-
logi András testnevelés szakos tanár
igyekszik beléjük plántálni. A kolléga
egyébként 2017 novemberében vál-

lalta fel újból, kemény tízéves meg-
szakítás után, a fiatal, torontálvá-
sárhelyi futballtehetségek palléro-
zását. Többek között a kadétokét
is, akik viszont – lévén a korosztály
tagságának zöme a kisérettségi/fel-
vételi körüli teendőkkel volt elfog-
lalva - leghamarabb ez év augusz-
tusában mérkőzhetnek meg a szü-
leikből verbuválódó alkalmi csa-
pattal. Annak rendje s módja szerint. 
Egyébként, összhangban a patinás
klub nevében is szereplő 1911-es
évszámmal, Torontálvásárhely fut-
ballkedvelő közössége ezúttal is
kerek évfordulót ünnepelhet. Sor-
rendben a száztizediket, melynek
vonatkozó sportrendezvényei au-
gusztus dereka táján kezdődnének.
Feltéve ha... Mert ugyebár, ember
tervez...  Martinek Imre

VÁSÁRHELYI FOCITÖRTÉNET

GYEREKEK A SZÜLŐK CSAPATA ELLEN

A Csörömpölő zenekar, Kemény Má-
ria és a Pántlika énekcsoport bemu-
tatása

Zene, énekhang, tánc, hagyomány,
újrakezdés, élet - június 12-i han-
gulatképek voltak ezek, melyeket
Pancsován, a Petőfi Sándor Magyar
Művelődési Egyesület berkeiben ta-
pasztalhattunk végre egy másfél órás,
ún. interaktív népzenei hangverseny
keretében, az anyaországi Csoóri
Sándor Alap védnökletével. Továbbá
a helyi Csörömpölő zenekar és a
Pántlika énekcsoport tolmácsolásá-
ban, akikhez énekhangilag időnként
maga a publikum is felzárkózott.
Kiváltképp az ismerősebbnek tetsző
dallamoknál, melyek révén nemcsak
a Kárpát-medence megannyi szeg-
let(kéj)ét barangolhatták be passzus-
mentesen, de a bukovinai tájakat is. 

A Csörömpölő együttes 
új összetételben

A rövidke, alkalmi táncházzal záruló
esti összejövetel moderátora a „csö-
römpölők” egyik oszlopos tagja, Kiss
Samu zenetanár volt. A klánétás
tanár bácsi. Őt kérdeztük, őt fag-
gattuk, mutassa be pár gondolat ere-
jéig a csapatot, amely – ha nem vé-
tettem el a számolgatást - idestova
huszonegy évvel ezelőtt alakult meg.
-Valóban így van. 2000-ben alakul-
tunk. Itt Pancsován, a Petőfi Sándor
Magyar Művelődési Egyesület Ma-
roknyi tánccsoportjának kísérőze-
nekaraként. Szinte teljesen helyi hu-
mán erőforrásból építkezve. Akkortájt
még Györfi Sándor volt a prímásunk,
a cimbalmosunk pedig Ilić Milivoje.
Nagybőgősként előbb Német Nán-
dor, őt követően pedig Rancz Emil
erősítette a formációt. Az említettek
különböző okokból megüresedett
helyét jelenünkben az adai Polyák
Dániel (hegedű), valamint a herte-
lendyfalvi Kemény Oszkár (bőgő)
és Vladimir Kolarik (cimbalom és
harmonika) töltik be. Az ősmagból
csupán Kovács József torontálvásár-
helyi brácsás, illetve jómagam ma-
radtunk. Kisebb-nagyobb nehézség-
gel, plusz újabban menetrenden kívül
érkező kényszerpihenőkkel megspé-
kelve a Csörömpölő zenekar ma is
működik. Működik és igyekszik de-
rekasan helytállni. Elsősorban a dél-
vidéki / vajdasági népzenei- és nép-
zenészmozgalom porondján. Jelenlegi
felállásában zenekarunk közel három
éve játszik együtt. Mindent össze-
vetve, az újratervezés alá került mun-
kánkhoz, a logisztikai akadályok el-
lenére is rendszeres közös zenekari
próbáinkhoz lényegében egy szent-
tamási felkérés adta meg a kellő lö-
ketet. Kettőezer-tizennyolc őszén/te-
lén. Az általuk meghirdetett Őseink
zenéje rendezvényre. Dátumilag a
soron következő esztendő januárjára
időzítve. Ezidőtájt társult hozzánk
énekhangilag Kemény Mária is, aki
csakhamar leánykáink, a Pántlika
énekcsoport tagjainak szakmai pal-
lérozását is felvállalta. 
A sikeres szereplést több felkérés is
követte és azóta a Csörömpölő –
mind kísérőzenekarként, mind pedig
teljesen önálló produkciókkal több

vajdasági településen (Ada, Mohol,
Magyarkanizsa, Péterréve, Szaján,
Kikinda, Zenta, Udvarszállás, Ür-
ményháza, Pancsova és Hertelendy-
falva...), illetve rendezvényen (Vaj-
dasági Táncháztalálkozó, Öröksé-
günk, Dél-Bánáti Magyar Művelődési
Egyesületek Szemléje...)  tette le név-
jegyét. Élményszerűen. Hitelesen.
Maradandóan. 
A leánykáknak, illetve felkészítőjük-
nek a cikk folytatásban olvasható

szakmai névjegykártyáját korábbi ta-
lálkozásaink alkalmával vehettem át.

A magyar népdal 
ránti szeretet

Kemény Mária, Hertelendyfalva.
Szakmai útjainknak legutóbb erős
másfél évtizeddel ezelőtt volt enyhe
érintkező pontja. Mindketten a pan-
csovai Petőfi Sándor Magyar Mű-
velődési Egyesület színeit képviseltük
akkor. Mária énekhanggal, jómagam
pedig moldvai kavalon játszva. Kü-
lön-külön produkciót hozva. Aki
nem hiszi, nos, az nyugodtan ko-
pogtasson be a verseci magyar kul-
túregyesületbe. Az említett színre-
lépés mozzanatairól készült, idő-
közben berámáztatott fotográfiák
ma is ott vannak az időközben végre

teljesen felújított nagyterem falán.
-Régen volt – jegzi meg a reja jel-
lemző derűvel. – Azóta rengeteg
minden történt. Kétszeresen is anya
lettem, munkába álltam. Mivel több-
nyire nem volt, aki legyen a gyer-
mekekvel, egyszerűen visszahúzód-
tam. Persze továbbra is
énekel(get)tem, de ezt már csak úgy,
saját kedvtelésből tettem. Odahaza.
Egyébként családunkban mindig is
fontos helye volt az éneknek és a

muzsikának. Nagyszüleimnél például
a vasárnapi ebédhez mindig szólt a
magyar nóta. A rádióról. Nagytatám
kedvence a Krasznahorka büszke
vára volt.
A népzenével Mária személyesen ti-
zenhat éves korában találkozott elő-
ször. A pancsovai KIE-be, vagyis a
Petőfibe bejáró fiatalokkal Lukács
Imre temerini néptánc-koreográfus
foglalkozott akkortájt. Lényegében
az ő buzdítására lett Mária is elhi-
vatott tagja a táncházmozgalomnak,
hogy idővel – több nyári népzenei-
és tánctábor hangulatának ízlelgetése
után – teljességében megtalálja ön-
magát e műfajban. Mi több, ezt a
ragaszkodást, az eredeti magyar nép-
zene iránti szeretetet a saját gyer-
mekeire is átörökítette.

-Részben. Csak részben. A nagyfiam
inkább focizik. Viszont a kislányom
énekelget. A férjem pedig, aki évekig
hegedűn játszott, a pancsovai Csö-
römpölő meghívására nagybőgős-
ként erősíti a zenekart, melynek
hosszas rábeszélése és győzködése
után szép lassacskán én is visszabá-
torkodtam a nyíltszíni fellépésekhez.
Velik. Boldog vagyok. Nemcsak ami-
att, hogy újra énekelhetek, de azért
is, hogy mindezt a számomra igen

fontos emberek társaságában
tehetem. 
Az énekek eredeti hangzá-
sának megőrzésére törekedve
Mária az adatközlők által fel-
énekelt felvételekre építkezik.
A tájegységek közül legin-
kább a kalotaszegi nőtt a szí-
véhez. A pántlikás kislányok-
nak persze sokkal vidámabb
hangvételű régiók népdal-
kincséből válogat.
Pántlika énekcsoport. A meg-
alakulása utáni legelső ének-
próbáját hivatalosan 2018.
október 7-én tartotta meg.
A pancsovai Petőfiben. Kiss
Laura, Kemény Lejla, Kató
Leontina, Kiss Andrea és Ko-
vács Tímea - Hërtelendi lë-
jánkák ők, kiknek hajfona-

tában minden egyes fellépésük al-
kalmával ott van/volt az a bizonyos,
névadó pántlika. S bárhol is lépjenek
fel, határainkon innen vagy túl, üde
színfoltjai, szakmailag pedig egyre
kiforrottabbá váló részvevői voltak
ők minden egyes rendezvénynek.
Hisszük, a továbbiakban sem lesz
ez másképpen! 
S amíg költőnk színes tintákról
álmodott annak idején, e fiatal
énekcsoport (plusz a tanárnéni,
illetve a csörömpölő hangászok)
az élő találkozások, a barátkozá-
sok, a közös daltanulások és ének-
lések nehezen feledhető, igazából
semmivel sem pótolható élményét,
zamatát kérte, követelte vissza.
Jogosan.Velük együtt mi is.

Martinek Imre

A PETŐFI SÁNDOR MME SZÉKHÁZÁBAN

KONCERT HOSSZABB SZÜNET UTÁN

Tanév vége. Ez is eljött. Végre.
Vagy máris? Annyi bizonyos, hogy
sokak számára – és persze, nemcsak
a nyolcadikosoknak, egy újabb
ciklus ér véget. Helyet és teret adva
a soron következőknek. Bármit is
hozzon a holnap. Alkalmi össze-
foglalónk főhősei ezúttal a toron-
tálvásárhelyi elemi/általános iskola
egykori, illetve e jegyzet megjele-
nésekor már réges-rég elballagott
(minta)diákjai.

Joó Sámuel. Eredetileg sofőr sze-
retett volna lenni. Aztán mégis
másképp álltak össze azok a bi-
zonyos képkockák. A közelmúltig
a pancsovai Paja Marganović Köz-
gazdasági-kereskedelmi szakkö-
zépiskola harmadéves tanulója,
Violeta Dobrosavljević gyakor-
latvezető szaktanár növendéke
volt. Pincér szakon. Sikeres zá-
róvizsgáját megelőzendő ez év
májusában országos szinten is ki-
emelkedő eredményt mutatott
fel. Súlycsoportjában az ötödik
helyen végzett. Mint mondja, jó
lenne egy cseppet a nagyvilágot
is megízlelnie. Szárnyalni benne
egyet. Aztán meg majd lesz vala-
hogy. Tervezett személyes szakmai
építkezéséhez tarsolyában a ma-
gyar, szerb, angol, német és francia
nyelvtudása is helyet kapott.

Ifj. Balog János, ifj. Sike Károly,
Urkom Tibor és ifj. Bíró András.
Tekéző sporttehetségeink. Hat,
illetve három-három kemény ed-
zési idény van mögöttük. Jancsi-
nak, a kicsiny csapat kapitányának
egy szezon erejéig a szendrői te-
kecsapatban is volt szárnybonto-
gatási kísérlete. Jelenünkben a
messzi 1936-ban alapított toron-
tálvásárhelyi Spartacus Tekeklub
első csapatának egyik tartalékosa.
Serdülő korosztályát tekintve vi-
szont... A fenti formáció legutóbb
ez év áprilisában gurított és dön-
tött (mégpedig valóban szó sze-
rint!) nagyot, egy országos teke-
tornán. Újvidéken. 544, 526, 525,
illetve 506 ütött fával. Összesí-
tésben a második helyet szerezve.
A fiúk pallérozását Nikola Tepša
végzi.
Mateja Vladisavljev és Győri Lívia.
A frissen elballagott torontálvá-
sárhelyi nyolcadikosok mintadi-
ákjai. Hogy ők mit választanak
életpályájukul, ez még a jövő titka.
Viszont az sem kizárt, hogy ket-
tőjük esetében is idővel inkább a
Weöres Sándor-féle idézet jut
majd kifejezésre: „Nem kell is-
mernem célomat, mert célom is-
mer engem.”
Büszkék vagyunk rájuk. Minden-
képp. Martinek Imre

ÚJ OTTHONBAN

ITTHON MARADNI, EZ A CÉL

Sándoegyházán, az Al-dunai székely
települések egyikén, nagyon sok fiatal
élt a megadott lehetőséggel és szerezte
meg a magyar állampolgárságot, de
ezt kihasználva sokan elhagyták szü-
lőfüdjüket és külföldre vándoroltak
a jobb élet reményében. Ez alkalom-
mal egy ifjú anya példáját mutatjuk
be, aki a Prosperitati Alapítványnak
köszönhetően úgy döntött, hogy itthon
marad kiskorú gyermekeivel. 

Damjanov Anna és családja magyar
állampolgárként nyert támogatást a
Prosperitati Alapítvány házvásárlási
pályázatán. Most már saját ottho-
nukban vannak, ahol  mindenki jól
érzi magát.
- 2016-ban, amikor gyermekeimmel
visszatértem a szüleimhez, úgy dön-
töttem, hogy ott csak ideiglenesen
maradunk, saját otthont keresünk
magunknak. Egy rokonunktól, Palcsi
bácsitól tudtam meg, hogy létezik a
Prosperitati Alapítvány, amely tá-
mogatja a falusi házak vásárlását.
Elmentem a Prosperitati Alapítvány
pancsovai irodájába és Márton úr
elmagyarázta a folyamatot, mit ho-
gyan kell tenni. A honlapról tájéko-
zódtam a részletekről és így indultam
el a harcba az új otthonért a magam
és gyermekeim részére. Egy bizonyos
idő után ez meg is valósult és most
már itt vagyunk, az új lakóházunkban
– mondta el Anna rövidesen a tör-
ténteket. 

Annak ellenére, hogy Sándoregy-
házán az utóbbi időben több házat
is kínálnak eladásra, nem volt egy-
szerű megtalálni a megfelelőt, amely
a kis család igényeit kielégíti és anyagi
helyzetének is megfelelő. Szerencsére
a tulajdonosnak volt megértése és
jóindulata, hogy segítsen és hogy
várjon, mivel voltak kisebb nehéz-
ségek az iratok beszerzése körül. Azt
is engedélyezte, hogy a ház teljes ér-
tékének kifizetése előtt elkezdjenek
berendezkedni.

Anna ápolóként dolgozik a pancsovai
kórház sebészeti osztályán, mégis a
falusi ház mellett döntött, ahol ott-
honra lelt, hiszen gyermekkora óta
ilyen körülményekhez  szokott. Egye-
dülálló anyaként a további tervei is
erre utalnak. Kertes házról lévén
szó, a gyümölcsös a ház mögött na-
gyon sok lehetőséget kínál, amit
meg lehet valósítani. 
Damjanov Anna szerint fontos, hogy
az ember a szülőföldjén találja meg
a boldogulást. A tulajdonban levő
családi fészek ennek alapvető felté-
tele. Lőcsei Ilona
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Мађарско културно-уметничко друштво
„Тамаши Арон” у Војловици, које беле-
жи 60 година непрекидног рада, прву
оснивачку седницу је одржало 16. апри-
ла 1961. године под отвореним небом,
у недостатку одговарајуће сале. Било је
јако много присутних, заједница буко-
винских Секеља је славила што је осно-
вала ново удружење, под називом „Ади
Ендре”.

Председник тада изабраног руковод-
ства био је учитељ Шандор Варга, који
је до краја свог живота носио на срцу
месни културни живот и активности
удружења. Али са истом таквом одлуч-
ношћу су радили сви чланови оснива-
чи, сваки према својим могућностима,
да новоформирано удружење стекне
своје седиште. И то су постигли.

Током више година учинили су све
да дођу до финансијских извора: орга-
низовали су вашаре, позоришне пред-
ставе, балове и музичке вечери, а при-
ходе са свих дешавања уложили су у
изградњу. Садашњу велику салу су пре-
дали на коришћење у јесен 1969. годи-
не, са организовањем прве „Јужноба-
натске смотре мађарских културно-
уметничких друштава”. Добровољним
прилозима, добровољним радом, уз
довитљивост Секеља и с великом вољом,
изграђени су сви постојећи објекти, осим
садашње мале сале, коју су заједно с
плацем добили на коришћење од Народ-
ног одбора. На саветовању представни-
ка културних друштава донета је одлу-
ка, на предлог војвођанског академика
Имреа Борија, да удружење преузме
име познатог секељанског писца – Аро-
на Тамашија. Од тада се у њему деце-
нијама континуирано одвија културни
живот, догађаји су се низали један за
другим, смењивале су се генерације.

Заједнички гледати у будућност

У протекле тридесет две године и мађар-
ска заједница у јужном Банату постала
је уједињена преко смотри културних
друштава: могу рачунати једни на дру-
ге и важни су сусрети њихових члано-
ва. Нажалост, услед епидемије вируса
прошле године је и смотра изостала.
Али, представници јужнобанатских дру-
штава добили су позив на редовну,
изборну скупштину Мађарског култур-
но-уметничког друштва „Тамаши Арон”
у Војловици. Закључак у неформалном
разговору био је да треба да црпе снагу
из заједништва и да после једногоди-

шње треба поново да започну органи-
зовање културног живота.

На скупштини се чуо извештај којим
је председник, Вилмош Лечеи, изве-
стио чланство о активностима удруже-
ња у протекле четири године. Потом су
упознати и са извештајима економа,

благајника и Надзорног одбора, који су
подржали рад описан у председнич-
ком извештају. Након подношења изве-
штаја уследило је предлагање чланова
у извршни и надзорни одбор.

С обзиром на то да већ дуже од годи-
ну дана није било већег окупљања у

мађарској заједници, скупштина удру-
жења је била једна лепа прилика да се
војловачкој публици и гостима пред-
ставе деца коју је припремао Антал
Лечеи у приповедачкој радионици.
Тимеа Ковач и Тибор Ковач су освоји-
ли награде на такмичењу приповедача
„Лајош Калмањ” у Сенти за извођење
народних прича буковинских Секеља,
али је публика радо слушала и припо-
ведање њиховог учитеља.

Подмлађено руководство

Предложени кандидати су изабрани
тајним гласањем, а руководство удруже-
ња је добило пет нових чланова. Те осо-
бе су замениле чланове ранијег руко-
водства који због разних разлога не могу
прихватити даљи активан рад. Избор
председника је такође извршен на осно-
ву одлуке скупштине. Упркос томе што
већ дуже од две деценије врши дужно-
сти председника, скупштина је поново
изгласала поверење Вилмошу Лечеију.
У наставку седнице прочитан је план
програмских активности и финансијски
план за 2022. годину, а затим је, након
давања примедби и сугестија, званични
део састанка завршен. Вече се настави-
ло неформалним дружењем чланства.

Вилмош Лечеи, поново изабрани пред-
седник, у свом председничком поздрав-
ном говору изнео је да је пре двадесет
четири године, када је ступио на место
председника, његов претходник био
Шандор Варга, тада већ учитељ у пен-
зији, коме је скупштина у току рада дру-
штва више пута изгласала поверење. У
последњих двадесет и нешто година
околности су се промениле, бројно се
смањила заједница Секељ-Мађара, али
– богу хвала – још је ту и радује се што и
земља матица рачуна на Секеље из Буко-
вине на доњем току Дунава. Уз подршку
државног секретаријата за националну
политику владе остварен је сан преда-
ка: проширено је седиште удружења,
саграђена је и опремљена етно-кућа и
обновљено старо седиште, тако да у пот-
пуности испуњава услове садашњег доба.
Пета-шеста генерација која ту живи и
ради учинила је све што је било до ње да
постави друштво на сигурне основе.
Наредним генерацијама остаје задатак
да све то сачувају и користе.

Председништво попуњено млађим
члановима у тој нади започиње свој рад
– да обновљеним снагама раде и гледа-
ју у будућност, на добробит своје већ
рођене и будуће деце. Илона Лечеи

У ГОДИНИ ПОНОВНОГ ПОЧЕТКА

У ОБНОВЉЕНОМ СЕДИШТУ, С НОВИМ СНАГАМА
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У НАШЕМ МАЛОМ СЕЛУ

Деца – понос мештана

Дебељача, 29. јун. Терен Фуд-
балског клуба „Спартакус 1911”.
Малени против родитеља 14 : 5
(5 : 2). На крају је и сићушни
голман петлића у црвеним маји-
цама доспео на листу стрелаца
голова. Али ништа за то, у вели-
кој жестини се тако нешто може
догодити и професионалцима.
Још како! 

Суштина је ипак била у атмос-
фери односно приказивању
моторичких способности које
су се развиле у прошлој сезони,
као и у заједничкој игри. Зајед-
но, против екипа тата и мама.
Било је то и задовољство, као и
интерактивна промоција фуд-
бала. Постоји нада да ће убрзо
(а према надању руководства
Дебељаче можда чак и до почет-

ка ове јесење сезоне) сваки
мештанин – полазник забави-
шта и нижих разреда који се
интересује за ову спортску гра-
ну доћи до категорије такмиче-
ња, која ће их прикључити гене-
рацији другог и трећег разреда.

Петлића, који се рачунају као

најмлађи, тренутно има 14.
Дечаци и девојчице – помеша-
но! Њихов тренер, Андраш Бало-
ги, наставник физичког васпи-
тања, труди се да им усади енту-
зијазам и љубав према спорту.
Иначе, он се у новембру 2017.
прихватио поново, после десет

година прекида, да предводи
младе фудбалске таленте у Дебе-
љачи. Између осталог, и каде-
те, а они ће пак најраније у авгу-
сту ове године моћи да „одмере
снаге” са екипом која је саста-
вљена од родитеља окупљених
за ову прилику. Сви неће бити
ту пошто је већина заузета актив-
ностима око мале матуре и при-
јемног испита.

Иначе, у складу с бројем 1911,
који означава годину оснивања
и налази се у називу клуба, љуби-
тељи фудбала у Дебељачи овом
приликом могу да прославе
округли јубилеј, сто десети, пово-
дом ког ће спортска дешавања
почети средином августа. Не
зна се какве ће околности бити
тада, али свеједно планира се.

Имре Мартинек

ФУДБАЛСКИ ДОГАЂАЈ У ДЕБЕЉАЧИ

Деца против екипа родитеља

Представљање оркестра „Черем-
пеле”, Марије Кемењ и певачке
групе „Пантлика”

Музика, песма, игра, традиција,
поновни почетак, живот били су
сегменти атмосфере 12. јуна,
коју смо напокон могли да иску-
симо у седишту МКУД-а „Пете-
фи Шандор” у Панчеву, у окви-
ру интерактивног концерта
народне музике у трајању од сат
и по, под покровитељством Фон-
дације „Чори Шандор” из земље
матице. Извођењу месног орке-
стра „Черемпеле” и певачке гру-
пе „Пантлика” повремено се
певањем прикључивала и публи-
ка, поготово у познатијим мело-
дијама, с којима су обишли сва-
ки кутак Карпатског басена, и
то без путних исправа, али и
пределе у Буковини.

Оркестар „Черемпеле” 
у новом саставу

Модератор вечерњег окупљања,
које се завршило кратким, при-
годним учењем народних ига-
ра, био је један од главних чла-
нова оркестра „Черемпеле”,
Шаму Киш, наставник музике,
који свира кларинет. Њега смо
замолили да у неколико рече-
ница представи групу која је
основана – ако нисмо погреши-
ли у рачунању – пре двадесет
једну годину.

– Заиста је тако, основани
смо 2000. године овде, у Пан-
чеву, у МКУД-у „Петефи Шан-
дор”, као пратећи оркестар фол-
клорне групе „Марокњи”. Ско-
ро у целости смо били саста-
вљени од људских ресурса из
места. Тада је Шандор Ђерфи
био примаш, а Миливоје Илић
је свирао на цимбалу. Контра-
басиста је прво био Нандор
Немет, а за њим је Емил Ранц
јачао формацију. На местима
поменутих музичара, која су из
разних разлога остала упражње-
на, сада су Данел Пољак из Аде
(виолина), као и Оскар Кемењ
(контрабас) и Владимир Кола-
рик (цимбал и хармоника) из
Војловице. Из старог састава
остали смо само Јожеф Ковач,
виолиста из Дебељаче, и ја. С
мање-више потешкоћа, зачиње-
них ванредним принудним
одморима, оркестар „Черемпе-
ле” ради и данас. Ради и труди
се да поштено опстане, пре све-
га на позорници покрета народ-
не музике и народних музича-
ра Војводине. У садашњем саста-
ву наш оркестар свира заједно
близу три године. Када све узме-
мо у обзир, за наш рад, за наше
заједничке редовне музичке про-
бе, подстрек је у ствари дао
један позив из Србобрана. Било
је то у јесен/зиму 2018. године
за манифестацију „Музика
наших предака”. Време одржа-
вања је требало да буде јануар
2019. Тада нам се својим певач-
ким гласом прикључила Мари-

ја Кемењ, која је убрзо прихва-
тила и да се бави стручним под-
учавањем наших девојчица, чла-
нова певачке групе „Пантлика”
– испричао нам је Шаму Киш.

После успешног наступа усле-
дило је више позива и од тада је
оркестар „Черемпеле”, као пра-
тећи оркестар или с потпуно само-
сталним продукцијама, учество-
вао у више војвођанских места

(Ада, Мол, Кањижа, Бачко Петро-
во Село, Сајан, Кикинда, Сента,
Добрићево, Јерменовци, Панче-
во и Војловица) односно на мани-
фестацијама („Војвођански сусрет
фолклораша”, „Наше наслеђе”,
„Сусрет мађарских културно-
уметничких друштава јужног
Баната”) и оставио своју профе-
сионалну посетницу. Искустве-
но, аутентично, трајно.

Љубав према мађарској
народној песми

Разговор с девојкама и вођом
њихове групе обављен је током
једног ранијег сусрета.

С Маријом Кемењ из Војло-
вице срели смо се пре деценију
и по када су наши професио-
нални путеви имали додирне
тачке. Обоје смо тада предста-
вљали боје МКУД-а „Петефи

Шандор” из Панчева – Марија
својим певачким гласом, а ја
свирајући на кавалу из Молда-
вије, са засебним продукцијама.
Настале фотографије с помену-
тог наступа у међувремену су
урамљене и стоје на зиду вели-
ке сале мађарског културног дру-
штва у Вршцу, која је напокон
потпуно обновљена.

– Било је давно – констатује
Марија са себи
својственом
ведрином. – Од
тада се десило
много тога.
Постала сам
мајка двоје
деце, запосли-
ла сам се.
Пошто углав-
ном није било
никога да буде
с децом, ја сам
се једноставно
п о в у к л а .
Наравно, и
надаље сам
певала, али то
сам радила
само тако, из
свог задовољ-
ства, код куће.

Иначе, у нашој породици су
песма и музика увек заузимале
важно место. Код баке и деке
се, на пример, уз недељни ручак
увек слушала мађарска песма с
радија. Мом деди је омиљена
песма била „Поносна тврђава
Краснахорка”.

Марија се с народном музи-
ком срела у својој шеснаестој
години. Са омладином која је
одлазила у панчевачки КИЕ,
односно у „Петефи”, у то време
је радио Имре Лукач, кореограф
народних игара из Темерина. У
суштини, на његово охрабрива-
ње је Марија постала посвећени
члан покрета учења народних
игара, да би с временом – захва-
љујући уживању у атмосфери
више летњих кампова за учење
народне музике и игара – у пот-
пуности пронашла себе у овом

жанру. Штавише, ту приврже-
ност и љубав према мађарској
народној музици пренела је и
на своју децу.

– Само делимично. Мој вели-
ки син радије игра фудбал, али
ћеркица пева. А супруг, који је
годинама свирао на виолини, на
позив панчевачког оркестра
„Черемпеле”, сада им је појача-
ње с контрабасом. Након дугог
убеђивања полако сам се и ја
усудила да се вратим на сцену
за отворене наступе са њима.
Срећна сам, не само због тога
што поново могу да певам већ и
зато што то могу да радим у
друштву људи који су мени вео-
ма важни.

Трудећи се да сачува аутен-
тичност песама, Марија своје
знање гради тако што преслу-
шава тонске снимке изворно
отпеваних песама. Од подручја,
најрадије се везује за Калотасег.
Наравно, за девојчице из „Пан-
тлике” врши одабир из крајева
с много ведријом ризницом
народних песама.

Певачка група „Пантлика” је,
након оснивања, прву званичну
пробу певања одржала 7. окто-
бра 2018. године, у панчевачком
„Петефију”. Лаура Киш, Лејла
Кемењ, Леонтина Като, Андреа
Киш и Тимеа Ковач су девојчи-
це из Војловице у чијим је пле-
теницама приликом сваког насту-
па била пантлика, по којој је гру-
па добила назив. Где год да насту-
пају, у земљи или ван ње, оне су
увек ведре, а с професионалне
стране гледано све боље певају.
Верујемо да се то неће проме-
нити ни у будућности.

Ова млада група певача је
заједно са учитељицом, одно-
сно музичарима из оркестра
„Черемпеле”, увек тражила
доживљаје и атмосферу живих
сусрета, дружења, заједничког
учења песама и певања, који се
не могу олако заборавити и
надокнадити. Траже то с пра-
вом, а заједно с њима и сви ми.

Имре Мартинек

У СЕДИШТУ МКУД-а„ПЕТЕФИ ШАНДОР”

КОНЦЕРТ НАКОН ДУГЕ ПАУЗЕ

Крај школске године. Стигао је,
напокон. Или већ? Једно је
сигурно – за многе је завршен
један циклус живота, не само
за ученике осмих разреда. Глав-
ни јунаци ове приче су некада-
шњи ђациосновне школе у Дебе-
љачи, примерни ученици, који
ће у време објављивања овог
записа већ изаћи из школе.

Шамуел Јо. Првобитно је желео
да буде возач. Међутим, оне
одређене коцкице слика спо-
јиле су се другачије. Доскора
је био ученик трећег разреда
Економско-трговинске школе
„Паја Маргановић” у Панчеву,
код наставнице Виолете Добро-
сављевић, на смеру за коноба-
ре. У мају ове године, пре него
што је са успехом положио
завршни испит, постигао је
одличне резултате и на држав-
ном нивоу. У својој категорији
је завршио на петом месту. Као
што каже, било би добро пома-
ло искусити и бели свет, обићи
у њему један круг. А онда ће
већ некако да буде. У његовом
планираном личном професи-
оналном уздизању место је
добило и знање мађарског, срп-
ског, енглеског, немачког и
француског језика.

Јанош Балог мл., Карољ
Шике мл., Тибор Урком и
Андраш Биро мл. То су спорт-
ски таленти у куглању. Шест
односно по три тешке сезоне
тренинга је за њима. Јанчи,
капитен малог тима, у једној
сезони се опробао и у кугла-

шком клубу у Смедереву. Сада
је један од резервних играча у
првом тиму Куглашког клуба
„Спартакус” у Дебељачи, осно-
ваном давне 1936. године.
Тинејџери из горенаведеног
састава последњи пут су игра-
ли у априлу ове године у одлу-
чујућем мечу на државном так-
мичењу у куглању, у Новом
Саду, с 544, 526, 525 односно
506 погођених чуњева. У укуп-
ном пласману су освојили дру-
го место. Тренер ових момака
је Никола Тепша.

Матеја Владисављев и Ливи-
ја Ђери су ђаци генерације
основне школе у Дебељачи, који
су као осмаци недавно изашли
из ње. Шта ће они изабрати за
животни позив, то је још тајна.
Међутим, није искључено да
ће и у њиховом случају с вре-
меном да се обистини цитат
Шандора Вереша: „Не морам
да знам свој циљ, јер мој циљ
познаје мене.”

Поносни смо на њих, свака-
ко. Имре Мартинек

У Иванову, једном од насеља крај
доњег тока Дунава, много мла-
дих људи је искористило пону-
ђену прилику и затражило мађар-
ско држављанство, па су тако
многи напустили домовину и
отишли у иностранство с надом
у бољи живот. У овом случају
представљамо пример једне мла-
де мајке која је захваљујући Фон-
дацији „Просперитати” донела
одлуку да остане код куће са
својом малолетном децом.

Ана Дамјанов је с породицом,
као мађарски држављанин,
добила донацију преко конкур-
са за куповину куће Фондације
„Просперитати”. Сада се већ
налазе у свом дому, где се сви
пријатно осећају.

– Године 2016, када сам се
вратила код својих родитеља са
својом децом, решила сам да
ту само привремено станујемо
и да нађемо себи нови дом. Од
нашег рођака, чика Палчија,
сазнала сам да постоји Фонда-
ција „Просперитати”, која пома-
же у куповини сеоских кућа.
Отишла сам у канцеларију Фон-
дације „Просперитати” у Пан-
чеву и господин Мартон ми је
објаснио процес, како и шта
треба урадити. Преко сајта сам
сазнала детаље и тако сам кре-
нула у борбу за нови дом, за
децу и себе. Након извесног вре-
мена то се и остварило и сада
се налазимо у нашој новој кући
– испричала је Ана укратко.

Упркос томе што је у Ивано-
ву у последње време више кућа

понуђено за продају, није било
једноставно пронаћи одговара-
јућу, која може да испуни прох-
теве мале породице, а да буде
прилагођена и њиховој матери-
јалној ситуацији. Срећом, вла-
сник је имао разумевања и добру
вољу да помогне и да сачека,
пошто су настали одређени про-
блеми у прикупљању потребне
документације. Дозволио је и
то да пре исплате целокупног
износа започну уређење куће.

Ана ради као медицинска
сестра на Одељењу хирургије
панчевачке болнице, али ипак
се одлучила за куповину сео-
ске куће, где је нашла свој дом,
пошто се још од детињства
навикла на такве прилике.
Самохрана је мајка, а с обзи-
ром на то да се ради о кући с
баштом, воћњак који се налази
иза куће она ће сигурно иско-
ристити.

Ани Дамјанов је битно да
човек у својој домовини може
да пронађе простор за про-
сперитет. Породично гнездо
у власништву је основни услов
за то. Илона Лечеи

У НОВОМ ДОМУ

Остати код куће, 
то је циљ
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Две одважне младе особе жељ-
не авантура из Мађарске –
Ричард Варга и Клаудија Киш –
кренуле су из Румуније, од рукав-
ца Светог Ђорђа, веслајући узвод-
но на Дунаву. Поставили су себи
циљ да за четири месеца стигну
до Немачке, до извора реке.
Сазнали смо за њих преко 
„Фејсбука” и дочекали их на оба-
ли Дунава која је најближа Вој-
ловици, на Миљу, где је и оба-
вљен разговор с њима.

На војловачку обалу Дунава пла-
нирали су да стигну у пет сати
после подне. У порукама су јави-
ли да радо прихватају предлог
брачног пара Варга да се могу
одморити у њиховој викендици
на обали Дунава. Лајош је одлу-
чио да им пође у сусрет мотор-
ним чамцем и дочека их, пошто
је обала обрасла зеленилом и
није једноставно пронаћи погод-
но место за пристанак. Није тре-
бало дуго чекати, у близини оба-
ле су се појавила два жута каја-
ка у договорено време.

Увежбаним покретима су из
унутрашњости кајака извадили
свој пртљаг који им је био потре-
бан, а ми смо се чудили шта све
може да се смести на тако мали
простор. После представљања
уследило је радознало интере-
совање, пошто је то био сусрет с
несвакидашњим људима. А
Ричард и Клаудија су радо поде-
лили с нама своје авантуре, које
су почеле 4. марта код Црног
мора. Променљиви временски
услови су им доста отежали кре-
тање, али упркос томе скоро сва-
ки дан су остварили планирану
трасу од 30 километара.

Спорт као занимање

Ричард је испричао о себи да је
одрастао поред Дунава, увек је
био близу воде. Касније је доспео
у Норвешку, где је провео два-
наест година, исто тако на обали
мора, поред воде. Тамо је почео
да се бави кајакашким спортом,
2013. године, и од тада се непре-
кидно вози кајаком. Почео је на
мору и до 2019. године веслао
скоро искључиво на мору, од
Гренланда до северне Норвешке,
у Хрватској, Португалији. Бавио
се сурфовањем кајаком, кајак
полом, тако је стекао техничку
склоност и зато је смео да крене
веслајући уз ток Дунава.

Клаудија Киш је рођена у Кеч-
кемету, а с Ричардом Варгом се
упознала у месту Мосонмађаро-
вар приликом једног семинара
и од тада су свој заједнички пут
крунисали тиме што су кренули
на ову туру, заједнички прихва-
тајући изазове. И она је као дете

почела да се бави спортом, код
ње су добри школски кампови
за кану пробудили љубав према
према води и веслању. У сту-
дентским годинама вожња кану-
ом је потиснута у други план,
али ју је судбина тако усмерила
да се нашла у једном кајака-
шком кругу пријатеља, с којима
је почела да вози кајак, а касни-
је су је они охрабрили да завр-
ши курс за водича туре.

Првих хиљаду километара
је већ за њима

Једном оваквом авантуристич-
ком путовању обично претходи
планирање. Насупрот томе тре-
ба бити спреман и на то да се
увек може десити нешто непред-
виђено, а онда треба бити спре-
ман на импровизацију. Путова-
ње је започело тако што су коли-
ма пребацили и кајаке и кајака-
ше до Црног мора. Шофер се
вратио, а њих двоје су одатле
кренули уз хировит Дунав. Пре-
ма плановима, требало је да сре-
дином јуна стигну до извора реке,
али су их временски услови већ
на самом почетку задржавали,
па ће за неколико дана да се оду-
жи пут до постизања циља.

Како су испричали, веслали
су по киши, ветру, снежној олу-
ји, мразу и по сунцу. На грани-
ци између Румуније и Србије
морали су да покажу важеће пут-
не исправе речној полицији, која
је на румунском делу скоро сва-
кодневно контролисала њихово
напредовање.

На деоници у Србији више
чланова Кајакашког савеза Срби-
је и Туристичког савеза Србије
понудило је помоћ пријатељима
– кајакашима, поготово у про-

налажењу смештаја. На „Фејсбу-
ку” и „Инстаграму” је свакоднев-
но могло да се прати путовање
двоје младих, њихови извештаји
и догађања. Према њиховом
мишљењу, у Србији су сви врло
пријатни и гостољубиви. Посеб-
но истичу да је дивна Ђердапска
клисура, а сви споменици и све
тврђаве поред којих су пролази-
ли по њима су чудновато лепи.

Од 2.850 километара, колико
је дугачак Дунав до извора, про-
лазећи близу обале, до сада су
прешли 1.150 километара. Помо-
ћу средстава модерне техноло-
гије могли су тачно да прате
путању, да броје километре и да
одржавају контакт са светом.
Њихови гостопримљиви дома-
ћини, породица Варга из Војло-
вице, дочекали су своје госте с
ручком, па је крај стола наста-
вљено упознавање, уз разговор.

Ричард Варга је испричао да
се идеја о томе да весла уз Дунав
родила приликом једне раније
експедиције. Године 2019. кре-
нуо је из Норвешке кајаком до
Мађарске и тада је морао да
весла узводно на Рајни, Мајни и
на каналу Мајна–Дунав. Тада се
родила идеја да би то могло да
се уради и на Дунаву. Када је
стигао у своје родно село, већ је
знао да ће кад-тад то и урадити.

Вожња кајака и надаље испу-
њава његову свакодневицу јер,
поред тога што континуирано
учи, и врло радо преноси своје
искуство и знање на младе људе:
почев од ескимо заокрета до
основног курса вожње кајака
на мору. Сазнали смо да један
кајакаш у свим околностима
мора знати да рукује својим
бродом, својим кајаком, а за

то је потребан основни курс о
томе како веслати напред,
назад, на страну, како мане-
врисати, а најважнија је тех-
ника спасавања. Ако се весла у
пару, треба знати како спасти
друга, а ако је самостално, тре-
ба знати како себе спасти.
Постоји и једно основно пра-
вило по коме не би требало
самостално на воду изаћи с
кајаком, али искусни кајакаш
сматра да је сасвим другачије
искуство када је човек сам. Али,
свакако, технику спасавања тре-
ба јако много вежбати.

Клаудија Киш, као искусни
водич, која је на наговарање при-
јатеља завршила курс за водича
тура, признаје да се на води осе-
ћа као код куће. Гостопримство
на доњем току Дунава за њих је
било изненађење.

– Јако много добронамерних
људи нам помаже на путу, нисмо
рачунали ни на шта. Кренули
смо с једним шатором, са два
кајака и ово мало опреме што
може да стане у кајак, а поми-
слили смо да ћемо остало на
себи својствен начин да реши-
мо некако. Али они који нас пра-

те на „Фејсбуку” овде-онде нас
опазе, многи нас потраже. Све
то враћа веру у људе и у то да
има добрих људи, да данас посто-
ји још добар свет, веома смо
захвални свакоме – рекла је мла-
да дама емотивно.

Ричардов и Клаудијин несва-
кидашњи подухват има и добро-
творни циљ. Желели би да подр-
же људе с идејама, који то заи-
ста заслужују. Ричи је већ при-
ликом једне експедиције пома-
гао организацију „Батор-Табор”,
који анимотерапијом помажу
деци оболелој од рака и сада би
волео њих поново да подржи.
Клаудија је у знак љубави и при-
вржености заштити животне сре-
дине изабрала организацију ПЕТ
купа. Они сакупљају отпад из
Тисе – широм целе Мађарске
већ су сакупили неколико сто-
тина тона отпада. Клаудија ску-
пља прилоге за обнову брода,
како би и деца безбедно могла
да се превозе и тако схвате зна-
чај заштите животне средине.

Што се тиче отпада, искусили
су да је и на Дунаву јако тужна
ситуација: кренули су од обала
Црног Мора у Румунији узвод-
но и видели да на обе обале
Дунава има по неколико метара
дебелог слоја смећа, ПЕТ амба-
лаже, отпада... Призор је био
тужан, али се надају да у дана-
шње време има много иниција-
тива које би волеле да учине
нешто против тога.

Клаудија завршава разговор с
поруком:

– Нека иду људи, нека ступе у
контакт с природом, јер се ту
дешавају права чуда. Из аспекта
заштите животне средине могу
да кажем да је приликом потро-
шње тешко одрећи се удобно-
сти, али је Земља сада већ у
таквом стању да о томе морамо
мислити и учинити нешто добро
ради себе, као и зарад наше деце
и унучади.

Нови пријатељи – кајакаши су
дан проведен на доњем току Дуна-
ва завршили обиласком етно-
-куће и седишта МКУД-а „Тама-
ши Арон” у Војловици, где су им
домаћини обезбедили и смештај.

Пратећи даље Ричардов и 
Клаудијин пут на друштвеним
страницама, могли смо да види-
мо да су имали јако много аван-
тура, а понекад и потешкоћа, које
су победили уз помоћ људи добре
воље. Шестог јула су објавили да
су успешно окончали своју екс-
педицију – стигли су до циља.
Сигурни смо да су током проте-
клих месеци научили лекције за
цео живот, али су и другима дали
прилику да уче из њихових иску-
става. Илона Лечеи

ОД ДЕЛТЕ ДУНАВА ДО ИЗВОРА КАЈАКОМ

КРЕНУЛИ У АВАНТУРУ УПРКОС ПАНДЕМИЈИ

СМЕЛИ ПЛАНОВИ МЛАДОГ ПЧЕЛАРА

Остварљиво помоћу донације
Као многи млади људи, и Мар-
тон Ембели је раније размишљао
о тражењу запослења у иностран-
ству, али су 2013. године његове
планове промениле три кошни-
це с ројевима пчела. Са својим
газдинством, које је пре шест
година пријавио, придружио се
Удружењу пчелара – подружни-
ца у Панчеву. Његове кошнице
смештене поред насипа изван
Иванова чекају да буду преме-
штене на плац за чију је купо-
вину добио донацију од Фонда-
ције „Просперитати”.

Овај млади човек може да захва-
ли својим прецизним планови-
ма за то што је стигао довде, јер
његова оптимистичка природа
увек га подстиче да планира и
да напредује у добром правцу.

– Узор ми је био комшија.
Код њега сам видео кошнице,
како је он радио око њих. Све то
ме је заинтересовало и тако сам
почео с прве три кошнице, а
сада, ево, имам педесетак кошни-
ца у свом пчелињаку – изјавио

је Мартон.
Задовољан је колико је за ово

кратко време напредовао на пољу
пчеларства. Планови су му вели-
ки и нада се да ће делимично
моћи да их оствари. У свему
тома рачуна пре свега на охра-
брење своје породице, али је и
донација Фондације „Проспери-
тати” била значајна помоћ.

Понуђену донацију по кон-
курсу освојио је за формирање

простора за пчелињак, што зна-
чи да је могао да купи један
плац са изграђеном зградом. То
му је дало елана за даље плано-
ве, да настави да развија свој
пчелињак.

Према Мартоновој причи, у
пчеларству је најбитнија лока-
ција. Купљени плац је идеално
место за пчеле, јер у непосред-
ној близини има багрема, пашња-
ка и шумовитог дела, што значи

да може бити и меда. Одређени
број кошница би преселио у
багремову шуму и на пашњак
сунцокрета, али планира да нада-
ље све то ради стационирано,
тачније да већи део кошница
остави на месту.

У пчеларству је јако битно да
власник увек буде присутан, да
води евиденцију о свакој кошни-
ци, да пажљиво прати да ли су
пчеле здраве, јер ће само на тај
начин све бити у најбољем реду.

Овај млади човек се труди да
се и стручно едукује, за шта му
стоје на располагању многе књи-
ге и интернет странице. Често
тражи и мишљење колега пче-
лара, али сматра да из свог лич-
ног искуства може највише да
научи.

За купљени плац и кућу мла-
ди пчелар везује дугорочне пла-
нове. Првенствено би желео да
тамо смести кошнице, јер ће на
тај начин бити од користи и
зграда, где ће моћи да врцају
мед, да пакују заједно с другим
пчелињим производима и ода-

тле да износе на тржиште. Згра-
да је тренутно у запуштеном ста-
њу, али он има у плану да све то
поправи и офарба. Млади пче-
лар, који је спреман за рад и

пун наде, захвалан је за донаци-
ју, јер сматра да би ипак овде,
код куће, желео да успе и да
издржава породицу.

Илона Лечеи
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Пре свега дужни смо да разја-
снимо појмове из наднаслова.

Дебељача. Званичан назив је
Торонталвашархељ. Иначе, то
је село-острво у јужном Банату
(бар што се мађарске нацио-
налности тиче), како га нази-
вају не само они који су се ту
родили, који ту живе, односно
мештани староседеоци, који
скоро непрекидно одлазе из
села, већ и суседи који живе
ближе или даље од самог насе-
ља. На различитим језицима, с
различитим нагласком, разли-
читим тоналитетом. Иако латин-
ска реч debel la tio, која је ори-
гинална полазна тачка, у мађар-
ском језику има важно значе-
ње – победа супарника, поро-
бљавање, један од начина  да се
оконча ратно стање.

Фонт – фунта. Јединица мере за
масу, чији је енглески еквива-
лент сасвим тачно 453,59237 гра-
ма. Иначе, и та реч је латинског
порекла. У нашем региону се за
израз усталила верзија из немач-
ког језика (Pfund), као скраће-
ница за паковање од 0,5 кг.

Колач. Једна врста печеног
теста које се меси од финог
пшеничног брашна, млека,
маслаца и јаја, изнутра мекан,
слатког укуса, који се према
мађарској традицији припрема
за празнике. Реч је словенског
порекла и указује на оригина-
лан, округли облик колача. 

Свадбарски обичај

Посећујемо Дебељачу, где су
наши преци још далеке 1794.
године господње приступили
великом послу „освајања” тери-
торија. Судбина их је довела
овамо, не само да би опстали,
већ и да развијају заједницу. О
шароликом и богатом животу
локалне заједнице, која се у
наредним деценијама устали-
ла и све више развијала, нажа-
лост, данас могу сведочити само
забелешке типа „и мени су тако
причали...” односно усмено пре-
нете приче.

Тако се то десило и са свад-
барским наслеђем, које је у
међувремену потпуно лишено
садржаја. Иако је то општена-
родно весеље, које се прочуло
„у далеким земљама” и трајало
скоро месец дана, некада дав-
но имало и функцију помире-
ња. Поготово негде где се поро-
дична свађа с временом замр-
зла. Јер се радило о наслеђу...
Наравно, постојале су и при-
преме за свадбу, са својим неми-
лосрдним обредима и могућим
замкама, пошто је сваки уче-
сник помало другачије позна-
вао стари календар, где је оби-
чај био забележен.

Золи, сеоски мајстор за све,

који је у свом животу и пекар-
ски занат поштено изучио, тач-
но у пет сати је отворио капије
пекаре, која је „пензионисана”
пре много година, а припадала
је некада, у боља времена, сео-
ској земљорадничкој задрузи.
Унутра не само да још постоје
машине већ су, по потреби, и
функционалне. А ако боље про-
мислимо, можда би поново
могла да крене и самостална

производња. Уз свеобухватно,
озбиљно улагање, свакако. Ипак,
трудим се да се фокусирам на
добијени задатак. Узгред, треба
да забележим  и најмањи сег-
мент околности припреме фон-
тош колача у Дебељачи. Пером
и објективом, како би неко, ако
му се некада јави жеља да при-
преми овај свечани колач код
куће, уз одређене измене, имао
одакле да добије смернице.

Сачувати од заборава

Потребно је: 80 кг брашна (тип
400), 40 литара млека, 80 дкг
соли, 16 кг кристалног шећера,
један литар уља, три килогра-
ма маргарина (евентуално исто

толико масти), 1,5 кг квасца.
Такође, млевеног црног бибера
и каранфилића... Овде треба да
ставим примедбу да ми жене
које су спремале колач тачан
однос ових задњих састојака
ипак нису откриле, узалудно
сам се мотао око њих од раног
јутра. Како су рекле, то су они
специјални састојци који у
стварности чине ствар укуса.
Колико кућа, толико обичаја,
али можемо их назвати и кули-
нарском војном тајном.

Међутим, оно што сам иску-
сио: у основне састојке (брашно,
со, шећер, уље плус млевени
зачини) претходне ноћи, а нај-
касније у зору дана када се при-
према колач, треба сипати заше-
ћерено млако млеко с надо-
шлим квасцем и месити триде-
сет минута. Добијено тесто још
пола сата треба да стоји. У међу-
времену се и пећ полако загре-
ва. Они који праве колаче од
готове масе умесе мале лопти-
це од ¾ дкг, односно 750 грама,
које даље развлаче и формира-
ју, а на крају поређају у тепсије
обложене папиром за печење.
На крају уједињеног процеса
рада следи још једно одмарање
теста од тридесет минута. По
могућности што ближе сада већ
све више угрејаној пећи, у коју
испод 180 степени Целзијуса ни
случајно не сме да се стави фор-
миран колач. А поготово не уко-
лико сваки није добро према-
зан заслађеном глазуром од јаја.
Румену боју, сјај и хрскавост
овог гастроспецијалитета обез-
беђује и умивање колача одмах
након вађења из пећи после 45-
-минутног печења.

Иако је време старих, вели-
ких, традиционалних сеоских
свадби дефинитивно прошло,

још има понеког ко чува
односно популаризује поне-
ку сцену. У Дебељачи се овог
задатка прихватио Мађарски
културни и уметнички цен-
тар у институционализованој
форми.

А због чега је заиста овај локал-
ни специјалитет, забележен у
мађарском трезору вредности
Војводине, добио назив фонтош?
По некима је за то одговорна
немачка јединица мере пфунд,
која се спомиње у уводу. У томе,
наравно, постоји рационалност
услед мешања језика, што је у
овом региону некадашњег Бана-
та још више присутно. Други
опет ломе копља око локалне
легенде, а разумљиво је да је та
варијанта постала и остала попу-
ларнија. Наиме, забележено је
да су у некадашњим свадбама у
Дебељачи овај веома важан колач
могли да добију само они који
су били у родбинској или веома
доброј другарској вези с поро-
дицом која је славила. Наравно,
и комшије, да не би било пово-
да за оговарање. Штавише, овај
колач је био толико битан део
свадбарске церемоније у Дебе-
љачи да, ако од позваних гости-
ју, не дај боже, некоме нису
послали колач у четвртак који
је претходио свадби (преко посеб-
но задужених младих разноса-
ча колача који су певали уз сви-
рку хармонике и ишли раније
кићеним коњским запрегама, а
касније на тракторским прико-
лицама), тај би се с правом толи-
ко увредио да на крају није оти-
шао на весеље. Нити он, нити
његови укућани. Без обзира на
то што су данима раније већ
однели кокошку и поклон у свад-
барску кућу. Пропис је пропис.
Био некада. Имре Мартинек

ФОНТОШ КОЛАЧ ИЗ ДЕБЕЉАЧЕ

УДРУЖЕЊЕ – ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ

У јуну 2021. године напокон
смо могли да разгледамо мало
и своје најближе окружење. Иако
смо се од појединих места углав-
ном опростили с разочарањем,
ипак нисмо изгубили наду.

Кренули смо од Сечња. За
путању обиласка смо изабрали
друм који пресеца банатску
пустару из правца северозапа-
да према југоистоку, али смо
све време верно пратили нека-
дашњу железничку пругу Зре-
њанин–Сечањ–Маргита (пуште-
на у рад 4. маја 1889), односно
Маргита–Вршац (пуштена у рад
11. јуна 1891). Пратили смо и
стајалишта, којима је недавно
дефинитивно укинута свака
могућност да убудуће прораде.

Конак. Први досељеници су
били Немци. Њихово присуство
хроника бележи у раздобљу
поплава између 1773. и 1820.
године. Касније су се настанили
Бугари и Мађари на обали речи-
це Берзаве. Иако је село 6. авгу-

ста 1848. године уништено, овом
приликом ватреном стихијом,
тачно након пола века (1898.
године) хроничар који бележи
локална дешавања извештава о
томе да је настањен каштел, који
је изграђен у неокласицистич-
ком стилу, покривен црепови-
ма жолнаи, власништво грофа
јерменског порекла из места
Самошујварнемети, Ласла Дани-

јела, узгред поджупана жупани-
је Торонтал, односно великог

жупана жупаније Ноград. Аграр-
на реформа која је уследила у
Војводини након Тријанонског
споразума није штедела ни њего-
ву имовину. Од каштела је након
Другог светског рата првобитно
постало сиротиште, касније
основна школа. Зграда је нека-
да, у доба славе, била окружена
предивним парком с ретким
биљним врстама, чији су траго-
ви и данас видљиви.

Имре Мартинек
(Наставиће се)

* (Извор: Thom ka Orsolya, Kurcz
Ádám István, Tóth Anikó: Délvidék
– a Vajdaság és Belgrád; Будимпе-
шта, 2010, издавач: Ket zal Kft.)
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Црква Св. Терезија
Авилска, дјевица и
научитељица, Ковин

Латински језик сам имао среће
да изучавам последњи пут у прва
два разреда средње школе, али
нажалост, и поред труда настав-
ника, дуго сам само пословице
могао да запамтим. Велике амби-
ције ни тада нисам имао што се
тиче тог језика, а нешто посеб-
но их немам ни сада. Не рачу-
најући неколико промена инте-
ресовања, што је опет резултат
старења. Према формулацији
мог сина почео сам да се бавим
„археологијом”. Ко зна, можда
је у праву...
DEO T.O.M. DIVAE VIR GI NI
HONO RIS. IPHI. REG NAN TE
MARIA THE RE SIA IMPE RA TRI -
CE ET REGI NA APO STO LI CA.
COR RE GEN TE IOSEP HO
SECUN DO ROMA NO RUM
IMPE RA TO RE ET PRINC: HAE -
RE DI TA RIO FUN DA MEN TA
HAEC POSI TA SUNT DIE XX
AUGU STI AOD NI MDCCLXXI

Ово је текст цитата који је
утиснут великим словима у
металну таблу облика грба,
отпорну на време, димензија 60
пута 60, а цитат има и наста-
вак. Скроз је попуњен скраће-
ницама разних црквених и све-
товних титула. Табла је веродо-
стојан документ. Угледала је
поново светлост дана1984. годи-
не, приликом извођења радова
на обнови унутрашњости цркве.
Као још један материјални доказ
који потврђује присуство като-
личке вере на овим простори-
ма и у време пре турске инва-
зије 1788. године. Сви ови дета-
љи се могу прочитати у публи-
кацији Тибора Галамбоша,
месног дипломираног археоло-
га и посвећеног локалног исто-
ричара, првог председ-
ника МКУД-а
„Кеве” у Кови-
ну. Резултате
истражива-
ња господи-
на Галам-
боша нека-
да давно је
публиковао
„ Г л а с н и к
Н а р о д н о г
музеја Панче-
во”. По именику
и годишњој књизи,
коју је Зрењанинска
бискупија издала 2011.
године (Sche ma ti smus
sta tu sque dio e ce sis Zre -
ni a nen sis), 1829. годи-
не започета је градња
данашње римокато-
личке цркве у Кови-
ну, а датум освеште-
ња био је 11. јануар
1830. године.

Дупликат једног
рељефног писма које
сведочи о постављању

камена темељца цркве с дату-
мом 20. август 1771. године, а
које подједнако садржи име
Марије Терезије, апостолске
царице и краљице, односно њеног
сина, савладара Јозефа II, ухва-
тио сам објективом у римокато-
личкој цркви у Ковину. Налази
се, буквално, у подножју крста.
Изнад њих је ред прозора, у про-
дужетку говорнице с друге стра-
не исто тако. Са средине тава-
нице од олтара према галерији
спуштају се редом држач за
тамјан, затим лустер, а на крају
украсни држач свећа. На мосту
двоструких стубова који окру-
жују олтарну слику у цркви
барокног миљеа стражаре кри-
лати херувимски стражари.

Једном све пролази. Не губи
се, само се промени, претва-
ра се у успомену. Као на при-
мер сећање на добростојећу
и бројну католичку верску
заједницу у Ковину, чији су
чланови могли да прођу
испред кипа Свете Тројице
код цркве само ако се прекр-
сте и/или скину шешир. Уну-
тра, након четврт миленију-
ма од постављања камена
темељца, међу зидовима се
осећа живот. Некадашњи кан-
тор је могао ту да пусти свој
глас, а лепим свирањем на
оргуљама је бодрио и осна-
живао молитве свих оних који
су долазили на мисе, на бого-
служење приликом разнора-
зних празника. А онда, скоро
неприметно, одједном је и
сама „краљица инструмена-
та” стављена на листу одлазе-
ћих предмета.

Било нас је, ту смо и, ако је и
божја воља с нама, имаћемо и
будућност на овим простори-
ма. Насупрот сваком талогу који
носи овај наш свет, подоста
избачен из колосека мерила

вредности. Наравно, и од нас
зависи. Имре Мартинек

ИСПИСАНО ВЕЛИКИМ СЛОВИМА

Трагом нашег изграђеног 
светог наслеђа



Két elszánt, kalandra vágyó magyar-
országi ifjú – Varga Richárd és Kiss
Klaudia - Romániából, a Szent György
ágról indult kajakkal felfelé evezve a
Dunán. Célként azt tűzték ki ma-
guknak, hogy 4 hónap alatt feljussanak
Németországig, a folyó forrásáig. A
Facebook közösségi oldalon szereztünk
tudomást róluk és bevártuk őket a
Hertelendyfalvához legközelebb eső
Duna-szakaszon, a Forlandon, ahol
beszélgetésünk is készült.

Öt órára tervezték az érkezést a her-
telendyfalvi Duna-partra. Üzenetek-
ben tudatták, hogy szívesen fogadják
a Varga házaspár feljánlását, miszerint
megpihenhetnek a Duna-parton levő
hétvégi házukban. Lajos úgy döntött,
motorcsónakjával szembe megy velük
és bevárja őket, mert a partot benőtte
a növényzet és nem egyszerű meg-
találni a kikötéshez alkalmas helyet.
Nem sokat kellett várakozni, a part
közelében feltűnt a két kis sárga kajak
a megbeszélt időben. 
Gyakorlott mozdulatokkal csoma-
golták ki a kajak belsejéből a szük-
séges dolgaikat, mi pedig csodáltuk,
hogy mennyi mindent lehet tárolni
ilyen kis helyen. A bemutatkozást
kíváncsi érdeklődés követte, hiszen
nem mindennapi emberekkel való
találkozás volt ez. Richárd és Klaudia
pedig örömmel osztották meg velünk
kalandos élményeiket, amelyek már-
cius negyedikén kezdődtek a Feke-
te-tengernél. A változó időjárási vi-
szonyok eléggé megnehezítették a
dolgukat, de ennek ellenére majd
minden nap megvalósították a ki-
tervezett harminc kilométeres távot. 

A sport mint foglalkozás

Richárd elmondta magáról, hogy a
Duna mellett nőtt fel, mindig víz-
közelben volt. Később Norvégiába
került, ahol 12 évet töltött el, ugyan-
csak tengerparton, víz mellett. Ott
kezdett el kajakozni, 2013-ban és
azóta folyamatosan ezt teszi. Tengeren
kezdte, 2019-ig szinte csak tengeren
evezett, Grönlandtól kezdve Észak
Norvégiáig, Horvátországban, Por-
tugáliaban. Foglalkozott szörfkaja-
kozással, kajakpólóval, innen van
meg neki a technikai rátermettsége
és ezért mert nekivágni evezővel
árral szemben a Dunának. 
Kiss Klaudia Kecskeméti születésű,
aki Varga Richárddal Mosonmagya-
róváron ismerkedett meg egy tanfo-
lyam alkalmával és azóta közös útjukat
megkoronázták azzal, hogy elindultak
erre a túrára, közösen vállalva a meg-
próbáltatásokat. Ő is gyerekként kez-
dett sportolni, számára a jó iskolás
kenu-táborok hozták meg a víz- és
az evezés iránti szeretetet. Egyetemista
korában a kenuzás háttérbe szorult,
de a sors úgy irányította, hogy egy
kajakos barátok közé  csöppent, akik-
kel kajakozni kezdett és aztán ők

bíztatták arra, hogy fejezze be a tú-
ravezetői tanfolyamot.

Az első ezer kilométer 
már mögöttük van

Egy ilyen kalandos utat rendszerint
tervezés előz meg. Ennek ellenére
arra is fel kell készülni, hogy bár-
mennyire szeretné az ember ponto-
sítani a terveket, valami mindig köz-
beszólhat és akkor inkább rögtönözni,
improvizálni kell. Az utazás úgy kez-
dődött, hogy autóval leszállították a
kajakokat és kajakosokat a 
Fekete-tengerig. A sofőr hazatért,
ők ketten pedig onnan kajakkal in-
dultak el felfelé a szeszélyes Dunán.
Terveik szerint június közepén kellett
volna elérni a folyó forrását, ám az
időjárási viszonyok már a kezdetben
hátráltatták őket, tehát néhány napot
még rá kell számítani a cél eléréséig. 
Elmondásuk szerint eveztek esőben,
szélben, hóviharban, fagyban, nap-
sütésben. A román – szerb határon
érvényes útlevelet kellett felmutatni
a vízirendőrségnek, amely a romániai
szakaszon napi szinten ellenőrizte
haladásukat. 
A szerbiai szakaszon a Szerb Kajakos
Szövetségből és a Szerb Turisztikai
Szövetségből több ember felkínálta
kajakozó társaiknak a segítséget, fő-
képpen szállás biztosításában. Napi
szinten facebook és instagram ol-
dalon lehetett kísérni a két ifjú uta-
zását, élményeit, beszámolóit.Véle-
ményük szerint Szerbiában mindenki
nagyon barátságos és vendégszerető.
Nagyon szép számukra a Vaskapu,
az összes emlékmű és vár, ahol el-
haladtak, az mind csodálatos.
A 2850 kilométerből, amennyi a
Duna hossza a forrásig, a part mellett
haladva eddig 1150 km tettek meg.
Modern technikai eszközök segít-
ségével tudják pontosan kísérni az

útirányt, számon tartani a kilomé-
tereket és kapcsolatot tartani a nagy-
világgal. A hertelendyfalvi Varga
vendégfogadó házigazdái is ebéddel
várták vendégeiket, majd asztal mel-
lett folytatódott az ismerkedés, be-
szélgetés. 
Varga Richárd elmondta, hogy az
ötlet a Dunán árral szembeni evezésre
egy korábbi expedíció során fogant
meg. 2019-ben Norvégiából evezett
haza Magyarországra és akkor kellett
árral szemben eveznie a Rajnán, a
Majnán és a Majna-Duna csatornán.
Ekkor született meg a gondolat, hogy
a Dunán is meg lehetne ezt csinálni.
Szülőfalujába érve már tudta, hogy
valamikor ezt meg fogja tenni. 
A kajakozás továbbra is kitölti a
mindennapjait, hiszen amellett, hogy
folyamatosan tanul, másoknak is
szívesen adja át tapasztalatát és tu-
dását: eszkimó fordulótól kezdve,
alap tengeri kajak tanfolyamig tanítja
a fiatalokat. Megtudtuk, hogy egy
kajakosnak bármilyen körülmények
között kezelnie kell tudni a hajóját,
a kajakját, ehhez alaptanfolyam szük-
séges: hogyan haladni előre, hátra,
oldalra, hogyan manőverezni, és a
legfontosabb a mentés, a mentési
technika, ha párban eveznek, akkor
társat tudni menteni, ha pedig egye-
dül, akkor saját magát tudnia men-
teni. Létezik egy alapszabály is, hogy
általában egyedül nem mennek ki-
evezni, de erre a tapasztalt kajakos
rácáfol. Szerinte teljesen más az,
amikor az ember egyedül van, mint
amikor többen vannak. De min-
denféleképpen a mentési technikát,
azt nagyon sokat kell gyakorolni. 
Kiss Klaudia, mint tapasztalt vezető,
aki barátai bíztatására fejezte be a
túravezetői tanfolyamot, azt vallja,
hogy amikor vízre száll, olyan érzése
van, hogy hazaérkezett. Az Al-dunai

vendégfogadás számukra nagy meg-
lepetés volt. 
- Rengeteg csodálatos ember segít
minket az utunk során, semmire nem

számítottunk. Mi úgy indultunk el,
hogy egy sátorral, két kajakkal, meg
ezzel a csekély felszereléssel, ami a
kajakunkba belefér, azt gondoltuk, a

többit a magunk módján majd meg-
oldjuk valahogy. Ám akik követnek
minket a facebookon, itt-ott meglát-
nak, megkeresnek rengetegen. Tehát,
mindez visszaadja az emberekbe vetett
hitet, hogy vannak jó emberek, jó
világ van manapság, nagyon hálásak
vagyunk mindenkinek – mondta el-
elérzékenyülve az ifjú hölgy.
Richárd és Klaudia nem mindennapos
vállalkozásának van egy jótékonysági
célja is. Olyan embereket és ügyeket
szeretnének támogatni, akik/amelyek
ezt igazán megérdemlik. Richi már a
korábbi expedícióján támogatta a Bá-
tor-Tábor szervezetet, amely daganatos
beteg gyermekeket élményterápiás
kezeléssel segít, most is őket szeretné
támogatni. Klaudia a környezetvé-
delemhez való szerelmének és kötő-
désének jeléül a Tiszai Pet Kupa szer-
vezetet választotta, amelynek aktivistái
a hulladékot gyűjtik a Tiszából, Ma-
gyarország-szerte már több száz tonna
hulladékot gyűjtöttek ki, tehát nekik
gyűjt egy hajófelújításra, amelyen
majd gyerekeket is tudnak a környe-
zetvédelem felé irányítani.
A hulladékot illetően azt tapasztalták,
hogy a Dunán is szomorú a helyzet,
egészen Romániától, a Fekete-ten-
gertől a part mindkét oldalán több
méter hosszan, vastagon szemét, PET
palack, hulladék van. Elszomorító
volt a látvány, de abban reményked-
nek, hogy sok olyan kezdeményezés
van manapság, amely hozzájárul a
hulladékkérdés megoldásához.
Beszélgetésünket Klaudia egy üze-
nettel zárta:
- Menjenek az emberek, lépjenek
kapcsolatba a természettel, mert itt
történnek az igazi csodák. A kör-
nyezetvédelem szempontjából azt
tudom mondani, hogy sokszor a fo-
gyasztás során nehéz a kényelmi
szempontokról lemondani, de most
már olyan helyzetben van a föld,
amikor ezeket a gondokat magunk
miatt, a gyerekeink és az unokáink
miatt át kell gondolnunk és tennünk
kell a változásért.
Az Al-Dunánál töltött napot a kaja-
kozó új ismerősök a hertelendyfalvi
bukovinai tájház és a Tamási Áron
Székely-Magyar Művelődési Egye-
sület székházának megtekintésével
zárták, ahol a vendégfogadók szállást
is biztosítottak számukra.
A közösségi oldalon továbbkövetve
Richárd és Klaudia útját láthattuk,
hogy rengeteg kalandban volt részük,
olykor nehézségek is akadtak, ame-
lyeket jóakaratú emberek segítségével
győztek le. Július hatodikán közzé-
tették, hogy expedíciójuk sikeresen
véget ért – elérték céljukat. Biztosak
lehetünk abban, hogy az elmúlt hó-
napok folyamán egy életre szóló ta-
pasztalatot szereztek, de másoknak
is adtak lehetőséget, hogy tanuljanak
a kalandos élményeikből.

Lőcsei Ilona

2021. július 30., péntek

pancevac@pancevac-online.rs

VII

A DUNA-DELTÁTÓL A FORRÁSIG KAJAKBAN

KALANDOS ÚTRA INDULTAK A VILÁGJÁRVÁNY ELLENÉRE

EGY IFJÚ MÉHÉSZ BÁTOR TERVEI

TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTHATÓ
Sok ifjúhoz hasonlóan, Ömböli Már-
ton is gondolkodott régebben a külföldi
munkavállalásról, de 2013-ban a há-
rom ajándékbakapott méhcsalád meg-
változtatta terveit. 

Hat éve bejegyzett gazdaságával tár-
sult a Pancsovai Méhész Egyesület-
hez. A teleltetésre elkészített kaptárak
Sándoregyháza területén kívül, a
töltés aljában várják, hogy a közelben
levő telekre kerüljenek, amelynek
megvásárlására a Prosperitati Ala-
pítvány nyújtott támogatást.
A fiatalember a precíz  terveinek
köszönheti, hogy idáig jutott, mert
derűlátó természete mindig új ter-
vekre készteti a további haladáshoz.
- Egy szomszédunk volt a példaké-
pem. Láttam nála a kaptárakat és
azt, hogy ő hogyan dolgozott kö-
rülöttük. Felkeltette az érdeklődé-
semet és így kezdtem az első három
kaptárral, most pedig már mintegy
ötven méhkas van a méhészetemben
– vallotta Márton.
Elégedett azzal, hogy ilyen rövid idő
alatt mennyit fejlődött a méhészet

terén. Tervei nagyok és reményei
szerint részben meg is tudja valósítani
azokat. Mindebben elsősorban a
család bátorítására számít, de a Pros-
peritati Alapítvány támogatása is je-
lentős segítség volt. 
Egy méhésztelep kialakítására nyerte
meg a felkíánlt támogatást, ami azt

jelenti, hogy vásárolhatott egy telket
és rajta egy épületet. Ez adott len-
dületet a további tervekhez, hogy
méhészetét továbbfejlessze.
Márton elmondása szerint a méhé-
szetben a helyszín a legfontosabb.
A megvásárolt telek ideális hely a
méheknek, mert a közvetlen közelben

van akác, legelő és erdősrész, tehát
méz is lehet.
Egy bizonyos mennyiségű kaptárt
elszállítana az akácerdőbe és nap-
raforgólegelőre, de tervezi, hogy
mindezt állandó helyi jelleggel vé-
gezze, tehát a kaptárak nagyrészét
helyben hagyná.
A méhészetben fontos az állandó je-
lenlét, nyilvántartás vezetése minden
kaptárról, figyelemmel kísérni, hogy
egészségesek-e a méhek, mert csak
ilymódon lesz minden rendben.
A fiatalember igyekszik szakmailag
is fejleszteni magát, erre számos
könyv és internetes oldal áll rendel-
kezésre. Sok esetben a méhésztársak
véleményét is kikéri, de úgy véli,  a
saját tapasztalataiból tanulhat leg-
többet.
A megvásárolt telekhez és házhoz
hosszútávú terveket fűz az ifjú mé-
hész.
Elsősorban a kaptárakat szeretné ott
elhelyezni, ezzel egyben az épület is
hasznosítva lesz, ahol majd pergetik
a mézet, csomagolják más méhészeti
termékekkel együtt és innen szállítják

majd piacra. Az épület jelenleg el-
hagyatott állapotban van, de tervben
van mindezt megjavítani, kifesteni. 
A tettrekész, bizakodó fiatalember

hálás a támogatásért, mert úgy véli,
mégiscsak itthon szeretne érvénye-
sülni és családját fenntartani.

Lőcsei Ilona



Nos, mindenekelőtt a címben szereplő
fogalmakat tisztázzuk!
Debellács. Hivatalos nevén Torontál-
vásárhely. Egyébként a dél-bánsági
szigetfalut (legalábbis magyar etnikumi
vonatkozásában) nemcsak a bele szü-
letett, benne élők, illetve a belőle szinte
szűnni nem akaróan kirajzó őslakók
népessége nevezi így jelenünkben is
előszeretettel, de magától a helységtől
közelebb s távolabb élő szomszédság
is. Különböző nyelven. Különböző
felhanggal. Különböző tonalitással.
Holott...Holott az eredeti kiinduló-
pontnak számító latin debellatio szó-
nak magyarul igenis fajsúlyos jelentése
van – az ellenség legyőzése, leigázása,
a háborús jogállapot megszüntetésének
egyik módja.

Font. A tömeg egy mértékegysége,
melynek angol ekvivalense-megfe-
lelője alatt egész pontosan 453,59237
gramm súly éretendő. Egyébként ez
is latin eredetű szó. Vidékünkön a
fogalomnak a német (köz)nyelvű
változata (Pfund) honosodott meg
a 0,5 kg-os kiszerelés rövidítéseként.
Kalács. Finom búzalisztből tejjel,
vajjal és tojással dagasztott, kelt,
foszlós bélű, édes ízű sült tésztaféle,
amelyet a magyar hagyományok
szerint ünnepekre készítenek. A
szó szláv eredetű és a kalács eredeti
kerek formájára utal.

Lakodalmi szokás
Torontálvásárhelyen járunk tehát,
ahol szépemlékű eleink még az Úr
távoli 1794. esztendejében gyüre-
köztek neki a „honfoglalással” járó
temérdek teendőknek. Hogy ne
csak megmaradhassanak, ha már
ide veté őket a Sors!, de gyarapod-
hassanak is. A későbbi évtizedek
alatt állandósult helybéli színes és
gazdag, pontosabban egyre színe-
sebb és gazdagabb közösségi élet-
formákról napjainban sajnos, több-
nyire már csak a nekem is úgy me-
sélték-típusú jegyzetek, meg az oral
history-k tud(ná)nak vallani.
Így történt ez az időközben teljesen
lecsupaszított tartalmú lakadalmas
hagyatékkal is. Pedig, annak a he-
tedhét országra szóló, közel egy hó-
napon át tartó össznépi vigadalom-
nak békítő funkciója is vala egykoron.
Kiváltképp a helyenként echte ős-
kövületté dermedt családi összekü-
lönbözéseknél. Mert ugyebár a juss...
Persze, a lakodalmi (rá)készülődés-
nek is megvoltak a maga könyörtelen
rítusai és lehetséges buktatói, lévén
minden részvevő egy picinykét más-
ként ismerte a csíziót.
Zoli, a helyi ezermester, aki életében
a pékmesterséget is röndösen kita-
nulta, pontban ötkor nyitá ki a falu
jobb időket is megélt földműves-
szövetkezete évekkel ezelőtt „nyug-
díjba” küldött pékségének kapuit.
Odabent azért még nemcsak meg-
vannak, de igény szerint működő-
képesek is a gépek. S ha jobban be-

legondolunk, akár az önellátó ter-
melés is újra indulhatna. Egy átfogó
komolyságú nagybefektetéssel min-
denképp. O tempora.. Igyekszem
inkább a kapott feladatra összpon-
tosítani. Történetesen a debellácsi
fontos kalács elkészítési körülmé-
nyeinek legkisebb szegmensét is le-
jegyezve. Tollal. Objektívvel. Hogy
aztán egyszer, ha valakinek vala-
mikor kedve szottyanna házilag is
elkészíteni ezen ünnepi kalácsot,
legyen miből útmutatást vennie.
Némi konvertálással.

Megőrizni a feledéstől
80 kg (400-as) liszt, 40 liter tej, 80
dkg só, 16 kg kristálycukor, 1 liter
olaj, 3 kg margarin (esetleg ugyan-
ennyi zsír), 1,5 kg élesztő. Őrölt fe-
keteborsból és szegfűszegből pedig...
Itt jegyzem meg, hogy ez utóbbiak
pontos arányát mégsem fedték fel
előttem a kalácskészítő asszonyok.
Hiába sertepertéltem már reggel
óta körülöttük. Mint mondták, ezek
azok a spéci összetevők, amelyek
valóban ízlés dolgát képezik. Ahány
ház, annyi szokás. De nevezhetnénk
akár konyhai hadititoknak is.

Amit viszont tapasztaltam: az alap-
anyagot (liszt, só, cukor, olaj plusz
az őrölt fűszerek) az előző éjjel, leg-
később a kalács készítésének haj-
nalán kézmeleg cukros tejben fel-
futtatott élesztővel egybeöntve har-
minc percen keresztül dagasztják.
A kapott tészta további félórán át
kel. Időközben a kemencét is szép
lassan hevítik. A megkelt masszából
a kalácskészítők ¾ kg, azaz 750
gramm nyers cipócskákat gyúrnak,
amit tovább sodornak és formáznak,
végül belehelyeznek a sütőpapírral

bélelt tepsikbe. Az egységesített
munkafolyamat végén egy újabb
harminc percnyi keltetés következik.
Lehetőleg minél közelebb az egyre
forrósodó kemencéhez, amelybe
180°C alatt még véletlenül sem sza-
bad belehelyezni a formázott kalá-
csot. Úgy meg pláne nem, hogy
előtte mindegyiket át ne kennénk
vastagon cukros tojásmázzal. A
helyi gasztro specialitás kívánatos
pirosságát, fényét és ropogósságát
a kemencéből negyvenöt perc sütés
után kijövő kalácsok frissiben tör-
ténő mosdatása is biztosítja.

Ámbár a régi nagy, hagyományokat
éltető falusi lakodalmak ideje vég-
érvényesen lejárt, egy-két mozza-
natát azért még akad ki megőrizze,
illetve népszerűsítse. Torontálvá-
sárhelyen ezen feladatot a helyi Ma-
gyar Művelődési és Művészeti Köz-
pont vette pártfogásába. Intézmé-
nyesített formában.
S hogy mivégre lett igazán fontos
a Vajdasági Magyar Értéktár eme
lokális specialitása, a fontos? Egyesek
szerint a bevezetőben említett német
Pfund mértékegysége a „bűnös”.
Amiben persze, van ráció a nyelvek
keveredéséből adódóan. A hajdani
Bánátország ezen vidékén meg még
inkább.  Mások viszont – és érthe-
tően ez a változat lett s maradt a
népszerűbb!, a helyi legendárium
mellett törnek lándzsát. Feljegyez-
tetett ugyanis, hogy ebből a külö-
nösen fontos kalácsból a hajdani
debellácsi lakodalmak idején is csak
azok részesülhettek, akik rokon-
ságban vagy igen jó baráti viszony-
ban voltak az ünneplő családdal.
No, meg persze a szomszédok, hogy
azért mégse érje szó a ház elejét.
Mi több, e kalács valóban oly fontos
tartozéka volt a menyegzői cere-
móniának Torontálvásárhelyen,
hogy ha a meghívottak közül ne
adj’Isten valakinek nem küldtek
belőle a lagzit megelőző csütörtöki
napon (az eleinte díszes lófogaton,
majd a későbbi idők során trak-
tor-pótkocsin és harmonikaszó kí-
sérettel nótázó, e feladattal külön
megbízott kalácshordó fiatalok ál-
tal), az jogos sértődöttségében el
sem ment végül a mulatságba. Sem
ő, sem háza népe. Hiába vitték el
már napokkal korábban a tyúkot,
meg az ajándékot a lakodalmas
házba. A regula az regula. Volt.

Martinek Imre

2021. július 30., péntek

pancevac@pancevac-online.rs
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Az Úr kettőezer huszonegyedik
esztendejének napisten havában
végre saját portáinkon is körülnéz-
hettünk egy csöppet. S bár többnyire
keserédes szájízzel búcsúztunk egy-
egy helyszíntől, a reményt azért
mégsem hagytuk magára. Odakünn. 
Torontálszécsányról indultunk. Al-
kalmi túravonalunkul ugyan a bán-
sági pusztaságot északnyugat – dél-
kelet  irányban átszelő országutat
választva, de szinte mindvégig hűen
követve a szépemlékű Nagybecs-
kerek – Torontálszécsány - Nagy-
margita (1889. május 4-én avatták
fel), illetve a Nagymargita – Versec
(1891. július 11-én avatták fel)
vasúti pályát. Plusz annak állomás-
helyeit, melyekről a közelmúltban,
noha lenne rá igény, egy tollvonással
végül mégiscsak száműzetett a jö-
vőbeni komplett személy- és te-
herforgalom minden lehetősége.
Míg a világ s két nap. No, de ez
már egy másik történet tartozéka.
Lehetne.
Kanak (Konak). Az első telepesek
németek voltak. Az ő jelenlétüket
a krónika 1773 és az 1820. évi árvíz

közötti időszakban jegyzi. Később
bolgárok és magyarok telepedtek
le a Pogáncs (mai nevén Berzava)
folyócska martján. S bár a falu
1848. augusztus 6-án újból elpusz-
tult, ezúttal tűzvészben, kereken
fél évszázaddal később (1898-ban)
már Dániel László szamosújvár-
németi örmény származású gróf

úr – „mellesleg” Torontál vármegye
alispánja, illetve Nógrád vármegye
főispánja - Zsolnay cserepekkel fe-
dett, neoklasszicista stílusú kasté-
lyának birtokba vételéről is beszá-
molhatott a helyi eseményeket fel-
jegyző krónikás. A  Trianont követő
délvidéki földreform után az ő bir-
tokait sem kímélte.  Kastélyából –
a második világégést követően előbb
árvaház, majd általános  iskola lett.
Az épületet annak fénykorában
gyönyörű, ritka növényekkel teli
park övezte. Ennek maradványai
ma is láthatók. Martinek Imre

(folytatjuk)
*(Forrás: Thomka Orsolya – Kurcz
Ádám István – Tóth Anikó: Délvidék
– a Vajdaság és Belgrád; Budapest,
2010, Ketzal Kiadó Kft.)
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A Jézusról Nevezett 
Avilai Szent Teréz Szűz
és Egyháztanító Római
Katolikus Plébániatemplom,
Kevevára

Latint legutóbb középiskolás idősza-
kom első két esztendejében volt sze-
rencsém tanul(mányoz) ni, de sajnos,
minden tanerői igyekezet ellenére,
sokáig csupán a közmondások tudtak
bennem rögzülni. Magasröptű és
mélyreszántó ambícióim egyébként
akkor sem voltak e nyelvet illetőleg,
és annyira kirívóan most sincsenek.
Leszámítva egy-két érdeklődési át-
csoportosítást, ami viszont a koro-
sodás hozadéka. Kicsiny nagyfiam
megfogalmazása szerint régészkedésre
adtam fejemet. Ki tudja, akár igaza
is lehet...
DEO T.O.M. DIVAE VIRGINIHO-
NORIS. IPHI. REGNANTE MARIA
THERESIA IMPERATRICE ET RE-
GINA APOSTOLICA. CORRE-
GENTE IOSEPHO SECUNDO RO-
MANORUM IMPERATORE ET
PRINC: HAEREDITARIO FUN-
DAMENTA HAEC POSITA SUNT
DIE XX AUGUSTI AODNI
MDCCLXXI 
A citált címer-forma nemes, illetve
időálló állagú 60 x 60-as formátumú
fémtáblára csupa nagybetűvel „nyo-
matékosított” textusnak persze, va-
gyon még folytatása. Telis-tele tűz-
delve különböző egyházi és világi
titulusok sorjázó rövidítéseivel. Korhű
dokumentum, amely egy templom-
belső felújítási munkálatok során
kéredzkedett újra napvilágra, 1984-
ben. Újabb tárgyi bizonyítékként tá-
masztva alá a katolikus felekezet je-
lenlétét e tájon a törökök 1788. évi
betörése előtti időből is. Mindezen
részletek a szépemlékű Galambos
Tibor helybéli okleveles régésznek
és elhivatott helytörténésznek, a ke-
vevárai Keve Magyar Művelődési
Egyesület első elnökének tanulmá-
nyában olvashatók. Galambos úr
vonatkozó kutatómunkájának ered-
ményeit a pancsovai Népmúzeum
közlönye publikálta anno. A Nagy-

becskereki Egyházmegye 2011-ben
kiadott névtára és évkönyve (Sche-
matismus statusque dioecesis Zre-
nianensis) a mai kevevárai római
katolikus templom építésének kez-
detét 1829-re helyezi, megáldásának
dátumát pedig 1830. január 11-re. 
A Mária Terézia apostoli császár- és
királynőnk, illetve fia, II. József társ-
uralkodó nevét egyaránt felemlítő, a
templom alapkövének letételét bi-
zonyító dombormíves levél 1771. au-
gusztus 20-i keltezésű másolatját egy
Duna-menti kisváros római katolikus
templomában szólítám lencsevégre.
Szó szerint a kereszt tövében. Tőlük
fennebb ablaksor van. A túloldalon
lévő szószék folytatásában úgyszintén.
A mennyezetről középen – az oltártól
a karzat irányába haladva elébb töm-
jéntartó, majd csillár, végül egy díszes
gyertyatartó ereszkedik alá. A barokk
miliőjű templom oltárképét közrefogó
páros oszlopok hídján pedig szárnyas
kerubok őrködnek.
Majd tovaröppen ez a pillanat is.
Mert ugyebár, egyszer minden el-
múlik. Nem vész el, csupán átalakul.
Emlékké. Például a jómódú és népes
hajdani kevevárai katolikus hitköz-
ségről, melynek tagjai keresztvetéssel
és/vagy kalaplevéve igyekezhettek
útjukra anno a templomuk előtti
Szentháromság-szobor (1947-ben
leromboltatott!) előtt elhaladván.
Odabent pedig, a ma is, a negyed
évezreddel ezelőtti alapkőletétel
után is komoly megtartó erőt su-
gárzó falak mögött, a néhai kántor
szárnyaltathatta énekhangját. Ha-
misítatlan orgonajátékkal bátorítva
és erősítve a misékre, meg a kü-
lönböző évközi sátoros ünnepek
istentiszteletére érkezők fohászát.
S aztán, szinte észrevétlenül, egyszer
csak maga a hangszerek királynője
is beszólíttatott az eltávozók glé-
dájába.
Így volt ez, s nem másként! Voltunk,
vagyunk és ha az Úrnak is ez a szándéka
velünk, jövőnk is lészen ezen a vidéken.
Dacára (m)értéktartó tengelyéből jócs-
kán kilazított világunk mindennemű
hömpölygő hordalékának. Persze, tő-
lünk is függ. Martinek Imre

A DEBELLÁCSI FONTOS KALÁCS

HAGYOMÁNYŐRZŐ ЕGYESÜLET

CSUPA NAGYBETŰVEL

ÉPÍTETT SZAKRÁLIS 
ÖRÖKSÉGEINK NYOMÁBAN.



Институт за јавно здравље Срби-
је „Др Милан Јовановић Батут”
објавио је препоруке за грађа-
не за поступање у току топлог
времена.

Трудите се да вам животни про-
стор увек буде расхлађен. Иде-
ално би било одржавати собну
температуру испод 32 °C током
дана, односно испод 24 °C
током ноћи. Ово је нарочито
важно за децу узраста до две
године, особе старије од 60
година, као и за хроничне боле-
снике.

Искористите ноћни ваздух
да расхладите свој дом. Отво-
рите све прозоре и држите
ролетне (шалоне, засторе)
подигнуте током ноћи и раног
јутра, када је спољашња тем-
пература нижа.

Смањите топлотно оптереће-
ње у свом стану или кући у нај-
топлијем делу дана. Затворите
прозоре и прозорске засторе,
посебно оне на сунчаној стра-
ни. Искључите вештачко осве-
тљење и све електричне уређа-
је који вам нису неопходни.

Окачите влажне чаршаве
на отворене прозоре како
бисте расхладили ваздух у
соби, уколико немате клима-
-уређај. Ако вам је стамбени
простор климатизован, затво-
рите врата и прозоре и ште-
дите струју коју не користите
за расхлађивање.

Вентилатори могу делимич-
но да расхладе просторију, али
при температури изнад 35 °C
не могу да спрече опасност од
појаве поремећаја здравља иза-
званих топлотом.

Не излажите се топлоти

Пређите у најхладнију просто-
рију у стану, поготово ноћу.

Ако немате могућности да
расхладите свој стан/кућу, про-
водите од два до три сата днев-
но у расхлађеном простору ван
куће (на пример у климатизо-
ваним јавним зградама).

Избегавајте боравак напољу у
току најтоплијег дела дана
(од 10 до 17 часова)

Колико можете, избегавајте
напорне физичке активности.
Ако морате да их обављате,
чините то у току најхладнијег
дела дана, што је обично изме-
ђу 4 и 7 часова ујутру.

Боравите у хладу

Не остављајте децу, као ни
животиње, у паркираним вози-
лима.

Расхлађујте тело и
хидрирајте свој организам

Туширајте се или купајте у рас-
хлађеној води. Можете да при-
мењујете и хладне облоге,

пешкире, сунђере, купке за сто-
пала итд.

Носите лагану, комотну одећу
од природних материјала, све-
тлих боја. Ако излазите напоље,
носите шешир или капу са широ-
ким ободом и наочаре за сунце.

Користите памучну
постељину

Редовно уносите течност, пре
свега воду. Искључите алкохол
и смањите унос кафе и газира-
них безалкохолних пића. Узи-
мајте мање, а чешће оброке.
Избегавајте храну с високим
садржајем протеина.

Помозите другима

Редовно проверавајте како су

вам чланови породице, прија-
тељи и суседи који живе сами.

Особама које су под здрав-
ственим ризиком (деца, труд-
нице и особе старије од 65 годи-
на) могла би да затреба помоћ
током врелих дана.

Ако неко од њих узима леко-
ве, проверите с њиховим лека-
ром да ли ти лекови утичу на
терморегулацију.

Затражите медицински савет
ако патите од неког хроничног
обољења или истовремено узи-
мате више различитих лекова.

Ако се ви или неко други
не осећате добро

Потражите помоћ ако осећате
вртоглавицу, слабост, узнеми-

реност, интензивну жеђ или
имате главобољу; што је пре
могуће пређите у охлађен про-
стор и измерите телесну тем-
пературу.

Попијте неколико гутљаја
воде или воћног сока собне
температуре

Ако вам се јаве болни грче-
ви у мишићима (они су, ина-
че, често последица дужег
вежбања по веома топлом
времену, посебно ако су се
јавили у мишићима ногу,
руку или стомака), склоните
се у хлад или уђите у рас-
хлађени простор. Почните
постепено да уносите теч-
ност, најбоље воду. Ако

топлотни грчеви потрају дуже
од једног сата, треба да потра-
жите лекарску помоћ.

Обратите се лекару ако осе-
тите неуобичајене симптоме
или ако симптоми дуго тра-
ју. Ако приметите код неког
од чланова ваше породице
или људи којима помажете
топлу, суву кожу и бунцање,
појаву грчева и/или несвести-
цу, односно губитак свести,
одмах позовите лекара / хит-
ну помоћ. Док чекате на
помоћ, покушајте да расхла-
дите особу хладним облога-
ма, дајте јој да пије течност,
ослободите је вишка одеће.

(Сајт Института за јавно
здравље Србије)
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КОРИСНИ САВЕТИ ЗА ВРЕЛЕ ДАНЕ

КАКО ПРЕЖИВЕТИ ОВЕ ВРУЋИНЕ
ПОСЕБНО ДА СЕ ЧУВАЈУ...

У групу лица с повећаним

ризиком по здравље у усло-

вима повишене спо-

љашње температу-

ре спадају особе

с поремећајем

здравља типа:

• хипертен-

зија;

• компроми-

тована перифер-

на циркулација;

• шећерна болест;

• цереброваскуларна пато-

логија;

• гојазност;

• хронична опструктивна

болест плућа или друга хронична

обољењареспираторногсистема;

• бубрежна обољења;

• алкохолизам;

• обољења коже која на

захваћеном подручју компро-

митују рад знојних жлезда.

Ризику од оболевања услед

поремећаја механизма термо-

регулације изложене су и кате-

горије здравих људи:

• мала деца;

• запослени у пољопри-

вреди, директно

изложени дејству

УВ зрака и пови-

шене спољне

температуре;

• запослени

у индустрији,

перманентно

изложени дејству

вештачких извора

топлоте;

• запослени у админи-

стративним и др. делатно-

стима, у лоше вентилира-

ним просторијама у којима

су присутни други микро-

климатски фактори непо-

вољни по здравље, а који

утичу на терморегулацију:

брзина струјања ваздуха

< 0,5 м/с и релативна вла-

жност ваздуха > 70%;

• професионални спортисти

или особе које упражњавају

рекреацију на отвореним тере-

нима (тенис, трчање…).

И ово лето, према до сада виђе-
ном и доживљеном, биће међу
најтоплијима у 21. веку. Много
чешће се догађало да су летњи
месеци били изузетно врели и
спарни у годинама после 2000,
што се уклапа у теорије о гло-
балном загревању. Ако је јун
био тако врео, а високе темпе-
ратуре се настављају и у јулу,
шта нас очекује до јесени, пита-
ла је „Политика” проф. др Југо-
слава Николића, директора
Републичког хидрометеороло-
шког завода.

– Овог лета очекује се време
топлије од просека и с већим
бројем дана са екстремно висо-
ким температурама (изнад 35
степени) у односу на просечан
број, уз могућност појаве топлих
таласа крајем јула и почетком
августа. Падавине би биле
нешто испод просечних вред-
ности – каже проф. др Југослав
Николић.

• Да ли је раније било ова-
ко топлих дана са екстремно
високим температурама?

– И раније је било епизода са
екстремно топлим временом у
јуну, сличном овогодишњем. У
последње две деценије било их
је неколико, на пример 2017. и
2007. Према статистици, јун
2021. године најсличнији је јуну
1964, с обзиром на то да је одсту-
пање средње температуре у јуну
2021. године било 1,96 степе-
ни, а 1964. године 1,87 степе-
ни. Такође, јун 2021. године
шести је најтоплији јун у Срби-
ји у периоду 1951–2021. годи-
не. Поред тога, топлих епизода
у јуну било је и у првој полови-

ни 20. века. Тако постоји пода-
так да је у Београду, до ове годи-
не, апсолутни месечни макси-
мум од 38 степени измерен 18.
јуна 1918. године, а 24. јуна ове
године је забележен нови рекорд
– од 38,7 степени. Од 30 дана у
јуну, у 18 дана су важећи апсо-
лутни дневни максимуми тем-
пературе забележени у првој
половини прошлог века, што
говори да је и раније било
топлих епизода са екстремно
високим температурама.

• Када је регистровано нај-
топлије лето у нашој земљи?

– Када је реч о поређењу свих
летњих месеци, не само јуна,
најтоплије лето у Србији је реги-
стровано 2012. године са одсту-
пањем температуре од 3,07 сте-
пени. Међу десет најтоплијих
лета укупно, осам је регистро-
вано од 2000. године. То су лета
2012, 2017, 2003, 2007, 2019,
2015, 2000. и 2011. године. Ово
су била и сушна лета, тако да
се, на пример, штета од суше
2012. године процењује на две
милијарде долара. Такође, топла
лета у првој половини прошлог
века била су 1927, 1928, 1931,
1946. и 1950. године. Занимљи-
во је напоменути да највише
дневне и месечне температуре
нису увек подударне с најто-
плијим летима. Тако је апсо-
лутни максимум температуре у
Србији забележен 24. јула 2007.
године и износи 44,9 степени.

• Шта све утиче на климу?
– Клима није статична. Током

времена дешавају се мање или
веће промене, како на глобал-
ном, тако и на локалном нивоу.
Треба рећи да процеси који ути-

чу на климу имају велике вре-
менске размере, реда величине
од неколико десетина до стоти-
на, па и хиљада година, и да
ови процеси нису равномерни,
линеарни, јер се уочавају вари-
јације у смислу топлијих и хлад-
нијих периода. Поред тога, на
климу утиче више фактора, од
астрономских до људских, као
што су индустријализација, урба-
низација и слично. Важан еле-
мент климатских варијација
јесте и учесталија појава екс-
тремних временских прилика,
као што су обилне падавине,
топли таласи и суше. На гло-
балном нивоу бележи се раст од
0,8 степени просечне темпера-
туре у односу на прединдустриј-
ски период и, ако посматрамо
глобалну температуру, свака од
последње три декаде била је
знатно топлија од било које прет-
ходне у периоду од 1850. годи-
не до данас.

• Када је реч о прогнозама
за будућност, тако омиљеним
међу публиком, али и струч-
њацима који ломе копља сво-
јим теоретским размимоила-
жењима, већина се ипак нера-
до усуђује на таква предвиђа-
ња. Да ли нам ви може дати
неку процену?

– С обзиром на то да на кли-
му утиче више фактора, тешко
је дати релевантне процене
даљег развоја климе. Постоје
климатске пројекције до 2050.
године које указују на даљи
пораст температуре у току свих
годишњих доба, што ће као
последицу имати и учесталије
појаве екстремних климатских
прилика.

ПРОФ. ДР ЈУГОСЛАВ НИКОЛИЋ, ДИРЕКТОР РХМЗ-а

Нови топлотни талас почетком августа
Статистике показују да се најве-
ћи број саобраћајних незгода
дешава лети, и то најчешће у јулу,
августу и септембру. Како бисмо
путовали безбедно, потребно је
придржавати се одређених саве-
та за вожњу у летњим условима.

Препоруке Института за јав-
но здравље „Батут” за вожњу у
путничком аутомобилу у лет-
њим условима су следеће.

Не улазите у аутомобил који
је стајао на сунцу, обавезно отво-
рите сва врата и прозоре, укљу-
чујући и пртљажник. Тако ћете
проветрити и за неки степен рас-
хладити ваздух у аутомобилу.

Употреба клима-уређаја тре-
ба да омогући да унутрашња тем-
пература буде нижа од пет до
седам степени од спољашње.

Правите паузе током вожње:
у току вожње по високим тем-
пературама и путовањем на
дужим релацијама потребно је
да се праве паузе у вожњи на
свака два сата по 15 минута.

Проветравање возила, унос
довољне количине течности и
лагано истезање отклониће прве
знаке умора, који се обично
јављају након другог сата вожње.

Велике врућине представљају
ризик по безбедну вожњу, јер
много брже доводе до умора и
исцрпљености. Умор је узроч-
ник сваке треће саобраћајне
незгоде на путевима, а немино-
ван је пратилац дугих вожњи,
нарочито у ноћним и неповољ-
ним климатским условима,
попут великих врућина. Како
бисте спречили или одложили
настанак умора у току вожње,
пре путовања се добро наспавај-
те и одморите.

На пут немојте кретати уко-
лико сте конзумирали алкохол
или друге психоактивне супстан-
це, укључујући и лекове за које
је у упутству назначено да могу
да утичу на способност управља-
ња моторним возилима.

Никада децу не остављајте у
паркираном возилу на сунцу.
Чак и са отвореним прозорима
температура у аутомобилу се за
10 минута може попети на 40
степени ако је напољу 25, а ако
је напољу 35, температура у ауто-
мобилу достиже и 50. подељак.
Деца су осетљива на екстремне
температуре, па се могу прегре-
јати три до пет пута брже него
одрасле особе.

У случају прегрејавања код
деце може доћи до топлотног
удара који може имати фаталне
последице. Зато је важно пре-
познати његове симптоме:

• раздражљивост;
• малаксалост, поспаност;
• дезоријентисаност;
• повећана температура;
• повраћање;
• конвулзије;
• несвестица.

Ако приметите неки од симп-
тома прегрејавања, важно је реа-
говати одмах!

Дете одмах склоните из пре-
грејаног аутомобила.

Идите у хладовину. На тај
начин ће температура тела да
се снизи.

Скините дете. То ће помоћи
да се расхлади, да му кожа дође
у директан контакт с ваздухом.

Да би се тело што брже и што
боље расхладило, потребно је да
дете квасите водом. Расхладите
га тако што ћете поквасити
пешкир млаком водом и њиме
га освежавати.

Препоручује се да положите
хладне облоге на врат, препоне
и под пазух. У пределу тих дело-
ва тела налазе се крвни судови
најближи кожи, па се хлађењем
тих подручја убрзава снижава-
ње температуре целог тела.

Од велике је важности да дете
не дехидрира. Дајте му течност, а
ако је већ дехидрирало (узнеми-
реност, раздражљивост, поспаност,
клонулост, хладна кожа, током
плакања нема суза, суве усне, сув
и обложен језик, упале очи, уву-
чена фонтанела код беба и сл.),
дајте детету по неколико гутљаја
на сваких петнаестак минута.

Уколико детету не буде боље,
хитно га одведите у најближу
здравствену установу!

Водите рачуна и ако превози-
те кућног љубимца – ако се вози
пас на задњем седишту, потреб-
но га је везати посебно дизајни-
раним појасевима за псе, док
мали кућни љубимци имају
посебне путне кутије. Никад их
не остављајте у паркираном ауто-
мобилу на сунцу.

КАКО СЕ БЕЗБЕДНО ВОЗИТИ НА ВИСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА

Врућинауаутомобилу– опасностнапуту
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Завод за јавно здравље Панчево и ове
године у летњој сезони врши редовно
испитивање квалитета вода које се кори-
сте за купање и рекреацију на следе-
ћим локацијама: река Тамиш – купа-
лиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци;
река Дунав – купалиште Бела стена
(лево и десно од шпица); Поњавица –
купалиште у Омољици и Банатском
Брестовцу, купалиште у Иванову и језе-
ро у Kачареву.

У првом извештају, објављеном 6.
јула, једино купалиште које се није
могло користити за купање и рекреа-
цију било је оно у Иванову. Резултати
другог испитивања објављени су 20.
јула и сада се на листи купалишта која
се не препоручују Иванову придружи-
ла и Омољица.

Према последњим резултатима испи-
тивања површинских вода које се кори-
сте за купање и рекреацију које је обја-
вио Завод за јавно здравље Панчево,
грађани могу безбедно да се купају на
реци Тамиш у Панчеву, Јабуци и Гло-
гоњу и у језеру у Kачареву, где је вода
умереног еколошког статуса.

Вода на купалишту Бела стена, твр-
де у Заводу, има слаб еколошки статус,
а вода Поњавице на купалишту у Банат-
ском Брестовцу лош еколошки статус.
Ипак, то не значи да тамо не смете да
се купате.

– Параметри који су испитани у овим
водама, а који одступају од треће кла-
се, не представљају ризик по здравље
људи који ова купалишта користе за
рекреацију и спортске активности, већ
могу негативно утицати на биљни и
животињски свет у води. То значи да се
грађани на Белој стени и у Банатском
Брестовцу могу купати, али уз опрез –
наводе у Заводу.

Зашто вода не ваља?

Као што је већ наведено на почетку,
вода на купалишту у Иванову и у Омо-
љици није за купање. У извештају Заво-
да прецизирано је и зашто је то тако.

– На основу резултата обављених

лабораторијских испитивања и струч-
ног разматрања, из аспекта испитива-
них параметара, контролисани узорак
с воде Поњавице (купалиште у Омо-
љици ) припада класи IV (слаб еколо-
шки статус) за параметре ХПК, укупан
азот и арсен. Концентрације парамета-
ра које су изнад МДК вредности у узор-
ку воде купалишта у Омољици (рН

вредност, ХПК, укупан азот) могу пред-
стављати ризик по здравље људи који
користе ово купалиште. Контролисани
узорак с купалишта у Иванову задово-
љава критеријуме за V класу (лош еко-
лошки статус) због повећаних концен-

трација укупног фосфора и ХПК (бихро-
матна метода).

У Заводу наводе да је и ново испити-
вање потврдило да је вода отвореног
базена у Панчеву здравствено исправ-
на, тако да грађани имају још једну
могућност да се освеже у врелим лет-
њим данима.

Шта се све испитује

Завод за јавно здравље на свим купа-
лиштима спроводи следеће микробио-
лошке анализе: фекалне колиформне
бактерије, укупне колиформне бакте-
рије, цревне ентерококе и број аероб-
них хетеротрофа.

Kада је реч о физичко-хемијским
анализама, испитују се: pH, суспендо-
ване материје, растворени кисеоник,
засићеност кисеоником, БПK5, ХПK,
нитрати, нитрити, амонијум јон, хло-
риди, укупни остатак после испарења
на 105 степени Целзијуса (укупна мине-
рализација), електропроводљивост на
20 степени Целзијуса, гвожђе, цинк,
олово, кадмијум, жива и никл.

Kомплетан извештај Завода можете
погледати на сајту Градске управе pan -
ce vo.rs.

Вода отвореног базена у
Панчеву је здравствено
исправна, тако да грађани
имају још једну могућност
да се освеже у врелим 
летњим данима.

Ту је да нас разуме, утеши, насмеје, да
чини с нама разне лудости, да нам пру-
жи руку кад затреба и радује се нашим
успесима заједно с нама. Он нам бри-
ше сузе и пева с нама углас, дели баки-
не кнедле са шљивама и носи кутије у
нови стан. Да ли сте погодили о коме
говоримо? У питању је његово вели-
чанство – пријатељ.

Међународни дан пријатељства обе-
лежава се 30. јула. Ипак, право искре-
но пријатељство потребно је славити
365 дана у години, неговати га и јача-
ти. Питали смо наше суграђане имају
ли они правих пријатеља.

ЈОВИЦА БОГДАНОВИЋ, 
продавац осигурања:

– Ја се лично трудим да негујем при-
јатељства. Имам ритуал: сваког дана
пре посла свратим до кафића на кафи-
цу с друштвом. Рођен сам у Котору, па
овде немам пријатеље из школских дана,
али пријатеља пуно имам. Трудим се да
се спријатељим и на послу и ван посла.
Данашња деца немају услове да им при-
јатељства буду трајна, амбијент у ком
живе им то не дозвољава. Они имају
нека виртуелна пријатељства, која им
се одигравају за компјутером. То је нека-
да било незамисливо. Ми смо делили
све, то је било право пријатељство, а
ово данас се своди само на екран.

МИЛУТИН ЂУКАНОВИЋ, 
пензионер:

– Ми у Србији негујемо пријатељства.
Имам пар пријатеља које сам стекао
још у детињству и с њима се и даље дру-
жим. Пријатељство треба градити и одр-
жавати, јер пријатељи се лако губе, а
тешко стичу. Зато треба бити прави при-
јатељ, не само у добру већ и када нешто
зашкрипи. Мишљења сам да другарство
данашње омладине траје од данас до
сутра, када узмемо у обзир околности у
којима живе и технологију.

ЈЕЛЕНА ЋОСЕВ, 
васпитач у играоници:

– Све зависи од особе до особе. Неко
полаже више у пријатељства, неко мање.
Треба улагати и одржавати пријатељ-
ства. Моје највеће пријатељство траје
око петнаест-шеснаест година и про-
влачи се и кроз рад и кроз комшијске
односе, а крунисано је кумством. Овa
најмлађа деца брзо склапају пријатељ-
ства, али их брзо и забораве.

МИОДРАГ МАРКОВИЋ, 
машински инжењер:

– Мишљења сам да се нико не обази-
ре на пријатељства. Млади су данас
окружени технологијом, мислим да не
може ту бити неког искреног пријатељ-
ства. Док су на тим друштвеним мре-

жама, они су пријатељи, а када се срет-
ну на улици или у парку – не познају се.

АНЂА МИЛЕНКОВИЋ, 
дипломирани економиста:

– Негују се пријатељства код нас, бар
у мом случају, али и у случају људи око
мене. Сви смо везани и дружимо се
интензивно. Моје најдуже пријатељство
је прерасло у кумство. Дружимо се пре-
ко двадесет година. Она је сада у Немач-
кој, али смо и даље у контакту. Даљина
нам не дозвољава да се виђамо колико
бисмо желеле. Друштвене мреже јесу
мало проблем. Чини ми се да су се деца
отуђила. Окренути су више интернет
дружењу него оном уживо. Мада, рекла
бих да се то мало и побољшало након
короне, имам утисак да су кренули мало
више да излазе и да се друже.

МИРКО КОРАЋ, 
инжењер у пензији:

– Верујем у пријатељства. Моја прија-
тељства су дуга шездесет година, толико
има од матуре. У пријатељство треба ула-
гати и неговати га, то је једно од највећих
богатстава која човек може да има, али је
ретко. Оптимистичан сам кад су у пита-
њу данашња деца, која граде пријатељ-
ства на свој начин. Свако има свој круг
пријатеља из младости. Шта се одржи од
тога – то је оно право. Сузана Јанковић

М. МАРКОВИЋЈ. ЋОСЕВ А. МИЛЕНКОВИЋ М. КОРАЋМ. ЂУКАНОВИЋЈ. БОГДАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми, „Електровојво-
дина” за предстојећи викенд и наред-
ну недељу није најавила искључења
због радова на електричној мрежи.
То значи да би, уколико се нешто не

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

Информације о искључењима
редовно се ажурирају на сајту „Елек-
тровојводине”, па се о најавама евен-
туалних додатних радова можете
свакодневно информисати онлајн.

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

Да ли је снимање 
телефонских разговора

кажњиво?

Одбегли контејнери, 
вратите се!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У Улици Димитрија Туцовића, ту
негде на месту где почиње Маргита,
некада су, уз бандеру крај пута, срећ-
но и сложно живела три контејнера.

Навикао свет да ту одлаже отпад.
Фино људи доносили шта су имали
за бацање и депоновали како ред и
правила налажу.

Али авај! Једне ноћи, у глуво доба,
док су чак и кере маргићанске мир-
но спавале, неваљали контејнери побе-
гли су с лица места!

Изгубио им се сваки траг. Нико их
није видео, нико ништа о њима од
тада није чуо. Поруку оставили нису,
па се не зна кад се враћају и да ли

уопште имају намеру да се врате.
А комшилук пати. Недостају им

контејнери. Све извирују изјутра да
виде да се нису којим чудом током
ноћи вратили. И остављају им сме-
ће. Верују да ће контејнери можда
пролазити Улицом Димитрија Туцо-
вића и да ће се, кад виде ову гомилу,
сажалити и поново настанити на ста-
ром месту.

И нас у медијима су маргићани
замолили да овим путем апелујемо
на њихове контејнере да им се врате.
Ко зна, можда ће видети овај текст,
па ће то и учинити. Проверићемо
ових дана да ли ће се то десити.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

НАША АНКЕТА: КОЛИКО НЕГУЈЕМО ПРИЈАТЕЉСТВА?

И у добру и у злу

Наша суграђанка послала нам је меј-
лом следеће питање: „Занима ме да
ли је и на који начин кажњиво сни-
мање телефонских разговора на свом
мобилном телефону путем аплика-
ција за снимање разговора”.

Одговор на ово питање дали су прав-

ници на сајту за бесплатне правне савете
prav ni sa vet.net. Преносимо га у целости.

„Снимање својих телефонских 
разговора мобилним телефоном путем
софтверске апликације само по себи
није противправно и као такво није
кажњиво, па се оно може предузима-
ти и без претходно прибављене сагла-
сности саговорника. Међутим, потреб-
но је правити разлику између радње
снимања телефонског разговора са
једне стране и радње употребе тако
снимљеног садржаја са друге стране.
Док снимање разговора није забрање-
но и кажњиво, употреба (односно зло-
употреба) тако снимљеног разговора
може бити противправна, а у одређе-
ним случајевима и кривичноправно
санкционисана. Дакле, постојање про-
тивправности се процењује у зависно-
сти од начина употребе снимљеног
садржаја, као и сврхе за коју се он
користи.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

РЕЗУЛТАТИ ДРУГЕ КАМПАЊЕ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

СВУД СЕ КУПАЈ, АЛ’ У ОМОЉИЦИ
И ИВАНОВУ ЗАСАД НЕМОЈ

Док снимање разговора
није забрањено и кажњиво,
(зло)употреба тако 
снимљеног разговора
може бити противправна, а
у одређеним случајевима 
и кривичноправно 
санкционисана.



Просек од шест и по
до седам тона по 
хектару, а ишло 
и до једанаест

Након фебруарских
хладноћа преовладавао
песимизам

Према првим озбиљнијим наго-
вештајима и релевантним пока-
затељима, за хлеб ове године не
треба да бринемо, макар када је
реч о нашем окружењу.

Наиме, након минуле жетве
показало се да је од 18.200 хек-
тара под озимом пшеницом у
јужнобанатским општинама
(Панчево, Алибунар, Опово и
Ковачица) просечан принос хлеб-
ног зрна између одличних 6.500
и 7.000 килограма по хектару
(кг/ха).

Лепо кренуло још од сетве

Стручни сарадник за ратарство
у Пољопривредној савeтодавној
служби Институт „Тамиш” Бог-
дан Гаралејић истиче да у одно-
су на прошлу годину наведени
износ представља „скок” од 22
одсто, с обзиром на то да је лане
просечан принос био 5.500 кг/ха.

На питање да ли је овако нешто
очекивано, овај инжењер пољо-
привреде подсетио је на развој
наведене културе током сезоне,
најпре указавши на то да су крај
лета и јесен били повољни за
сетву, пре свега због падавина
какве нису виђене у том перио-
ду од јесени 2018. године.

– Део пољопривредника, њих
око шездесет одсто, озиму пше-
ницу je посејао до краја октобра
2020. године. Ово су били усеви
који су на резерви септембарске
и октобарске влаге, са умерено
топлим данима, своју вегетаци-
ју пред зиму завршили избоко-
рени с једним до два секундар-
на стабла. Та слика је значила
само једно: очекује се висок род.
Остатак пшенице посејан је до
средине новембра, који је био
сув, али и даље топао, и та суша
је потрајала до краја децембра
2020. Усеви који су се појавили
имали су један до два листа, рет-
ко и трећи, нису се бокорили и
као такви су ушли у зимски 
период – наводи Гаралејић.

Након благе зиме прва назна-
ка правих хладноћа била је поја-
ва снега средином јануара, па се
вегетација октобарске пшенице
зауставила.

– Практично нешто више про-
сечне температуре одржавале су
октобарску пшеницу у сталном
али благом животном циклусу.
За то време новембарске пше-
нице само постају интензивније
зелене. Топао почетак фебруара
покренуо је максималну актив-
ност октобарских усева као да је
стигло пролеће. То је донело
лепа зелена поља, велику лисну

масу, а ратари су урадили зашти-
ту од глодара, лисних ваши и
цикада. Нису се надали пред-
стојећој голомразици, која је
наступила од 11. до 14. фебруа-
ра, када се температуре ваздуха
спуштају од – 3,72 °С до – 13,25
°С. Ово је период када су усеви
страдали од мраза услед изо-
станка снежног покривача, а све
је било праћено хладним и јаким
северним ветром – присећа се
овај стручњак.

Штете на усевима огледале су
се у уништеној лисној маси и у
случајевима плитке сетве (семе
на површини до 1,5 центимета-
ра дубине) – у страдању целе
биљке.

– Опоравак биљака и кретање
новог лишћа трајали су више од
месец дана. Свој допринос у том
погледу у трећој декади фебруа-
ра, у првој прихрани, као и у дру-
гој, крајем марта, дала је и при-
мена минералних азотних ђубри-
ва. У том периоду, као и током
априла, није било падавина, тач-
није било је само оних локалног
карактера. То се у доброј мери
односи на Панчево, док су, реци-
мо, атари Ковачице, Уздина, Пади-
не, Владимировца, Банатског Кар-
ловца и других места на ободу
Делиблатске пешчаре, као и про-
шле године, остали без киша –
каже Гаралејић.

Мраз (ни)је оставио 
последице

И онда се поставља питање ода-
кле овако висок принос.

– Нису све сорте страдале од
мраза. Притом нико од учесни-
ка у производњи није могао зна-
ти колико су оне осетљиве.
Основно је било да се с јесени
обезбеди довољан број семена
по квадратном метру. Тако је
неко по навици сејао 140 и више
килограма по катастарском јутру;
код неких других је „по катало-
шкој препоруци” тај број изно-
сио 120 кг/ха, док су појединци
користили сугестије да сетвену
норму одреде на основу подата-
ка о квалитету семенске робе из

декларације која прати купље-
но семе из одређене партије. Ово
је био услов да на пролеће код
оштећених усева имамо дово-
љан број биљака, док их је код
других недостајало, што је, тако-
ђе, утицало на принос – наводи
овај стручњак.

Гаралејић додаје да је зашти-
та у највећој мери урађена на
време уз помоћ саветодаваца
заштите биља и по препоруци
Прогнозно-информативне слу-
жбе (ПИС), иако је ово година у
којој није било значајних напа-
да биљних болести, премда је с
друге стране то требало некако
препознати.

– Онај ко је био у жетви сигур-
но није могао да се начуди злат-
ној боји сламе која је остајала
иза комбајна, било да је уситње-
на и растурена, било да је оста-
вљена за балирање. Принос су
дали крупни и зрном пуни при-
марни класови, као и они секун-
дарни. Ипак, није се све завр-
шило тако сјајно. Непосредно
пред жетву захватио нас је топао
талас с температурама у току
дана од 30, па и више степени
Целзијуса, док се ноћу темпера-
тура није спуштала испод 22
степена. Након киша у мају, уз
топао ветар у другој половини
јуна, ово је довело до губитка
влаге у површинском слоју лаких
песковитих терена, као и до нагле
дехидрације зрна, које је поста-
јало ситније и благо смежура-
није. Ово се одразило на наве-
дене терене, где је принос по
хектару износио од 5.700 до 6.300
кг/ха. С друге стране, на нижим
теренима, као и на вишим с
падавинама имали смо приносе
који су се кретали чак и од око
осам тона по хектару па до неве-
роватних 11,300 кг/ха! Поједин-
ци су обарали рекорде из чуве-
не 2016. године – наглашава
Гаралејић.

Он напомиње да се влага у
жетви кретала од 13 до 10 одсто,
хектолитарска тежина од 76 до
85, а примесе су биле два до три
одсто. Поједини произвођачи су
радили и анализе протеина, седи-
ментацију и садржај глутена на
неким откупним местима и сво-
ју пшеницу продавали као висо-
коквалитетну, најчешће млина-
рима.

– На крају, није свака година
иста, али пажњу треба увек посве-
тити избору сорте, квалитетном
семенском материјалу, оптимал-
ним количинама минералних
ђубрива у примени пре сетве (на
основу анализе земљишта), оства-
рењу сетвене норме и квалитета
сетве: потребан број семенки у
реду и уједначена дубина, пошто-
вању рокова сетве (код нас од 5.
до 30. октобра) које дају савето-
давци за ратарство ПСС-а и пра-
ћењу препорука саветодаваца
заштите биља ПСС-а и препору-
ка које објављује ПИС у зашти-
ти биља – истиче он.

Петак, 30. јул 2021.
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Наступају Рундек,
Биљана Јефтић, 
Аца Илић...

Старчевци већ четврт века у
организацији Месне заједни-
це, Дома културе,
удружења и клу-
бова приређују
колажни лет-
њи програм
под нази-
вом „Дани
дружења”.

Отвара-
ње је у
ч е т в р т а к ,
29. јула, на
Тргу неолита,
уз свирку панче-
вачких састава
„Шангри-ла” и 
„Резервни план”, у оквиру
првог дана тринаестог „Екс-
Ју рок феста”, чија главна зве-
зда Дарко Рундек са својом
„Екипом” наступа у суботу,
31. јула, након ЕКВ трибјут
бенда – „Деца из воде”.

Пре тога, на сам дан славе
Огњена Марија, поред реза-

ња колача у Месној заједни-
ци, на Тргу неолита у 17 сати
почеће изложба пчелињих
производа, вина и других
рукотворина. Пола сата касни-
је представиће се Плесни клуб
„Балерина”, кловн „Шашав-

ко” забављаће најмла-
ђе у 19.30, а од 21.30

певаће чувени
брачни тандем
певача народне
музике – Биља-
на Јефтић и
А л е к с а н д а р
Илић.

На истом
месту сутрадан

од 19.30 биће
изведена дечја

представа „Дорине
авантуре”, а све до 10.

августа у плану су и бројни
други садржаји, попут разних
такмичења.

Банатски Брестовац: Месна
заједница уз помоћ Града
Панчева ради на сређива-
њу парцеле у Улици Олге
Петров где се планира
изградња паркинга, као и
на прибављању услова за
реконструкцију споменика
борцима палим у Другом
светском рату, у центру
села, а ове недеље биће сон-
диран терен.

Банатско Ново Село: У току
су радови на реконструкцији
зграде Месне заједнице. Десе-
то такмичење у кувању гове-
ђег гулаша „Бангул” одржано
је у недељу, 25. јуна, а прва
два места су освојиле домаће
екипе – „Олдтајмери” и „Лупус
013”.   

Долово: Протеклог викен-
да поново су приређене
журкице за најмлађе на
платоу испред Дома кул-
туре. Удружење грађана
„Сатибара” је у суботу, 24.
јула, у оквиру пројекта
„Поздрав из Долова”, реа-
лизовало интервју с брач-
ним паром Смиљковић –
Kатицом и Душаном, а
тема разговора била је дру-
штвени живот.

Глогоњ: Асоцијација младих
„Јувенис” и Месна заједни-
ца су у понедељак, 26. јула,
на плажи Скела започеле
монтажу мале понтонске
платформе намењене купа-
чима. Летња лига у малом
фудбалу окончана је побе-
дом домаће екипе „НСА
градња”, а друго и треће
место су заузели београдско-
глогоњски „Маxи” и „Баран-
да”.

Иваново: Завршени су радо-
ви на санацији тротоара са
обе стране Улице 29. новем-
бра (од Улице Петефи Шан-
дора до Улице Бориса
Kидрича) укупне површине
деветсто квадрата.

Јабука: Обележавање сеоске сла-
ве почело је у суботу, 24. јула,
уз старт Летње лиге у малом
фудбалу и концерт гудачког
квартетауДомукултуре, анаста-
виће се бројним програмима,
пре свега 1. и 2. августа.

Качарево: У оквиру „Култур-
ног лета Качарева” Дом култу-
ре је организовао изложбу сли-
ка уметника из Панчева Еми-
ла Сфере, под називом „Сан
банатске летње ноћи”, два дана
касније концерт гитарског дуа
Пецовић–Каначки, а у среду,
28. јула, и вече хармонике, када
су наступили Стеван Секулић
и Милорад Стоиљковић.

Омољица: Међународни салон
аматерског филма и уметнич-
ке фотографије „Жисел” биће
одржан између петка и неде-
ље, 6. и 8. августа, а два дана
касније стартоваће и мани-
фестација „Породични дани”.   

Старчево: Двадесет пети „Дани
дружења” почећевечерњимнасту-
пима (21 сат) на Тргу неолита
звезда народне музике Биљане
Јефтић и Аце Илића (петак) и
рокера Дарка Рундека (субота) и
трајаће свакодневно до 10. авгу-
ста. Протеклог викенда Одред
извиђача „Надел” учествовао је
наизвиђачкомвишебојууизлет-
ничкомместуЈозићаколибанеда-
лекоодОбреновца, кадасуСтар-
чевци у великој конкуренцији
освојили друго место.

Месне актуелности

У СТАРЧЕВУ, ДВАДЕСЕТ ПЕТИ ПУТ

Јубиларни 
„Дани дружења”

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПОЧИЊЕ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТОГ ИЛИЈЕ И ИЛИНДЕНА

Јабучани двоструко славе
Уз сеоску славу Свети Илија,
житељи Јабуке, пре свега они
македонске националности, ујед-
но прослављају и Илинден, па je
из тог разлога организатор мани-
фестација које прате поменуте
догађаје, поред тамошње Месне
заједнице и других институци-
ја, и Национални савет маке-
донске националне мањине.

Сам програм је почео у субо-
ту, 24. јула, турниром у малом
фудбалу и концертом Гудачког
квартета „Mosa ic” у Дому култу-
ре, где је у четвртак, 29. јула,
отворена и Дечја ликовна коло-
нија, која ће бити настављена и
сутрадан.

Такмичење у пецању на пло-
вак за децу од првог до седмог
разреда биће одржано у суботу,
31. јула, од 7 сати, на кеју на
Тамишу (код „Марекс центра”),

док ће у 19 сати у Дому културе
бити изведена позоришна пред-
става за децу „Храбри кројач”.

Гађање глинених голубова одр-
жаће се у недељу, 1. августа, у
7.30, на Скели. Два сата касније
код зграде Месне заједнице почи-
ње фестивал „Гравче на тавче” и
такмичење у спремању тог маке-
донског специјалитета, а у 10
сати удружење „Балтазар”, у бли-
зини свог сплава на Тамишу,
приредиће надметање у кувању
рибље чорбе. Свечана седница
македонског националног саве-
та поводом празника Илинден
биће одржана од 11.30 у школи,
након чега ће бити положено
цвеће испред бисте хероја Гоце-
та Делчева.

Сутрадан у 13 сати Дом кул-
туре ће отворити изложбу радо-
ва из Дечје ликовне колоније,

од 20 сати је концерт културно-
-уметничких друштава на 
стадиону код школе, а два сата
касније наступиће група „Quart
Core”.

Полуфинале и финале турни-
ра у малом фудбалу биће на про-

граму у уторак, 3. августа, од 9
сати, на стадиону испред школе,
сутрадан је „Фијакеријада” у орга-
низацији Ергеле „Величковић”,
а стендап комичар Срђан Олман
наступиће у суботу, 7. августа,
од 20 сати, у Дому културе.

УСКОРО РЕЗУЛТАТИ
МАКРООГЛЕДА

Сви овдашњи ратари и други

заинтересовани треба да

користе услуге сајта Пољопри-

вредне саветодавне службе

Институт „Тамиш” Панчево

(www.insti tut-tamis.co.rs).

Поред осталог, тамо ће

ускоро бити објављени

резултати макроогледа свих

стрних жита и уљане репи-

це, које су произвођачи оби-

шли на јунском „Дану поља”

На појединим парцелама оборени и рекорди

НЕОЧЕКИВАНО ВИСОКИ ПРИНОСИ ХЛЕБНОГ ЖИТА

ОВОЛИКИ РОД ПШЕНИЦЕ СВЕ ИЗНЕНАДИО

Славске програме отворио турнир у малом фудбалу



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs10 Петак, 30. јул 2021.

СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 560 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 30. ЈУЛА ДО 2. СЕПТЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља           12.600
Костолац            7.700
Огревно дрво
на палети         13.500

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 5.500,00
• Храст 5.500,00
• Цер 5.500,00
• Багрем 5.200,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

Баваништански пут, 061/383-80-00. 
(2/304751)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ 
ОДНОСА

1. Једног НАСТАВНИКА за ужу научну област

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Услови:

– Доктор медицинских наука, специјализација из
области епидемиологије, као и остали услови пред-
виђени Законом о високом образовању („Сл. Глас-
ник Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 – др. за-
кон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 –
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. за-
кон), и Статутом Стоматолошког Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање доцента или ван -
редног професора закључује се уговор о раду на од-
ређено време у трајању од 5 (пет) година, а са кан-
дидатом изабраним у звање редовног професора
закључује се уговор о раду на неодређено време.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зре-
њанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити 
на телефон: 013/235-12-92.

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (306669)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 квм, цен-
тар, Максима Горког, двема
ученицама медицинске школе
или стоматолошког факулте-
та, полунамештен, 150 евра +
150 евра депозит. Тел.
063/253-593. (306544)

ИЗДАЈЕ се реновиран, ком-
плетно опремљен новим на-
мештајем, двособан стан на
Котежу 2, први спрат. Тел.
063/227-271. (306596)

ИЗДАЈЕМ стан код Нове по-
ште, 34 квм, комплетно опре-
мљен. Тел. 064/134-06-08.
(306603)

ИЗДАЈЕМ једноипособан на-
мештен стан, Толстојева, 250
евра, са режијама. Плаћање
унапред. 063/389-962. (306605)

ИЗДАЈЕМ јњеднособан полу-
намешћтен стан, грејање кли-
ма, тераса, пети спрат, по-
вољно, Котеж 1. 061/148-89-
48. (306606)

ИЗДАЈЕМ двособан стан сам-
цима, нова Миса, посебан
улаз, опремљен, слободан од
15.08. 064/207-19-88. (306567)

ПОЛУНАМЕШТЕН, једносо-
бан, 40 квм, Котеж 1, Ослобо-
ђења, ЦГ, клима. 063/187-24-
65. (306570)

ИЗДАЈЕМ намештену кућу,
унапред 6 месеци, обавезан
уговор, 100квм. 062/156-99-
30. (306580)

ТРОСОБАН мањи, Тесла,
комплетно намештен, ПВЦ,
интернет, ЦГ, усељив.
064/877-53-09. (306488)

МЕЊАМ стан у центру за ку-
ћу са двориштем може и за
рушење, шири центар.
064/143-52-98. (306645)

АГЕНЦИЈИ „МИЛКА” потреб-
ни станови, куће, плацеви,с ве
локације, брза реализација.
(67), 063/744-28-66. (306633)

КУПУЈЕМО станове и куће.
Брза и сигурна исплата. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(303973)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
44 квм, Немањина 8, преко
пута Зелене пијаце. 063/719-
42-71. (306500)

ПРОДАЈЕМ стан у центру.
065/464-35-38. (306645)

ПРОДАЈЕМ нове станове у
центру. 060/043-52-98. (306645)

КУПУЈЕМ кућу или плац у Пе-
ску, без посредника. 061/693-
57-15. (306602)

КУПУЈЕМ мањи плац или кућу
за рушење у Панчеву, без по-
средника. Исплата одмах.
061/693-57-15. (306602)

СОДАРА 56, ЦГ, II, солидан.
„Трем 01”. 063/836-23-83.
(306560)

КОТЕЖ 2, двоипиособан, V,
ЦГ, 60 квм, ЦГ, одличан,
60.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (306633)

ТРОСОБАН стан, строги цен-
тар, 72 квм, две терасе, трећи
спрат, лифт, ТА, могућност
ЦГ, 70.000, договор. Звати по-
сле 17 часова на тел.
064/119-60-06. (306553)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67
квм, II, две терасе, 65.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (306633)

ЕТАЖА, стан, Миса, код шко-
ле, I, 100 квм, две терасе, од-
лична, 70.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (306633)

САМАЧКИ, II, 17 квм, ЦГ,
сређен, празан, 19.00. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(306633)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I, 56
квм, ТА, две терасе + 9 квм
остава, 43.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (306633)

ЦЕНТАР, трособан, I, ЕГ, 70
квм, 77.000. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (306669)

ПРОДАЈЕМ двособан, 59 квм,
Стрелиште, Боре Станковића.
062/846-74-87. (306593)

ШИРИ центар, 32, ТА, I, усе-
љив, 28.000. „Трем 01”.
063/836-23-83. (306560)

ДВОСОБАН Миса, 53 квм, н.
приземље, 28.000 евра, дого-
вор. „Дива некретнине”.
064/246-05-71. (306563)

ШИРИ центар, сређен двосо-
бан, 52 квм, III, 50.000. „Кров”.
060/551-64-50. (306584)

ПРОДАЈЕМ два стана на Те-
сли. 069/291-02-07. (306498)

ДЕО куће, једнособан, 39,
приземље. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (306633)

ХИТНО, кућа, Стевана Шу-
пљикца до пруге, 78 квм, 7
ари, само 40.000.(67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (306633) 

ПРОДАЈА плацева градско
грађевинско земљиште.
064/212-52-52. (306537)

ПРОДАЈЕМ викендицу у ви-
кенд насељу Миље на Дунаву.
064/112-20-70. (306526)

ВИКЕНДИЦА у Девојачком
бунару, приземље, спрат, зи-
дана, укњижена. 063/164-32-
26. (306521)

ПРОДАЈЕМ усељиву кућу, Ду-
бока бара 20. 065/274-82-68.
(306483)

ПЛАЦ 9,2 ара на Баваништан-
ском питу у грађевинској зо-
ни. 066/363-454. (306514)

ШИРИ центар 115, 4,85 ари
за рушење, 66.000, „Трем 01”.
063/836-23-83. (306560)

ИГАЛО Црна Гора, продајем
викенд кућу, 54 квм. Телефон
062/377-345. (306564)

МЕЊАМ кућу у центру Кача-
рева, тврда градња, 100 квм
стамбене површине + тераса
под кровом, грејање на гас,
две гараже, двориште, башта,
плац 9 ари, за стан у Панчеву,
предност Котеж 1, цена
50.000, или Тесла, договор,
без посредника, место идеал-
но. 065/207-64-46. (306571) 

ПРОДАЈЕМ кућу 160 квм, ужи
центар, власник 1/1. Тел.
063/777-87-77. (306621)

ПЛАЦ 25 ари са викенд ку-
ћом, продајем. 061/671-10-
08. (306651)

НА ПРОДАЈУ две викендице
на Девојачком бунару. Теле-
фон: 063/832-50-97, 064/450-
78-91. (306626)

ПЛАЦ 28,53 ари, градско гра-

ђевинско земљиште, власник

1/1. Тел. 061/102-27-46.

(306634) 

МИСА, ПР + I + таван, усељи-

ва, 184 квм, 4 ари, 85.000.

(67), „Милка М”, 063/744-28-

66. (306633)

КУПУЈЕМО старо гвожђе, ба-

кар, месинг, алуминијум, про-

хром, олово, веш-машине, за-

мрзиваче. Долазим. 061/321-

77-93. (306662)

ЦЕНТАР, Панчево, продајем

кућу - стан 67 квм, укњижен,

власник. 064/132-36-63.

(305976)

ПРОДАЈЕМ кућу - три стана,

8 ари плац, Горњи град.

063/829-89-48. (306121)

КАЈМАКЧАЛАНСКА, ПР + I,

хитно, нова, укњижена, 6 ари,

250 квм. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (306633)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, електричне шпорете.
Долазим на адресу. 064/158-
44-10, 063/101-11-47. (306444)

КУПУЈЕМ кревет са фиоком.
064/348-07-60. (306512)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкале.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/488-40-22. (306525)

КУПУЈЕМ перје, старе сатове,
слике, стари новац, стрипове,
играчке, бижутерију, сифон
флаше и друго. 063/705-18-
18, 335-930. (306534)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, веш-ма-
шине, замрзиваче, телевизо-
ре, све остало. 061/206-26-24.
(306662)

ВЕШ-МАШИНА, електрични
шпорет, комбиновани фрижи-
дер двомоторац, микротала-
сна, телевизор, вентилатор.
063/861-82-66. (306597)

КАУЧ, орман с ципеларни-
ком, кревет, трпезаријски сто
са столицама, комоде, душек.
063/861-82-66. (306597)

ПРОДАЈЕМ метални заста-
кљени светларник 150 х 263
цм, кухињски аспиратор, ин-
валидску ауто дизалицу.
064/508-60-40. (306480)

ПРОДАЈЕМ два бојлера 80 l и
50 l, ТА пећ са колицима 3,5
kw, дводелна судопера.
064/504-60-40. (306480)

ЦЕЂЕНИ и млевени парадајз
и сирупи од воћа, зелена пи-
јаца, између Цицварића и
сирнице. Зуска: 064/176-20-
26, Милкица: 064/406-73-78.
(306541,306539)

СУДОПЕРА са радним делом,
кревети, лаковани намештај,
лустери, ТА пећи, шпорети,
веш-машине, женске бицикле.
064/206-30-24. (306515)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтирање.
063/705-18-18, 335-930.
(306534)

ПРОДАЈЕМ клизну капију 3 m
+ мала капија и ограда 20 m,
ручни рад, треба видети.
062/632-552. (306552)

ПРОДАЈЕМ приколицу дупла
осовина, оцарињена, идеална
за пчеларе, није прошла хо-
мологацију АМС. 062/632-
552. (306552)

КАФЕ апарати, ледомати, ве-
трине, угоститељски инвентар
продајем. 062/632-552.
(306552)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, ба-
кар, месинг, електро моторе,
полован намештај. 061/209-
55-87.(306508)

АКЦИЈА. Огревно дрво ба-
грем, храст, буква, цер, цена
од 4.000 по метру/кубном,
превоз бесплатан. 065/437-
94-23. (306417)

ПРОДАЈА новог намештаја,
столови од 4.500, креветги од
15.300. 060/600-14-52. (306604)

ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 3, екс-
клузив, аутоматик. 063/268-
557. (306590)

ЈУГО темпо 1.1, 2009, гаражи-
ран, у добром стању, нереги-
строван, 300 евра. 060/633-
05-01. (309661)

ПРОДАЈЕМ југо 55, регистро-
ван до септембра, плин, про-
изведен 1991. Тел. 013/313-
809. (306504)

ПРОДАЈЕМ југо 1.3 и, 2003.
годиште, или мењам за ску-
тер. 063/250-037. (306638) 

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању. 062/193-36-05.
(306454)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. (306617)

ОГРЕВНО дрво багрем исече-
но, 4.400 са превозом.
063/770-64-22 (СМС)

АКЦИЈА. Огревно дрво, бу-
ква, багрем, храст по цени од
4.000 динара, превоз беспла-
тан. Попуст за пензионере.
Тел. 061/107-08-79. (306417)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, судопере
3.000 динара, нова. 063/773-
45-97. (306113)
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ 

ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара

бренда Ray Ban, Vogue, Armani

Exchange, Avanglion, Polar Glare,

Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и

за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

Online konsultacije sa lekarom na srpskom jeziku, onsule kOnlin omarcije sa lektaonsul u, zikom jepsk na srom u, 
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
Stan 6 66,55 m² 
II sprat
Stan 8 72,78 m² 
Stan 9 112,40 m²

Stan 11 68,54 m²
Stan 12 66,06 m² 
III sprat
Stan 16 112,40 m²
Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²

Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 25 62,90 m²
Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 
I sprat
Stan 6 46,62 m²
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²
Stan 15 58,82 m²

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a

I sprat

stan 2 – 55,50 m²

II sprat

stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat

stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA
stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

TOP Ponuda

Kneza Mihaila
Obrenovića br. 69
Žarka Zrenjanina br. 14
Kej Radoja Dakića br. 15

�             

�             
�             

30.7. do 5.8.2021.

54 rsd,
Sapun Dove 
original 100g

99

69.99 -21%

49 rsd,
Hleb beli sa susamom 
Montella rezani 450 g

99

69.99 -28%

robna
marka

269 rsd,
Pileće meso 

celo pile
 1 kg

99

329.99 -18%

399 rsd,
Sladoled Aloma 

Classic 3u1 
3000 ml

99

599.99 -33%

67 rsd,
Trajno mleko 

2.8%mm 
Dr. Milk 1 l

99

89.99 -24%

74 rsd,
Sir trapist 

Paladin rinfuz 
100 g

99

115.50 -35%

39 rsd,
Krompir mladi 

beli 1 kg

99

59.99 -33%

199 rsd,
Toalet papir 

breskva 
Montella 

troslojni 10/1

99

289.99 -31%

Продавница MERE Панчево тражи:

1. шефа касира

2. касира

3. чистачице

Чекамо ваше позиве путем телефона 060/490-01-06

или дођите лично на адресу: Новосељански пут 37,

иза Maxi-ja од 9 до 17 сати.
(306643)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

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

ГАРСОЊЕРА – стан за изда-
вање, нова Миса. 064/908-02-
67. (306578)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
Војловици без купатила. 5.000
динара. 013/332-103. (306496)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Цви-
јићева 15, Стрелиште.
064/888-59-58, Зоран (СМС)

НАМЕШТЕН стан, Котеж 1, из-
дајем. 063/824-06-63. (306625)

ИЗДАЈЕМ стан погодан за

студенте и, самце, двоје ин,

ЦГ, у сезони. Тел. 062/965-95-

07. (306554)

ДВОСОБАН дворишни стан и

гаража за издавање. 060/626-

22-48. (306507)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
намештен, у центру. 060/355-
35-08. (306568)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у ку-
ћи, ТА, у ширем центру.
063/647-720. (306529)

ИЗДАЈЕМ самцу намештену
собу са употребом кухиње и
купатила. 013/321-408. (306533)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
центар, Максима Горког, 150
евра + 150 евра депозит. Тел.
063/253-593. (306544)

ИЗДАЈЕМ намештен стан и
гарсоњеру у Ж. Зрењанина
78. 062/632-552. (306552)

ПАНЧЕВО, издајем једноипо-
собан стан, полунамештен,
Миса, спортски центар.
064/363-60-08. (306550)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру
са ЦГ у згради на Котежу 1.
064/610-52-38. (306619)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан, ТА пећ, Тесла. Зва-
ти после 17 часова. 064/317-
50-60. (306641)

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан
на Миси код цркве. Грејање,
SBB, Wi-Fi. 064/836-90-11.
(306637)

ИЗДАЈЕ се стан 30 квм, Цара
Душана 38. 062/886-56-02.
(306632)

ИЗДАЈЕМ намештен једнои-
пособан стан на Котежу 2.
Контакт телефон: 064/243-87-
92. Звати после 16 часова.
(306629) 

СМЕШТАЈ хотелског типа за
студенте и раднике. 060/043-
52-98. (306645)

ПЕКАРИ у Старчеву за трећу
смену потребан радник са Б
категоријом. 062/806-02-58.
(306364)

РЕСТОРАНУ „Какаду” потреб-
на помоћна радница у кухи-
њи. 062/806-02-58. (306364)

ПОТРЕБАН радник-ца за рад
на бувљаку. Контакт тел.
064/110-39-72. (306361)

ПЕКАРИ у Старчеву потребна
спремачица, пожељно из Стар-
чева. 063/835-08-48. (306459)

SZR HAC KER потребна помоћ-
на радница у штампарији и
по моћна радница или радник
у кројачници. Услов: ССС, не
старији од 40 година. Пријаве
слати на mail: 
szr mo del kids@gmail.com  са
назнаком за који посао конку-
рише. (306520)

ПОТРЕБНИ конобари и коно-
барице. Кафе Pi cas so Панче-
во. 065/504-91-07. (306286)

ПОТРЕБНА радница за козме-
тички салон, са знањем надо-
градње ноктију, педикир, ма-
никир и депилација, са иску-
ством. 061/171-18-87. (306094)

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

ТРАЖИ се инвеститор за две
куће у Панчеву, Цара Душа-
на. 064/832-13-35. (306519)

ПОТРЕБАН озбиљан радник
за рад у пластификацији, до
50 година. Plast Pro. 064/192-
85-44. (306545)

ПОТРЕБНЕ жене и мушкарци за
чишћење. 060/033-56-69. (306479)

ПОТРЕБАН помоћни радник у
штампарији. 063/295-789.(306602)

ТРАФИКА у центру тражи рад-
ника. 064/213-1`0-49. (306607)

РЕСТОРАНУ у центру потреб-
ни: шанкер, кувар, помоћни
радници у кухињи. 064/149-
99-73. (306607)

ПОТРЕБНА радница за рад на
индустријским машинама.
Контакт тел. 064/354-69-77,
звати после 15 сати. (306627)

ПОТРЕБНЕ конобарице ка-
феу „Pa ci fi ko”. 060/319-05-
77, 061/236-32-87. (306639)

СЕРВИС акумулатора ДОО
„Ауто Оаза” потребан радник.
063/234-419. (306657)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (306484)

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 
металостругари и борверкисти.

Контакт: 013/601-650 или office@utva-mp.com

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, центар, Wi-Fi, паркинг,
одмах усељиво, повољно.
060/691-88-23. (306658)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан, К. М. Обреновића
7. 066/950-97-73. (306660)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
стара Миса. 060/011-96-66.
(306659)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, наме-
штену, ЦГ, Тесла. 066/494-
900. (306646)  

ИЗДАЈЕМ једнособан стан, I
спрат, ТА, за једног или двоје.
060/366-00-63. (306667)

ИЗДАЈЕМ двособан стан.
061/169-51-99. (306636)

ИЗДАЈЕМ двособан,Тесла, 62
квм, III, ЦГ, празан, сређен.
069/744-286. (306663) 

ПОТРЕБАН магацин од 80 до
100 квм. Обавезан шлеперски
прилаз. 063/213-797. (306201)

ИЗДАЈЕМ локал, центар Стре-
лишта, башта, паркинг, обез-
беђен, 35 квм. 065/966-66-61.
(306599)

ЛОКАЛ 36 квм, лукс, издајем
у др. Касапиновићевој, за ти-
ху делатност. Тел. 063/751-07-
79. Од 18 до 21 сат. (306569)

ИЗДАЈЕМ локале 110 квм, 45
квм и канцеларијски простор.
Звезда, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (306575)

ПОТРЕБНЕ продавачице у пе-
кари pe ka ra smi lja nic@mts.rs .
064/220-53-23.

ДОМУ за стара лица потребна
медицинска сестра са иску-
ством, неговатељица са иску-
ством. За све додатне инфор-
мације позвати, 065/333-33-00
(ф)

ПОТРЕБАН мајстор за произ-
водњу пецива и потребна
озбиљна особа за кување и
разнос кафе на бувљаку.
065/533-44-13. (306182)

ПОТРЕБНИ радници за рад
на терену. Постављање сате-
литских антена. Пожељна во-
зачка дозвола Б категорије.
За све додатне информације
позвати, 065/333-33-00 (ф)

ПОТРЕБНА куварица за стал-
ни радни однос. 062/478-394.
(306664)
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PRODAJA STANOVA

ZGRADA U SVETOZARA MILETIĆA 9, PANČEVO

• VISINA STANOVA: 2,80 m • IZOLACIJA: 15 cm •VRATA: bela farbana, visina 2.10 m • ALUMINIJUMSKA
STOLARIJA, bela boja, visine 2,40 m • UGRAĐEN SISTEM PAMETNE KUCE: upravljanje putem telefona
roletnama, svetlom, grejanjem/hladjenjem, bojlerom, alarmima za: prodor vode, dima i protivprovalnim 

• GREJANJE/HLADJENJE: TOPLOTNA PUMPA • KERAMIKA ŠPANSKA • KUPATILSKA ARMATURA:
HANS GROHE • SANITARIJA: HANS GROHE • STEPENISTE: PRIRODNI MERMER • OBEZBEDJENJE:

KAMERAMA POKRIVENA CELA ZGRADA • TERASE: KOVANO GVOZDJE i BALUSTERI

DETALJNIJE INFORMACIJE I PRODAJA: 060 6115112, 060 6115110

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje konkurs za sledeće pozicije:

– Tehničar za kontrolu, sa ili bez iskustva (potrebno
poznavanje Microsoft Office)

– Tehničar za rad u tehničkoj pripremi, sa ili bez is-
kustva (potrebno poznavanje Microsoft Office)

– Radnik za pakovanje gotovih proizvoda čelične
konstrukcije, sa ili bez iskustva

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 

Предузећу „PROVALVES 2012” doo из Панчева

потребни бравари до 50 година.

Контакт: 063/425-025; 013/331-441
Звати од 7 до 15 сати

(ф)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

БЛАГАЈНА 300-830

Последњи поздрав

ИЛИЈИ МИЛЕНКОВИЋУ

од породице МАНДИЋ

(28/306522)

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и

свекру

МИЛИВОЈЕ ЈАНКОВИЋ
1954–2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга БИЉАНА, синови ИВАН и

АЛЕКСАНДАР и снаје ДАНИЈЕЛА и КАТАРИНА

(20/306513)

Последњи поздрав пријатељу

ЗОРАНУ

од породице НАКОМЧИЋ

(101/306670)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (306598)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/390-00-87.
(306644)

ТЕПИХ сервис „Путник”, ду-
бинско прање тепиха, наме-
штаја. 302-820, 064/129-63-
79. (306635)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду, пре-
воз камионима, рад виљушка-
рима и машинско чишћење
терена са одвозом. 060/425-
54-43. (306665)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз
шута, лупање бетона и ископ
мини багерима. 064/648-24-
50. (306665)

НАЈАМ виљушкара за утовар
и истовар робе, телехендлера
до 18 м висине. 064/648-24-
50. (306665)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца. Најповољнија ризла у
граду од 2.000 /м³. 064/648-
24-50. (306665)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из ка-
миона до 30 м висине.
064/648-24-50.(306665)

КЛИМЕ: монтажа, сервис, ан-
тибактеријско прање, овера
гаранције. „Фриго Матић”,
060/521-93-40. (306551)

МОЛЕРСКО, фасадерски, гип-
сарски радови, постављање ла-
мината, вршимо селидбе. Про-
верите. 061/256-78-79. (205544)

БРАЧНИ пар гледао би стари-
је особе за кућу или стан.
062/821-64-05. (306556)

УСТУПАМ гробно место на
старом православном гробљу.
060/648-56-55. (306654)

ДЕЧКО тражи девојку ради
упознавања и дружења.
065/675-23-25. (306668)

БАЊА ВРУЈЦИ, прелеп сме-
штај, 2-4 особе. Слоба.
064/438-12-35. (305406)

ИЗДАЈЕМ апартман у Шушњу
– Бар, паркинг, Wi-Fi, повољ-
но. +38267/834-996. (306275)

БУДВА, стан, две терасе, 43 квм,
издајем. 065/214-00-49. (306397)

СТОЛАРСКЕ и браварскек
услуге + хаусмајстор. Алексан-
дар. 064/157-20-03. (306573)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,
повољно. Пензионерима по-
пуст. 061/626-54-06. (306613)

ПРЕВОЗ камионом: шљунак,
песак, ризла, сејанац,, итд.
Утовар, одвоз шута. 060/474-
74-57. (306642)

СЕЛИДБЕ вршимос а радни-
цима и без. Утовар и истовар
робе. 061/256-78-79. (306655)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим кипером до 2
кубика. Лаза. 065/334-23-38.
(306652)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шутеве, радимо све послове.
061/104-95-38. (306662)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (305585)

СЕДЛИБЕ, превоз, могућност
радника, попуст ванградске.
064/482-65-53. (306257)

KIZ ZA – превоз шљунка, песка,
сејанца и ризле. Услуге виљу-
шкарима носивости и до 10 то-
на. 063/218-894. (306665)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи,
сечење и разбијање бетона,
насипање и набијање терена.
063/218-894. (306665)

KIZ ZA – продаја квалитетних
бехатон коцки са припремом и
радом. 064/648-24-47. (306665)

KIZ ZA – орезивање и сеча др-
већа из камиона са корпом,
прање прозора, чишћење олу-
ка, замена црепа, изнајмљи-
вање маказастих платформи.
063/218-894.(306665)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, вене-
цијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98. (306601)

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и пре-
глед. 060/07-84-789, 063/77-
84-789, Ул. Јована Рајића 1
(код поште на Тесли). (3906617)

ШЉУНАК песак сејанац одвоз
шута малим кипером, до два
кубика 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

КРЧЕЊЕ плацева кошење
траве, обарање дрвећа! Ми-
лан 069/400-99-18 (СМС)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством. 063/825-16-
94. (306066)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(306207)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца, утовар и одвоз шута
кипером до 2 м³. 064/505-62-
44. (306120)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, стиропор,
бавалит, фасаде. 063/865-80-
49. (306305)

МОЛЕРАЈ, гипс, керамика,
ламинати, педантно. 066/270-
170, 062/188-97-71. (306368)

КАМИОНСКИ превоз до 2 ку-
бика. Песак, сејанац, шљунак,
шут. 062/355-154. (305850)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализаци-
је, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76. (305699)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ ра-
дови, кречење, столарија,
фарбање радијатора.
064/280-26-15. (305699)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (305690)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ ра-
дови: брзо, педантно, повољ-
но. 065/523-02.73. (306449)

БЕТОНИРАЊА дворишта, ру-
шења кућа, одношење ствари,
рушења, кошење,м итд.
064/122-69-78. (306505)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења кућа, шупа, крчење
плацева, обарање стабла, бе-
тонирања. 060/035-47-40. (306505)

КЛИМЕ: монтаж, сервис, про-
даја половних, овера, гаран-
ције. Фриго Матић, 060/521-
93-40. (306551)

ТАПЕТАР који пресвлачи на-
мештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (306527)

ЧИСТИМО подруме, таване,
дворишта, одвозимо шут, ра-
димо све врсте физичких по-
слова, брзо, повољно.
061/641-30-36.(306532)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради од-
гушење, судопере, купатила,
поправке, замене одмах.
064/495-77-59, 013/331-657.
(306566)

МОЛЕРАЈ, фасаде, гипс, сто-
ларија. Обраде око прозора.
Комплетне адаптације.
063/893-39-94. (306572)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ренови-
рање купатила, пчоправке са-
нитарије, славине, олдгушења
канализације. 061/193-00-09.
(306583)
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Вољени наш

ЗОРАН БОЖИЋ
1965–2021.

Отишао си храбро, достојанствено, поносно, тако си живео, тако си

нас научио, такав ћеш заувек остати.

Никад заборављен.

Твоја породица: супруга СТЕВАНКА, син НЕМАЊА

и ћерке ТАМАРА, САНДРА и НАЂА

(22/306517)

ЗОРАН БОЖИЋ
1965–2021.

Нека твоја добра и племенита душа почива у миру.

Волимо те бескрајно.

Син НЕМАЊА, снајка ДЕЈАНА и унук БОГДАН

(24/306517)

ЗОРАН БОЖИЋ
1965–2021.

Твоја крила су била спремна, али моје срце није.

Хвала ти за све вољени мој.

Никада те нећу заборавити.

Волим те тата.

Твој првенац, твоја ТАМАРА

(26/306517)

ЗОРАН БОЖИЋ
1965–2021.

Вољени наш,

такви као ти никада не одлазе.

Заувек остају у срцима.

Зет МИЛАН, ћерка ТАМАРА, унука ТАРА и унук ВУКМАН

(25/306517)

ЗОРАН БОЖИЋ

Последњи поздрав драгом колеги и почасном члану нашег

тима.

„Спектар 2019” доо

(23/306517)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ БОЖИЋУ

од другова из Кафане „Врањанка”.

ПЕЦА, ЈОВА, ПАНТИЋ, МИЛАН, ГЕРА, 

ШИЉА, ЛАПИЋ, ФУШТИЋ, ТАСА, РАДЕНКО,

КОЛАЧИЋ, БОБАН ГРК и МИРА

(40/306542)

Последњи поздрав пријатељу

ЗОРАНУ

Породица НАЂ

(92/306640)

Последњи поздрав

легенди

ИЛИЈИ

МИЛЕНКОВИЋУ

од шурака НИКОЛЕ

са породицом

(88/306624)

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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Последњи поздрав

драгом зету

ИВАНУ

ПАВЛОВИЋУ
1952–2021.

од шурака

са породицом

(7/306491)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

СИНИШИ

од РАДОВАНА

БАБИЋА

са породицом

(33/306530)

Последњи поздрав

ВОЈИСЛАВУ

РАДИЋУ ВОЈИ

Почивај у миру.

Колеге из Фабрике

VCM 

ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА
(42/306543)

Последњи поздрав драгом другу и пријатељу

ВОЈИСЛАВУ РАДИЋУ

од породице СТАНКОВ

(54/306557)

24. јула 2021. преминуо је наш вољени

супруг, отац и деда

ПЕРА ШИКЛ
1948–2021.

Твоји најмилији: супруга КАТА, син

ДРАГАН, унук ЛУКА, ћерка ДРАГАНА,

унука ОЛИВЕРА и зет ПРЕДРАГ

(59/306562)

Последњи поздрав драгом

ПЕРИ

од комшија: НИКОЛИЋ, ДАНКУЦ, 

МИЛОШЕВ, ОБУЋИНА, МОРИШАН,

СТАНКОВИЋ, МИЈУШКОВИЋ, 

БУКАЗИЋ, АНЂЕЛКОВИЋ, 

ДАМЈАНОВИЋ, ТРЊАНЧЕВ, 

БУБЊЕВИЋ и ЈОВАНОВ

(60/306565)

ЉУБИЦА

ОЛУШКИ

Опраштамо се од пр-

ве комшинице, при-

јатељице и куме.

Породица ЈАНИЋ

(73/306592)

Последњи поздрав

СИНИШИ

ЋОСИЋУ

Ниси дочекао свој

ред. Отишао си

прекореда.

ЖАРКО БРАДИЋ

са породицом
(75/306595)

ОЉА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

КРЛЕ, ЗОРИЦА, ПАЈА, БИЉА, РАЦА, ЗОРКА,

ПЕЦА, МАЈА, ПИШТА, ФАНКА и ЖАБАЦ
(27/306518)

Последњи поздрав

прији

ОЉИ

ПОПОВИЋ

од породице

ТОШИЋ

(91/306631)

ОЛИВЕРА ПОПОВИЋ
1973–2021.

Последњи поздрав вољеној супрузи и

мајци Оливери.

Ожалошћени: супруг СЛОБОДАН, ћерке

НАТАША и КАТАРИНА и син ЂОРЂЕ

(95/306648)

ОЛИВЕРА

ПОПОВИЋ

Вољеној куми Ољи

последњи поздрав

од породице

МАРКОВИЋ

(94/306648)

Последњи поздрав

кума

ОЉИ

од кума РАЦЕ

и ЗОРИЦЕ

(100/306661)

Последњи поздрав

ЉУБОДРАГУ ПАВЛОВИЋУ

Почивај у миру.

Колектив апотеке „Пандора”

(82/306615)

Велика туга је у нама, јер је преминуо наш

ЉУБОДРАГ ПАВЛОВИЋ
1957–2021.

Твојим одласком остали смо без великог пријатеља и човека.

Увек ћеш бити присутан у нашој души и нашем срцу.

Заувек захвални: супруга НАТАША и синови ЛУКА и БОРИС

(83/306616)

3

БРАНКО ЛАЗИЋ
1956–2021.

Почивао у миру Божјем.

Жалосни и тужни: мајка ВЕРА, брат САВА, 

снаха ЉИЉАНА и братаница МАЈА

(96/306649)

Другу

БАНЕТУ ЛАЗИЋУ

последњи поздрав од ДРАГАНЕ, МИЛОША

и ЗОРАНА

(99/396656)

Последњи поздрав

БАНЕТУ

ЛАЗИЋУ

од комшија

у Пере Сегединца

(97/306650)

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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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.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

на драгог брата и мајку

СРБИН КАТИЦА

НИКОЛА ЈОВАНОВ
1971–2021. 2010–2021.

Никада вас неће заборавити ваши: 

ЈОВАН и ЈЕЛЕНА

(69/306587)

Вољени

ЗОРАН БОЖИЋ

Ти си на небу, ми испод тебе.

Сувише мимоилажења за толико љубави у животу где си

безнадежно потребан само да постојиш.

Волећемо те заувек.

Супруга СТЕВАНКА и ћерка НАЂА

(62/306574)

Вољени наш

ЗОРАН БОЖИЋ

Почивај у миру. 

Заувек неутешна ћерка САНДРА, унуке НИНА и ДИАНА

и зет ЦВЕТОМИР

(61/306574)

МИЛАН УРОШЕВИЋ
1950–2021.

Вољени мој,

заувек ћу памтити сваки наш заједнички проведен тренутак.

Уз тебе сам одрастала, уз тебе кренула да старим, али си ми отишао.

Отишао си ми физички али знам да своју Јелицу ниси напустио и

да ћеш ме са неког другог места чувати и чекати тамо где је живот

вечан и где се никада нећемо растати.

Твоја ЈЕЛЕНА

(86/306622)

МИЛАН УРОШЕВИЋ
1950–2021.

Најмилији наш,

ово није последњи поздрав већ захвалница теби за све исписане успоме-

не, савете и приче.

Сада си свој пут наставио негде изван свега пролазног где ћемо се једном

сви опет срести.

Наша срца знају пут где ћемо те наћи.

Нека то остане тајна.

Сада нам намигни одозго и чувај нас, још увек шашав летиш и живиш.

До поновног сусрета, љубав нам је вечна.
БИЉА, НИНИЦА и МАРКИЋ

(85/306622)

Фалиш нам и надамо се да ће нас опет озарити твој
осмех

МИЛАН УРОШЕВИЋ
1950–2021.

Хвала ти на свему, живећеш са нама.
Твој осмех ћемо чувати и бити поносни на сваки
секунд проведен са тобом.

Син СЛОБОДАН, унука ЈЕЛЕНА, унуци ДУШАН
и ПЕТАР и снајка ЕМИЛИЈА

(65/306579)

С тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 28. јула 2021,

у 91. години, преминула наша

БОРКА ЛЕВНАЈИЋ

Сахрана је обављена 29. јула 2021, у 15 сати, на гробљу Котеж

Ожалошћени: син ЂУРО са породицом

(98/306653)

Последњи поздрав дра-

гом и вољеном куму

ИЛИЈИ

МИЛЕНКОВИЋУ
1946–2021.

Драги Ићо, почивај у

миру.

ВИКТОР и САША
(3/306478)

Последњи поздрав

ИЛИЈИ

МИЛЕНКОВИЋУ

од породице

КОЛОСКИ

(10/306494)

Последњи поздрав

ИЛИЈИ

МИЛЕНКОВИЋУ

од породице

САВИЋ

(11/306494)

Последњи поздрав нашој драгој

АНКИ ПОТКРАЈАЦ

Породице ГЛЕДИЋ и КАЛЕСКОВИЋ

(17/306509)

Последњи поздрав драгој мајци, баби, свекрви и

прабаки

АНКИ ПОТКРАЈАЦ

Ожалошћене породице ПОТКРАЈАЦ
(37/306538)

Последњи поздрав нашој најдражој баби

АНКИ
од унука МИРОСЛАВА, МАЈЕ, СЛАЂАНЕ, 

СРЂАНА, МИЛОША и АЛЕКСЕ
(38/306538)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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СЕЋАЊЕ

У понедељак, 2. августа 2021.  навршава се седам годи-

на откако нас је напустила моја драга и вољена мајчица

КАТИЦА РЕПЕК
14. VI II 1935 – 2. VI II 2014.

Откад те нема, нема ни пола мене...

У мом срцу увек остајеш...

Много ми недостајеш...

Твоја ћерка ЛИДИЈА
(1/305851)

30. јула 2021. навршавају
се три године од смрти

ГОЈКА

БИЈЕЛИЋА
Године пролазе, сећања
не бледе.
Свима нам јако недоста-
јеш!

Твоји најмилији

(2/306289)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

26. VII 2021.

ЉУБИЦА

АНКИЋ

Са тобом у срцу била

је бајка, јер једна је

мајка!
Ћерка!
(4/306482)

2. августа 2021. је година откада те нема

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ САША
1993–2020.

Волим те сине највише на свету.
Мама

(56/306559)

Навршава се година

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ САЛЕ
1993–2020.

Буди са анђелима, анђеле. Једини брате, недостајеш.

(57/306559)
                                                                            Сестра НАТАША

Две године није са нама наш вољени

МИЛАН КРЕЦУЉ
4. VI II 2019 – 4. VI II 2021.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју

време не лечи.

Супруга ЈОВАНКА, син САВА са породицом

и унука МИЛИЦА са породицом

(58/306561)

31. јула, у 9.30, на Новом гробљу,  даваћемо го-

дину дана нашем драгом супругу, оцу, деди и

тасту

ДРАГОЉУБУ СТОЈАНОВИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга, син, ћерка, зет и унук

(67/306582)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

БИСЕРКА ЈОВАН
1920–2009. 1940–2016.

(68/306586)                                                                                  Ваш РАДИСАВ

МИРЈАНА МИЛИЋЕВИЋ
1. VI II 2019 – 1. VI II 2021.

Прошле су две године. Недостајеш све више,

али живиш у нашим мислима и срцима.

Твоји: ЈАСМИНА, ДРАГО, ИВАН, 

МИЛАН и МАЈА

(70/306588)

СЕЋАЊЕ

ЗОРКА ОБРАДОВИЋ
2014–2021.

Драга мама, време пролази а бол и сећање за тобом не
бледе.

(72/306591)
                           Твоја НАДА и ЉИЉА са породицом

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА ЛАЦКОВ НИКОЛА ЛАЦКОВ
рођ. Маринковић

2014–2021. 2014–2021.

(76/306600)    Син СЛОБОДАН и ћерка ВЕРА са породицом

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛОМИР ТАНАСКОВИЋ
3. VI II 2018 – 3. VI II 2021.

Са тобом у мислима корачамо даље са поносом

и љубављу.

Породица

(77/306608)

ВЕСНА ПОПОВ
рођ. Радојчић

1. VI II 2018 – 1. VI II 2021.

Много нам недостајеш.
САША и МИША

(79/306610)

Прошло је тужних

шест месеци откако

није са нама наша ба-

ка

ВЕРА

СТОЈАК

Недостајеш.

Твоја породица
(84/306620)

У суботу, 31. јула 2021, у 10 сати,  даваће-

мо једногодишњи помен нашој вољеној

ЗОРИЦИ ПЕТРОВИЋ

Ожалошћени: супруг ДРАГАН, 

син ВАЊА, ћерка ТАЊА и унук РЕЉА

(87/306623)

СЕЋАЊЕ

РИСТА КАРАВЛА

Пет година без тебе.

Сећамо те се са тугом и поносом.

Твоји: СОФИЈА, БАНЕ, ИВАНА, ДЕЈАН, 

ЈЕЛЕНА, МАРИЈА и АЛЕКСА

(90/306630)

31. јула 2021, у 9.30, даваћемо четрдесет дана нашој
вољеној

ДЕСАНКИ ЈОВАНЧЕВИЋ
1950–2021.

Њени најдражи
(8/306492)

ПОМЕН

3. августа навршава се година од смрти наше

ТАНГЕЛ ГЕРТРУДЕ

За њом тугују ћерке: ЗЛАТИЦА, БУЦА и БЕБА,

унучад КРИСТЈАН, МИЊА и МИЛИЈАНА, пра-

унучад, зетови и остала родбина и пријатељи

(53/306555)

22. јула напустио нас је наш драги супруг, отац, деда и свекар

ДАНИЛО Луке НОВАКОВИЋ
Герзово, 1933 – Бан. Ново Село 2021.

Поносни на његов животни пут и захвални за љубав коју нам је дао

испратили смо га на вечни починак 24. јула 2021. године.

Успомену чувају супруга БОЈА, ћерка ЉИЉА, син ЗОРАН, 

унуци ЛУКА, ИГОР и НАТАША и снаја СИЛВАНА

(89/306628)

СПАСЕНИЈА НЕСТОРОВИЋ

Драга сестро, година је прошла без тебе а туга и

бол су вечни.

Твоје сестре и брат са породицама
(93/306647)

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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СЕЋАЊЕ

ЂОКОВИЋ

МИРОСЛАВА ВИТОМИР
1930–2007. 1924–1994.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.
(13/306497)                                                                              Ваши најмилији

ВЛАДИМИР

РАЈКОВИЋ
1969–1987.

Заувек си у нашим

срцима.

Твоји најмилији

(21/306516)

Сећање на наше драге

СУБОТИЋ

МОЈСИЈЕ ЉУБИЦА
1999–2021. 2002–2021.

С љубављу, Син ЗОРАН, снаја СМИЉАНА и унуци ДЕЈАН и
ВЛАДИМИР (35/306535)

СЕЋАЊЕ

ЗДЕНКА

КАЛУЖА
2010–2021.

Мајчице, бол и туга не
престаје.

Твоје ћерке КАТИЦА и
ОЛГИЦА са породицом

(34/306531)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЕМИЛ АЛИТИ
1955–2020.

Матори, пуно нам недостајеш.

Заувек си са нама и у нашим срцима.

Твоји: МАКИ и СНЕКИ

(48/306547)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЕМИЛ АЛИТИ
1955–2020.

Тата, ништа не може заменити твој

осмех, доброту и љубав.

Неописиво недостајеш.

Твоји: ЛЕЛА, КОЛЕ, SEB BE, 

ЛОЛА и КИКИ

(49/306547)

СЕЋАЊЕ

на

БАТУ

МАРИКА

(46/306547)

СЕЋАЊЕ

на

БАТУ

Породица

НИКОЛАЈЕВ

(47/306547)

СЕЋАЊЕ

ОБРЕНИЈА ЖИВАНОВИЋ

Чувамо те у мислима и сећању. Време пролази,

бол и туга остају у нашим срцима.

Вољеној мајци од ћерке ДУШАНКЕ

и НОВКЕ са породицама

(50/306548)

СЛАЂАН ЈАЋИМОВИЋ

Са поносом те помињемо, са тугом живимо.

Чувамо те у нашим срцима као што си ти нас

волео и чувао.

Захвални смо што смо те имали и заслужио си

наше вечно поштовање, љубав и сећање.

Боли то што ћеш да нам фалиш и увек недоста-

јеш.

Твоји најмилији: отац ДРАГАН, мајка

ЕМЕРЕНЦИЈА, брат НЕНАД, супруга

МАРИНЕЛА и сестра САЊА са породицом

52/306549)

СЛАЂАН ЈАЋИМОВИЋ
7. VI II 1983 – 4. VI II 2020.

Остало је много неиспричаних прича, нежних

речи, милог погледа и увек насмејаног лика, али

је заувек остала успомена.

Супруга МАРИНЕЛА, таст ВОЈА

и свастика ЈЕЛЕНА
(51/306549)

У суботу, 31. јула 2021. године, даваћемо четр-

десетодневни помен мом вољеном сину Дарку

ДАРКО ИЛИЋ

Постоји љубав у животу коју смрт не прекида.

Бескрајно те воли твоја мама ЗЛАТИНКА

(5/306485)

Прошла је година откада није са нама

наш драги

ЕМИЛ АЛИТИ БАТА

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Твоја сестра ГОРДАНА, зет ЂУРО, 

сестричине БИЉАНА и ДРАГАНА

и сестрић БОЈАН

(74/306594)

1. августа навршава се година откако нас је на-

пустио наш вољени супруг, отац, таст, деда и

прадеда

СИНИША НОВАКОВ

СЛАНАЧКИ
1943–2020.

За све што је било и што долази јако си фалио

и фалићеш нам наш вољени и добри човече.

С љубављу ћерка ДРАГОСЛАВА, унука и унук са

породицама.

Воли те твоја РАДА

(80/306612)

Нашој вољеној

МИЛИЦИ РАДОЈИЧИЋ
6. VII 1941 – 3. II 2021.

даћемо полугодишњи помен у суботу, 31. јула

2021. године, у 11. сати, на Котеж гробљу у Пан-

чеву.

С љубављу и поштовањем породица

(81/306614)

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈКА

МАРКОВИЋ
2. VI II 2006 – 2. VI II 2021.

Син МАРИНКО

МИЋАНОВИЋ

са породицом
(31/306528)

ДРАГАНА

ЈАКОВЉЕВИЋ
28. VII 2016 – 28. VII 2021.

Године пролазе, се-

ћања остају... Недо-

стајеш нам много

ЈЕЛЕНА, САЊА

и ЛИДИЈА
(39/306540)

ГОРАН ЈОКИЋ

ГОГО
Мили наш, и после дваде-
сет година постоји нешто
што никада не умире, а то
су љубав, сећање, бол и
туга. Анђеле вољени.
Твоји: тата РАДИША, ма-
ма МИРА и брат ГРАДИ-
МИР с ВЕСНОМ

(63/306576)

СТОЈАН ИЛИЋ
1943–2021.

Шестомесечни помен одржаће се на Новом гро-

бљу, 31. јула 2021, у 10 сати.

Никада те нећемо заборавити.

Ожалошћени: супруга ТРОЈАНКА, син

НЕБОЈША и ћерка БИЉАНА са породицама

(55/306558)

31. јула навршава се шест месеци откако није са

нама наша драга

АНА ЋУЋА

Њени најмилији: ћерка СНЕЖАНА, 

зет СЛАВИША, снаја ЛИДИЈА, 

унучад МАРИЈАНА, КАТАРИНА, ДРАГАН

и АЛЕКСАНДАР са породицом

(78/306609)
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27. јула навршава се

седам година откако

није с нама наш драги

ДРАГАН

ТРИМОВСКИ

Иако није са нама он

живи у нашим срцима.

Твоји најмилији
(6/306490)

Навршавају се две године

МИЛКА КОКОТОВИЋ

Туга и бол вечно ће остати у мом срцу.

Ћерка ГОРДАНА са породицом
(9/306493)

3. августа 2021. навршава се шест дугих година

без тебе

МИЛОШ ПОПОВИЋ
2015–2021.

Време пролази а љубав и сећање на тебе никада

неће.

Твоја супруга ЗОРА, син ЗОРАН

и ћерка МИЛИЦА са породицама

(12/306495)

3. августа даваћемо четрдесетодневни помен

вољеној

ДОБРИЛИ БОГДАНОВ

Недостајеш нам много.

БИЉАНА, ТОЛЕ и КИЈАРА

(14/306503)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА

РАИЧЕВИЋ
2. VI II 2009 – 2. VI II 2021.

Време пролази, сећања

не бледе.

Твоји: МИРА и ДУЛЕ

ЂОРЂЕВИЋ са децом

(15/306502)

МИХАЈЛОВ

ЈЕЛЕНА ЈОВИЦА
1941–2006. 1967–2009.

Године пролазе а бол и туга остају. Недостајете

нам.

СЛАВКО и СЛАВИЦА

(16/306506)

Навршило се седам година од смрти наше мајке

БОЖАНЕ ТАМБУРОВИЋ

Ћерка СЛАВИЦА и син СЛАВКО са породицама

(18/306510)

НИКОЛА

ПОПОВИЋ
2011–2021.

Недостајеш. Живиш

у нама.

Ћерка ГОРДАНА

са породицом и

супруга СЛАВКА
(19/306511)

5. августа 2021. навршава се пет година откако

није са нама наша драга

ЈЕЛИЦА ШТРКАЉ

Недостајеш.

Ћерке ДРАГАНА и ГОРДАНА, 

унуци МИЛАН и БОШКО и зет ИВАН

(29/306523)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША ПОТКОЊАК
31. VII 2007 – 31. VII 2021.

Не постоји време које доноси заборав. Увек ћеш

остати у нашим срцима.

Мајка БИСЕРКА, отац ЂУРИЦА, 

сестра НАТАША и син УРОШ

(30/306524)

СЕЋАЊЕ

НАТАЛИЈА

БАБИЋ НАЦА
2003–2021.

С љубављу и тугом

ТАТА
(32/306530)

Сећање на родитеље

МАЋЕЈ

ВУКОСАВА ЖИКА
три године пет година

(36/306536)                                      Ћерка СЛАВИЦА са породицом

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ

ЋУП
31. VII 2008 – 31. VII 2021.

С љубављу и тугом

твоја породица

(41/306543)

2. августа 2021. навршава се петнаест година

откако нас је напустила

ДРАГИЦА МЛАДЕНОВСКИ

ДАЦА

Без тебе је велика празнина.

Време пролази а туга за тобом заувек остаје.

Супруг САВРЕ
(44/303546)

Драга наша

ДАЦО

Прошло је петнаест година откада си заувек оти-

шла од нас и не постоје речи којима бисмо рекли

колико нам недостајеш.

Ћерка СУЗАНА са породицом

(43/306546)

ДАЦО

и ово петнаесто лето буди тугу, али и најлепше

успомене на твој лик.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју

време не лечи.

Твој син МИРОСЛАВ са породицом

(45/306546)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 31. јула 2021. 

године, у 11.30, на гробљу у Јабуци, одржати годишњи помен

нашој драгој

СНЕЖАНИ БУКВИЋ ДИМИЋ

Породица

(64/306577)

Дан за даном, пуни бола и туге и прође триде-

сет четири године откада ниси са нама драги

наш Ђоле

ЂОКА ЈОСИМОВ
1966–1987.

Кажу време лечи све. Није истина, само поста-

де навика да се више никада нећеш вратити са

твог пута, пута без повратка.

Заувек са нама у мислима.

Твоја мама СЛОБОДАНКА

и сестра ЉИЉА са породицом

(71/306589)

4. августа навршавају се три године откада нас је напу-
стио наш отац и деда

МИЛАН КАТИЋ
2018–2021.

РАДИША, МИЛОМИР, ВЕРИЦА и НИКОЛИЦА
(66/306581)

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



КУЛТУРА
Петак, 30. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

22

Александра 

Михајловски, 

гимназијалка

ФИЛМ: Глобално вољен као
тмуран и многобојан у исто
време, „Коралина” је америч-
ки филм из 2009. године
заснован на истоименој нове-
ли Нила Гејмена. Током
истраживања свог новог дома
девојчица Коралина открива
тајна врата иза којих се кри-
је алтернативни свет који је
идентичан њеном властитом,
али је на много начина бољи,
све док друга мајка и оста-
так њене паралелне породи-
це не покушају да је заувек
задрже тамо. Коралина мора
да искористи све своје ресур-
се и храброст да се врати сво-
јој породици и животу. Филм
је посебно занимљив јер је
прављен стоп-моушн техни-
ком (ручно померање фигу-
рица за сваки кадар), што је
мени звучало невероватно,
јер је упркос томе успешно
приказана његова специфич-
на атмосфера. Због тога је
оставио још већи утисак на
мене као добра прича при-
казана још бољим дизајном
ликова. С њеном плавом
косом и радозналом нарави,
тешко је не упамтити Кора-
лину.

КЊИГА: Волим да читам у
своје слободно време, а као
особи окруженој љубитељима

књига, никад ми не понеста-
је препорука за следеће што
ћу прочитати. Једна од бољих
препорука блиске другарице
била је књига  „Шест врана”
(2015). То је фантастични
роман који је написала аме-
ричка ауторка Ли Бардуго.
Прича прати лоповску банду
и првенствено је смештена у
граду Кетердаму – средишту
међународне трговине. Рад-
ња је испричана у трећем лицу
и прати шест различитих
ликова. Вођи банде, Казу, нуди
се шанса за смртоносну пљач-
ку која би га могла обогатити
и изван његових најлуђих сно-
ва. Каз се сложи за велики
износ и почне да регрутује
посаду.

МУЗИКА: Одмалена сам
била велики љубитељ музике
и њом се бавим већином свог
живота. Битан је део моје сва-
кодневице и надам се да ћу
једног дана успешно прето-
чити ту љубав у каријеру. Мој
музички укус обухвата много
различитих жанрова, а неки
од мојих омиљених албума
су: „Mood swings in This Order”,
„I Think You Think Too Much
of Me” и „Bury Me at Make o ut
Cre ek”.

Шест врана

изборМОЈ МОЈ

Страну
припремила 

Мирјана
Марић

У башти „Banat Blu es Cafe-a” у
Црепаји од 20. до 24. јула одр-
жана је Међународна сликар-
ска колонија СЛИЦ, већ седму
годину заредом.

Ове године је осамнаест умет-
ника из земље и иностранства
учествовало у колонији.

– Утисци из колоније су вео-
ма добри. Трудили смо се да се
посветимо сваком учеснику и
резултат тога су сјајни радови
који су настали у овој колонији
– рекао је један од организато-

ра, сликар Иван Карафилов-
ски.

Првог дана је одржана про-
моција књига афористичара
Александра Чотрића, након чега
је наступио Бане Глуваков. У
среду је отворена изложба сли-
ка Павела Хајка, а за музички
део овог дана био је задужен
бенд „Chi na Cats” из Бавани-
шта. У четвртак је своју књигу
„Банатска петица” представио
Душан Генц, а у програму је
учествовао и илустратор Нико-

ла Петков. Ове вечери је насту-
пио састав „200 +”. У петак је
свирао бенд „Фифти”. Колони-
ја је завршена у суботу отвара-
њем изложбе радова насталих
у овогодишњој колонији.

У седмој Међународној сли-
карској колони у Црепаји СЛИЦ
учествовали су уметници Алек-
сандар Курузовић (Београд),
Мирољуб Кршанин (Панчево),
Антоли Ивакин (Москва), Еле-
на Томаш Такач (Ковачица),
Сања Дурман (Београд), Бра-

нислав Симић (Црепаја), Зоран
Павловић (Београд), Ненад Стој-
ков (Београд), Иван Карафи-
ловски (Црепаја), Константнин
Ступовски (Париз), Драгана
Купрешанин (Београд), Милош
Костић (Београд), Александар
Алимпић (Панчево), Влада
Милинковић (Београд), Јанко
Лацо (Зрењанин), Јасна
Вишњић (Београд), Данијела
Дончић (Београд) и Мирјана
Филиповић Курузовић (Бео-
град).

КУДА ОВЕ НЕДЕЉЕ

Почело је 
„Културно лето”

У наредних недељу дана у
нашем граду биће одржано
неколико музичких догађаја
и једно књижевно вече.

У суботу, 31. јула, у 20 
сати, у читаоници Градске 
библиотеке биће одржан кон-

церт на класичној гитари Јова-
на Михајловића.

У читаоници Градске
библиотеке 5. августа у 17
сати књижевно вече имаће
Горан Гоцић. Народни музеј
ће истог дана реализовати
концерт „Браћа Теофиловић”.
Радиша и Ратко Теофиловић
су певачи традиционалне
музике из Србије. Браћа Тео-
филовић немају формално
музичко образовање, а музич-
ку каријеру су започели као
чланови певачког хора „Сте-
ван Мокрањац” у Чачку, свом
родном граду, под вођством

познатог диригента Предра-
га Перуничића.

У петак и суботу, 6. и 7. авгу-
ста, у башти Дома омладине
биће одржани концерти „Waves
Party” (прве вечери) и „Мел-
мак рајдерс” (друге вечери).

Бенд „Мелмак рајдерс”
постоји у непромењеном
саставу од 2009. године и
чине га доказани панчевач-
ки музичари с богатим иску-
ством: Владимир Јездими-
ровић Алф, Александар
Букур, Лазар Кебић и Милош
Кнежевић. Након дугогоди-
шњег искуства у бројним бен-
довима свих жанрова дошли
су на идеју да понуде нешто
несвакидашње када је рок
сцена у питању – такозване
медли аранжмане саставље-
не од највећих светских рок
и поп хитова.

У периоду од 8. до 19. јула одр-
жана је двадесет прва филмска
колонија Регионалног центра за
таленте „Михајло Пупин”, коју
води редитељ Иван Ракиџић.
Како кажу организатори, ово-
годишња колонија је специфич-
на из више разлога – првенстве-
но по дужини трајања, затим
начину и динамици рада.

Као и претходних година, уче-
ствовало је двадесетак садашњих
и бивших полазника.

– Први пут смо имали вели-
ки број предавача који су гово-
рили о раду на филму како кроз
теоретска предавања, тако и кроз
предавања с демонстрацијама,
која су полазници пратили с
великом пажњом. Теме су биле:
снимање и обрада звука, дра-
матургија, сценариo, продукци-
ја, анимирани филм, филмска
камера и нове филмске техно-
логије – рекао је Иван Ракиџић.

За ових неколико дана сни-
мљена су четири филма, а од
тога један главни, за који су
вршене припреме пре одла-
ска у колонију. То је филм о
митским јунацима и јунаци-
ма из литературе: Марку Кра-
љевићу, Дон Кихоту и Робину
Худу.

– Прича је о овим ликовима
у садашњем времену. Они су
се у нашем филму бавили реша-
вањем проблема на супротан
начин од онога што смо нави-
кли од њих. За овај филм су
припреме почеле раније, и то
због костима и пратеће опреме
коју смо користили. Снимили
смо једну кратку филмску
вежбу, затим филм о пробле-
мима младих, као и филм са
елементима фантастике – обја-
снио је Ракиџић.

Ове године је била приметна
велика мотивација учесника у

раду. У томе је помогла и нова
опрема коју је обезбедила Реги-
онална развојна агенција. Купље-
ни су LED расвета, снимач зву-
ка, микрофон пецаљка и ква-
литетна камера са 4K резолу-
цијом.

И ове године Окружни затвор
је донирао поврће, док су реа-
лизацију финансирали Мини-
старство културе и информиса-
ња, Покрајински секретаријат
за културу и Град Панчево. Коло-
нију су посетиле и чланице Град-

ског већа Марија Јевић, заду-
жена за културу и омладину, и
Тања Божић, задужена за обра-
зовање.

– Филмска колонија је увек
била сјајно место где млади
могу да науче како се приступа
производњи филма и како се
на терену ради с глумцима.
Мени су у раду ове године доста
помогли стари полазници Аљо-
ша Дакић, који је дипломирао
филмску режију, и Милана
Миљковић, која је управо завр-

шила прву годину – рекао је
Ракиџић.

Филмови ће, као и претход-
них година, бити послати на
фестивале кратког филма, а у
плану је да једном буду прика-
зани у виду неке ревије у некој
од наших градских установа кул-
туре. Ускоро ће се моћи видети
на „Јутјубу”.

У плану је да наредних годи-
на рад с предавачима траје дуже
и да се с њима ради и кроз прак-
тичне примере.

ДВАДЕСЕТ ПРВА ФИЛМСКА КОЛОНИЈА

ДИНАМИЧНО И ПРОДУКТИВНО

СЕДМА СЛИКАРСКА КОЛОНИЈА У ЦРЕПАЈИ

Стваралаштво и дружење на стари начин
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НОВО РУХО СТАРОГ МЕСТА

ЗВЕЗДАНИ „АПОЛО”
Није баш тако једноставно доћи до дра-
гоцених података о разним местима у
граду ако се ослоните само на интер-
нет. Многе значајне приче млађим гене-
рацијама промакну јер се о њима не
пише довољно и не подсећа се на вре-
ме које и није тако далеко од нас. Про-
лазећи поред једног сада већ култног
места у граду, сетила сам се да је то
раније био биоскоп. Сада је дворана
где се одржавају концерти које воле не
само наши суграђани него и посетиоци
који долазе са стране и сами извођачи.
Некада нисмо ни свесни да неке про-
сторе попут оних који се налазе у нашем
граду није тако лако пронаћи у другим
местима. Оних који су баш таман и
публици и учесницима.

Беше биоскоп

У Панчеву је педесетих година про-
шлог века постојало пет биоскопа, у
којима је годишње филмске пројекци-
је гледало више од сто хиљада љубите-
ља филмова.

Филмови су приказивани у биоско-
пу „Војводина” (раније „Трубач”), али
су одржавани и балови и позоришне
представе далеких двадесетих година
прошлог века. Биоскоп „Звезда” (рани-
је се звао „Аполо”) приказивао је углав-
ном вестерне и авантуристичке фил-
мове и био је веома популаран код мла-
дих. После Другог светског рата поче-
ла су да раде два нова биоскопа: „Про-
летер”, на рубу града према Војловици,
и „Горњи град”, у северном делу Пан-
чева. Ова два биоскопа нису била дугог
века. „Пролетер” је сада кафана, а „Гор-
њи град” је изгорео у пожару.

Тренутно у граду постоје биоскоп у
Културном центру Панчева и један при-
ватни у тржном центру. Дигитализаци-
ја је довела до тога да се све слабије иде
у дворане, једино ако су у питању неки
домаћи филмови које само тамо може-
мо да погледамо... А куда ћемо отићи,
зависи од понуде односно занимљиво-
сти које пружа, што је посебно важно
млађим генерацијама, које желе пот-
пуни доживљај филмова или цртаћа.

Зашто волимо „Аполо”

Био је „Аполо”, па „Звезда”, па поново
„Аполо”. Реновиран и савремено опре-

мљен мултифункционални биоскоп
„Аполо” у Панчеву је отворен  23. новем-
бра 2013, тачно на стогодишњицу од
прве биоскопске пројекције у Панчеву,
организоване управо у том простору.
Програме биоскопа „Аполо” коорди-
нира Дом омладине у Панчеву. Након
губитка права на коришћење Светосав-
ског дома, који је враћен Црквеној
општини Српске православне цркве,
Град Панчево је уложио знатна сред-
ства у обнову овог културног центра, да
би омогућио Дому омладине адекват-
не просторије за реализацију програм-
ских садржаја. Пре обнове биоскоп
„Аполо” се звао „Звезда” и био је трећи
рангирани биоскоп у граду. Нови про-
стор, отворен концертом групе „Рун-
дек карго трио”, отворен је за инова-
тивне пројекте, алтернативну, експе-

рименталну и андерграунд сцену.
Тако и јесте. Од отварања, Дом омла-

дине је у овом простору организовао
бројне догађаје. Од сјајних концерата,
представа, радионица, предавања, до
различитих интерактивних програма.
У разговору са уметницима често сам
чула да јако воле баш ову дворану.
Довољно је велика да у њој има доста
публике, а опет и није превелика да би
атмосфера била интимнија. На концер-
те долазе све генерације, а што је зани-
мљиво, ако нисте знали, у нашем граду
постоје обожаваоци врло различитих
музичких праваца. Онако заиста сти-
лизовани и скроз „у фазону”, како се
некада говорило. Да није „Апола”, не
би било прилике срести све те младе
људе који воле и цене уметност и људе
који се труде да им обезбеде квалитет-

ну забаву. На овом месту наступали су
први пут и неки локални бендови који
су се касније прославили и широм наших
граница. Раније је место слично овом
био Студентски дом, где су се такође
окупљала значајна имена некадашње
музичке сцене. Кажу да им је то била
полазна тачка, као увод у турнеје, где су
испитивали како публика реагује. А оду-
век се знало да је панчевачка публика
имала кредибилитет да то оцени. То
кажу и данас они који наступају у „Апо-
лу”. Иако у последњих годину и по дана
овај простор није много коришћен због
пандемије, гледаћемо позитивно ка
будућности с великим ишчекивањем
предстојећих догађаја. На том месту је
и сада толико накупљене добре енерги-
је да свој дух неће изгубити ни за
милион година. Мирјана Марић

Тачно је десет до пет ујутру. Још је
мрак. Језеро се назире на хоризон-
ту: дугачка графитна линија, црна
и сребрнаста. Човек који чисти спре-
ма се да започне дан, који ће прове-
сти тако што ће скупљати смеће.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли да
ли вам је неко ика да покло нио зве -
зде. Књи ге из „Вул ка на” доби ће ауто -
ри сле де ћих пору ка:

„Да ли се рачу на ју чара пе на зве -
зде?” 064/1231...

„Зве зде су нам сви ма покло ње не
оног момен та кад смо дошли на
овај свет. Нову пор ци ју доби ја мо
сва ко вече.” 063/3212...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње шта још нисте про -
жи ве ли, а воле ли бисте:

„Нисам још никад била у Аме ри -
ци. Воле ла бих да одем у Њујорк, да
ста нем ицпред вра та ста на Кери
Бред шо и да видим хоће ли наи ћи
неки мој мистeр Биг.” 064/0312...

„Нисам још про жи ве ла мај чин -
ство, али то нам је сле де ћи вели ки
план. Поже ли те нам сре ћу.”
060/4441... Д. К.

Два читаоца који до 4. августа, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање: „Која
боја вам је најмање омиљена и зашто?”,
наградићемо по једном књигом. Одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
А1 мрежи, 39,60 динара у Теленор мре-
жи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Док ледени децембарски прсти
обавијају Београд, полицијски
инспектор Никола Лиман налази
се пред највећим изазовом у својој
каријери. Тајанствена смрт Иване
Ружић у њеној раскошној кући на
Дедињу изазива незапамћену медиј-
ску пажњу.

„Смрт у 
ружичастом”
Ђорђа Бајића

„Ја сам понор”
Доната Каризија

Два читаоца који до 4. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Шта је за вас највећи понор?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
А1 мрежи, 39,60 динара у Теленор мре-
жи и 39,60 динара у мтс мрежи..

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Град који има реку у потпуности се
може упознати само ако се у њега загле-
дате с те реке. Тако ћете најлепши
поглед на Панчево имати управо с
Тамиша.

Поред невероватне природе, мира и
спокоја које ће вам пружити, крстаре-
ћи реком имаћете прилику да се изно-
ва заљубите у град и у његове импо-
зантне грађевине.

Водена капија града

На уласку у град на ушћу Тамиша у
Дунав времешан пар светионика доче-
кује аласе, парове, фотографе, туристе
и заљубљенике у природу, историју и
културу. Светионици у пару су права
реткост, па су тако панчевачки светио-
ници јединствени пар на целом току
Дунава. Веома су значајни за Панчево
и представљају  историјски драгуљ.

Саграђени су 1909. године од жуте
опеке, још за време аустроугарске
владавине. У то време Панчево је
било веома развијен и важан инду-
стријски центар, роба се превозила
речним путем, па су тако светиони-

ци били неопходни због сигнализа-
ције.

Тадашње Панчево већ је имало Сви-
лару, Црвени магацин и Вајфертову
пивару, чије се зграде могу видети с
воде.

Вајфертова пивара

Поред тога што је најстарија пивара у
овом делу Европе и што има велики
индустријски значај, она је и синоним
за културу и хуманост. Ту су се одржа-
вала културна дешавања, концерти, при-
редбе, позоришне представе. Посебно
је занимљиво да су љубитељи пива из
Београда баркама долазили у Панчево
на пиво, переце и дружење.

Два торња

Када се чамцем приближите зеленом
мосту, с десне стране, ако долазите из
правца ушћа, с Тамиша ћете уживати у
погледу на цркву са два торња, на којој
оба сата на торњевима непогрешиво
показују исто тачно време. Тајна је да
су сатови повезани сателитом. Меха-
низација се налази у десном торњу, док

је леви потпуно празан. Полугама се са
сата на сат преноси тачно време. Поглед
употпуњује и Црква Светог Карла Боро-
мејског. Ова слика је оно што прво види
сваки путник који долази у наш град из
правца Београда преко зеленог моста.

Тамиш на филму

Панчево је филмски град, па је и Тамиш
имао „својих пет минута” на филмском
платну, а реч је о култном филмском
остварењу „Балкан експрес” где Попај, тј.
Драган Николић, спасава јеврејску девој-

чицу и превози је чамцем преко реке.
Проласком испод моста с десне стра-

не може се с воде видети и Преобра-
женска црква, која плени својом лепо-
том и архитектуром, која долази до
изражаја окружена зеленилом.

Прелепи предели и богата флора и
фауна чине Тамиш правим богатством

не само Панчева већ и Војводине. Про-
цењује се да дуж обала Тамиша обита-
ва чак двеста врста птица, од чега чак
шездесет три представљају природну
реткост, што је велика атракција за
љубитеље посматрања птица.

Љубитељи пецања бирају Тамиш као
своје место где ће забацити удицу и
чекати да „трзне”. Идеалан начин да
проведете дан је управо да се провоза-
те чамцем и доживите Панчево с Тами-
ша. Да забаците удицу, проведете ква-
литетно време с пријатељима, храните
лабудове и уживате у заласку сунца.

Сузана Јанковић

ИЗ ДРУГЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Поглед с Тамиша
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Сандра Суботин је рођена у Пан-
чеву 1982. године. Била је ђак
ОШ „Исидора Секулић”, потом
Гимназије „Урош Предић”. Завр-
шила је Филолошки факултет у
Београду и новинарство на Уни-
верзитету БК. Запослена је у ком-
панији „Rin gi er Axel Sprin ger”,
односно у „Блиц жени”, где је
дошла када се радио тридесет
шести број, а ове недеље се у
штампу шаље осамсто
седамдeсет други. Тамо је запо-
слена пуних шеснаест година.

Сандра је мајка двоје деце,
Софије (12) и Филипа (8), и
поносна власница једног малог
ши цуа Кокоса, ког цела поро-
дица неизмерно воли.

ПАНЧЕВАЦ: Како изгледа јед-
на радна недеља Сандре Субо-
тин? Како волите да проводите
слободно време?

САНДРА СУБОТИН: Од кад
сам почела да студирам, с обзи-
ром на то да сам се запослила као
апсолвент, сваки дан, осим викен-
дом, путујем на релацији Панче-
во–Београд, и то са ПА таблица-
ма, а све жене возачи знају шта то
значи. Априори сте криви за сва-
ки проблем у саобраћају и само
вама сви трубе. Како сам преко
недеље већину времена у журби,
посао, кућа, тренинзи, ручак за
сутра, викендом гледам да споро-
дицом збришем у природу. Углав-
ном идемо на Чардак, Белу сте-
ну, а ако немамо баш пуно вре-
мена, онда на кеј или возимо роле-
ре – научила под „старе” дане.

У слободно време, којег је вео-
ма мало, волим да кувам, пра-
вим колаче, и то углавном оне
које сама измислим, а с обзи-
ром на то да сам се бавила пле-
сом, балетом, обожавам музи-
ку, покрет, па понекад с друга-
рицама себи приуштим и то задо-
вољство. Концерти су за мене
посебан доживљај, слушам сва-
шта од музике, и толико песама
знам из најразличитијих жан-
рова да се често са мном шале
да сам прави џубокс.

Највише од свега волим море,
пливање, звук таласа, насмејане
људе, искрене разговоре, откри-
вање и обилазак нових места,
која не морају нужно да буду
далеко. Не волим шопинг-цен-
тре и бирам да не будем окру-
жена великим бројем људи, јер
ми то црпи енергију, већ да то
мало слободног времена које
имам проведем квалитетно с
људима које највише волим. Због
природе посла, пуно времена
проводим онлајн и то је нешто
што се трудим да коригујем коли-
ко могу.

• Како се постаје главна и одго-
ворна уредница најтиражнијег
часописа? 

– Логично је рећи упорним
радом, што је, наравно, тачно,
али није то једини критери-
јум. Слободно могу да
кажем да сам одувек зна-
ла да желим да се бавим
овим послом и умела да ценим
прилику која ми је у „Блицу”
још као студенту дата. Учила
сам од људи који су били
неприкосновени ауторитети
у свом послу, никад ниједан
посао нисам потценила,
одбила, држала сам четворе
очи отворене, радила, учи-
ла, упијала као сунђер. У
новинарству сам прошла све.
Била сам новинар, уредник
рубрике, разних специјалних
издања, била сам задужена за
разне пројекте, прво мање,
потом веће, организацију разних
догађаја, па је ова позиција можда
само била логичан след догађа-
ја. Заправо, ја сам дете „Блиц
жене”. То је моја прва редакци-
ја, ту сам дипломирала, родила
децу, напредовала, порасла, сазре-
ла, за мене је „Блиц жена” мно-
го више од празних страница
које треба попунити садржајем.
И овај посао заиста пружа мно-
го. Много узбуђења, много лепих

познанстава, путовања, прилику
да будете креативни, да сваки
дан буде другачији, али и да, у
случају „Блиц жене”, која је
недељник, једном недељно, црно
на бело, видите шта сте уради-
ли, кад се ваш рад материјали-
зује. Тренутак кад часопис који
је тек изашао из штампе узмете
у руке. То је лепота овог посла.

• Годинама уназад градите
садржај који негује праве вред-
ности и слави природну и реал-
ну жену. Колико је то важно у
данашњем времену?

– У времену онлајна, друштве-
них мрежа, фотошопа, недости-
жних идеала, веома је важно тра-
жити добре и другачије узоре.
Стално подсећамо на вредности
које „Блиц жена” промовише
откад постоји, због којих смо
толико различити од других мага-
зина. Подсећамо да смо против
дискриминације, насиља, исти-
чемо храброст, упорност, љубав,
знање, природност и веру у себе...

Става сам да, поред велике
одговорности и свести о томе на
који начин утиче на јавно мње-
ње и какве поруке шаље, коју сва-
ки новинар и уредник мора да
има, овај посао не треба схвата-
ти преозбиљно. Новинарски посао
је заправо једно велико играли-
ште, где буквално можете све
само ако имате довољно маште,
ако сте довољно храбри да пра-
вите искораке и радите ствари
другачије. Наравно, и довољно
истрајни да добру идеју доведете
до реализације, иако то, нарав-
но, понекад уопште није лако.

Иако је „Блиц жена” на први
поглед један весели, шарени, лак
концепт, то не подразумева лаке
теме, то су теме које су од суштин-
ског значаја за жену. За сваку,
независно од материјалног ста-
туса, нивоа образовања, јер оно
што нас у свему томе уједињује
јесу здравствени проблеми, љубав
према моди и лепоти, путова-
њима, уређењу дома, кувању,
партнерски односи, који некад
знају да буду ком-
пликовани,
деца, с

којом некад не знамо како да
изађемо на крај и преиспитује-
мо се да ли смо добри родитељи
или нисмо, то су заправо теме
које су блиске свим женама,
мени, вама, које чине живот јед-
не реалне жене која живи у Срби-
ји, у овом времену сада, таквом
какво је. 

У „Блиц жени” не постоји
опција „копи-пејст”, све теме се
раде са саговорницима који су
ауторитети у областима којима
се баве и ја сам срећна и поно-
сна да сви они врло радо за нас
говоре. Ту су и едиторијали, сни-
мања и велика продукција коју
не треба занемарити. С друге
стране, то је једна редакција
састављена од најразличитијих,
али исто тако дивно обичних
жена, мајки, са оваквим или она-
квим проблемима, али са енту-
зијазмом који се ретко виђа. За
све нас „Блиц жена” је више од
посла и то се кроз наш рад види.

• Шта је ваш покретач и извор
инспирације?

– Инспирација је свуда око нас,
у људима, догађајима. Ослушку-
јем пажљиво све што се око мене
дешава, посматрам, пратим,
читам...Инспирација су моја деца
и преслатки весели Кокос, због
којих једва чекам да завршим рад-
ни дан и дођем кући. Инспираци-
ја је то поверење читалаца и тираж
који опстаје упркос дигитализа-
цији медија, инспирација је љубав
према животу, природи, забави,
љубави, па чак и лошим данима.
Све је то живот и све је то инспи-
рација. На крају, инспирација је
жеља да увек будемо бољи, да увек
дајемо свој максимум, јер не посто-
ји ниједан посао, односно било
шта што треба да расте и да се
развија где се човек не да макси-
мално, понекад и више од тога.

• Које место у граду је за вас
посебно? Где највише проводи-
те време?

– Никада нисам радила у Пан-
чеву, али ту живим цео живот и
Панчево је мој град. Како пре-
ђем Панчевачки мост, осећам

се као да сам стигла кући, то
је моја граница између посла

и куће и званични крај
радног дана. Раније сам
се нервирала што губим
толико времена у пре-
возу, али сада знам да
је тих пола сата, одно-
сно четрдесет пет
минута, само моје
време. Волим да
возим, пустим музи-
ку, како пређем Дунав,
оставим све за собом

и идем даље у дан.
Пуно је места у Панчеву

која волим. Обожавам
воду, па је кеј свакако мој

први избор. Затим Бела сте-
на, где лети проводимо нај-

више времена, Народна башта,
Градски парк, Спортски цен-

тар, све те мале оазе где
има зеленила, где људи

долазе с породица-
ма да уживају.

Волим и Кул-
турни центар,

кафу ћу нај-
ч е ш ћ е

п о п и т и

или ту или на „Шарану”.
Близина Београда је с једне

стране велика предност, с друге
мана, јер мислим да се доста
ослањамо на близину престони-
це, па град није нудио тако разно-
лик календар дешавања током
целе године. Чини ми се да се
то полако мења.

• У вашим рубрикама главни
јунаци су јаке жене хероји, које
су инспирација и подстицај дру-
гим женама. Колико је битно пре-
нети њихове приче и поруке?

– То су жене које храброшћу,
великодушношћу, знањем, добро-
том и радом померају границе,
чинећи друштво бољим местом
за све нас. То су они невидљиви
хероји који прете да нестану у
овом брзом, ријалити времену.
Истински се трудимо да прона-
ђемо жене које раде веома кори-
сне ствари за читаво друштво, а
које ипак не вапе за популарно-
шћу и које је на крају крајева
веома тешко наговорити да ста-
ну пред камере.

Оне се труде да уместо њих
говоре њихова дела, за која и те
како сви треба да чују. У њихову
част „Блиц жена” традиционал-
но сваке године организује мани-
фестацију „Нај жене ’Блиц жене’”
и, поред признања и простора
на страницама нашег магазина
и других издања, те жене добију
и финансијски подстицај као
ветар у леђа да наставе да се
баве оним чиме се баве, на нај-
бољи могући начин. Женама то
много значи, а међу добитница-
ма тих признања било је и жена
из Панчева.

• Да ли часопис читају само
жене или пак има и мушке чита-
лачке публике?

– Углавном су, наравно, жене,
али врло често нам оне јављају
како подвлаче одређене делове
текста и остављају на столу сво-
јим мушкарцима да прочитају.
Имамо и десет посто стабилне
мушке читалачке публике, а пре-
ма нашим сазнањима, највише
их интересују теме о мушко-
женским односима и кување.
Имали смо за све ово време и
неколико мушкараца  који су
нам јављали како чувају све бро-
јеве, од првог до последњег, али
и оних којима субота ујутру не
може да прође а да својој жени
не купе омиљени магазин. Јако
ми је драго када то чујем.

• Какве су реакције публике на
ваш рад? Колико вам то значи?

– За све нас који се обраћамо
публици, публика је једино мери-
ло. Кад се изгради однос пове-
рења и кад се лествица квалите-
та диже, одговорност је још већа,
али и задовољство ако су поврат-
не реакције добре.

А ту је и тај живи контакт,
где свака жена која нам се обра-
ти из било ког разлога, није
важно да ли има проблем, тему,
идеју, зна да ће неко из редак-
ције то прочитати, одговорити,
помоћи ако може. Та интерак-
ција је незаменљива. Сусрети
такође. Организовали смо за
ових шеснаест година неброје-
но много радионица, трибина,
панела, фестивала, каравана –
здравствених, везаних за лепо-
ту, моду, кување, обилазили смо
градове од југа до севера, дру-
жили се с нашим читатељкама
и упознали их. Опстанак „Блиц
жене” као најтиражнијег мага-
зина у региону, поред убрзане
дигитализације медија, нама је
огроман показатељ да овај тим
добро ради свој посао.

• Какви су ваши планови за
будућност? Да ли ће бити
можда неких новина у часо-
пису?

– Новина има увек, стално
смо у потрази за неким новим

поклонима, акцијама, изненађе-
њима... Упоредо са штампаним
издањем радимо и сајт zena.rs, који
је најчитанији женски сајт у Срби-
ји, тако да су планови за будућ-
ност у складу с кретањима и потре-

Краљевачкаулицаприпадатери-
торији Месне заједнице Котеж
и простире се од Нишке улице
до Војвођанског булевара. Под
овим називом постоји од 1994.
године, а претходно се, од 1985.
године, звала Љубљанска.

Краљево је административ-
ни, привредни, спортски и кул-
турни центар уже Србије и
раскрсница важних магистрал-
них праваца. Према попису из
2011. имало је 64.175 станов-
ника. Налази се на три реке:
Ибру, Западној Морави и Риб-
ници. Градски грб садржи седам
круна, што симболизује круни-
сање седам краљева у манасти-
ру Жича, који се налази на пет
километара од центра града.

Најстарије познато име гра-
да, за које постоји писани извор,
јесте Рудо Поље. Под тим име-
ном се помиње 1476. у турском
катастарском попису Смедерев-
ског санџака. Турци су једно-
ставно превели ово име на тур-
ски језик и град назвали Каран
Оваси. Народ је то поједноста-
вљено изговарао Карановац. На
молбу мештана Карановца,
након крунисања Милана Обре-
новића за краља у манастиру
Жича, име града је промењено
у Краљево 1882. Назив се задр-
жао до времена после Другог
светског рата, а 1949. град је
преименован у Ранковићево, по
Александру Ранковићу. Године
1955. враћено је име Краљево.

На основу регулационог пла-
на сачињеног 1832. године, у
Карановцу је средином 19. века
изграђен кружни трг у центру
насеља. На овај начин трг је
постаоцентралноместо, асамим
тим и занатско-трговачки цен-
тар. На њему је подигнут спо-
меник, окојемпреписујемопри-
чу „Милутинове селидбе” из
књиге Момчила Петровића
„Занимљива историја Срба у 147
прича” („Лагуна”, 2021).

Прича о споменику на глав-
ном тргу у Краљеву почиње – у
Београду!

У Краљевини Срба, Хрвата
и Словенаца, насталој после
Првог светског рата, није се
благонаклоно гледало на поди-
зање споменика погинулим
српским ратницима. Тумачи-
ло се да тако Србија истиче
своју улогу у победи. Из оста-
лих делова Краљевине СХС,
наиме, стизале су замерке на
рачун „великосрпске хегемо-
није” и „солунаштва”.

Схвативши да држава свој
дуг погинулима неће одужи-
ти, Удружење резервних офи-

цира и ратника у Београду сре-
дином двадесетих година при-
купило је међу својим члано-
вима новац за споменик бра-
ниоцима престонице 1914–
1915. године.

Централни део вајарског дела
Живојина Лукића и Романа
Верховскоја чинила је фигура
српског војника у опанцима,
са шајкачом на глави. Он у јед-
ној руци држи пушку, а дру-
гом чврсто грли заставу. Поста-
вљен је на високој стени под
којом лежи германски орао
сломљених крила.

Али противници „солуна-
штва” одмах су се супротста-
вили жељи ратника да се овај
споменик нађе у центру града.
Упркос подршци јавности,
после неколико година одла-
гања, постављен је тек 1931.
на костурницу бранилаца Бео-
града 1914–1915, на скрајну-
том Новом гробљу.

Озлојеђен оваквим односом
престоничких власти, председ-
ник Удружења резервних офи-
цира и ратника Милан Ђ. Радо-
сављевић, родом из Краљева,
поклонио је планове спомени-
ка и калупе за ливење скулпту-
ре удружењу ратника свог род-
ног града, уз услов да споменик
буде подигнут на главном тргу.

Трг у центру Краљева један
је од најлепших у Србији. Има
облик правилног круга из којег
зракасто „истичу” улице. Леген-
да каже да је његов облик одре-
дио кнез Милош, цртајући свом
секретару Лази Зубану план на
тепсији песка.

Идеји о споменику на њему
енергично су се успротивили
тадашњи тајкуни, људи који су
се обогатили у рату тргујући са
окупатором. На тргу се налази-
ла пијаца и ови шпекуланти су
тврдили да би се њено измешта-
ње лоше одразило на њихово
пословање. Уживали су и подр-

шку корумпира-
не општинске
власти. Тек 1932.
годинеУдружење
ратникауспелоје
да сломи њихов
отпор, па је Спо-
меник српском
ратникуоткривен
на краљевачком
градском тргу.

Али није му
било суђено да
потраје...

После Дру-
гог светског рата,
29. новембра
1959. године, у
градском парку
откривен је спо-
меник партиза-
нима, па су нове
власти сматрале
да им онај први
представља кон-
куренцију. У мају
наредне године
пресељен је на
градско гробље.
Протестујући
због тога, солун-
ски борци оки-
ћени медаљама
окупљали су се
на тргу о годи-
шњицама значај-
них датума из
Првог светског
рата и у поворци
одлазили на гро-

бље, док су их грађани ћутке
поздрављали са тротоара.

Тек 1982. године председ-
ник општине Бранко Маричић
организовао је референдум на
којем су се Краљевчани изја-
снили за повратак споменика
на градски трг. Више од 35.000
њих и многе радне организа-
ције дали су прилог за његову
обнову.

Осамдесетих година прошлог
века, после великог успеха
романа Данка Поповића „Књи-
га о Милутину”, Споменик срп-
ском ратнику у Краљеву све
чешће се назива „Милутин”.

Р. П

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: КРАЉЕВАЧКА

Милутинове селидбе
НАШ ГОСТ: САНДРА СУБОТИН, ГЛАВНА И ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА „БЛИЦ ЖЕНЕ”

ОНА СПАЈА СВЕ ЖЕНЕ СРБИЈЕ

Споменик Милутину



роде Тиволи – Рожник – Шишка
брдо. У њему живе разне врсте
птица. Дворац Тиволи је летњи-
ковац и завршетак је шеталишта
Јакопич. Изграђен у 17. веку на
рушевинама претходног рене-
сансног дворца, у почетку је био
власништво језуита. Средином
19. века реновирао га је маршал
Јозеф Радецки (1766–1858) у нео-
класичном стилу, што му је дало
данашњи изглед. Зграда Цекин
је дворац на северној ивици пар-
ка Тиволи. У њему се од 1951.
године налази Музеј савремене
историје Словеније (Muzej novej -
še zgo do vi ne Slo ve ni je). Дворац је
саграђен 1720. године, по наруџ-

би Леополда Ламберга, а на осно-
ву планова бечког барокног архи-
текте Фишера фон Ерлаха. У
музеју тренутно може да се погле-
да изложба о Републици Слове-
нији, као и о историји спортских
успеха, а ту је и стална поставка
која се бави историјом развоја
Словеније и у великој мери и
Социјалистичком Федеративном
Републиком Југославијом.

Веома је интерактивно, зани-
мљиво и никако не треба про-
пустити у Љубљани.

И то је само део. Увек фали
још неки дан да се још нешто
обиђе и види. Следећи пут, обе-
ћавам. Мирјана Марић
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Неко ме је питао: „Куда ћеш на
одмор?” Кажем: „У Словенију,
Љубљана и Марибор”. Одгова-
ра: „А, па баш брозовски”. Хммм.

Не знам колико има елитизма у
том путовању, али знам колико
има љубави. Први пут сам посе-
тила Словенију пре три године.
Мало је рећи да сам се заљуби-
ла на први поглед, доживљај и
шта год може да се каже. Када
изађете из аутобуса, асфалт се
већ милује са вашим штикла-
ма… Не памтим да сам некада
осетила толику гостољубивост,
од прве речи па до краја борав-
ка. Ове године изашла сам из
превоза, спустила кофер и отко-
трљала се до прве трафике. Пита-
ла сам може ли на српском или
енглеском. Продавац у неким
раним шездесетим рекао је: „Ма,
наравно да може на српском. Ја
сам учио српскохрватски, а и
живео сам и у Загребу”. Испри-
чали смо се, купила сам карти-
цу за превоз која се зове „Урба-
на” (нешто као „Бус плус”) и
запутила се улицама Љубљане.
Исти онај осећај као пре три
године. Обожавање архитекту-
ре, чистоће и најава културних
догађаја који извирују на свим
статичним и динамичним бил-
бордима. У тој занесености поред
мене је прошао дека на бици-
клу који је слушао транзистор.
С њега је долазила музика: Мира
Шкорић. Насмејала сам се. Толи-
ко смо се „удаљили”, а и даље
смо тако блиски. Чудно је и лепо
истовремено.

Када кренете из главне улице
ка Прешерновом тргу, нека ће
вас милина ухватити. С леве
стране мјузик шоп који увек има
одличну плејлисту, а доле, уз
сам трг, занимљив музичар којих
свира словенску музику на хар-
моници. И да хоћеш или нећеш,
спустиш се на мермерну клупу
и само гледаш. Људи на све
стране, некако уз архитектуру
све је весело, а ти само упијаш
и не би се померио с тог места
сатима. Ипак, ништа лепше него
прећи преко мостова и шетати
уз реку Љубљаницу. С које год
стране да се налазиш, поглед ка
реци и супротној страни је бај-
ковит. А како и не би када је у
непосредној близини и замак.
До њега се може стићи пешице
и жичаром. Ако кренете пеши-
це, видећете безброј занимљи-
вих кућа и уживаћете у шетњи
кроз шуму. Замак се зове
Љубљански град. Жичаром се
пак одвајате од тла, буквално
лебдећи према врху и посма-
трајући панораму града, која је
са сваким метром навише све
лепша и лепша. По околини
замка може се доста прошетати
без куповине улазница. Сам дух
места осећа се погледом ка сва-
ком камену који је у ову грађе-
вину усађен.

За оне који уживају у погле-
ду на град, Кула свирача је
сигурно прави избор. Она је од
1982. надограђена и сада се

налази на четиристо метара
надморске висине. Улаз у кулу
(први пут се помиње 1554)
добио је име по томе што су се
у дну окупљали градски свира-
чи и сваки дан у једанаест сати
оглашавали су се три тромбо-
на и један корнет. Ови свира-
чи били су и чувари, односно
бавили су се противпожарном
заштитом. Када би негде дању
букнуо пожар, ставили би црве-
ну заставицу, а ноћу светиљку.
За време владавине Француза

била је уништена. Негде 1813.
се обрушила, а 1848. је рекон-
струисана и направљен је види-
ковац.

У другим деловима замка тре-
нутно се одвијају сјајне изло-
жбе. С купљеном картом може-
те ући и погледати две велике
изложбе фотографија, као и
веома интерактивну изложбу
историје развоја луткарства у
Словенији. Сваки део ове изло-
жбе оставиће вас без даха јер
буквално све што желите да

прочитате и научите написано
је на неком занимљивом месту.
Које треба да отворите и
проверите. Такође, да кликне-
те и пустите сами део луткар-
ског цртаћа, завалите се на табу-
ре и гледате. Врло лепо и за
децу и одрасле. Ту је и мали
музеј који се бави далеком исто-
ријом цивилизације, па све до
савременог доба. Еколошки вео-
ма освешћени, сместили су све
изложбене предмете у витрине
и у дигитални формат, па, како
се приближите, црна витрина
постаје активна и осветљена и
из ње можете да упијате сваки
детаљ који је у њу постављен. У
централном делу ноћу се одр-
жавају пројекције филмова под
ведрим небом. Под сјајем зве-
зда. И онај ко није романти-
чан, постаће, гледајући фил-
мове у овој атмосфери.

Када дођеш горе, не силази
ти се, јер је тај осећај „близине
неба”, а опет јака веза са исто-
ријом укорењеном у овом про-
стору, непроцењив.

Али, кад ипак сиђеш, и ако је
тог дана петак, милина. Отво-
рена пијаца на којој се кува хра-
на из разних крајева света мами
те да станеш и уживаш у сва-
ком залогају. Јер река је ту, с
погледом ка тргу, градској вре-
ви. Мелодије које свирају улич-
ни свирачи допиру са свих стра-
на…

А деси се да баш тог дана кад
стигнеш у град успеш да одслу-
шаш концерт Словеначке фил-
хармоније у хали „Иван Цан-
кар”. Концерт је био у оквиру
летњег програма који се одвија
углавном напољу и требало је
да овај буде на Конгресном тргу,
где је постављена велика бина,
али је због кишног времена пре-
мештен унутра. У сваком слу-
чају, маестрално изведен кон-
церт, с диригентом Шарлом
Дитоом и пијанисткињом Мар-
том Аргерич на челу, оцењен је
громогласним аплаузима и изла-
ском на бис целог ансамбла
неколико пута. Изађеш тако из
сале и онда схватиш онај бро-
зовски осећај. Лепо ти је у гра-
ду љубави и поезије на сваком
кораку.

У околини Љубљане и свуда
по Словенији наићи ћете на,
мало је рећи, божанствену при-
роду. На каналу „I Feel Slo ve -
nia” можете да погледате пре-
дивне фотографије и снимке
који ће вас залудети својом лепо-
том. У самом граду немојте зао-
бићи парк Тиволи. Од центра је
на пет минута. Зелена оаза,
љубљански „централ парк”.
Место где можете да дишете
пуним плућима, уживате у погле-
ду, ходате, излежавате се на тра-
ви.

Неколико знаменитих зграда
и уметничких дела налази се у
парку. Од 1984. године парк је
заштићен у склопу Парка при-

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” орга-
низују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, то јест
објављене њихове фотографије са основним подацима.
    Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Муња
Женка, старости око десет месеци, тражи
нови дом, након што је стерилисана, микро-
чипована и вакцинисана против беснила.

Иако је женка, зове се Муња због хиперак-
тивности,  а има брахигнацију (доња вилица
дужаоддоње, штојевероватноразлогзбогчега
јеизбачена), која јекарактеристичназабулдоге, боксере, пекинезере...

Изразито је хиперактивна; обожава да трчи, али исто тако воли и
да се мази, а уз невероватан карактер, све те неправилности које
има, чине је савршеним псом.

Заинтересовани могу да је пронађу у градском прихватилишту
(352-148).

Шарпланинка
Женкашарпланинца, старостиокочетири-пет
година, избачена је или заборављена на улици.

Сада је стерилисана, микрочипована, вак-
цинисана против беснила и третирана против
паразита, тако да је апсолутно спремна за нови
дом. Није агресивна – према људима је супер,
а и са псима се добро слаже.

Ова лепотица чека своје удомитеље у при-
временом смештају у служби „Зоохигијене”
(352-148), у Власинској 1.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

    Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би

да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
      На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

КРАТКА ШЕТЊА КРОЗ ЉУБЉАНУ

БРОЗОВСКИ, НЕМА ШТА

Река Љубљаница

Музеј савремене уметности

Концерт словеначке филхармоније

Музеј лутака

Кула свирача у Љубљанском граду

Панорама

Прешернов трг



Одлични услови
у Словењ Градецу

„Генералка” против
ОФК Београда

Догодило се и оно што је доско-
ра било незамисливо за панче-
вачке фудбалске прилике. Прво-
тимци најбољег фудбалског
колектива у Банату одрадили су
дванаест дана припрема у Сло-
венији, у идеалним условима,
баш тамо где се припремају нај-
бољи клубови у нашој земљи...

Захваљујући доброј сарадњи
нашег листа и ФК-а Железни-
чар, као и челним људима попу-
ларне „дизелке”, „Панчевац” је
био на лицу места, па смо до
детаља испратили последњих
неколико дана припрема пан-
чевачког прволигаша.

Уторак, 20. јул. Дан када је
део „Жељиног” тима кренуо у
посету првотимцима. Аутомо-
бил је просто „клизио” по ауто-
-путу Београд–Загреб и даље пре-
ма Љубљани... Све до искључе-
ња за Марибор. Волан је био у
сигурним рукама, а није ни чудо,
јер Пеца има већ толико прева-
љених километара иза себе... И,
после неких шест и по сати, с
кратким задржавањем на гра-
ници, стигло се на одредиште –
Словењ Градец.

Градић у северном делу Сло-
веније, са десетак хиљада ста-
новника, најважније је насеље у
Корушкој регији. Живот у месту
на педесетак километара од
Марибора тече у лаганом рит-
му, за разлику од реке Мислиње
која протиче кроз њега. Словењ
Градец је смештен подно пла-
нина Похорје и Караванке, а са
својих 500 метара надморске
висине и сјајном инфраструкту-
ром представља идеално место
за припрему спортиста.

Жестоко се радило у мирном
Словењ Градецу. У сјајним усло-
вима, далеко од уобичајене град-
ске вреве, фудбалери Железни-
чара су се припремали за своју
другу сезону у Првој лиги Срби-
је. Шеф стручног штаба Драган
Аничић, заједно са својим сарад-
ницима Зораном Стојановићем,
Владимиром Божићем и Милом
Ђуровићем, све замисли је спро-
водио у дело, а момци су имали

и константан надзор медицин-
ског тима који су чинили Ивона
Јапунџа и Велибор Митровић.
Уз екипу је све време био дирек-
тор Ненад Бојковић, а како су
момци радили, на лицу места
су се уверили и председник Зоран
Наунковић и члан управног одбо-
ра клуба Предраг Санадер. Оно
што је веома важно за сваки
успех, јесте сјајна атмосфера у
екипи, а на сваком тренингу
момци су изгарали као да је у
питању борба за бодове.

После нерешеног резултата с

мађарским Пакшијем и победе
над екипом Доб, на одличном
терену у Словењ Градецу, „дизел-
ка” је одмерила снаге с дома-
ћим друголигашем екипом НК
Фужинар, из места Равне на
Корошкем. Словенци су у овом
мечу били спретнији, искори-
стили су умор „Жељиних” мома-
ка и на крају славили победу од
3:2. Иако резултат није био при-
маран, стручни штаб Железни-

чара имао је прилику још јед-
ном да се увери у могућности
сваког појединца, као и да уви-
ди које детаље у игри треба
исправити.

Тим из нашег града је у првом
полувремену играо у саставу:
Кожул, Трипковић, Томовић, Л.
Марковић, М. Илић, Андић,
Малишић, Томић, Кнежевић, Б.
Илић и Ковачевић. У наставку
меча, углавном око 70. минута,
у игру су ушли: Протић, Стани-
мировић, Конатар, Плавшић,
Јовановић, Ђорђевић, Мићић и
Петровић. Голове за Железни-
чар постигли су Данило Кова-
чевић и Јордан Јовановић.

Среда је била резервисана за
два тренинга, а онда је у четвр-
так, 22. јула, уследио пут у
Аустрију и велики међународни
тест-меч. Био је то дан када је
„мали” Железничар с Мисе и
дефинитивно постао озбиљан
фудбалски колектив. Толико
велики да може да одигра утак-
мицу и с моћним Ал Хилалом
из Саудијске Арабије. У својој
седам и по деценија дугој исто-
рији „Жеља” није имао јачег
ривала...

Ал Хилал је освајач азијске
Лиге шампиона, тим „тежак”
стотине милиона евра, екипа
коју предводи португалски тре-
нер Леонардо Жардим, а за коју
играју и један Ђовинко, некада-
шња узданица Јувентуса, па
Аргентинац Вијето, који је носио
дресове Спортинга из Лисабо-
на, Валенсије и Севиље, затим
репрезентативац Малија Маре-
га, донедавно фудбалер Порта,
те некадашњи репрезентативац
Француске Гомис, Корејац Јанг

и многи други светски асови...
У сјајном амбијенту, на изу-

зетном терену аустријског четвр-
толигаша ФЦ Аску из Гмудена,
„дизелка” из Панчева била је
равноправан ривал моћним Сау-
дијцима. Поготово у првих 45
минута, када је на семафору
писало 1:1. На крају, Ал Хилал
је победио с 3:1, али није толи-
ко надиграо „Жељу”. Да је било
само мало више среће, резултат
је могао да буде и другачији.
Или је бар пораз могао да буде
блажи, јер наш тим није иско-
ристио један једанаестерац...

„Жељини” момци се нису
уплашили моћног ривала. Напро-
тив. Димитрије Томовић је ста-
вио у џеп Марегу, Лука Петро-
вић је правио дармар у одбрани
Ал Хилала, њега су Саудијци два
пута непрописно заустављали у
свом шеснаестерцу, голман Мла-
ден Живковић је неколико пута
феноменалним интервенцијама
кротио шутове светских звезда.
Јордан Јовановић и Душан Плав-
шић одрадили су велики посао
на средини терена, Марко Кона-
тар и Предраг Станимировић су
пробијали по боковима, млади
Александар Ђорђевић се још јед-
ном показао као право појача-
ње, Мирољуб Костић и Радош
Протић водили су велику битку
против физички доминантнијих
ривала, а искусни Предраг Сики-
мић је довео „Жељу” у вођство...
Срце су на терену оставили и
Лазар Марковић, Брана Илић,
Милан Илић, Милан Томић,
Урош Кнежевић, Бојан Трипко-
вић и Данило Ковачевић.

Јесте, победио је Ал Хилал,
показао је да је много велики
клуб. Колико је то моћна маши-
нерија, видело се и по томе што
светске звезде опслужује неколико
десетина људи, пратилаца који
немају везе с фудбалом, већ су
задуженизасервирањевоћа, доно-
шење великих количина леда,
пластичних буради... Екипа која
у једном аутобусу има праву малу
болницу... Е, с тим и таквим про-
тивником „Жеља” је био равно-
праван. Колико се то могло...

Већ у среду, 28. јула, Желе-
зничар је одиграо контролну
утакмицу у Вршцу, а генерал-
на проба пред почетак шампи-
оната у Првој лиги на програ-
му је током викенда, када ће
момци тренера Драгана Ани-
чића одмерити снаге са ОФК
Београдом.

СПОРТ
Петак, 30. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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С ПРИПРЕМА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА ЖЕЛЕЗНИЧАР

„ДИЗЕЛКА” ХВАТА ЗАЛЕТ ЗА ВРХ ТАБЕЛЕ...
ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКИ КУП У СТРЕЛИЧАРСТВУ

СРЕБРНА ОДЛИЧЈА ЗА
СТЕФАНА И ДЕЈАНА

Пре десетак дана у Сиригу
је одржан још један турнир
у оквиру такмичења Цен-
тралноевропског купа у стре-
личарству, а овог пута орга-
низатор је био клуб из Теме-
рина.

У одличним условима и
лепом амбијенту надмета-
ло се 110 стреличара из
шест земаља, па су се тако
за одличја надметали уче-
сници из: Бугарске, Хрват-
ске, Словеније, Мађарске,
Аустрије, Србије и с Кипра.

Стреличарски клуб Панче-
во се на том престижном
међународном такмичењу
представио с девет својих чла-
нова, а у тако јакој конкурен-
цији два такмичара су успе-
ла да остваре изузетан успех.

Стефан Жикић је освојио
сребрну медаљу у категори-
ји сениора који су гађали
сложеним луком. Одличје
истог сјаја заслужио је и
Дејан Јакоб у конкуренцији
ветерана који су гађали
олимпијским луком.

Протекле недеље у Бачком
Добром Пољу одржан је отво-
рени меморијални турнир у
шаху под називом „Лазар
Зарубица”, који је посвећен
трагично преминулом деча-
ку, а надметали су се играчи
до 18 година.

Такмичари су били поде-
љени у три старосне катего-
рије, а играло се по рапид
систему са 15 минута за раз-
мишљање по играчу.

Са 4,5 поена из пет парти-
ја, победнички пехар и злат-
ну медаљу у класи млађих
основаца освојио је наш сугра-
ђанин Павле Милановић.

У категорији средњошко-
лаца, иако је још увек осно-
вац, с „фишеровских” пет пое-
на из пет партија, убедљиву
победу је однео његов брат
Марко Милановић, најмлађи
ФИДЕ мајстор шаха у Срби-
ји.

ШАХОВСКИ ТУРНИР У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ

ТРИЈУМФ БРАЋЕ МИЛАНОВИЋ

„ПАНЧЕВАЦ”

У СЛОВЕНИЈИ

Александар
Живковић



Љубитељи игре „на петопар-
цу” у нашем граду и околини
још једном су имали прилику
да уживају. Истински. Завр-
шен је једанаести турнир у
малом фудбалу „Панчево 2021”.

Велики број гледалаца сва-
ке вечери је на СЦ-у „Мла-
дост” уживао у правим мај-
сторијама играча малог фуд-
бала, а током финалне вечери
на трибинама је било и преко
500 посетилаца. Учествовало
је 16 екипа, које су биле рас-
поређене по групама, а у вели-
ком финалу екипа „Ауто-дело-
ви ’Мима’” убедљиво је савла-
дала тим „Ресторан ’Кордун’”
с 5:0.

Победничка екипа је, поред
златних медаља и пехара, заслу-
жила и награду од 200.000 дина-
ра. Другопласираном тиму је
припало 70.000, а трећепласи-
раном Динаму 30.000 динара.

За најбољег играча на тур-
ниру проглашен је Стефан
Димић, најефикаснији стрелац
је био Филип Пештерац, а нај-
сигурнији голман на такмиче-

њу био је Далибор Брети. Фуд-
балску правду на турниру делио
је судијски пар Горан Медако-
вић и Драган Милановић.

– Уз помоћ бројних спонзо-
ра, успели смо да организује-
мо квалитетан турнир. Све је
протекло у најбољем реду, а
драго ми је да су трибине увек
биле попуњене и да су гледао-
ци могли да уживају у одлич-
ним утакмицама и да на делу
виде и репрезентативце Срби-

је у футсалу – рекао је Иван
Штопуљ, „највећи кривац” за
то што Панчево већ више од
деценије може да се поноси
оваквим турниром.

„Ресторан ’Кордун’” је у полу-
финалу савладао тим „Home
Piz za” с 5:2, док је Динамо изгу-
био од екипе „Ауто-делови
’Мима’” са 2:8. Динамо је меч
за треће место добио службе-
ним резултатом 3:0.

За победнички тим су насту-
пили: Стефан Вујасиновић, Сте-
фан Кркобабић, Милан Кне-
жевић, Слободан Лазић, Миљан
Радмановић, Александар
Томић, Владимир Миловће-
вић, Будимир Борисављевић,
Никола Рнић, Вања Вуковић,
Јован Вукајловић и Предраг
Јањовић.

„Ресторан ’Кордун’” је играо
у саставу: Стефан Димић, Нема-
ња Јевтић, Огњен Секулић,
Алекса Милосављевић, Елвис
Рамадани, Марко Рудић, Срђан
Тодоровић, Никола Сабовљев,
Тигран Горановић и Жељко
Арсић.

Један од најуспешнијих и нај-
популарнијих спортских колек-
тива у нашем граду, клуб који
више од деценије игра у најви-
шем рангу у Србији, увелико се
припрема за искушења која му
предстоје почетком јесени.

ИакошефстручногштабаБојан
Јовичићјошувекнијеозначиопоче-
так припрема за ново првенство у
Кошаркашкој лиги Србије, челни
људи КК-а Тамиш увелико раде на
састављању тима за нову сезону.

Оно што је извесно, јесте да
ће Саша Радовић бити капитен
тима и у наредној сезони. Плеј-
мејкер Тамиша, који је одрастао
у овом клубу, прошао је све мла-
ђе селекције, а прошле сезоне у
КЛС-у бележио је 7,7 поена и

3,7 асистенција по утакмици.
Један од најбољих шутера

Кошаркашке лиге Србије Иван
Смиљанић продужио је сарадњу
с Тамишем на још једну сезону.

Смиљанић је у прошлој сезони
имао скор од 12,2 поена и четири
скока по мечу. Своју најбољу ролу
Иван је одиграо у Тамишу у сезо-
ни 2018/2019, када је бележио

17,2 поена и 5,3 скока по утакми-
ци. У досадашњој каријери Сми-
љанић је наступао за ФМП, Црве-
ну звезду, Невежис и Динамик.

Нови центар Тамиша постао је
Филип Павићевић. Момак који је
рођен 1999. године и висок 207
цм прошле сезоне је наступао за
екипу Тигерс баскет из Чезене.
Филип је, иначе брат доскора-
шњег центра Панчеваца, Марка
Павићевића. У прошлој сезони је
бележио 9,7 поена и четири скока
помечууДругојиталијанскојлиги.

СПОРТ
Петак, 30. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

27

Селектор кадетске
репрезентације
Немачке одржао
тренинг у нашем граду

Сарадња ће бити
и проширена

Џудо није само спорт. Џудо је
начин живота, ред, рад, дисци-
плина, поштење и другарство.
Џудо побољшава физичко здра-
вље, али такође развија концен-
трацију, позитиван став према
спорту и физичкој активности,
побољшава самопоуздање, само-
дисциплину и самопоштовање,
као и поштовање других... Тако-
ђе, џудо нису само медаље и
трофеји, већ и социјализација
деце, путовања, стицање нових
познанстава и склапање нових
пријатељстава.

Ако је судити по бризи о деци,
по свему ономе што им се пру-
жа, онда Џудо клуб Тамиш, иако
постоји само пет месеци, већ
спада у ред најозбиљнијих спорт-
ских колектива у нашем граду.

ИакосумладитакмичариЏК-а
Тамиш на летњем одмору, није
им било тешко да се прошлог
викенда окупе у клупским про-
сторијама и да дочекају нашег
познатог џудисту, а сада селек-
тора немачке кадетске репре-
зентације и помоћника селек-
тора сениорског тима Немачке,
Славка Текића, који већ деце-

нијама живи у Хамбургу.
Славко је са четрдесетак мла-

дих бораца Тамиша, различитог
узраста, одржао квалитетан тре-
нинг који ће свима остати у
лепом сећању.

– Сви су били веома мотиви-
сани и лепо су радили. Драго
ми је што сам овде, а дошао
сам на позив Ненада Новако-
вића, који је створио изузетне
услове за рад и тренинг деце.
Ретко ко у Србији има овакав

татами који вибрира, што је по
светским стандардима. То је за
децу посебно корисно, јер је
због вибрационих елемената
испод татамија јако мала веро-
ватноћа да се повреде прили-
ком пада. Овакве ствари су изу-
зетно корисне и добродошле,
јер свако дете може нешто ново
да научи од новог спаринг-парт-
нера и тренера. Свака сарадња
између клубова је корак напред
и доприноси даљем развоју.

Панчево је одувек има-
ло добре џудисте. Пам-
тим Славка Станишића,
Лепосаву Марковић, сад
је ту Андреа Стојадинов
и сигуран сам да ће се
захваљујући добром раду
овде ускоро створити
нови шампиони. Веру-
јем да ће се ова сарадња
наставити и да ћу и ја
бити у прилици да у свом
клубу Ајберг у Хамбур-
гу угостим експедицију
ЏК-а Тамиш – рекао је
Славко Текић, стручњак
који ствара шампионе у
Немачкој и чији ће се
ученици борити за меда-
ље и на Олимпијским
играма у Токију.

– Џудо тренирам већ
годину и по дана, а мно-
го ми значи то што могу
да упознам овако добр-
ог тренера и да вежбам
с њим. Показао нам је
неке нове технике и

сигурна сам да ће и мени и
мојим клупским друговима овај
тренинг много значити – иста-
кла је млада џудисткиња Тами-
ша Наталија Новаковић.

Славко Текић је каријеру запо-
чео у Темерину, неко време је
боравио у Новом Саду, а потом
га је пут одвео ван граница наше
земље. За националног тренера
кадета у Немачкој изабран је
2009, а исте године је прогла-
шен за тренера године града
Хамбурга у свим спортовима.
Успех му је донела преданост
џуду, а посебно је поносан на
своја два сина и ћерку, који су
кренули његовим стопама. Сед-
могодишња Јелена Текић недав-
но је освојила прво место на тур-
ниру „Бањалука опен”, а госто-
вала је и у ЏК-у Тамиш.

– Мени је овде баш супер, а
џудо волим баш много. Волим
што, кад те неко нападне, можеш
да се одбраниш – рекла је Јеле-
на Текић.

– На тренингу је важно да сва-
ко има поверење у свог партне-
ра, на татамију су такмичари
љути противници, али ван њега
треба да буду као рођена браћа
– рекао је Славко Текић и додао:

– Мене срце увек вуче у Срби-
ју. Волим Србију и, кад год могу
нешто да помогнем и доприне-
сем српском џуду, дајем све од
себе да помогнем.

Славко Текић је наредну посе-
ту Џудо клубу Тамиш најавио за
зиму.

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ, ЈЕДАНАЕСТИ ПУТ

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

НОВОСТИ ИЗ КК-а ТАМИШ

„КОЦКИЦЕ” СЕ ПОЛАКО СЛАЖУ...

Недавно је у Новом Саду одр-
жано Првенство Србије по Б-
-програму за кадеткиње, које су
се надметале у троставу, 3 x 20
дијабола, а гађале су из вазду-
шне пушке.

У веома јакој конкуренцији
наступилесудветакмичаркеСтре-
љачке дружине „Панчево 1813”.
Теодора Кондић је заузела шесто
место погодивши 581 круг, док је
с 576 упуцаних кругова Ива Рако-
њац била једанаеста.

Такође у Српској Атини одр-
жано је и Првенство Србије по
А-програму у троставу 3 x 40
метака (клечећи, лежећи и сто-

јећи став), а најталентованији
јуниори у нашој земљи надме-
тали су се у гађању из малока-
либарске пушке. Стрељачку дру-
жину „Панчево 1813” је на овом
престижном такмичењу пред-
стављало троје стрелаца.

Алекса Ракоњац се пласирао на
шестоместос1.133 кругауоснов-
ном мечу, а у финалном надме-
тању, у конкуренцији са осам нај-
бољих јуниора Србије, такође је
био шести. У старијој групи так-
мичарки успешно су дебитовале
ипанчевачкекадеткињеИваРако-
њац, с 1.092, и Теодора Кондић, с
1.081 погођеним кругом.

На Првенству Србије по А-про-
граму у гађању из малокалибар-
ског пиштоља слободног избора
– ПСИ, које је такође одржано у
Новом Саду, много успеха имала
је млада екипа јуниора Стрељач-
ке дружине „Панчево 1813”.

Талентовани стрелци из нашег
града убедљиво су освојили прво
местоместо, испредстрелацаАка-
демца и Полицајца из Београда.

Наши суграђани су бриљира-
ли и у појединачном надметању.

Марко Нинковић је освојио злат-
ну медаљу с 503 круга, Велимир
Нинковић се окитио сребрним
одличјем јер је погодио 498 кру-
гова, а бронзу је заслужио Сте-
фан Кешишјан, који је упуцао
493 круга.

На овај начин панчевачки
пиштољаши су само заокружи-
ли једну веома успешну сезону
у гађању из ваздушног и мало-
калибарског пиштоља.

Свака част!

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ПАНЧЕВАЧКИ ПИШТОЉАШИ
НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

Стране припремио

Александар
Живковић

МЛАДИ СПОРТСКИ КОЛЕКТИВ РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

ЏУДО КЛУБ ТАМИШ – УВЕК С НАЈБОЉИМА!
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Sh3

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Уз шмекање
Проматраш пролазнике.

    Скоро никада из исте перспективе.

    Пречесто с другачијим ставом.

    Толико неистим да себи не личиш на себе.

    Али то ипак јеси ти.

    Другачији су предмети проматрања.

    Они се померају на различите начине.

    Терају те да мислиш да је твој шмек с грешком.

Затворених очију
Видиш своје страхове.

    Своје потребе и надања.

    Понекад прошлост, а често и будућност.

    Садашњост, таква каква јесте, обично измагли.

    Видиш врли нови свет.

    Не даш му да побегне, допада ти се.

    Умеш да се опиреш реалности.

    Кад затвориш очи.

Извор
Одакле ми енергија да наставим с градњом.

    Када ћу да почнем да рушим све створено.

    Али, зашто, уопште, размишљам негативно.

    Требало би да се бодрим.

    И тиме све око себе.

    Без позитивног става нема ничег сем празнине.

    Као ни без поклича: „Ту сам, ово је само још један дан”.

    Јер, снага из тебе извире.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

17. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс
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Александра
и Слађанa,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Поздрав редакцији нашег
омиљеног листа „Панчевац”,
али и свим суграђанкама и
суграђанима! Плажа поред
Сивоте је најлепше место за
бег од свакодневице!            
           Александра Мијатов

Драги мој недељниче „Панчевац”,

шаљем ти фотографије језера са

Таре, где проводим предиван

одмор, у нетакнутој природи пуној

скривених лепота.   Велики поздрав

од Слађане Милићев Стефановић!


