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ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА”
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( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.
P Два часа вожње гратис.

Током предстојећих божићних и новогодишњих празника
благајна „Панчевца” радиће по следећој сатници:
уторак, 31. децембар: 8–12 сати
среда и четвртак, 1. и 2. јануар: нерадни дани
петак, 3. јануар: 8–13 сати
понедељак, 6. јануар: 8–12 сати
уторак, 7. јануар: нерадни дан
среда, 8. јануар: 8–15 сати

Број који излази у петак 27. децембра биће двоброј. Први број „Панчевца” у новој, 2020. години изаћи
ће у петак 10. јануара.
Молимо клијенте да то имају у виду
приликом предаје огласног материјала, читуља и помена.
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Спорт
Успешна година за
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Пише: Мирјана Марић

АТП ОТИШАО У ИСТОРИЈУ,
ОСНОВАН „ПАНТРАНСПОРТ”

Наши
суграђани
Застанеш и подвучеш црту.
Боже, шта све један човек
може да преживи за годину
дана.
Какве немире, страхове, бол,
патњу, губитке, па онда опет
неке нове радости, успехе и
изазове. И да и даље стоји с обе
ноге на земљи... Додуше, више
пута понављајући: ма, нећу више да се нервирам; од сутра
окрећем нови лист; најбитније
је да смо здрави...
Када направите ретроспективу, шта је на вас оставило
највећи утисак? Због чега је
ваше срце треперило? Шта вас
је изуло из ципела? Шта желите да поновите? А шта да
заборавите?
* * *

Ова година је била успешна за
многе наше суграђане. Поносна сам на то што потичем из
овог града и што скоро свакодневно срећем људе који су
живе легенде, а такође и неке
младе људе који су на том путу. Имам срећу да се бавим
културом и да због природе
посла сазнајем о најдивнијим
стварима које људи створе.
Током ове године чула сам
безброј прича и песама, чула
сам нову, ауторску музику, посматрала људе док играју... И
разговарала с толико невероватних људи... Некада су њима
очи биле пуне суза, некада
сам ја одлазила с разговора
прожета палетом разних емоција. Оно што су ми сви пружили је надахнуће! Да, и много мудрости... Које се појаве у
мислима баш онда када су
најпотребније.
* * *
Током 2019. године кроз рубрику „Наши суграђани” прошло је двеста једанаест Панчеваца, а у рубрици „Записи” објављен је тридесет један интервју с културним и научним
радницима.
Причали смо са учитељицама, колекционарима, иноваторима, занатлијама, макетарима, плесачима, власницима
најлепших вртова, олдтајмера,
необичних животиња, онима
који се баве екстремним стварима, борилачким вештинама,
глумом, писањем... Хвала њима на дивним причама, а још
више свима онима који су ми
помогли да до ових сјајних људи дођем. Сви ви сте овој години дали боју!
Срећна вам Нова година,
дивни људи!

Петак, 27. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Најважнија питања
решаваће лештански
„Сага транс”, земунски
„Думеко” и обреновачки
„Транс-југ”
Почетком марта известан
број нових аутобуса на
улицама
У петак, 20. децембра, престао је да
постоји ЈКП АТП. Градско јавно комунално аутопревозно предузеће, које је
почело да ради још 1948. године, одлуком одборника Скупштине града
отишло је у историју и своје место на
сцени и панчевачким улицама препустило новом привредном друштву за
превоз путника – „Пантранспорту”.
Ово је резултат гласања представника грађана приликом усвајања текста уговора о оснивању нове фирме, у
којој је Панчево власник три одсто
акција, па ће, као што свуда у свету и
бива у оваквим привредним друштвима, Град имати утицаја на одлуке о линијама и ценама карата у
складу с власничким уделом, тј. скоро никакав.
За Београд две трећине прихода
Реализацијом уговора о јавно-приватном партнерству, односно закључењем акта о додели концесије за
јавну услугу обављања делатности
домаћег линијског превоза путника
на територији града и изградњи нове
аутобуске станице, за све најважније
ствари питаће се три равноправне
фирме: „Сага транс” из Лештана,
„Думеко” из Земуна и „Транс-југ” из
Обреновца. Седиште „Пантранспорта” биће у згради садашње главне аутобуске станице.
Сам текст уговора не разликује се
много од сличних тог типа. Ипак,
Привредно друштво „Пантранспорт”
д. о. о. Панчево има и своје особености: једна од њих је да је основано,
како стоји у правно обавезујућем акту, на неодређено време, мада је концесија јавно-приватног партнерства
дата на четврт века, а друга да „обавља и делатности спољнотрговинског
промета”.
Укупан уписани основни капитал
друштва је 100.000 динара. Поменуте
три фирме ће уплатити по 32.333,33
динара, што значи да ће управо по толико процената бити и власници
„Пантранспорта”, а Град 3.000 динара

за три одсто власништва. Основни капитал може се накнадно и повећати и
смањити, а чланови друштва имају
право прече куповине удела који је
предмет преноса власништва.
Управљачки органи новог аутотранспортног предузећа су скупштина и, под њом, директор, чији мандат
није ограничен, али га скупштина
може сменити с образложењем или
без њега. Према слову предлога уговора, први директор нове фирме биће садашњи први човек АТП-а Бојан
Бојанић.
Он је на седници Скупштине града
рекао да су сви актери у овом послу
„уз велику муку и срећу” успели да
реше све што је требало и додао:
– Остао је још овај бирократски
део како бисмо испунили све претходне услове и реализовали оно што
смо започели. После потписивања
уговора следи регистрација „Пантранспорта” у Агенцији за привредне
регистре. Након тога иде издвајање
уз припајање, што је вид преноса удела власништва из АТП-а у ново привредно друштво. То се тиче искључиво међумесних полазака, а када се
ради о градским и приградским

ЈА СНА ВУ ЈИ ЧИЋ ДИ РЕК ТОР КА „СО ЛИ ДАР НО СТИ”
Одборници Скупштине града су, поред јавног превоза, на дневном реду
имали још једну тему. За вршиоца дужности директора Центра за социјални рад „Солидарност” постављена је Јасна Вујичић, дефектолог, која
је до краја прошле недеље успешно водила панчевачку Сигурну кућу.
Она је заменила Весну Јовановић, којој је истекао мандат, а медији
најављују њен прелазак у Министарство за рад.

линијама све ће се дешавати на нивоу Града.
Најважнија у овом смислу је линија ка Београду, која је АТП-у доносила две трећине укупних прихода.
Пребацивање лиценци
У међувремену се медијима представио Радомир Видојевић, директор
„Сага транса”. Он је најавио да би
требало да „Пантранспорт” преузме
градски, приградски и међумесни саобраћај од АТП-а почетком марта.
До краја недеље ће градоначелник
Саша Павлов и Видојевић, у име конзорцијума приватних превозника,
потписати и оверити уговор о оснивању мешовитог привредног друштва
код нотара, за шта су свој глас дали
одборници Скупштине града.
Видојевић је потврдио да онда на
ред долази упис нове фирме у АПР,
али како се чини, први директор
„Пантранспорта” биће он, а не Бојанић, што стоји у предлогу текста
уговора.
Иако су представници локалне самоуправе имали очекивања да ће читав процес мало брже тећи, неће све
бити баш тако. Видојевић објашњава:
– После уписа у АПР долази период припрема за пребацивање лиценци за станичне услуге и свих градских, приградских и међумесних линија с АТП-а на „Пантранспорт”,
укључујући и ону за Београд. Очекујем да ће се све то завршити до краја
фебруара како бисмо могли првих
дана марта да започнемо превоз извесним бројем нових аутобуса.

ПРОМЕЊЕН РЕД ВОЖЊЕ
Од почетка ове недеље до 14. јануара 2020. године ред вожње
градског аутобуског превозника
биће промењен, односно примењиваће се онај који важи за зимски школски распуст. То практично значи да ће бити укинуто петнаестак полазака.
До православне Нове године
неће саобраћати аутобуси са овим
поласцима из центра града:
– у 12.00 сати за Јабуку (линија 3);
– у 12.00 сати за Стари Тамиш
(линија 3);
– у 12.00, 18.00 и 19.00 сати за
Минел (линија 4);
– у 12.00, 18.00 и 19.00 сати за
Војловицу (линија 6);
– у 13.40 и 18.40 за Банатски
Брестовац;
– у 13.30 и 18.40 за Иваново и
– у 12.15 и 13.00 сати за Ковачицу.
Да подсетимо, уговор предвиђа да
власници „Пантранспорта” у првих годину дана од његовог оснивања купе
шездесет нових аутобуса и изграде нову аутобуску станицу у близини бувљака. До завршетка папиролошких активности грађанке и грађани ће путовати старим возилима АТП-а. То значи и да ће део новца из градског буџета за 2020. годину отићи и на помоћ
аутотранспортној фирми на издисају.
С. Трајковић

МИНИСТАР НЕДИМОВИЋ ПОСЕТИО НАША СЕЛА

О пољопривреди у Омољици и Иванову
У плану већи подстицаји за
куповину пољопривредне
механизације уз значајне
повраћаје средстава

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Празнична атмосфера.
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Министар пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Србије
Бранислав Недимовић, у друштву
градоначелника Саше Павлова, посетио је 23. децембра Омољицу и Иваново. У тим насељеним местима су
обишли пољопривредна газдинства и
разговарали с домаћинима.
То су у Омољици били ратари Сава
и Владимир Лазаров, који обрађују
750 хектара земље, а у Иванову Јоза
Телбис, ратар и воћар: његова породица и он, поред обрађивања 200
хектара површине под усевима, раде
и на пет хектара под кајсијом.
Министар Недимовић је хтео да
радне људе на селу упозна с мерама

које Министарство што води предвиђа за ближу и даљу будућност, с
циљем олакшавања послова пољопривредника. Ипак, и поред очекивања да ће овим разговорима присуствовати више сељака, уз домаћине
и у једном и у другом селу била су
још само по три земљорадника. Министар је најавио да ће идуће године

цена сунцокрета бити
35 динара без ПДВ-а и
додао:
– То је цена која се
предвиђа због кретања
на тржишту. Планирамо веће подстицаје за
куповину
пољопривредне механизације
уз значајне повраћаје
средстава.
Пољопривреднике је
занимало зашто, према
њиховим речима, издвајају много новца за одводњавање
кад од ЈВП-а „Воде Војводине” и његових извођача радова не добијају
ништа. Обећано им је да ће министар
Недимовић с директором „Вода Војводине” доћи у Омољицу, како би се
на лицу места све стране увериле где
је проблем и, уколико га има, нашле
заједничко решење.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 27. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО ЈЕ ПРОТЕКЛА 2019. ГОДИНА У ПАНЧЕВУ

УКИНУТА РАСПРАВА,
ПРИСТИГЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Промашај: полумртва
Скупштина града
Погодак: нови
Интернистички блок
Када је реч о догађајима у јавној сфери у нашем граду у години на измаку, може се рећи
да није било ничег спектакуларног, да нас нису дрмали политички, привредни или културни земљотреси, али једнако је реално да 2019. година
није била досадна.
Почела је опозиционим бојкотом скупштинских заседања;
дотад гласна и јасна локална политичка опозиција своје клупе у
великој сали зграде Градске управе препустила је прашини и пауцима. Нису им на томе замериле чланице владајуће коалиције. Напротив, одборницима из
редова власти на тај начин је
омогућено да седнице завршавају експресно, готово без излазака известилаца о важним темама за говорницу. Истовремено, гласачи сада опозиционих
странака остали су ускраћени за
конструктивну критику власти
кроз духовите коментаре испред
микрофона у скупштинској сали, месту с ког се овде одувек
кретало у квалитетне локалне
парламентарне дебате.
Титулу највећег панчевачког
достигнућа у прошлој години
свакако носи отварање новог,
пошто је мало рећи реконстру-

исаног, Интернистичког блока
Опште болнице Панчево. Оно
што су пацијенти и медицинско особље чекали деценијама
– оживело је у 2019. За то, из
разлога финансијске природе,
треба најпре захвалити покрајинској администрацији.

У вези с овим, јер се ради о
много вишем нивоу здравствених услуга, не може бити спора, али постоје различите теорије мишљења о томе шта доносе директне стране инвестиције нашем граду. Опозиција,
док се још оглашавала, говорила је о томе да се вредна
градска земља никоме не сме
давати за нула динара, а власт

је понављала да то није никакав поклон, већ да немачке
компаније ZF и „Брозе” доносе
милионе евра у опреми и неколико хиљада нових радних
места, те да ће само кроз порезе на доходак запослених новац
из северне индустријске зоне

дуго и у перспективи пунити
градски буџет. ZF увелико ради, „Брозе” се покреће, а чињеница је и да ће потамишки
колектор, чија је изградња започета због пословне зоне, убрзо у комуналном сектору олакшати муке бројних градских
домаћинстава.
Недавно је у нашем граду била премијерка Брнабић; најавила

је улагања у Машинску школу,
која је у систему дуалног образовања, што је повезано с потребама немачких а панчевачких индустријалаца. Том приликом је градоначелник Павлов најавио уређење Градске
шуме, кеја и, коначно, спуштање града на реку. На то мало
старији суграђани чекају деценијама. Видећемо, или не...
У овој години је покренуто
прво јавно-приватно партнерство од четири најављена. ЈКП
АТП одлази у историју, а грађане ће од 1. марта 2020. по
граду, ка селима и ка Београду возити приватници. У градском буџету за 2020. постоји
и позамашна ставка за изградњу путева, што представља почетак реализације другог партнерства између Града и приватника, а тиче се путне инфраструктуре.
Сликар Вук Вучковић и бројне одличне манифестације, посебно дечји БУДИ, обележили
су културну, а рукометаши „Динама” и фудбалери „Железничара” спортску 2019. На селу
ништа ново: ради се много,
приходује неизвесно, уз поглед
упућен ка небу.
Свима све како су стварали,
по заслузи, у 2020.
С. Трајковић
P. S. А најстарији живи недељник на Балкану „Панчевац”
прославио је век и по постојања. Хвала на поверењу.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
Панчеваца и Панчевки већ
и становника читавог јужног
Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду
не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

уролошки преглед кошта
2.000 динара, ултразвучни
уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају
3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата
и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке
дијагностике у Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошко-

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 дин

АКЦИЈА „ЗАЈЕДНО ЗА БЕБЕ”

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Болница добила нов инкубатор

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ

Од ове недеље Одељење интензивне неге Службе педијатрије Опште болнице у Панчеву богатије је за још један
са вре ме ни ин ку ба тор. Овај
уређај, вредан 835.000 динара, донирали су представници Комерцијалне банке и Фонда Б92 оквиру акције „Заједно за бебе”.
Донацију су директору Опште болнице др Слободану Овуки и начелнику Службе педијатрије др Слободану Продановићу уручили Веран Матић,
председник Управног одбора
Фонда Б92, и др Владимир Медан, председник Извршног одбора Комерцијалне банке, у

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Концерт хора
„Вокал кидс”
Традиционални новогодишњи концерт најпознатијег
панчевачког дечјег хора „Вокал кидс” биће одржан у суботу, 28. децембра, од 18 сати, у дворани Kултурног центра. На програму су новогодишње и божићне песме, као
и обраде поп и рок нумера,
а извешће их око педесеторо наших суграђана узраста
од четири до 16 година.
Водитељ програма биће
Миња Субота, а као специјалан гост наступиће Дарија
Врачевић, овогодишња представница Србије на „Дечјој
песми Евровизије”.
– У на ред ном пе ри о ду
предстоје нам и наступ поводом свечаности „Избор за
најбољег спортисту године”
и два велика концерта у сарадњи с Дечјим културним
центром Београда: божићни, 12. јануара, и светосавски, 24. јануара – најавила
је Јелена Цветић, диригент
и руководилац хора „Вокал
кидс”.
Д. К.

присуству Зорана Ђорђевића,
министра за рад, запошљавање, социјална и борачка питања у Влади Србије.
Др Владимир Медан је најавио и да ће Комерцијална банка свим бебама у Србији које
се буду родиле 1. јануара 2020.
поклонити по 20.000 динара.
Иначе, Фонд Б92 је кроз акције „Битка за бебе” и „Битка
за породилишта”, а уз подршку разних донатора, за панчевачко породилиште до сада,
заједно с овим најновијим, обезбедио укупно седам инкубатора, али и другу неонатолошку
опрему за збрињавање беба и
мајки.
Д. К.

ПЈЕР 2019.

Награда за нашег
Душана Лудвига

На 52. конкурсу „Пјер”, који
традиционално организују „Вечерње новости”, награду „Златни Пјер” освојио је Душан Смиљанић, друго место је припало
Дејану Борковићу, а „Бронзаним Пјером” је награђен карикатуриста „Панчевца” Душан
Лудвиг.
На овом реномираном конкурсу за најбољу новинску карикатуру Лудвиг је до сада два
пута освајао златно, једном сребрно и још једно бронзано одличје пре овог.
На овогодишњи конкурс је
пристигло 312 радова, од 108
аутора. У конкуренцији за награде била су 124 рада. Р. Т.

Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

АКЦИЈА

Будимо људи према
животињама
Друштво за заштиту животиња „Љубимац” организоваће и ове зиме израду и постављање привремених кућица за напуштене псе и мачке на градским улицама и
јавним површинама. Панчево је један од ретких градова у региону који су градском одлуком дозволили постављање оваквих кућица.
Свако до краја јануара може да донира новац, за који
ће бити наручена једна од
кућица, чија је цена око 6.000
динара. Може се донирати
и мања сума, која ће се сабрати с другим мањим донацијама како би се наручила једна од кућица.
Захваљујући хуманим људима бар неки напуштени
љу би мац до би ће ре до ван
оброк, основну негу или привремени дом.
Број рачуна за донације је
105-0000000003669-80, а додатне информације се могу
добити поруком на имејл ljubimci@gmail.com.
Р. Т.

СТОНИ ТЕНИС

Сећање на Зорана
и Ивана
Стонотениски клуб Панчево у
суботу и недељу, 28. и 29. децембра, организује први меморијални турнир „Зоран Палић
– Иван Перкошан”, у част двојице утемељивача и дугогодишњих носилаца развоја стоног
тениса у нашем граду.
Такмичење ће бити одржано
у сали ОШ „Јован Јовановић
Змај”, а првог дана турнира
надметаће се млађи кадети и
млађе кадеткиње и кадети и
кадеткиње. У недељу, 29. децембра, на сцену ће ступити
стонотениски ветерани.
У оба дана такмичење стартује у 9.30.
А. Ж.

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почеЛазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбудр Љубицу Лазић колеге сма- лант на хи рур ги ја, а све
трају једним од најбољих ди- интервенције, као и додатјагностичара у нашој земљи. не хируршке и консултативТакође суботом, заинте- не прегледе обављаће др Горесовани могу да ураде и ран Додевски, специјалиста
све врсте ултразвучних пре- абдоминалне хирургије из
гледа срца, а ускоро ће се у Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед- чињеница да све већи број
Пан чев ки
и
њака (ТЕЕ). И за
Панчеваца бира
ове услуге ангаЗа вод „Пан че жован је један од
вац”, по себ но
водећих стручонда када је неоњака у тој облаТелефон
за
пходно урадити
сти – dr sc. med.
прегледе и анаСлободан Томић, информације:
лизе на једном
кардиолог, док- 013/21-90-900
месту и добити
тор ме ди цин ре зул та те што
ских наука и магистар кардиологије са Ин- пре. С тим у вези, треба подститута „Дедиње”. Специја- сетити и на то да се у Заволистички преглед и ЕКГ код ду, примера ради, све врсте
овог лекара коштају 3.000 лекарских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук ср- јенте осмишљени и нови паца по цени од 7.000 динара. кети услуга по изузетно поСуботом специјалистич- вољним ценама, а више о
ке ОРЛ прегледе ради др томе, као и о додатним поГоран Митевски из панче- годностима које остварују
вачке Опште болнице, ен- сви они који поседују лојалдокринолошке др Гордана ти картице Ауто-центра „ЗоВељовић, такође из Опште ки”, погледајте на рекламболнице, а уролошке њихов ним странама актуелног броколега из исте установе др ја нашег листа.
Додатне информације моНебојша Тасић, док је за
прегледе из области гине- жете добити путем телефокологије задужен др Јован на За во да „Пан че вац”
Ру дић из ГАК „На род ни 013/21-90-900 и 013/21-90фронт”. Треба напоменути 903, а новости пратите и на
да су прегледи код др Не- сајту www.zavodpancevac.rs,
бојше Тасића тренутно на као и на „Фејсбук” страниакцији, па тако комплетан ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Сад је ин правити афере, ко год да их прави. Да се разумемо, не либим се да кажем да свакако нисам за владајућу номенклатуру и систем, али не знам, не видим оне за
које сам. И то је оно што је најстрашније. Својевремено
сам видела, у складу с тим гласала, потом се разочарала... Што све може бити легитимно. Али данас не видим
шта, у том политичком смислу, могу да изаберем. Страховито тешко ми то пада и то је оно због чега ме је страх
где то расту моја деца. И то је оно због чега сам први пут
у животу изговорила: ја желим да моја деца оду одавде.
Ни у време НАТО бомбардовања нисам имала ни помисао да одем одавде. У овим годинама наравно нећу ићи,
али својој деци желим да оду.
(Глумица Нела Михаиловић, „Блиц”, 25. децембар)
* * *
Истина више није на цени, не функционише. Не верује
се својим очима, својој памети, не верује се очигледном.
То је свакако депримирајуће. Овај наш свет у којем живимо претворио се у неко небулозно стање између куплераја и луднице. Куплерај, то су ови ријалитији порнографског садржаја који се емитују дан и ноћ, насловне
стране таблоидних новина, а лудница је оно што се догађа у нашем политичком животу. Друштво засновано на
лажи је друштво без достојанства и морала, без истинске
наде. Без морала и етике нема стабилних друштава. Све
је на стакленим ногама, политика, економија, будућност
државе.
(Писац Филип Давид, „Време”, 19. децембар)
* * *
Размишљам и о томе шта бих ја, овакав какав сам, радио
када бих дошао на власт и да ли бих успео да се одупрем
тој количини полтронства. Зато нам треба контрола власти. Људи у институцијама треба да схвате да је основна
цивилизацијска одлика да радиш по закону и да нико не
утиче на тебе. Ствар је врло озбиљна и да би се остварила
функционална држава, мора се увести обавеза гласања за
све бираче. Мислим да би под тим условима слика у парламенту била много интересантнија. Ипак, не треба остати у депресији – пре двадесет година смо имали ратове,
инфлацију, плату од две марке, сипање бензина из канистера. А сада имамо мир, а мир је ипак бољи од рата.
Имамо сад мирнодопске муке. Демократија је једна рафинирана ствар. И орхидеја, која је најлепши цвет, кад је
засејеш, изгледа ружно. Треба време да се развије. Овде
постоје јако добри елементи, постоје интелектуални потенцијали и они ће се развити за једно „разумно време”.
(Музичар Рамбо Амадеус, Телевизија „Нова С”, 23. децембар)
* * *

* * *
Ове године ће емисије угљен-диоксида на глобалном нивоу због сагоревања фосилних горива бити веће него
2018. године. Због ефекта стаклене баште температуре
су све више и више, што значи да ће код нас зиме бити
све блаже, зимска сезона све краћа и то може за последицу да има, рецимо, за хидролошки циклус, пошто снежног покривача неће бити, ниски водостај.
(Климатолог Владимир Ђурђевић, телевизија Н1)
* * *
Несрећа напросто снижава критеријуме, као што материјално сиромаштво осиромашује људску личност, мада
би се то могло обрнути па рећи да сиромаштво личности
доноси сва друга сиромаштва. Људска личност у Србији
никада није била на цени. Никада се није овде радило на
ослобађању човека и његовој еманципацији. Људи су овде ослобађани само колективно, било као Срби, било као
„радничка класа”. И постоје само колективна права. Све
је напросто морало завршити овако како је завршило, а
још није завршило. Искрено, не видим крај овом лудилу.
Оно што ме додатно обесхрабрује је све видљивија чињеница да је и остатак света кренуо путем којим Србија већ
двеста година иде.
(Писац Светислав Басара, „Блиц”, 22. децембар)
* * *
Смета ми инсистирање на неистини. Некако слама човека по свим шавовима. Требало би зарад неког бољег живота појединца или уже групе људи да сажваћете неистину и сварите је уз осмех, а није лоше ни да, док је варите,
подригнете или прокоментаришете како је баш укусна.
Немам проблем са туђим неистинама које не утичу на
друге. Свако има право да живи у својим лажима, али
мало је неваспитано да због тога што их понавља свакодневно очекује од неког да их и он усвоји, и то као истину. Људи којима сам окружен су искрени и то је оно што
највише ценим код њих. Лако се испада из те игре, а кад
једном испаднете, тежак је повратак, уколико вам је уопште стало до повратка.
(Музичар Никола Врањковић, „Данас”, 20. децембар)
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О БУЏЕТУ ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

ОКО 800 МИЛИОНА ВИШЕ НЕГО ЛАНИ
Градска каса за
наредну годину
пројектована на
5,8 милијарди динара
Градиће се локални
путеви и биће
реконструисана Улица
Димитрија Туцовића
Села ће трошити новац
на своје приоритете
Следствено традицији, последња седница Скупштине града у
години, с „префиксом” буџетска, заказана је за 30. децембар. Како ће овај број нашег
листа тада увелико бити на киосцима, о томе како је пројектована градска каса за годину
пред нама разговарали смо с
Предрагом Живковићем, замеником градоначелника Панчева, који се бави локалним финансијама.
Он ће претпоследњег дана
2019. године и одборницима,
као известилац, појаснити најважније сегменте токова јавног новца.

Повећани приходи
Живковић најпре каже да прва
верзија буџета, која се прави
два-три месеца пред крај године како би се испоштовао буџетски календар, није могла да
буде и коначна јер је тада још
увек недостајало мноштво неопходних информација. Финална верзија је, у прилично измењеном облику, завршена. У односу на планирани буџет за текућу годину, укупно пројектовано повећање прихода је негде око 800 милиона динара.
– Добили смо помоћ од државе из текуће буџетске резерве у износу од 100 милиона динара како бисмо финансирали
наше обавезе. Стицајем околности немамо проблем с текућом ликвидношћу до краја ове
године, тако да ћемо та средства прерасподелити за неке
потребе у 2020. Друго, постоје
и наша неутрошена средства,
ради се о око 100 милиона динара разлике, а трећи разлог
за повећање прихода јесте порез на зараде; прошле године
смо мало потценили могућности локалне самоуправе, па смо
ребалансима ову врсту прихода повећавали. Ове године смо
их пројектовали на 2,4 милијарде динара, што је за око 400
милиона више него лани и највише у историји. Прогноза јесте оп ти ми стич на, али је
остварљива. Исто тако, према
реалним пројекцијама Секретаријата за пореску администрацију, порез на имовину износиће око 950 милиона, тј. за
200 милиона више него у 2019.
години – објашњава Живковић
откуд позитивна разлика од 800
милиона динара у односу на
претходни план.
С обзиром на то да су сви
остали приходи на сличном нивоу као претходне године, као
и да је градска каса на почетку
2019. године била „тешка” пет
милијарди, сада је за наредну

Предраг Живковић
годину пројектована на 5,8 милијарди динара.

Инвестиције у путну мрежу
Логично, планирани расходи
су такође већи у једнаком износу од 800 милиона. Све то је
„отишло” у инвестиције за следећу годину, које су и најзанимљивије ставке у буџету.
– Највеће планиране инвестиције биће оне за путну инфраструктуру – преко 570 милиона динара. У питању је пројекат јавно-приватног партнерства и изградња око 67 километара локалних путева у граду и у насељеним местима. Првобитном одлуком о буџету Града планирали смо 128 милиона за реконструкцију Улице Димитрија Туцовића. Међутим,
према последњим информацијама из Управе за капитална
улагања којима располажемо,
ту инвестицију у стопостотном
износу финансираће Покрајина. Оно што је најважније, та

веома важна улица добиће нов
изглед – најављује заменик градоначелника.
Он додаје да ће за уређење
Његошеве улице бити издвојено 60 милиона, за израду техничке документације и извођење радова у Улици седма нова 24 милиона, а остављено је
још 40 милиона динара за социјално становање у Улици Светозара Милетића.
– Припремили смо средства
за техничку документацију за
Шемићеву улицу и Улицу браће Јовановић 24, односно за
преуређење дворишта код америчких зграда у центру Панчева. Обезбедили смо новац и
за неопходну документацију за
извођење радова на гасној мрежи у улицама Браће Јовановић, Филипа Вишњића и Петра Пре ра до ви ћа – на бра ја
Живковић.
Град ће ин ве сти ра ти и у
основно и средње образовање:
ради се о двадесетак пројеката

НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ 38 ТЕ МА
Последње овогодишње заседање Скупштине града
Панчева биће одржано у понедељак, 30. децембра. У
позиву који је потписао Тигран Киш, председник тог
тела, стоји да ће одборнице
и одборници одлучивати о
38 тачака дневног реда.
Прва и најважнија тема
биће Предлог одлуке о буџету Града Панчева за 2020.
Биће донете одлуке и у
вези са административним

и локалним таксама, монтажним гаражама, такси превозом, стратегијом развоја
социјалне заштите, изменама програма пословања за
2019. годину неколико јавних предузећа... Гласаће се
и за промене програма
рада и финансијских планова бројних градских и
сеоских установа културе,
као и за отуђење шест парцела градског грађевинског
земљишта.

у вредности од по пола до два
милиона динара. Укупно педесетак милиона домаће валуте
добиће МЗ Стари Тамиш и девет сеоских месних заједница,
које ће тај новац трошити у
складу са својим приоритетима: ићи ће, углавном, ка јавним предузећима и домовима
културе.

Јавним предузећима исто
За субвенције градским јавним
предузећима издвојен је исти
износ као претходне године:
ЈКП „Хигијена”, ЈКП „Зеленило”, ЈКП „Младост”, ЈП „Урбанизам” и ЈП ГСА добиће једнака средства за текуће пословање, док ЈКП „Грејање” и ЈКП
„Водовод и канализација” нису на бу џе ту већ не ко ли ко
година.
– Што се тиче ЈКП-а АТП,
ситуација је другачија, јер ће
приватни партнери почети да
управљају целим системом, како је најављено, од 1. марта
2020. Зато ће средства која су
из градске касе сваке године
ишла ка панчевачком ауто-превознику бити сразмерно умањена; за функционисање фирме у прва два месеца наредне
године издвојили смо 45 милиона динара. Остатак од првобитно планираног – око 210
милиона – наменили смо за
фи нан си ра ње оба ве зе Гра да
према концесионару. У градском буџету постоји и позиција од 45 милиона динара: то је
накнада коју ће концесионар
уплатити на посебан рачун Града, а тај новац ће бити употребљен за исплату отпремнина
радницима који напуштају АТП
– јасан је Живковић.
Све остале области које се
финансирају из градске касе
претрпеле су минималне промене. Заменик градоначелника притом мисли на предшколску установу, социјално старање, културу, промотивне активности Града (од 80 до 100
милиона)... Код пољопривреде
(Град улаже између 350 и 400
милиона) користи се „механизам пола-пола”, пошто Покрајина једнаким износима прати
улагања Панчева.
План је направљен, пратићемо његову реализацију током 2020.

РАТНИ ИНВАЛИДИ ПРОМОВИШУ КЊИГУ

Сачувајмо од заборава наше Панчевце
Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих
бораца Панчево приредиће у
Градској библиотеци у понедељак, 30. децембра, од 18 сати,
промоцију књиге „Сачувајмо
од заборава наше Панчевце”,
аутора Новице Дукадиновског,
пред сед ни ка тог удру же ња.
Књига је штампана у спомен
на Панчевце погинуле у ратовима од 1991. до 1999. године,
а на промоцији ће примерци

овог издања бити уручени породицама погинулих бораца из
нашег града.
У разговору за наш лист раније ове године Дукадиновски
је рекао да пише спомен-књигу
чија су тема Панчевци – погинули борци, односно „историјски догађаји, јер млади људи
треба да се упознају са чињеницама како наши по гинули
суграђани у ратовима од 1991.
до 1999. године не би били

заборављени”. Како би све било прецизно наведено, Новица
Дукадиновски је, поред фотогра фи је сва ког по ги ну лог,
написао како је мобилисан,
односно отишао у рат.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ВЛАДА ИЗМЕНИЛА УРЕДБУ

АКЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

ГРАЂАНИ ИПАК НЕЋЕ ПЛАЋАТИ ТАКСУ ЗА ВАЗДУХ

Донели радост

Влада Србије је изменила недавно
усвојену Уредбу о критеријумима за
одређивање активности које негативно утичу на животну средину, тако да
грађани ипак неће плаћати еко-таксу
од 1.200 динара годишње по домаћинству, како је првобитно било предвиђено. Чланови Владе су гласали за
брисање члана у којем се грађани третирају као загађивачи животне средине.
Наиме, план је био да се део укупних трошкова чишћења ваздуха превали на грађане. Логика је била следећа: за грејање, осветљење, прање и
кување, затим за транспорт људи и
робе (одлазак до пијаце, продавнице,
посла, на летовање...) и производњу
хране (није било објашњено на шта
се ово односи) троши се струја, а она
се код нас добија сагоревањем угља,
што за последицу има дим, односно
испуштање опасних и штетних материја у ваздух, па они који се греју, возе и тако даље... има да плате чишћење тог дима.
Неко се после тридесет година најзад досетио да Србија треба да уложи
средства у уређаје за пречишћавање
ваздуха. А увођење таксе коју би пла-

„Петрохемија”
ћали и грађани и предузећа било је –
мислило се: добар – начин да се до
тих пара дође.

ОД ЛУ ЧИ ТЕ СА МИ!
Према проценама Светске здравствене организације, 6.500 људи
у Србији годишње изгуби живот
због лошег квалитета ваздуха, а
смањење загађења ваздуха Србију ће коштати 2,4 милијарде евра
– рекао је министар заштите животне средине Горан Триван.
Триван је указао на то да су
узроци загађења годинама исти:
саобраћај, индивидуална ложења,
градске топлане на угаљ и мазут,
индустрија, термокапацитети Електропривреде Србије.
Као највећег загађивача Горан
Триван је означио саобраћај и
предложио да се забрани увоз

аутомобила са ознаком мотора
„евро три”, али и промену енергената, за шта је потребно обезбедити подршку јавности.
Он је подсетио да се годишње
увезе око 150.000 половних аутомобила, који додатно загађују
ваздух.
– Желимо да од краја следеће
године или 2021. године потпуно
забранимо увоз возила с моторима „евро три”, што ради и читава
Европа – казао је министар за заштиту животне средине и поручио
да се сви морају одлучити да ли ће
да возе јефтине аутомобиле или да
удишу чист ваздух.

После таласа протеста у јавности
Влада је пре неки дан уредбу променила и грађане ослободила намета.
Грађани су се, дакле, овог пута извукли, али не и привредници.
Према Уредби, сви привредни субјекти су разврстани у три групе активности према томе како утичу на
загађење животне средине, тачније на
оне који имају велики, средњи и мали
утицај на природу. Сходно томе, највећи загађивачи, односно велика правна лица, плаћају максималну накнаду од два милиона динара годишње, а
најнижа накнада је 5.000 динара.
Еколошка такса је до сада наплаћивана по једном од два критеријума
– квадратном метру или бруто оствареном приходу. Новом уредбом та накнада се обрачунава у складу са стварном количином отпада и емитованог
загађења. Истовремено, најављена је
појачана контрола наплате, али и контрола трошења новца од еколошке
таксе.
Овакав модел прописа се већ примењују у 120 земаља. А еко-такса је

оба ве зна за све: до ма ћа и стра на
предузећа и фабрике, институције и
установе.
Поред мањка пара, када је реч о загађивању ваздуха опасним и штетним
материјама, проблем у Србији представља и то што је енергетска безбедност наше земље у директној вези с
коришћењем угља. А то има своју цену, коју плаћамо прекомерним загађењем ваздуха честицама и азотним
и сумпорним једињењима.
Ако се паре скупљене наплатом таксе буду улагале у филтере и друге
еколошке мере, ова Владина уредба
биће топло поздрављена од свих.
Али досадашња пракса је показала да новац који већ дуже од десет
година привредници издвајају на име
еколошке заштите не одлази у „зелени фонд”, како је то пракса у развијеним земљама, већ се ненаменски
троши по захтевима других буџетских корисника.
Зато је горепоменута контрола трошења еколошке таксе у овом тренутку најважнији корак.

ДЕСЕТ ГОДИНА ПОСЛОВАЊА „ГАСПРОМ ЊЕФТА” У СРБИЈИ

НИС – лидер у региону
Прошле недеље у Дому гарде је одржана свечаност поводом десет година пословања у Србији руског нафтног гиганта „Гаспром њефта”, већинског акционара НИС-а. Том приликом је Кирил Тјурдењев, генерални
директор НИС-а, рекао да су претходну деценију обележили значајна
улагања у НИС и стални развој компаније.
– Све то не би било могуће без оног
најважнијег, без сарадње између Републике Србије и компаније „Гаспром
њефт”, сарадње која је омогућила да се
све то оствари. „Гаспром њефт” је донео нове технологије, еминентне стручњаке, док је Република Србија преко
својих ресорних министарстава и служби увек подржавала НИС и наставља
да то ради. Захваљујући томе смо за
ових десет година постигли успех. Хајде да наставимо с нашом успешном
сарадњом и да са сигурношћу гледамо
у будућност. Пред нама су амбициозни циљеви и задаци и ми ћемо их
остварити – рекао је Тјурдењев.

Рафинерија – срце НИС-а
Током протекле деценије, захваљујући стратешком партнерству с Републиком Србијом, НИС је из локалне
нафтно-гасне компаније трансформисан у један од водећих енергетских система у југоисточној Европи,
који у Србији и суседним државама
ангажује преко 11.000 радника. Вреди истаћи да је од доласка „Гаспром
њефта”, од 2009. године, у развој
НИС-а уложено преко три милијарде евра, а производња нафте и гаса је
повећана за више од 30 одсто. Поред
Србије, НИС спроводи истраживање

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а
нафте и гаса у Румунији и Босни и
Херцеговини.
Рафинерија нафте у Панчеву је једна од најмодернијих у овом делу Европе, а само у прву фазу модернизације
уложено је више од 500 милиона евра.
У Панчеву се производе горива европског стандарда квалитета, којима НИС
снабдева домаће тржиште и тржиште
региона. Поред тога, руско-српски
нафтни гигант у Србији и земљама у
региону управља мрежом од преко
400 бензинских станица, од којих се
20 одсто налази ван граница матичне
државе.

Друштвена одговорност
Када је о енергетици реч, НИС је ушао
у трку и у области производње електричне енергије отварањем малих гасних електрана на нафтним и гасним
пољима у Србији. У тај сегмент је уложено око 20 милиона евра.
Даљи развој НИС-а дефинисан је
корпоративном Стратегијом развоја
којом је за период до 2025. године
пла ни ра но ула га ње још око 1,4
милијар де евра у све сег мен те
бизниса.

НИС и „Гаспром њефт” су међу водећим социјалним инвеститорима у

Србији. У друштвено одговорне пројекте чији је фокус подршка младима
у нашој земљи НИС је у протеклих
десет година уложио више од 30 милиона евра.
Кључни програми су „Заједници заједно”, кроз који компанија сарађује с
локалним заједницама широм Србије,
и „Енергија знања”, путем којег се остварује сарадња с домаћим и међународним образовним и научним институцијама. „Гаспром њефт” је у друштвено одговорне пројекте од 2009. године
уложио више од 45 милиона евра. Кључни пројекти су: мозаичка декорација
унутрашњости куполе и олтара Храма
Светог Саве у Београду, подршка ФК
„Црвена звезда”, Фестивал руске музике „Kustendorf CLASSIC” у сарадњи
с режисером Емиром Кустурицом и
реконструкција Руског некропоља на
Новом гробљу у Београду.

БИ ЗНИС ПЛАН 2020.
Одбор директора НИС-a прошле недеље је усвојио бизнис план за
2020. годину, којим је потврђен наставак спровођења амбициозног инвестиционог програма. НИС планира
да у наредној години у даљи развој
инвестира 37,5 милијарди динара, а
највише улагања биће реализовано
у истраживање и производњу нафте
и гаса, даљи развој прерађивачких
капацитета и модернизацију малопродајне мреже.
Када је реч о панчевачкој Рафинерији, у 2020. години биће пуштено у
рад постројење за дубоку прераду с
технологијом одложеног коксовања,
које ће НИС-у омогућити добијање
већих количина најквалитетнијих деривата, а почеће и производња новог производа – кокса. За Панчево
се везује и инвестиција у области

енергетике. Следеће године ће бити
финализована изградња и пуштена у
рад Термоелектрана–топлана (ТЕ–
ТО) Панчево, коју НИС реализује у
сарадњи с „Гаспром енергохолдингом”. Овај пројекат је изузетно значајан за НИС, јер ће се у новој
електрани производити топлотна и
електрична енергија првенствено за
потребе Рафинерије нафте Панчево,
док ће део произведене електричне
енергије бити усмерен у енергетски
систем Србије.
Такође, у фокусу НИС-а биће даља унапређења у области безбедности на раду и заштите животне
средине како би се компанија додатно приближила свом циљу у овој
области – радним процесима без повреда и негативних утицаја на животну средину.

Представници панчевачког Црвеног крста и Канцеларије за Роме
Града Панчева поделили су у понедељак, 23. децембра, новогодишње пакетиће ученицима нижих
раз ре да ОШ „Бо ри слав Бра ца
Петров”.
У склопу акције „Један пакетић
– пуно љубави” 32 пакетића су обезбеђена из донација прикупљених у
кампањи компаније „Лидл” под називом „Мала дела су велика ствар”,
док су још 32 пакетића са играчкама донирали наши суграђани.
Новогодишњи поклони које су
припремили ученици ОШ „Гоце
Делчев” из Јабуке биће подељени
малишанима смештеним на Дечјем одељењу Опште болнице. Осим
тога, хуманитарни пакети хране,
такође прикупљени у акцији „Лидла” коју су наши суграђани подржали, биће подељени социјално
угроженим члановима удружења
особа са инвалидитетом, као и мањем броју социјално угрожених
суграђана.
Четворо ученика петог и шестог
разреда из основних школа „Ђура
Јакшић” и „Васа Живковић” отпутовало је у понедељак, 23. децембра, на опоравак на Вршачки брег,
уз финансијску подршку Црвеног
крста Војводине. Деца ће тамо боравити до петка, 27. децембра, заједно са својим вршњацима из једанаест банатских општина.

ПРОБЛЕМ

Ђаци напали еДневник?
Министарство просвете, односно
његова Служба сајбер подршке, обавестило је просветне раднике у Војводини да су у претходне две седмице непознати починиоци непрестано нападали рачунарски систем
еДневника и да је циљ нападача,
по свему судећи, био да омету закључивање оцена.
Будући да овакав напад могу да
изведу и ученици који су боље упућени у информатику, спекулише
се да је овај удар на рачунаре ђачко масло. Међутим, има и оних
који тврде да су сервери Министарства просвете и везе с њима
преслаби и да једноставно не могу
да поднесу оптерећење изазвано
истовременим приступом еДневнику, што се у време закључивања
оцена редовно дешава.

ПОЧЕТАК

Добили смо лупу
Након двадесет година Србија је
добила акредитацију за лабораторију за безбедност хране и за фитосанитарну лабораторију с банком биљних гена – прошле недеље
је отворена Национална лабораторија Србије за безбедност хране у
Батајници.
Поред тога, Дирекција за националне референтне лабораторије,
у оквиру које ради Национална
лабораторија, добила је неопходне акредитације, чиме је у потпуности заокружен систем безбедности хране у Србији. Држава је
добила кровну институцију за испитивање свих врста прехрамбених производа, као и за контролу
рада осталих лабораторија. Дирекција ће моћи да контролише
све: воће, поврће, млеко, месо, семе, као и то да ли у храни има пестицида, тешких метала, ветеринарских лекова, микотоксина…
Сада ће држава моћи и да провери рад свих приватних лабораторија у земљи које се баве испитивањем квалитета хране, чиме ће
се, уколико Дирекција буде радила по закону, онемогућити сваки
вид злоупотребе.
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Поклони
које други и не примећују. Тако креирамо и стварамо поклоне драгим људима, који
добијају и део нас самих носећи у себи смисао другачијег, посебног, у ритму душе
ствараног поклона.
Дешава се да, из љубави,
моментално испуњавамо жеље најдражих, чак и када нису примерене годинама или
премашују могућности. Плаћање љубави је кратког даха.
Траје само до појаве новог
модела или боље рекламе и
Пише: Марија Достић,
све почиње изнова. Борба за
психолог
још мало купљене љубави и
Драги моји, некако се увек с изнуђене захвалности. Да ли
приближавањем празника или је то смисао даривања? Осерођендана драгих људи нађе- ћати се лоше после предатог
мо у прилици да размишља- поклона и очигледно лоше
мо о прикладним поклони- процене драге особе?
Пре него што изградимо отма. У жељи да изненадимо и
обрадујемо драге људе, деси пор према празницима и дасе да, веома често, и сами бу- ривању, треба да се изместидемо изненађени њиховом ре- мо из немилосрдног жрвња
свакодневице и
ак ци јом ка да
поново научиотворе поклон.
мо како се креKолико год
ира срцем и уз
мислили да помного љубави.
знајемо неког и
Најлепша страда смо усклади- С временом оде у
на празника је
ли жеље с мо- заборав величина
тај празнични
г у ћ н о с т и м а и тежина поклона
дух који се шиприликом купори у свакоме и
вине поклона, који добијемо,
подстиче на чивећином оста- али никада не
њење доброг и
немо, најблаже заборављамо
племенитог деречено, разочала. Сви можерани. Свако од осећај који је он
мо да с пуно љунас може да се у нама изазвао.
бави гледамо и
сети посвећенослушамо наше
сти детета прављењу честитки родитељима најдраже и да замишљамо сеили другарима. У креативном бе као узрок њихове среће. С
заносу оно уграђује сву своју временом оде у заборав велиљубав у стварање јединстве- чина и тежина поклона који
ног и непоновљивог уметнич- добијемо, али никада не заког дела надахнутог намером борављамо осећај који је он у
да усрећи вољене. Има много нама изазвао. Лепа реч, осмех,
нас који остајемо детињасти загрљај, поклон с личним пеу најлепшем смислу. Не тре- чатом дародавца су нешто што
ба дозволити да мреже свако- на себи никада неће имати
дневних морања или „тако- прашину заборава.
Бити узрок нечијој срећи
требања” покрију и засене ентузијазам стварања и прона- је непроцењиво, а на вама је,
лажења смисла у ситницама као и увек, да то проверите.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Акне као животни
пратилац

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Иако акне јесу највећи проблем пубертетлија, често се јављају и касније током свих
животних циклуса. Много је
узрочника који на то утичу,
али је основни разлог прекомеран рад лојних жлезда и
хормона. До шесте године живота детета лојне жлезде нису
активне, али са уласком у пубертет оне се буде и почињу
прекомерно да луче лој. На
тај начин зачепљују канале и
стварају митесере, који услед
повећаног присуства бактерије propionibacterium acnes прерастају у упално стање.
Лекари углавном преписују пре па ра те на ба зи

Страну
припремила
Драгана

Кожан

антибиотика тетрациклинске
групе, ретиноиде или антиандрогене хормоне. Козметичари се, при лечењу акни, служе воћним киселинама, азелаинском киселином, клиндамицином, салицилном киселином и обавезним хигијенским третманом лица. Редовним чишћењем коже уклања се претерани липидни слој
и спречава зачепљење отвора
фоликула и стварање нових
митесера. Локално се често
примењују раствори, креме
или гелови с ретиноинском
киселином, која делује кератолитички, док бензоил пероксид и азелаинска киселина делују кератолитички, али
и антибактеријски.
Салицилна и азелаинска
киселина су се издвојиле као
најбоље у борби против акни.
Салицилна киселина делује
тако што повећава количину
влаге у кожи и раствара мртве ћелије коже како би отчепила запушене поре. Азелаинска киселина смањује стварање комедона, али и врши
њихову екстракцију.
Од биљних препарата антиинфламаторне биљке су камилица, невен, алоја и сладић. Емолијентне биљке су
бели слез, црни слез, чија семе, ланено семе и овас, а за
регенерацију су добри гавез,
центела и ехинацеа. Од ових
биљака можете направити маске тако што ћете их самлети
у млину за кафу и прелити
малом количином воде.

Петак, 27. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРАЗНИЧНИ БОНТОН: КАКО ДА НЕ ПРЕТЕРАТЕ СА ИЋЕМ И ПИЋЕМ

ДАН ЈЕ ТМУРАН, ЈА МАМУРАН,
НЕМОЈ, СРЕЋО, НЕМОЈ ДАНАС...
Период од Светог Николе до
српске Нове године време је
када многи од нас за трпезом
изгубе кочнице. Не можемо да
одолимо укусним ђаконијама
које нас маме са свих страна,
без обзира на то да ли смо код
куће или у гостима. Уносимо
тако гомиле хране, а неретко
их обилато „заливамо” разноразним нездравим соковима
или пак алкохолом. Након вишедневне тортуре над сопственим организмом здравствене
тегобе тешко да ће изостати. И
у овом случају паметније је
спречити него лечити.
Уколико и вас ово доба године
асоцира на пробавне тегобе,
мучнину, главобољу и друге
симптоме прекомерног конзумирања алкохола и хране, право је време да се подсетите неких важних правила понашања за празничном трпезом. Будете ли их се придржавали,
бићете и те како захвални сами себи.
Док други након веселе и
алкохолом обојене ноћи буду
уздисали и држали се за главу
и надувени стомак, ви ћете у
себи ликовати што сте се ове
године поштедели таквих мука. А тајна је у само мало самоконтроле.

Најчешће грешке
Да бисте могли да уживате у
празничној трпези у касним
поподневним или вечерњим сатима, важно је да не прескачете оброке. Сигурно вам се већ
десило да у госте кренете гладни. Све се вероватно завршило
тако што сте унели далеко више хране него што би то био
случај да сте јели током дана.

ТРИК СА
АК ТИВ НИМ УГЉЕМ
Један од начина да спречите мамурлук и „сакупите” вишак алкохола из свог
желуца јесу таблете медицинског (активног) угља,
које можете да набавите у
апотеци без рецепта.
Добро је имати их при
руци у овим празничним
данима. Користите их непосредно пре славља или
пре него што одете на спавање после веселе ноћи.
„Једите полако и добро сажваћите сваки залогај. Када
једемо брзо, не само да унесемо већу количину хране, већ
се оно што смо појели не припреми добро за процес варења, те су стога и тего бе
из ве сни је.
Определите се или
за пред је ло
или
за
главно
ј е л о .
Уколико
бисте
ипак да
пробате
од све га
помало,
онда нај-

пре сложите на тањир све што
бисте појели, водећи рачуна о
томе да га не препуните. Једна чаша црног вина је сасвим
довољна да наздравите за почетак нове године. Не зали-

Пијте пуно воде или воћних сокова, како бисте спречили дехидратацију. Посебно
се препоручују мешавина лимуна, меда и воде и млак неза сла ђен чај од ка ми ли це.

Најпоузданији лек против мамурлука
је избегавање алкохола

НЕ ВО ЗИ
АКО ПИ ЈЕШ
Новогодишња ноћ не би се
звала „најлуђа” да је за њу
карактеристична појачана
самоконтрола код већине
људи. Стога је можда излишно делити савете о
штетности
прекомерног
конзумирања алкохола током славља.
Ипак, један важан савет свакако нећемо заборавити: ако планирате да
пијете, на прославу немојте ићи колима. Такси
ће вас коштати много мање од било ког, па и најмањег проблема који можете направити ако будете возили под дејством
алкохола.

вајте сваки залогај течношћу Обавезно једите, чак и ако не
– вода се пије између оброка. осећате глад или вам је мука.
Како се слаткиши обично слу- Конзумирајте благу храну, као
што су двопек и кекс,
же тек после поноћи,
како бисте повећауместо торте, заслали ниво шећера
ди те се воћ ном
ТРО ВА ЊЕ
Претеривање
у крви и смисалатом у коју
АЛ
КО ХО ЛОМ
у јелу и пићу је
ри ли же лу нећете додати
Претерана конзумација алдац. Након
ни шећер ни
посебно опасно за
је
ла
мо
же
шлаг”, савеко
хола понекад може дохроничне болеснике, пре
те узе ти
ту ју струч вести до тровања, што је
свега
за
дијабетичаре,
таблету
њаци са Иннајчешће стање опасно по
бубрежне болеснике и за
аце тил са сти ту та за
живот.
лицилне
јавно здраособе које имају камен у
Хитно позовите лекара
киселине
вље Ср би је
жучној кеси, повишен
уколико особа која је препротив гла„Др Ми лан
крвни притисак или
во бо ље. Из Јовановић
више попила има следеће
масноће у крви.
бегавајте параБатут”.
симптоме: збуњеност, ,
цетамол и црну
споро дисање (мање од
Шта је мамурлук
кафу. Симптоме ће
осам удисаја у минути),
ублажити и витамини
Ако нисте успели да се
неправилно дисање (више
контролишете и попили сте Ц и Б6. Ако осећате мучнину,
од десет секунди између
превише током новогодишње поједите мало бистре супе. Соудисаја), плаво обојену
ноћи, онда ћете се наредног ју- да бикарбона ће такође успетра готово сигурно пробудити шно смирити желудац. Најбоили бледу кожу, (хипотерљи лек за мамурлук је – времамурни.
мија), несвестицу.
Лекари објашњавају да до ма- ме. Стога се најпре добро наАко сумњате да неко
мурлука долази пре свега због спавајте. Препоручују се и тоима
тровање алкохолом,
тога што је алкохол диуретик. пла купка и масажа, а сауну
чак и ако не видите клаТо значи да ћете током конзу- треба заобићи у широком лусичне симптоме, тражите
мације жестоких пића учестало ку. Препородиће вас и физичићи у тоалет. Губитак течности ка активност у виду гимнастимедицинску помоћ!
довешће до дехидратације и ето ке или шетње.
ускоро симптома мамурлука:
болеће вас глава, бићете жедни,
ШТО ТАМНИЈЕ ПИЋЕ, ТО ВЕЋЕ ТЕГОБЕ
вртеће вам се у глави, а уста ће
вам бити сува. Поред тога, алИскуство је показало да ће симптоми мамурлука бити изракохол може смањити ниво шеженији ако сте конзумирали тамније обојена алкохолна пићера у крви, због чега ћете се
ћа. Често таква пића садрже велику количину конгенера –
осећати слабо и исцрпљено.
органских једињења и нечистоћа које настају током произУ зависности од тога шта сте
водње алкохола и утичу на боју и укус пића.
пили и колико сте попили претходне ноћи, могло би се десиПића с високим садржајем конгенера су: бурбон, текила,
ти да осетите и главобољу и
ракија, тамна пива и пива с високим садржајем алкохола,
болове у мишићима, мучнину
те црно вино.
и бол у стомаку, , повећану осетљивост на светлост и звук, смањену способност концентрациЗЕЛЕНА АПОТЕКА
је, поремећај расположења (депресију, анксиозност или раздражљивост) и .

Ублажите симптоме
Ако сте се пробудили с мамурлуком,
ево неколико
практичних
савета
који ће
ублажити симптоме.

ПО СЛЕ ПО СТА – „БЕ ЛИ МРС”!
Особе које посте морају да буду опрезне, јер као што ни
прелазак на посну храну не треба да буде нагао, тако и поновно увођење намирница које током поста нисмо јели треба да буде постепено.
Првих дана по престанку поста, тврде стручњаци са Института „Батут”, треба користити пре свега такозвани „бели мрс”:
препоручују се млад бели сир, чаша јогурта или кисело млеко, као и посна меса – пре свега пилетина или ћуретина. Наравно, важне су и количине хране, па ни у том погледу не
треба претеривати.

Кисели купус – краљ
празничне трпезе
Намирница која током празника

обавезно треба да се нађе на вашој
трпези свакако је кисели купус, како због својих нутритивних, тако и
због лековитих својстава.
Кисели купус освежава и делује
позитивно на ваше расположење,
организам чини отпорним на стрес,
активира размену материја у мозгу и нервима, стимулише рад ћелија, доприноси изградњи костију, смањује холестерол, а повољно делује и против неких врста рака. Ова храна је богата и пробиотичким културама, па је због тога пожељна у лечењу болести проузрокованих
дисбалансом цревне флоре, посебно након терапије антибиотицима
или хемотерапије. Управо зато салата од киселог купуса представља
савршен баланс уз гурманлуке с каквима умемо да претерамо ових
дана. Због чињенице да јача имунитет, кисели купус се посебно препоручује старијим особама, онима са ослабљеним имунитетом и деци.
Ако вам је досадило да салату од киселог купуса припремате на уобичајени начин, можете направити ову необичну варијанту. Помешајте 250 г киселог купуса с једном јабуком, две кашике сувог грожђа
или брусница и кашичицом маслиновог уља. Салати можете додати и
неки од зачина који највише волите: пржени сусам, семенке сунцокрета, алеву паприку, ким, бели лук, црни лук, цимет или ловор.
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КАКО СУ СЕ НЕКАДА ЧЕКАЛЕ НОВЕ ГОДИНЕ

Било је више оптимизма, дружења и хумора
током тих новогодишњих ноћи никада није било досадно
него ми је било посебно драго
због тога што се увек у програм јављало доста усамљених
људи. Захваљивали су ми на
томе што сам допринео да им
буде лепо током новогодишње
ноћи и што уопште нису мислили на то да су сами – додао
је Ђека.

Нова година – један од
омиљених празника

Новогодишња ноћ у Џез клубу 1978.

За некадашње дочеке
нас везују
носталгичне успомене
Док одбројавамо последње дане
и сате године која остаје за нама, подвлачимо црту, сводимо
рачуне и полако се припремамо
за дочек нове године. Сећамо се
како је у свему томе некада било много више оптимизма, ишчекивања и притајене наде да
ће током наредних 365 дана све
бити много боље и другачије.
Коме нису у најлепшој успомени остали породични ритуали попут кићења јелке, отварања поклона, праћења „Новогодишњег концерта” Бечке
филхармоније и пољубаца у
поноћ с најдражима?

Данас звуче нестварно подаци да су продавци у Панчеву
некада продавали највише телевизора уочи новогодишњих
празника, да су се у то време у
трговинама у огромним количинама куповали хлеб, месо и
пиће, да су поштари муку мучили око тога како да на време
доставе све новогодишње честитке, а да су се панчевачки
трговци просто утркивали у
томе ко ће лепше да украси
излоге.

Најважнији су били добро
друштво и зезање
– Некада је све то око нових
година било много лепше и
магичније. Најважније је било
да се за дочек окупи добро друштво и да буде доста хумора и

шале, а све остало је било мање битно – истиче наш суграђанин Бранислав Ђековић Ђека, који је био главни организатор програма за двадесет пет
дочека нове године.
Био је најзаслужнији за дочеке у Џез клубу, „Рафинерцу”, Студентском и у Видеотеци хотела „Тамиш”, познатим
местима у Панчеву на којима
су свирали градски бендови.
Према његовим речима, свако
од гостију је доносио колико је
могао хране и пића од куће,
није било инцидената и туча, а
припреме за те догађаје су почињале и по два месеца
унапред.
– Најлепше ми је било када
би ми после тога на улици прилазили непознати људи и

говорили да су упознали своје
будуће супруге на једном од
дочека које сам ја организовао
и да су им прилазили захваљујући песмама за плес које сам
пуштао – присећа се Ђека.

Радио је био спас
за усамљене
Према његовим речима, за „најлуђе” ноћи га везује и то што је
петнаест новогодишњих дочека провео водећи контакт-програме на Радио Панчеву.
Објаснио је да му је то било
много лепо искуство, јер се та
градска станица чула, поред
Панчева, у целом Београду и у
већем делу Србије.
– У тим контакт-програмима било је увек доста хумора и
добре музике. Не само да ми

Новогодишњи дочеци су остали у лепој успомени и нашим
суграђанима глумцу Мирославу Жужићу и редитељу Ивану
Ракиџићу. Према њиховим речима, Нова година им је некада била један од најомиљенијих празника, уз Дан републике (због свињокоља) и Први мај
(због уранака и излета с пријатељима у природу).
Они се присећају да су нове
године за старије Панчевце некада организоване у хотелу
„Еспланада” (касније „Слобода”), уз томболу и музику Боре
Спужића Кваке и Предрага
Живковића Тозовца. С друге
стране, место предновогодишњих окупљања млађих Панчеваца годинама је био „Атеље
младих”.
Тако се звао панчевачки
драмски студио који је био средиште свих културних дешавања у граду и расадник талената, од којих су многи касније уписали глуму и режију на
Академији у Београду.
– Ниједан дочек није прошао без свирке оркестра „Комете”, одличне организације
Милета Ђорђевића, куваног
вина тетка Славке, домаћице
„Атељеа”, прасећег печења и
друге хране у изобиљу, огромних количина алкохола и, да

тако кажем, позитивног лудила. Рецимо, током једног новогодишњег дочека неко је у
једном тренутку приметио да
с нама није наш драги пријатељ, сада покојни, Драгутин
Илкић Бирта. Како нам је те
вечери свирао цигански оркестар, неко је предложио да сви
ми присутни колико нас је тада било заједно с циганским
оркестром одемо код Илкића
кући и да му на лицу места честитамо Нову годину. То смо и
урадили, ушли смо му у стан
све с Циганима, а његова жена
само што се није шлогирала
када је отворила врата и када
нас је угледала – присетио се
Ракиџић.

У једном дану Деда Мраз
двадесет пута
Жужић је рекао да се радо сећа и тога да је некада био председник Удружења Деда Мразова у Београду и да је само у
једном дану, током једног 31.
децембра, одиграо двадесет
представа, поделио поклоне и
разговарао са 10.000 дечака и
девојчица! Каже да се и данданас сећа текста који је тада
рецитовао: „Преко пустих хладних страна јездио сам много
дана. Прво бејах код Ескима, а
њима никад није зима. Тамо
код њих на санти леда танго
игра бели меда. Са огромном
једном правом поларнога мора кравом”.
Према његовим речима, време до седамдесетих година прошлог века било је најлепше и
најведрије у послератној историји Панчева, а посебно место
у тим сећањима имају дочеци
нових година. То је, како је нагласио Жужић, нешто што остаје за цео живот и што се никада
не заборавља.
М. Глигорић

КО ЋЕ РАДИТИ У НОВОГОДИШЊОЈ НОЋИ

Специјална трећа смена
Новогодишња ноћ је за већину
нас ноћ радосног породичног
окупљања, време песме и игре,
једноставно – ноћ забаве, а наредно јутро обележено је устајањем у подне и настављањем празновања уз богату трпезу. Има,
међутим, оних који ће тренутак
смене година дочекати на радном месту. Па да их се сетимо у
ово претпразнично време, пошто
ћемо их у новогодишњој ноћи,
као и увек до сада, заборавити.

до следеће године, радила сам
и раније за Нову годину. Не
пада ми тешко, напротив, волим еуфорију у локалу тада,
ону посебну атмосферу која завлада... Окупи се фантастична
екипа, а поред сталних гостију, ту ће нову годину чекати и
део мојих пријатеља, па ће све
имати карактер дружења. Наравно, у поноћ неће изостати

Конобарица
Неки међу нама ће поноћ између 31. децембра 2019. и 1.
јануара 2020. дочекати на радном месту зато што морају. Просто, „закачи” их смена на послу који је такав да не може да
се прекида, у којем су дежурства непрекидна. А неки, опет,
одлуку да раде у новогодишњој
ноћи доносе сами, јер им се исплати. У „најлуђој” ноћи су најтраженији конобари, промотери, продавци, фотографи...

честитке, ни њихове, ни од послодавца и колега... Осим тога, и мој вереник тада ради
ноћну смену, па ништа не пропуштам – каже Јована.

Рад по сменама

Јована Јашановић (26) техничар је заштите животне средине, али повремено ради и као
конобарица у једном кафићу.
Тако ће бити и у новогодишњој
ноћи, када ће бити део десеточлане угоститељске екипе.
– Није ми први пут да 31. децембра почнем смену која траје

Марко Ћирковић (27) запослен
је у једној панчевачкој фабрици у јужној зони као оператер.
Производни процес током године се не прекида, а на његовој позицији се ради у три смене. Није одушевљен што ће у
„најлуђој” ноћи бити на радном месту, али свестан је да
му је посао такав и да неко мора да ради – он или неко од
његових колега. Распоред се
прави на почетку године, па
како коме падну радни и нерадни дани.
– За скоро три године, колико сам на овом послу, никад ми
није запало дежурство за државни празник. Али од колега

сам чуо да је смена у новогодишњој ноћи као и свака друга,
обична трећа смена, да се ради
регуларно и с подједнаком пажњом. У поноћ ћу разменити
срдачне честитке с колегама који ће бити на својим радним
местима као и ја – каже Марко.
Кад кроз прозор у поноћ буде видео одсјаје ватромета и
кад запуцају петарде, највише
ће му, каже, недостајати
вереница.
– Да не радим на Нову годину, отпутовали бисмо некуд.
Али шта је – ту је. Природа
мог посла је таква да не можемо да бирамо. Иако и њој смета што нећемо бити заједно,
разуме шта је сменски рад. Ништа зато, следећа Нова година
је „наша” – смеши се Марко
док прича.

Музичар
Иза Миљана Недића (33) из
Старчева до сада је петнаест
радних новогодишњих ноћи!
Код самоуког гитаристе све је
почело из љубави према музици, да би се с временом претворило у озбиљну професију.
– Овим послом се бавим заиста дуго. Волим да на дочеку
нове године с колегама, који
су ми и добри пријатељи, развеселим људе, да им подигнем

расположење и учиним да се
лепо осећају. А кад више не
будем осећао и размишљао тако, кад ми свирка не буде представљала задовољство, престаћу да се бавим овим послом –
прича Миљан за „Панчевац”.
Новогодишњи наступ је за
њега, у суштини, као и свака
друга свирка уживо, само је публика мало еуфоричнија, објашњава, и додаје да ће му, кад
се казаљке поклопе, срећу у
2020. години пожелети колеге
на бини и пријатељи који у оваквим приликама дођу да буду
с њим.
Чланови породице послаће
му СМС поруку, а честитаће
му кад ујутру дође кући.
– Они имају разумевања за
то што радим и знају и да се
рад у новогодишњој ноћи додатно плаћа. А бићемо заједно
током остатка празника – каже Миљан и уз осмех додаје да
није тешко радити целе ноћи
кад знате да ћете се наредна
два дана одмарати.

Вече као и свако друго
Горан Петровић (35) дипломирани је инжењер рачунарске
технике, а у слободно време
свира гитару. Од 2009. године
ради као менаџер у једном клубу и од тада му је свака Нова

година иста и сваку дочекује
на послу.
– Није ми проблем да радим за дочек, јер Нову годину
не доживљавам као неки посебан дан у свом животу. Довољно ми је то што сам на месту које волим и што су ту моји пријатељи, а узмем и додатни динар. Дуго сам са овом
екипом и помажем им у свему што је потребно. Да ли је
то цепање карата, одржавање
реда и брига за безбедност гостију, намештање тонске опреме, брига о техникалијама...
свеједно ми је. Једино још нисам радио као конобар и шанкер, нити намеравам – каже
кроз смех Горан.
У том клубу ће у „најлуђој”
ноћи бити деветоро запослених, али и неки чланови њихових породица, што ће допринети „фамилијарном” карактеру вечери.

– Мени је важно што ће ми
Нову годину честитати моја девојка, колеге с посла и други
људи с којима сам у свакодневном контакту, а не где се то
дешава – објашњава он.

Радник у Рафинерији
У сваком постројењу и сваком
блоку Рафинерије нафте Панчево дежурне екипе 365 дана у

години брину да цео систем
ради стабилно.
Техничар за заштиту животне средине Андрија Идворјан
(27) из Глогоња свестан је да не
могу сви у новогодишњој ноћи
да ударе бригу на весеље, већ
да неко мора да настави да се
понаша одговорно. Раније му је
Нова година била посебан празник, а сада је, каже, прилично
равнодушан, па му ни дежурство 31. децембра увече не пада тешко. Тим пре што му је
ово прво откако се запослио.

– Пред почетак 2020. године немам никакав посебан осећај, па ми дочек није битан.
Не смета ми што сам на послу.
Честитаће ми колеге и шефови, и ја њима... – каже нам Андрија, уз кога ће на постројењу
бити још шесторица колега.
Сви они биће додатно плаћени
за рад током празника.
Сетимо се свих ових наших
суграђана у „најлуђој” ноћи. И
пожелимо им, ако се сетимо,
срећну нову 2020. годину. Али и
свима осталима који ће тада бити на својим раднима местима
због нас: пекарима, кондуктерима и возачима, дежурнима у комуналним службама и дежурним тимовима ватрогасаца, полиције и Службе за хитну медицинску помоћ.
Ј. Катана

8

ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Како да јелци
продужите живот
Неколико наших суграђана обратило
нам се с питањем где могу да купе
новогодишњу јелку с кореном, како
да је негују и на који начин је после
могу исправно посадити. Једна читатељка питала је и шта може да учини
с јелком коју нема где да засади после празника.
Одговоре на сва та питања имају у
ЈКП-у „Зеленило”, будући да то предузеће и ове године организује акцију
„Спасите новогодишњу јелку – купите
је с кореном”. Акција куповине јелки
почела је 20. децембра, на штанду
ЈКП-а „Зеленило” на Зеленој пијаци, а могућност да купе јелку по
повољним ценама сви заинтересовани ће имати до уторка, 31.
децембра. Штанд ће радити
радним данима и у суботу од
8 до 16 сати, а у недељу од 8
до 13 сати.
Цене јелки зависе од
висине. Оне високе до
једног метра коштају 900
динара, од једног до једног и по метра 1.300
динара, од једног и
по до два метра
1.800 динара, а од
два до три метра
2.500 динара.
Саксија кошта
800 динара.
Ако желите да купите јелку с
бусеном, а немате

где да је засадите, можете да је вратите ЈКП-у „Зеленило” односно да је
поклоните свом граду и да на тај начин оплемените неку од градских зелених површина. Враћање јелки предвиђено је за период од 13. до 17. јануара, од 8 до 16 сати. Довољно је да
позовете екипу „Зеленила”, која ће
доћи на вашу адресу да преузме јелку
и посади је како би она наставила
свој живот. Бројеви телефона „Зеленила” су 377-904, 377-906 и 377-908.
Да би јелка у добром стању провела празнике с вама и сачекала
време да се поново нађе у природи, потребно је да је чувате даље
од извора топлоте, да јој не сечете врх и да је заливате дватри пута недељно. Немојте
орошавати јелку ако је
украшена
електричним
сијалицама.
Ако желите да сами посадите јелку, изнесите је
напоље. С првим топлијим данима садницу можете усадити у припремљену јаму, у коју треба да додате
по једну лопату стајског ђубрива и
растресите земље и једну до
две лопате песка. Након
садње обавезно заливајте
јелку.

Петак, 27. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН „НОВОГОДИШЊИ БАЗАР”

ДУХ ПРАЗНИКА У СРЦУ ГРАДА
Традиционални, девети „Новогодишњи базар” одржан је у нашем граду протеклог викенда, од 20. до 22.
децембра.
На платоу испред Градске управе
представио се велики број локалних
произвођача, па су наши суграђани
имали прилику да на једном месту
набаве све што им је потребно за
организацију новогодишње прославе, да купе поклоне, али и да ужи-

вају у пратећим забавним програмима. Понуда је заиста била сјајна,
а на тезгама су се могле наћи укусне слатке и слане ђаконије, разна
пића, козметика и оригиналне и с
љубављу начињене рукотворине –
укра си, че стит ке, на кит, оде ћа и
играчке, углавном по приступачним
ценама. По доброј посети дало би се
закључити да наши суграђани заиста воле ову манифестацију.

Током сва три дана трајања базара
у холу Градске управе реализоване
су новогодишње радионице, а посетиоци под шатором уживали су у изузетно богатом програму на коме су
се представили фолклораши, мажореткиње, тамбураши, плесачи, хор,
мађионичар и многи други. Није изостала ни новогодишња томбола, а
најрадије виђен гост базара био је ко
други него – Деда Мраз.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Мини-тест: проверите
колико сте лоша особа
Новогодишњим и божићним празницима не радују се сви. За наше кућне
љубимце, поготово псе и мачке, ово
доба године равно је паклу! Њихов
слух је много осетљивији од људског,
па бука петарди и ватромета не само
да их доводи у стање огромног стреса
већ им неретко иза зи ва
дуготрајна и
непоправљива оштећења
слуха.
Статистике
потврђују да
због употребе пи ро тех ничких средста ва сва ке
године од срча ног уда ра
угине преко
5.000 па са.
По што пси
нису навикли на те звуке и светлосне
ефекте, они у њима изазивају велики
страх, због чега се често може видети
да животиња дрхти, покушава да се
сакрије или чак и побегне од власника. Велики број љубимаца тако настра да у са о бра ћа ју или про сто

нестане када се од страха и панике од
пуцања отргне с повоца или прескочи ограду дворишта не би ли побегао
од буке.
Још један велики проблем, подсећају ветеринари, представљају физичке повреде. Пси често помисле да је
ба че на пе тарда играчка и по ју ре
да је ухвате,
па тако задобију озбиљне
озле де њу шке и очију.
Често оне буду и смртоно сне. На равно, поред
паса и мачака, на исти
на чин
су
угро же не и
друге животиње, попут кунића, морских прасића, птица и других.
Стога, пре но што баците петарду,
запитајте се да ли сте заиста толико
лоша особа да сте спремни да њоме
повредите или убијете друго живо биће. Јесте ли?

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ШАЉЕТЕ ЧЕСТИТКЕ?

Све су променили СМС и „Фејсбук”

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

У суботу без струје
цела Скробара
Како најављују у „Електровојводини”,
због планираних радова, у
суботу, 28. децембра, без струје ће,
од 9 до 13 сати, бити цело
на се ље Скро бара.
У понедељак,
30. децембра, од
10 до 11 сати,
струје неће имати део

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Ули це

Светозара Шемића од
Синђелићеве до
Улице Стевана
Шупљикца.
У „Електровојводини” кажу да ће, ако
буде временских не при ли ка, ра до ви
би ти от ка за ни, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова напаја ње ко ри сни ка би ти
укључено пре планираног времена.
Друга искључења у нашем граду
током овог, претпразничног периода
засад нису планирана.

С. ЂОРЂЕВ

Д. ЛЕЧИЋ

Слање честитки за Нову годину и Божић деценијама је представљало посебан знак пажње, који ништа није
могло да замени. А онда, с појавом
нових технологија, ова навика је код
многих нестала. Иако се поруке на
интернету губе, док честитка остаје
дуго у нашем дому, многи се данас
одлучују за честитање путем друштвених мрежа и мобилних телефона.
СВЕТЛАНА ЂОРЂЕВ, домаћица:
– Честитке шаљемо само у иностранство. Сада се комуникација одвија путем „Фејсбука”, „Месинџера”
и „Вајбера”. Прошло је толико времена од када сам некоме написала писмо да се тога више не сећам.
ДРАГАН ЛЕЧИЋ, пензионер:
– Не само да шаљем честитке већ и
даље пишем писма. Широј фамилији, ужој породици... Врло се радујем

М. ЧУРИЋ

Н. РЕМЕЉЕЈ

кад добијем одговор и честитку. Повод за писање ми нису празници, шаљем пошту током целе године. Уочи
Нове године редовно честитамо једни другима слањем разгледница. Као
некад у добра стара времена.
МИЛКА ЧУРИЋ, председница
Удружења жена „Сосе”:
– Престали смо да шаљемо честитке. Приклонили смо се новој технологији и интернету. Идемо краћим
путем. Угледамо се на млађе генерације. Давно сам написала једно љубавно писмо (смех). Празнике честитам путем „Фејсбука”.
НАТАША РЕМЕЉЕЈ,
медицинска сестра:
– Искрено, не шаљем честитке. У
последњих пет година сигурно нисам
послала ниједну. Користим телефон
да се чујем с људима, да их питам ка-

М. ШИЦ

Н. ТУЦАКОВ

ко су и да им пожелим успешну нову
годину. Комуницирање путем пошиљки јесте лепо, има „душу”, али некако
је ово ново време све променило.
МАРКО ШИЦ, пчелар:
– Слање поште је по мом мишљењу
изумрло. Једино деца некад купе честитку за рођендан. Ми старији тешко да шаљемо писма. Превазишли
смо то. Прослеђујемо СМС, ММС или
се поздрављамо преко друштвених
мрежа.
НЕНАД ТУЦАКОВ, рачуновођа:
– Писане честитке не шаљем. Пожелим срећне празнике драгим људима, али путем електронске поште.
Можда и преко друштвених мрежа,
али више користим мејл. Лепше је
било кад су се слале честитке, али
мислим да то више нико не ради.
Јелена Катана
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 27. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕДА МРАЗОВИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ХО-ХО-ХО! КО ЈЕ БИО ДОБАР ОВЕ ГОДИНЕ?
Још почетком децембра, кад се празници тек појаве на хоризонту, на
панчевачке улице изађу Деда Мразови, да децу обрадују поклонима и
оставе им заједничке фотографије за
успомену. Сваки од њих је посебан,
али им је заједничко то што деца за
сваког верују да је прави...

магија била комплетна. Није довољно навући костим, мораш цео да уђеш
у улогу, јер једино тако можеш да делујеш искрено. Деца осете неискреног Деда Мраза. Чим ставиш браду и
изађеш на сцену, мораш да знаш да
излазиш пред најзахтевнију публику,
пред децу! – уверен је Бранко.

Повратак у детињство
Прави он

Небојша Марковић
– Кад обучем костим, као да се све
промени. Тек онда постајем прави ја
– закључује Игор.

Вера у магију
Деда Мраз Небојша Марковић (59)
фотограф је, а пре десетак година први пут се маскирао у црвено одело и
ставио браду.
– Овај посао је уживанција! С децом је милина радити. Посебно уживам од када имам унучиће, а веровали или не, пред њима имам и највећу
трему – прича нам Небојша.
Каже да деца, кад су поклони у питању, имају безграничну машту и свашта траже – од жаба до играчака из
цртаних филмова...
– Кад сам у костиму, ја се заиста
осећам као Деда Мраз. Убедим себе у

Игор Кривокућа
то, али ми буде жао што нисам тако
моћан да сваком детету испуним жељу – каже Небојша.
Закључио је да већина деце верује
у Деда Мраза и да то зависи од окружења у којем расту, од родитеља и
осталих чланова породице.
– Ја сам у веровао да он постоји све
до мог шестог разреда, а сад ми неки
четворогодишњаци кажу да нисам
прави! А опет, има и десетогодишњака који ми с пуним по ве ре њем
шапућу шта би волели да добију за
празнике – прича.
Небојшу позивају и у породице, да
тамо подели пакетиће деци, и он се
труди да сваки такав догађај обавије празничном магијом. Између осталог, пита децу да
ли су била добра и
од сваког малишана тражи да одрецитује неку песмицу, или уради нешто слично, да би
заслужио пакетић.
Фото: Зоран Јованов Трса

Деца често имају невероватне жеље које саопштавају Деда Мразу. И у
Игоровом послу је било свега и свачега, али је на њега најјачи утисак
ипак оставила једна беба.
– Она још није проговорила, али
ми се невероватно обрадовала! Просто, осетила је моју енергију – каже
Игор.
За њега је, док се бави овим послом, сваки дан нова авантура.

Синиша Златић

Радост на лицу
Деда Мраз Синиша Зла тић (53)
дружи се с децом
већ тридесет година. Костим, браду
и косу је наследио
од оца, ко ји је
новогодишње паке ти ће де лио у

фабрици обуће. Касније је набавио
други, модернији, из Немачке...
– Прво сам делио пакетиће деци
својих пријатеља и при томе схватио
да и сам уживам у њиховом весељу.
Посао није лак, ма како то изгледало
са стране, и представља велики изазов, јер има деце која неће да сарађују.
Нека се и уплаше,
па треба доста труда да их анимирам
да би прихватили
игру
–
при ча
Синиша.
Кад се деца уплаше Деда Мраза, Синиша замоли родитеље да рециту ју
уместо њих, да би
се ослободила, или
ако одбијају да се
сликају, слика се с
мамом и татом, како би њихов потомци разбили страх.
– Де цу ко ја се
плаше Деда Мраза
не треба силити на
дружење с њим, јер
то са мо по ве ћа ва
проблем – каже он.
А кад су де ца
опуштена, то буде
права журка с Деда
Мразом. Многи зову Синишу и на рођендане, кад падају око Нове године, и он тада уручује
и рођенданске поклоне и слављеничку торту.
– Уживам у оном тренутку кад ме
деца први пут угледају и кад им се
лица озаре што виде Деда Мраза –
закључује Синиша.

Деда Мраз Драган Зафировић каже
да има негде између шездесет и триста шест година. Као Деда Мраз ради
скоро четрдесет година и убеђен је да
онај ко се тим послом бави, мора да
буде прави пример деци. Између осталог, не треба да пије и пуши и мора
да буде фин. Прави-правцати Деда
Мраз из бајке.
– Ја јесам прави-правцати! Месец
дана пре празника почињем да се припремам, онда месец дана радим, после тога скоро исто толико одвикавам
се од своје омиљене улоге. Волим да
сам Деда Мраз, јер се, док сам у костиму, враћам у детињство. Гледам децу кроз себе и трудим се да им угодим
у свему што могу. Спреман сам чак и
на лудорије – каже уз осмех Драган.

Почетком
два де се тог
ве ка ши па рица Сунђа,
обожавана
кћи сакатог
ри ба ра, за љубљује се у
бо га тог не знан ца на
морској обали близу њеног до ма у
Ко ре ји. Он
јој обећава читав свет, али кад
она открије да је трудна – и да је
њен љубавник ожењен – одбија да
бу де ку пље на. Уме сто то га,
прихвата брачну понуду од благог, болешљивог свештеника који
пролази туда на свом путу у Јапан. Али њена одлука да напусти
кућу и одбије моћног оца свог
сина започиње драматичну сагу
која ће се у одјецима разлити кроз
генерације.
Два читаоца који до 8. јануара, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Када сте ви направили судбински
преокрет у животу?”, наградићемо
по једном књигом. Одговоре ћемо
објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Не брини,
опусти се”
Попи О’Нил

Бранко Драгојевић
Деца му данас више траже материјалне ствари – телефоне, таблете..., а
раније су предмет дечјих жеља углавном били слаткиши.
– Пре је све било много скромније и
искреније. Чини ми се да свет не иде
баш у добром правцу, али важно је да
деца ипак и даље верују – каже он.

Овај практич ни во дич ком бинује
проверене
ког ни тив но-бихевиоралне методе и једноставне
активности
које помажу вашем
малишану
да преброди анксиозност. Намењен је деци узраста од седам до једанаест година, јер се у тим годинама догађа много тога што може
да утиче на дететов даљи емоционални развој.
Два читаоца који до 8. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Како успевате да пребродите анксиозност?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.

Фото: Горан Николић

Деда Мраз Игор Кривокућа (44) први
пут се у овој улози нашао пре двадесет година. Његова бивша супруга својевремено је пожелела да вежбаче у
свом фитнес- центру обрадује Деда
Мразом, али – у складу с филозофијом своје фирме – мршавим! Избор је
пао на Игора.
– Имам две ћерке, па сам пожелео
да будем и њихов Деда Мраз. Зато
сам сашио црвено одело и купио маску, а све после тога је историја. Сада
радим и за „Панчевачки карневал”,
где правим маске и дизајнирам бину,
а статирам у серијама и филмовима,
и играм фолклор... – каже Игор.
Он је после осамнаест година напустио сигуран посао у јужној зони и
потпуно се посветио креативним пословима. Сада сарађује са Симоном
Станковић, која води Глумионицу у
„Марекс центру” у Јабуци; у новогодишњој представи глуми, наравно,
Деда Мраза.
– Делић ове представе је неко поставио на интернет и од тада телефон
не престаје да нам звони. Зову нас из
државних фирми, да се појавимо на
њиховим доделама пакетића за децу
запослених, али ми се често појављујемо и на хуманитарним приредбама
– прича он.

„Пачинко”
Мин Ђин Ли

Драган Зафировић
Писмо са жељама
Деда Мраз Бранко Драгојевић (50)
дели пакетиће деци већ пету годину.
Он ужива у искреним дечјим емоцијама. Најчешће се осмехују, каже, али
буде ту и понека суза.
– Деца ми шапућу на уво шта желе
за Нову годину, или доносе писмо са
списком жеља, а спремна су и да одрецитују песмицу да би заслужила
дар. Већина верује у Деда Мраза –
каже Бранко.
У послу који ради важно је бити
природан у опхођењу, али посао му
није лак: треба учинити да деца с приредбе оду срећна и задовољна.
– Радимо представе, сликамо се с
малишанима и уручујемо пакетиће –
чинимо све оно што је потребно да би

За њега су најлепши разговори с
децом.
– Из њих избијају искреност и чистота. Некада желе нешто што је јако
тешко остварити. Једна од дирљивијих ситуација ми је била баш пре неки дан – дошла је мајка са ћерком од
пет и сином од две године. Нисам
скоро видео тако лепо васпитано дете као што је она и да тако пази на
свог малог брата, то ме је разнежило
до суза. Не могу да опишем речима –
каже нам с кнедлом у грлу Драган.
Он свој посао доживљава веома
озбиљно. Некада, после дана проведеног међу децом у костиму Деда
Мраза, сан неће да му дође на очи од
силних накупљених емоција.
Мирјана Марић

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
када сте успели вером да убедите
себе да нешто можете. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:
„Сваке ноћи! Верујем да нећу
одолети садржају фрижидера и
стварно не одолим.” 064/2176...
„Прошле године сам се натерала да поверујем да ћу ове године
завршити факултет, али изгледа да
само вера није довољна.” 064/1131...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање који посао никад
не бисте радили:
„Никад не бих био тетоважер из
Аушвица.” 063/3262...
„Не бих никад била психијатар
у Србији.” 064/5217...
Д. К.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 27. децембар, 19 сати, сцена Културног центра: новогодишњи концерт. Наступају Ана Братељевић (харфа), Габриела Динић (клавир) и Иван Динић (клавир).
Субота, 28. децембар, 21 сат, Креативни културни клуб Старчево: фестивал акустичне гитаре „Гашини акорди XIV”. Звезде вечери: „Збогом Брус Ли”.
Субота, 28. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт RHCP трибјут састава под називом „Ритам
секс-и-ја”.
Понедељак, 30. децембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: Гиле („Електрични оргазам”) и „Magic Bush” изводе филмску музику и ретко свиране песме.

Тематски програм
Четвртак, 26. децембар, 19 сати, клуб „Купе”: промоција и
продаја Кораксових новогодишњих календара.
Петак, 27. децембар, 18 сати, Градска библиотека: представљање прве литургије (Св. Јована Златоустог) на ромском језику, аутора Зорана Мулића, и отварање изложбе фотографија
„Интеркултуралности” Културног центра Војводине „Милош
Црњански” из Новог Сада.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ВОЈКАНА МОРАРА

Анђели у Токију
У галерији „Seyyou” у Токију
у петак, 20. децембра, отворена је самостална изложба
слика панчевачког уметника
Војкана Морара. Изложбу је
организовао његов пријатељ
и колега сликар Кацуми Цуџи, који је своје радове представио пре две године у Панчеву. Изложба ће бити отворена до 26. јануара.
Војкан Морар је рођен 1966.
у Панчеву, а слика од 1986.
године. Минуциозном техником дочарава паралелни свет
анђела и свет оностраног. Његов богат уметнички опус прати значајан број самосталних
и групних изложби у земљи и
иностранству (Берлин, Лон-

МОЈ

дон, Париз, Братислава, Будимпешта, Токио...). Учествовао је на многим међународним манифестацијама, међу
којима су и Бијенале наивне
и мар ги нал не умет но сти,
МНМУ, Јагодина; Бијенале
минијатуре, Горњи Милановац; Октобарски салон, Панчево; Светски тријенале самоуке уметности ИНСИТА,
Братислава... Добитник је Велике награде Четрнаестог бијенала наивне и маргиналне
уметности, МНМУ, Јагодина.
Дела Војкана Морара заступљена су у бројним музејима, галеријама, као и у приватним колекцијама у земљи
и иностранству.

избор

МОЈ

Ловац на чудеса
Снежана Радивојев,
докторанткиња
медицинских наука
КЊИГА: Нисам сигурна да ли
је књига „Не можеш ме повредити” („Can’t Hurt Me”)
Дејвида Гогинса доступна на
српском језику, али вас то не
треба омести. Прича је дефинитивно за све оне који се осећају заглављени, у смислу емоција, физичког здравља, школе… Дејвид нас води прво кроз
своје мучно детињство, детаљно описујући одрастање, сиромаштво, злостављање, како
је школу завршавао на све начине осим преданим радом и
учењем. Али некако, у свој тој
тами, он проналази излаз из
тога. Проналазећи своје огледало одговорности, он постаје једина особа на свету која
је завршила тренинг „Navy
SEAL”, „Army Ranger”, као и
„Air Force Tactical Air Controller”. Он прича колико је тешко прелазити пут од дна ка
врху, али исто тако колико је
лако пасти с њега због несуочавања са својим мислима и
осећањима.
МУЗИКА: С обзиром на то да
доста свог времена проводим
у лабораторији, музика је саставни део мог посла и нешто што ме испуњава. Ритам
који ме увек пробуди и врати
ми ток мисли на жељени правац јесте онај који избија из

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 27. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СВИРАО ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР ПАНЧЕВА

„БИТЛСИ” НА ДРУГАЧИЈИ НАЧИН
Највећи хитови у
новим аранжманима
Наши суграђани су у понедељак, 23. децембра, у Културном центру имали прилику да
чују Тамбурашки оркестар Панчева, који је овог пута припремио концерт посвећен легендарној рок групи „Битлси”. Двораном су се шириле мелодије
хитова „And I Love Her”, „Help!”,
„Let It Be”, „Norwegian Wood”,
„Yesterday”, „Love Me Do”, „Hey
Jude”... А публика је уз аплаузе
и овације позивала оркестар
неколико пута на бис.
– „Битлси” су непоновљива
група, њихова музика је једноставно магија која на неки
начин увек изазове емоције
код људи. Моја идеја је била
да покажемо да на тамбурама
можемо то да изведемо, јер
смо ми веома слични акустичном саставу, само што тамбуре имају масивнији и лепши
тон. Уз Владу Јованова на перкусијама је све то добило праву

форму – рекао је Михајло Јовић, уметнички руководилац
оркестра.
Како је он објаснио, урађени
су посебни аранжмани, али су
песме свиране у оригиналним
тоналитетима.
Тамбурашки оркестар Панчева је почео да ради 2014.
године. Након дугогодишњег

педагошког и извођачког искуства професор Михајло Јовић је основао тамбурашки оркестар с циљем да негује и изводи традиционалну тамбурашку и уметничку музику. Од
првог концерта привлаче велику пажњу љубитеља тамбурашке музике. Првим компактдиском, под називом „Српски

НА МЕЂУНАРОДНОМ КОНКУРСУ „СТРИП КАИШ”

Успех полазника школе
„Чаробни свет цртања”
У Дечјем културном центру
Београда у суботу, 21. децембра, додељене су награде полазницима школе „Чаробни
свет цртања” који су остварили запажен успех на Међународном конкурсу „Стрип каиш 2019”. Сташа Драгаш (6)
освојила је прво место у категорији деце од пет до шест година, док су Надежда Пантовић (9) и Милана Кукуљ (9)
награђене индивидуалним похвалама у категорији од седам
до десет година.

Каиш је најпростија форма
стрипа, састоји се од два до четири квадрата. Сташа Драгаш
је освојила прво место за стрип
„Супер Кети”, који представља
ситуацију где маца као супермен помаже куци и спасава је
из провалије у коју је упала. На
конкурс је стигло деветсто осамдесет седам радова из десетак
земаља. Жири је радио у саставу: Милета Милорадовић, карикатуриста и ликовни педагог,
Јана Адамовић, стрип-аутор, и
Филип Станковић, стрип-аутор.

Сташа Драгаш и Надежда Пантовић
– На часовима често радимо
и радове за конкурсе – стрипове и карикатуре. Деца дају све
од себе и за кратко време до-

бијамо комплетна ликовна решења с јасном идејом – рекао
је ментор Никола Драгаш, илустратор и карикатуриста.

ПРЕДАВАЊЕ БЕТИНЕ ЕГЕР

Ауторке у француском стрипу
Аустријска стрип-ауторка Бетина Егер, овогодишња гошћа
„Кро ко ди ло ве” „Ку ће за
писце”, одржала је 19. децембра у простору агенције „КомуникАрт” презентацију под
називом „Ауторке у француском стрипу”.
Она је говорила о историји и
значају женских аутора из света стрипа користећи примере
дела других ауторки, укључујући и своје радове. Представила је и свој најновији стрип

– цртани интервју са стрипуметником Емануелом Гибером. Предавању је присуствовала и Катрин Фодри, аташе
за културу Француског института у Београду.
– Следећа година биће година стрипа у Француској, али и
широм света. Француски институти у иностранству имаће
у фокусу управо ауторке. И у
Србији ћемо се нарочито потрудити око тога и покушаћемо
да радимо на представљању

ауторки, на што дуже стазе –
истакла је Катрин Фодри.
Бетина Егер је рођена 1981.
у Аустрији. Студирала је француски и руски језик, као и историју уметности, а 2006. године стиче мастер дипломе из
области фикционалне картографије и руских бајки, под
менторством стрип-аутора Филипа Марсела. Током своје каријере радила је као слободна
уметница у Француској, где је
об ја ви ла шест стри по ва на

ИЗЛОЖБА РАДОВА УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ПАНЧЕВА

Ревија сликарских остварења
песама хрватског бенда „Силенте”. Њихов први албум
„Ловац на чудеса” изашао је
2013. године. Јесте старији,
али је увек право освежење.
Уверена сам да су емоције које ће они пробудити права
препорука за сваког од нас ко
је сакривен испод тежине свакодневице коју живот носи.
ЦРТАНИ који је оставио дубок траг на мене је „У мојој
глави” („Inside Out”). Проткан је бриљантним начином
представљања емоција и свако од нас треба да га погледа
и да се запита: шта је то што
бирамо да понекад сакријемо? Да ли се одлучујемо за
радост јер је лакше представити нешто шареним бојама?
Зашто покушавамо да сузбијемо осећаје туге или беса?
Филм носи прелепу поруку
да је у свету где са свих страна допиру поруке да морамо
да будемо срећни двадесет
четири часа, седам дана недељно... ипак у реду да не будемо увек у реду.

песници романтичари у староградској музици”, овај састав
оплемењује, подсећа на велике речи и дела истакнутих српских песника. Тамбурашки оркестар Панчева је састав који
наставља и надограђује традицију тамбурашке музике новом
младалачком енергијом, која
приближава тамбурашку музику свим генерацијама. У досадашњем раду оркестар се представио публици с више различитих програма: „Тамбурашка
инструментална музика”, „Валцери на тамбури”, „Бисери тамбурашке музике”, „Вечите мелодије” и, већ поменути, „Српски песници романтичари у
староградској музици”.
Оркестар чине Михајло Јовић, Александра Јовић, Стефан
Стајић, Данијел Пејчић, Дејан
Пејчић, Горан Пејчић, Михајло Обреновић, Милан Боројев,
Огњен Арбутина, Владимир Војнак, Михаило Ђордан, Реља
Јарковачки, Лука Вујчић и Влада Јованов.

У Галерији Милорада Бате Михаиловића у среду, 18. децембра, отворена је изложба радова чланова Удружења ликовних уметника Панчева и трајаће до 30. децембра.
Удружење ликовних уметника основано је 1988. године и од тада, с променљивом
активношћу, егзистира на панчевачкој сцени. Сви чланови
су уједно и чланови репрезента тив них удру же ња УЛУС-а
или УЛУВ-а, што је и основни
услов за чланство. Међу њима има професора Универзитета уметности, као и изузетних уметника који су активни
на до ма ћој и ме ђу на род ној
сце ни. Удру же ње ли ков них
уметника Панчево је мултикултурална заједница најразличитијих ликовних израза,
како традиционалних, тако и
савремених.
Своје радове су представили
Ивана Димитрић Пешић, Чедомир Кесић, Чедомир Милосављевић, Снежана Јовчић Олђа, Драгослав Хусар, Ксенија

француском језику. Истиче се
и на пољу илустрације и сликарства, а њен рад је приказан
у окви ру ра зних из ло жби у
Француској, Аустрији и Русији. Добитница је прве награде
на такмичењу младих стрипаутора на фестивалу „Next Comic” у Линцу (2009) и на фестивалу стрипа у Лиону (2012).
Докторанткиња је Универзитета у Салцбургу, где изучава
однос стрипа и различитих теорија памћења.

У ГАЛЕРИЈИ
САВРЕМЕНЕ
УМЕТНОСТИ

Исход(и)
нове
технологије

Барић, Маја Лазић, Светлана
Каровић Деранић, Игор Гардиновачки, Горан Печеновић,
Милован Панић, Јелена Лалић,
Ива на Мар кез Фи ли по вић,
Ђерђ Ереш, Предраг Бачкоња,
Никола Комосар, Небојша Јоцић, Миша Чоловић, Милан
Булатовић, Сања Момчиловић,
Јелена Жигић, Милан Манић,
Мирослав Савков, Дејан Ратковић, Милан Станков, Владимир Тјапкин, Жељко Комосар,

Горана Аћа, Шандор Шебрле,
Зоран Деранић, Милица Грбић, Слађана Динић Ђорђевић,
Марија Димитрић, Јелена Бадњевац Ристић, Барбара Морел,
мр Владана Молдован, Драган
Ђорђевић, Мирјана Шимуновачки Шуњеварић, Иван Павлов, Александар Саша Алимпић, Љубомир Топал, Биљана
Долић и Томислав Стошић.
Пројекат је финансирао Град
Панчево.

У Галерији савремене уметности у уторак, 17. децембра,
отворена је манифестација под
називом „Нове технологије”.
Наши суграђани ће све до
24. јануара имати прилику да
погледају радове Ненада Гајића,
„Каркатаг колектива”, Уроша
Крчадинца, Владимира Николића, Душана Радовановића,
фондације „Share Lab” и Зорана Тодоровића.
За селекцију и концепт заслужна је Милица Ћебић, а кустос је била Маја Ћирић.
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НАШ ГОСТ: ЗОРАН Т. ПОПОВИЋ, АФОРИСТИЧАР

СТАРА БАНАТСКА ЈЕЛА

АФОРИЗМЕ ПИШУ ЦРНЕ ОВЦЕ
У ФАМИЛИЈАМА

Посластице које је
немогуће заборавити

тио познати панчевачки књижевник Драгутин Илкић – Бата
Бирта, а онда осамдесетих тада
већ познати српски афористичар Александар Баљак, који ме
је у ствари усмерио на прави
пут. С Батом Биртом сам се мало дружио због велике разлике
у годинама, али уважавао сам
његово критичко мишљење, јер
је он тад био веома угледан писац… Као клинац сам волео да
седим и слушам његове анегдоте, као и Милета Ђорђевића и
њиховог друштва. С Ацом Баљком је већ друга прича, с њим
се дружим већ тридесет година.
Он ме је увео у свет афоризма,
откривајући ми многе тајне, и
помогао да данас будем оно што
јесам. Ретке су такве колеге.
l Прву књигу сте објавили
1994. године. Да ли сте пре тога негде објављивали своје афоризме?
– Прву књигу афоризама „Организовано расуло” објавио сам
1994. године, а пре тога сам
објављивао афоризме у свим
књижевним часописима, дневној и наравно локалној штампи. Било их је у „Политици”,
„Новостима”, „Књижевним новинама”, „Књижевној речи”,
„Експрес политици”, часопису

* Ни моје књиге нико не
чита, тако да сам на тај начин
и ја ушао у круг многих великих писаца.
* Нико не зна шта је сатиричар хтео да каже, тако да он
нема баш ниједну олакшавајућу околност.
* И аутоцензура је вид уметничке слободе.
* Одсад ћу ја с вама друкчије
да разговарам. Научио сам
све падеже.
* Одужили су се на прави начин том књижевном великану. Постхумно су му доделили награду која носи његово
име.

крв, не можете да је се ослободите. То је вечита борба Давида
и Голијата. Када победи Давид,
онда знате да сте написали добар афоризам. У својим афоризмима се углавном не бавим
дневнополитичком ситуацијом,
јер тежим да моји афоризми
буду универзални. Оно по чему
сам препознатљив, јесте то што
пишем о проблемима малог,
обичног човека. Често пишем у
првом лицу једнине, јер се на
тај начин успоставља приснији
контакт са читаоцем. Некаква
моја дефиниција је да је „афоризам оргазам духа”.
l Како објашњавате успех
сатире код Срба? Да ли је погрешно становиште да је наша
сатира доминантна у односу на
регион?
– Успех сатире код Срба не
зависи од тренутне политичке
ситуације. Треба само да се сетимо Кочића, Нушића, Сремца и осталих који су утрли пут
нашој сатири и хумору. Више
је то ствар карактера и ироније, цинизма и храбрости које
носимо у себи. Наша сатира
сигурно доминира у региону,
али и у Европи. То гарантују
имена Растка Закића и Милана Бештића, који нажалост више нису међу нама, затим Александра Баљка, Александра Чотрића, Нинуса Несторовића,
Слободана Симића, Јове Николића, Милана Тодорова и
моје маленкости, као и неколицине других који су преведени на готово све светске језике. Крунски доказ је то да је
прва књига афоризама, објављена 1792. године у Бечу, аутора
Михајла Максимовића, која се
звала „Мали буквар за велику
децу”, а да не спомињем књигу
краљице Наталије Обреновић,
из 1897. године. А ако нам Руси, Пољаци и Немци признају
првенство, онда је то нешто.
l Ко су ваши преци у сатири, кога сте волели да читате,
а кога цените од савремених
афористичара?
– Читао сам Виба, Витезовића и Црн че ви ћа, њи хо ве

нога адвоката који ће се тиме
бавити. Тај проблем траје барем деценију.
l Да ли имате свој омиљени
афоризам?
– Имам ви ше оми ље них
афоризама, а за ову прилику
издвојићу два. То су: „Лопта
је јаје неправилног облика” и
„Комунисти су се прерушили
у демократе, али их је народ
пре по знао и опет гла сао за
њих”.
l Добитник сте бројних награда за свој рад, претпостављам да то у великој мери охрабрује и даје елан за даљи рад.
Колико вама значе признања?
– Награде ми пријају и сви
који другачије кажу не говоре
истину. Нема ничег лепшег него бити лауреат. Сви те воле
бар месец дана... и терају на
даљи рад.
l На шта сте највише поносни? А шта бисте променили
када бисте могли?
– Највише сам поносан на
то што сам већ деценијама једна од перјаница српске сатире, а криво ми је што не могу
да променим свет.
l Шта је следеће у плану?
– У штампарији ми је књига
„Дођох, видех, пребегох”, која
ће бити објављена у издању
Удружења књижевника и књижевних преводилаца Панчево.
У новој књизи теме су сличне
као у претходним – мали човек и његови проблеми. Има
афоризама о рату, политици,
социјали, љубави, спорту, сексу и, наравно, оних које највише волим, а то су они који су
писани у првом лицу. Многи
хвале наслов књиге, а ја сам
само хтео да докажем да и ми
техничари делимично владамо латинским. Корице је радио Никола Драгаш, а прелом
је урадила Јасна Милићев.
l Како бисте једним афоризмом објаснили претходну годину и најавили следећу?
– Свака породица има своју
црну овцу. У мојој само ја пишем афоризме.
Мирјана Марић

Неки од банатских специјалитета
Вицеви о Лали и доброћудној Соси која му угађа тако
што му спрема омиљена јела, једна од најпопуларнијих
Балашевићевих песама „Ал’
се некад добро јело”, као и
разне „гулашијаде”, „пихтијаде” и бројне друге кулинарско-гурманске манифестације говоре о томе да се одувек
ужи ва ло у хра ни на овим
просторима.
Банатска кухиња обједињује кулинарске специјалитете различитих народа који
су током векова живели на
овој територији, а укратко би
мо гла да се опи ше као
калоријскa бомба. Чини је
комбинација куваних јела (на
пример, риндфлајш, гулаш,
паприкаш, перкелт), јела од
теста (штрудле, гомбоце) и
сухомеснатих производа (слани на, ко ба си це, чва р ци,
сушено месо, беле кобасице,
џи гер ња че, шва р гла и
крвавице)...
Суштина банатске кухиње
је банатски ручак, а он је незамислив без добро скуване
су пе (с ре зан ци ма или
кнедла ма) и рин дфлај ша
(кува но ме со и по вр ће из
супе, сервирано уз сос, чувени ај мо кац, с ку ва ним
кромпирима).

Непобитно је доказано да
ни то није истина, јер је висок холестерол последица нарушеног метаболизма и преобилног уношења калорија,
без обзира на то из којег јела
оне потичу.
У банатској кухињи данас
има све ма ње ста рих је ла
као што је попара (јело од
старог хлеба) или пита бундевара. Домаћице су некада
куповале тикве (лудаје) на
пијацама и након печења у
рерни сервирале их заслађене укућанима, или су их
рен да ле и та ко ко ри сти ле
као надев за домаће коре.
Увек је би ло „пр сте да
полижеш”.
Веб-сајт „vojvodinaonline.com” објавио је мишљење
професора доктора Драгана
Тешановића с Природно-математичког факултета у Новом Саду да у прилог благотвор но сти вој во ђан ске ку хиње говори то што се сва
јела која је чине кувају или
динстају.
То је, како је Тешановић
изјавио, много здравије него пржење или печење, јер
храна није изложена прегоревању због високих температура. Према његовим речима, супе, чорбе, варива,

КУХИЊА

афоризме, али морам да признам да ме нико није посебно
фасцинирао. На мене су највише утицали Јержи Лец, Габријел Лауб, Оскар Вајлд, Кишон, Александар Баљак...
l Где се данас објављују афоризми? Да ли су се преселили
на друштвене мреже?
– Данас је у односу на раније све мање места за афористичаре. Углавном их постављамо на друштвене мреже.
Објављују их неки електронски медији, мало „Политика”
недељом, као и „Новости”, затим „Разбибрига”, „Енигма” и
то је то. Нико ништа не плаћа
од часописа, тако да ћемо морати и да ангажујемо изузет-

Зоран Т. Поповић

АФОРИЗМИ
* Ја сваких пет година прочитам једну књигу. Толико
ми треба да је напишем.
* Његове мисли имају тако
велику дубину, у коју писац
често пропада.
* Препознао сам се у једном
свом афоризму. Боже, на шта
личим.
* Цензори имају пуне руке
посла, што је знак да се код
нас ипак чита.
* Његова књижевност је јефтина. Зато му се књиге продају као алва.
* Читам само оно што сам
напишем, да не бих кварио
свој особени стил.

„Данга” и многим другим. Први афо ри зам сам об ја вио у
„Утви златокрилој”, новинама
тадашњег СОУР-а „Утва”, осамдесетих година. Мој први уредник је био новинар Драган Димитријевић, а афоризам је гласио: „Мала врата су наше тријумфалне капије”. Иначе, моја
најдража и најбоља књига је
књига афоризама за децу „Кад
порастем, бићу велики”, која
је доживела више издања. Један од наших књижевних великана ми је рекао да сам том
књигом сачувао дете у себи.
l Може ли се човек бавити
сатиром у данашње време?
– Писање сатире је велики
изазов, јер кад вам она уђе у

ФОТО: БЕБИНА

Добитник је прве награде на
Првом југословенском фестивалу афоризама, 1990. године у
Приједору. За књигу афоризама „Периодични обрачун” 1999.
године добио је награде „Драгиша Кашиковић” и „Радоје Домановић” и награду Градске библиотеке Панчево. Пре осамнаест година Друштво књижевника Војводине уручило му је
награду „Ђорђе Фишер”, а годину дана касније за врхунско
остварење у сатири награђен је
„Носорогом првог реда” у Републици Српској. Освајач је првих награда за афоризме на међународним фестивалима у Даниловграду и Шапцу („Чивијада”) 2010. године, а наредне године у Чајетини и награде „Јован Хаџи-Костић”.
Град Панчево му је доделио
Новембарску награду за допринос у области културе 2011.
године. Заступљен је у више
домаћих и страних антологија и зборника сатире, а његове
књиге су преведене на многе
стране језике: енглески, пољски, руски, шпански, бугарски, македонски, немачки, румунски, словеначки, баскијски, ита ли јан ски... Члан је
Удружења књижевника Србије, Београдског афористичарског круга и Удружења књижевника и књижевних преводилаца Панчево. До сада је објавио једанаест збирки афоризама. Оснивач је фестивала хумора и сатире под називом
„Жаока”, који je осам пута до
сада одржан у Качареву.
ПАНЧЕВАЦ: Рођени сте у
Сомбору. Чега се сећате из периода одрастања?
ЗОРАН Т. ПОПОВИЋ: У Сомбору сам провео свега две године. Отац ми је затим као војно лице добио премештај у Панчево 1959. године. Из Панчева
се више нисмо померали. Овде сам завршио и основну и
средњу школу. Али остала су
сећања на широке и зелене улице Сомбора и прича како је то
најлепши град у целој бившој
Југославији. Наравно, сећам се
и одлазака код бабе и деде.
l Какво је било Панчево вашег детињства, а какво је сада?
– Панчево је некад имало
мирис дудиња и девојака које
иду на корзо, а босоноги дечаци и девојчице су трчкарали
по улицама… Био је град с великим Г. Данас је паланка коју
је прогутао Београд, са свим
нашим сивилом. Кад су се моји доселили у Панчево, становали смо у Улици Максима
Горког број 13, одмах поред

Клуба глувонемих. Они су ме
прихватили као свог сина. У
њиховом клубу сам свакодневно гледао телевизију, читао
„Политикин забавник”, стрипове,... Тамо сам научио да читам и пишем и већ са пет година умео сам да играм шах,
који је обележио добар део мог
живота. Имао сам баш срећно
детињство. Био сам добар ђак.
Али док су се сви играли кликерима, ја сам играо шах.
l Када сте почели да пишете? Ко је приметио код вас таленат за писање афоризама?
– Почео сам да пишем још у
средњој школи, онако за своје
друштво и своју душу. Први је
мој таленат за писање приме-

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Зоран Т. Поповић (62) рођен
је у Сомбору, али од малих ногу живи у нашем граду, ту се
школовао и ту је растао. Писањем афоризама се бави још од
младости и сада је једно од најзначајнијих имена у области
сатире у Србији и шире.

Ништа без штрудли
То је само почетак уживања зато што домаћица након
тога сервира поховано месо
(пилеће или говеђе) и салату.
За крај је предвиђено оно најлепше – укућанима се доноси нека посластица да се засладе, попут крофни, штрудли, гомбоца (кнедли са шљивама), ролата или резанаца с
маком.
Иако ће многи нутриционисти и лекари рећи да поред толико ђаконија на столу није за чуђење што многи
Војвођани и Војвођанке имају висок притисак и холестерол, таква предубеђења су
научно демантована. Стога
Лале и Сосе који не би да се
од рек ну ужи ва ња у ба нат ским специјалитетима могу
да одахну.
Научно је утврђено да на
енер гет ску вред ност уне те
хране не утиче то који специјалитет је у питању, већ да
ли се уноси у организам у
умереним или у претераним
количинама. Исто тако је погрешно веровање да на банатским просторима има пуно оболелих од холестерола
због тога што се сви специјалитети спремају на свињској
масти.

гулаши, перкелти и друга војвођанска кувана јела би зато
бар једном недељно требало
да се на ђу у сва чи јем
јеловнику.
У жељи да отргну од заборава специјалитете банатске
кухиње, неке од панчевачких
кафана су једно време недељом приређивале банатски
ручак за своје госте. Међутим, тај обичај је прекинут
јер за то није било великог
интересовања. То је штета,
јер би требало да банатска
кулинарска традиција буде
настављена.
За то се засад најупорније
боре женска удружења која
делују на територији Панчева. Њихове чланице се труде да сачувају од заборава
старинске банатске колаче,
као што су гранцле, шапице, гу ра би је, кне дле са
шљивама, салчићи итд. То
постижу прављењем тих посластица, као и учешћем на
ку ли нар ским
ма ни фе стацијама.
Тако је, захваљујући упорности и залагању појединих
удружења, штрудла као један
од војвођанских брендова уврштена у каталог „Ризница укуса Војводине”.
М. Г.
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ЛЕПО РАСПОЛОЖЕЊЕ ПРЕД ПРАЗНИКЕ У ПАНЧЕВАЧКИМ СЕЛИМА

ДЕДА МРАЗ ВЕЋ РАЗГАЛИО МАЛИШАНЕ
Претпразнична атмосфера лагано захвата и сва панчевачка насељена места, чему се,
као и увек, нај ви ше ра ду ју
најмлађи.
То у преводу значи да су поче ле тра ди ци о нал не по де ле
пакетића, које углавном организују сеоске месне заједнице,
уз помоћ локалних институција, пред у зет ни ка и других
суграђана.

У међувремену је у ивановaчкој школи одржана приредба поводом предстојећих празника, и то на четири језика –
српском, мађарском, бугарском
и енглеском. Организован је и
божићни базар, када су ученици продавали украсе које су
претходно израдили сами или
уз помоћ родитеља, док су маме

дишња бајка”, када ће, уз бесплатан улаз, малишани моћи,
поред осталог, и да се фотографишу с Деда Мразом.
Сутрадан од 10 сати биће
приређена представа с доделом пакетића у глогоњском Дому културе, а сличан програм
одвијаће се између 16 и 19 сати
на платоу у центру Брестовца.

правили лилихипе, пунили их
шљунком, фарбали и обавили
црвеном траком. Било је много посла, којег су се, поред
мене, прихватили Нена, Нешко, Ве ра, Ми ра и Дра ган.
Али како је свакога дана бивало све интересантније, почели су да нам се придружују
и оста ли су гра ђа ни, по пут

Први су то урадили Омољчани у петак, 20. децембра, када
су интересантним програмом
разгалили децу од две до осам
година.
За њих је Месна заједница
припремила несвакидашњу забаву уз музику, песму, игру,
принцезу Елзу из „Залеђеног
краљевства” и наравно Деда
Мраза, тачније Деда Мразова
који су малишанима даровали
преко петсто пакетића.

Базари све популарнији
И реконструисани старчевачки Трг неолита у недељу, 22.
де цем бра, под се тио је на
европска места у којима се
тра ди ци о нал но при ре ђу ју
адвенти, то јест нешто налик
на наше новогодишње базаре.
И док су вредни и креативни
грађани на укусно уређеним
штандовима нудили своје рукотворине, дечица од три до
шест година стрпљиво су чекала на своје пакетиће, које
су за њих, такође, обезбедиле
Месна заједница и друге институције, као и локални предузетници. Поклоне им је, наравно, делио омиљени белобради лик у црвеном плашту,
овог пу та уз по моћ љуп ких
асистенткиња.
Већ сутрадан су уприличене нове новогодишње манифестације. У доловачкој школи, на догађају под називом
„Мали предузетници”, ученици су продавали икебане, магнете, свећњаке и друге украсе,
а све зарађенo отићи ће у хуманитарне сврхе. Отприлике
у исто време у згради Дома
културе Месна заједница је забавиштанцима поделила шездесетак пакетића, а увече је
на истом месту и истим поводом КУД „Банатски вез” приредио маскенбал.

Омољица

Долово
и баке направиле старинске
колаче.

Труд за дечји осмех
И ту никако није крај, јер ће се
весели новогодишњи серијал
на ста ви ти већ у пе так, 27.
децембра, од 13 сати, када ће
јабучка Месна заједница, уз
пригодну представу, делити пакетиће деци из вртића.
Нешто касније, од 18 сати, у
качаревачкој Хали спортова на
про гра му ће би ти „Но во го -

За тај догађај дуго је припреман сценарио, чији је главни
„аутор” Тања Цветановић, директорка локалног ЈКП-а „Комбрест”, већину идеја пронашла
на интернету.
– Размишљала сам како да
са што мање материјала нашој дечици направимо незабораван угођај. Донела сам боје, трачице и машнице, а Месна заједница је докупила лепак, сти ро пор и пла стич не
цеви, од којих смо, рецимо,

Старчево

Иваново
Дениса, Микија, Петра, Иване, Љиље, Зорице, Иване... Балоне смо облепили новинама,
од стиропора смо секли бројеве нове године, али највише
гла во бо ља за дао нам је Ру долф, јер га је требало исцртати део по део, све до његовог преслатког црвеног носића – наводи директорка.
А да се труд исплати(о), потврдиће искрени осмеси оних
који још увек то не умеју да
сакрију...

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Урађена је пешачка стаза код фудбалског терена. Новогодишњи
програм с доделом пакетића
деци од једне до осам година
биће уприличен у суботу, 28.
децембра, од 16 до 19 сати,
на платоу у центру.

Иваново: Божићни базар је
одржан у понедељак, 23. децембра, у школи, као и приредба на којој се говорило на
четири језика. Дечја представа и подела пакетића приређене су у среду, 25. децембра, у Дому културе.

Банатско Ново Село: Комунално предузеће је санирало
два кишна канала. Редован
годишњи концерт Дома културе приређен је у недељу, 22.
децембра, у спортској хали,
уз уче шће свих ан сам ба ла
фолклорне секције Дома културе и гостију из Угриноваца.

Јабука: Пригодна представа,
уз доделу пакетића деци из
вртића, биће одржана у петак, 27. децембра, од 13 сати,
у организацији Месне заједнице. Та институција и даље
спроводи акцију прикупљања
очуване половне гардеробе за
социјално угрожене.

Долово: Предновогодишњи
програми су одржани у понедељак, 23. децембра, на три
места: у школи је уприличен
хуманитарни догађај под називом „Мали предузетници”;
КУД „Банатски вез” приредио је маскенбал у Дому културе, а на истом месту Месна
заједница је забавиштанцима
делила пакетиће. Поменута
институција је на централном
тргу поставила великог Деда
Мраза, висине девет метара.

Качарево: Вече народне музике у организацији удружења „Вардар Качарево” приређено је у уторак, 24. децембра, у Дому омладине. „Новогодишња бајка” за децу биће уприличена у петак, 27.
децембра, од 18 сати, у качаревачкој Хали спортова.

Глогоњ: Фолклорна секција
Дома културе и КУД „Веселија” учествовали су за викенд у
програму поводом „Новогодишњег базара”. Новогодишња
представа и додела пакетића
за децу биће организоване у
суботу, 28. децембра, од 10 сати, у Дому културе.

Омољица: Додела пакетића
за децу узраста од две године до другог разреда, у организацији Месне заједнице,
уприличена је у петак, 20.
децембра, на платоу Дома
културе. Министар Недимовић je у понедељак, 23. децембра, обишао газдинство
породице Лазаров и потом
обавио разговор с пољопривредницима. Свечана скупштина Савета Месне заједнице биће одржана у петак,
27. децембра.
Старчево: „Новогодишњи базар” је одржан у недељу, 22.
децембра, на Тргу неолита,
када је деци од три до шест
година Деда Мраз делио пакетиће. Четрнаести фестивал
гитаре „Гашини акорди” биће приређен у суботу, 28. децембра, од 21 сат, у ККК-у,
када ће наступити и чувени
новосадски састав „Збогом
Брус Ли”.

ЛЕП УЛОВ НА ПОЊАВИЦИ

Вељко надмудрио
лукаву штуку

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ИВАНА РОСИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Недвосмислена подршка удружењима жена
Након што је „Панчевац” представио удружења жена из свих
девет села, као једно од општих места тих прича појављује се и сарадња са Саветом за
родну равноправност, чија председница Ивана Росић у актуелном броју износи свој поглед
на те односе.
Она је на том месту нешто
више од годину дана, а за то
време се, како каже, константно трудила да утиче на побољшање услова у којима функционишу поменуте организације.
– Пре свега, истакла бих да
свако насељено место има бар
по једно удружење жена и организује такође најмање једну
етно-манифестацију у тим местима. Моје задовољство је да
сам сваку од њих посетила, и
то као представница Града. Захваљујући политици председника Александра Вучића, у Панчево су дошли нови инвеститори, а у најави је долазак још
инвеститора, чиме Панчево економски јача, што уједно утиче
на могућност повећања новца
који се опредељују за удружења. Захваљујући томе она организују манифестације, а исто
тако, користе их и за куповину
средстава за рад, попут разбоја
и материјала потребног за израду њихових ручних радова –
истиче председница.

Извесни проблем
за та удружења предста вља ју пу то ва ња,
нарочито у удаљенија места, јер засад није предвиђено да се
то фи нан си ра из
градске касе.
– Ипак, морам да
напоменем да је Град
успео да омогући одлазак представница
једанаест удружења,
из градских и насељених места, на обеле жа ва ње Ме ђу на родног дана жена на
селу у Шиду ове године – укупно њих
четрдесетак, што је
представљало највише же на из јед ног
града на нивоу целе
Војводине. С друге
стране, готово све оне
до би ја ју по моћ од
својих месних заједница за поједина путовања, а имају и апсолутно разумевање
домова културе када
је реч о коришћењу просторија – наводи Ивана Росић.
Она истиче да ће се у наредном периоду фокусирати на
омасовљавање постојећих манифестација, да се привуче већи
број учесника и посетилаца,

као и да се те манифестације
ставе у туристичку понуду нашег града.
– На тим догађајима жене
из удружења нуде своје производе, а могу да их продају и
у Туристичкој организацији

током целе године. Савет је имао и идеју да
се на једном месту нађу све те њихове рукотворине, па се надам да
ћемо ускоро и то реализовати. Неке од њих
има ле су же љу и за
оснивањем етно-ресторана где би припремале домаћу храну по традиционалним рецептима. Сматрам да имам
једнако добру комуника ци ју и са рад њу са
свим удружењима с територије града Панчева, иако се она разликују по бројности, годинама постојања, темама манифестација које
организују и другим карактеристикама. Можда
је највећи проблем код
свих њих ста ро сна
структура, будући да се
млађе особе веома ретко укључују у активности поменутих удружења, вероватно и зато што
тај ангажман изискује
много стрпљења, времена и
љубави. Стога и овом приликом апелујем на њих да пронађу мало времена и воље и
сигурно неће погрешити – закључује прва особа Савета за
родну равноправност.

С обзиром на то да се Поњавица свакодневно замуљава и
загађује, многи сумњају да у
њој има крупне квалитетне рибе, а ако се повремено нешто
и улови, то је, поред бабушке
и друге беле рибе, углавном
шаран. Међутим, то је у неку
руку оповргао Вељко Поткоњак,
млади, али већ искусни члан
омољичког Удружења спортских риболоваца „Шаран”, који се већ доказао на такмичењима „пловкарошке” екипе
клуба у категорији кадета.
То се догодило у суботу, 21.
децембра, на поменутом водо то ку по крај та мо шњег
спортског центра. Тринаестогодишњак је једини користио
варалицу, док су сви остали
пецали на пловак и кедера.
– Користио сам штап, машиницу и најлон фирме „Formax”, као и малу варалицу
касика. Након неколико сати
забацивања око 11 часо ва
закачио се позамашан комад,

па је борба трајала петнаестак
минута. У питању је била велика штука, коју сам самостално извукао из воде, иако
ми је неколико риболоваца
притрчало у помоћ с мередовима. Након мерења се испоставило да је дугачка око 80
центиметара, а тешка око пет
килограма и то је био једини
улов тог дана на целом ревиру – каже овај ученик осмог
разреда омољичке школе.
Премда је његов отац Божидар предлагао да Вељко
рибу пољуби и врати у воду,
поменуте колеге су инсистирале да је понесе кући и покаже мајци и млађој браћи,
која нешто слично нису видела ни на телевизији.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ЗАБАВА У СОЦИЈАЛИЗМУ

СРЕЋНА НОВА, ДРУГОВИ И ДРУГАРИЦЕ!
И пекари су славили,
па смо стари хлеб
јели све до 3. јануара
Чкаља изазвао
политички земљотрес
Јесмо ли у социјализму дочекивали смене година с мање
еуфорије?
Да ли нам заиста није било
лоше, па нисмо све карте стављали на карту времена које
долази, да нам оно надокнади
све пропуштено до тада? Или
је то само проток времена у сећању заоблио све оштре ивице
наших ондашњих расположења?
Предновогодишњих гужви
је свакако било. Куповали су
се поклони, али и намирнице, јер су и продавци сматрани радним људима који имају
неотуђиво право на слављење
празника. Пекари такође, па
ко је шта купио 31. децембра,
то му је било све до 3. јануара
ујутру!
Млади су правили журке по
становима, уз црвене сијалице
у лустеру, грамофон и пиво из
гајби на тераси, а њихови родитељи – мањи део! – веселили су се у ресторанима, за столовима с пројом, печењем и
пепељарама (о, да, никоме није падало на памет да забрањује пушење!). Таванице су биле
украшене креп-папиром... После поноћи се извлачила лутрија, а победници су добијали уметничку слику или прасе, зависно од реномеа угоститељског објекта, те шољице за
кафу, велико огледало...
Већина грађана СФРЈ пак
празнике је проводила удобно
заваљена испред црно-белих
телевизијских пријемника.
Седамдесетих година новогодишњи програм на првом каналу трајао је целу ноћ, а на
другом се завршавао око пет

ИСТОРИЈА

Нова година – почеци слављења
Указом кнеза Александра
Карађорђевића 1850. Нова
година уврштена је у државне празнике, па су „Србске
новине” 1. јануара 1851. извештавале о веселом дочеку
у београдском високом друштву: „Синоћ, уочи Нове године, а по закљученију старе господин руско-императорски конзул у Београду, г.
ђенерал Левшин давао је у
своме конаку вечерњу забаву на којој је најотменије
друштво присуствовало. Како сат избије дванаест, домаћин напи својим гостима
здравицу поздрављајући их
сретним новим летом”.

године од Министарства социјалне политике да укине
слављење верских празника по старом календару,
српске празнике дакле, јер
наводно то ствара губитке у
пословању.
Срби су то доживели као
атак на национална права,
па је од 1924. почело бурно
и демонстративно слављење „православне Нове
године”.
У комунизму је првих година, у складу с политиком
„сузбијања српског национализма”, свако обележавање 13. јануара било кажњиво. У Архиву Југославије по-

Кад је у Краљевини СХС
1919. године усвојен грегоријански календар, СПЦ је
остала при старом рачунању времена. Одједном су се
појавиле две Нове године.
Срби у први мах нису славили 13. јануар. Међутим,
врло брзо почела су у новој
држави трвења између Срба и Хрвата. Тако је Трговинско-обртничка комора
из Загреба тражила 1923.

стоје документи који стриктно наређују да се „новогодишњи поклони повлаче из
продаје у време верских
празника”. Каснијих година
стега власти је попустила,
па се на „православну Нову” увелико певало „Ко то
каже, ко то лаже...”, и пуцало. Као и данас.
Али, и у социјализму,
најважнија је била „права”
Нова година.

Миодраг Петровић Чкаља
ујутру, после чега се на екрану
видео само „снег”...
Вече је почињало дневником
са ондулираном спикерком испред украшене јелке, а затим
су се укључивали водитељи из
осталих републичких и покрајинских студија – отприлике
као гласање за „Евровизију” данас. Следио би хумористички
програм, по „националном кључу”: сарајевски студио имао је
Мома и Узеира, загребачки Нелу Ержишник, која је играла
чистачицу оштрог језика Марицу Хрдало, а београдски фаворити били су деценијама Мија и Чкаља.
Телевизије су дуги низ година новогодишњи програм емитовале уживо. То је значило да
су глумци, певачи и водитељи
Нову годину заправо проводили у студију, да се све емитовало одмах, али и да су емоције биле аутентичне.
Спектакуларну новину увела
је Телевизија Београд, која је
1970. године глумачку екипу тадашње хит серије „Љубав на
сеоски начин”, с легендарним

Чкаљом на челу, послала у Лондон, где су снимили један од
првих домаћих „специјала”.
Седамдесетих година Чкаља
је за сваку Нову годину изводио скеч с телефонирањем: наводно је позивао политичаре и
на духовит начин говорио им
оно што народ мисли. Наравно, у много, много, много блажој форми! Текстове му је писао Новак Новак, аутор доцнијег „Позоришта у кући”.
У недостатку бриткије сатире, ово је телефонирање постало веома популарно, па је Чкаља позиван и у друге емисије.
Десило се тако да је у фебруару 1971. са овим скечом гостовао у телевизијском квизу „Све
од себе”. Због неких жаока упућених хрватским и словеначким политичарима, загребачки и љубљански студио исекли
су Чкаљину нумеру и квиз емитовали без његовог десетоминутног наступа.
После поноћи, око један сат,
следила је југословенска премијера филма који је током
претходне године стекао статус

планетарног хита: „Љубавна
прича”, „Кум”, „Апокалипса
сада”..., а онда би почеле да се
врте репризе претходне вечери.
Сећању овог хроничара измиче шта је, на почетку наредног дана, било прво: концерт
Хора бечких дечака или скијашки скокови? Али памти да је
гледање и једног и другог у сиво јануарско јутро, док цео свет
спава, а маст се стеже око остатака печења на столу, било подједнако депресивно...
Првог радног дана новине су
писале да је „телевизијски програм био лош” или да је „обиловао кичем” и та би галама
трајала неколико дана, па се
све заборављало до наредне Нове године.
Од које нисмо, рекох, очекивали „све или ништа”, јер
смо понешто већ имали и мислили смо да нам је доста.
Присетимо се, зато, како је
онда звучало „Срећна Нова година!” и поновимо на исти начин и данас.
Можда је бар мало магије
остало...

НЕКАД БИЛЕ НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ

Драги наши, пуно среће и весеља у...
Заборављени ритуал
Слање новогодишњих честитки у социјализму било је важан и сложен ритуал.
Три недеље пре празника Црногорци на студијама у Београду (била је реч о озбиљном
послу и великим парама, зато
они) постављали су своје тезге
склепане од летава и најлона у
центру града, а конкуренција
је своју робу излагала на преврнутим картонским кутијама.
Основна подела честитки била је на оне „без” коверата и
оне „са” њима, обавезно белим.
Оне „без” су биле у форми разгледнице: на једној страни цртеж или фотографија, на другој простор за поруку и за адресу. Поштарина за њих била је
минимална, а мотиви илустрација кретали су се у широком
распону: од карикатура пијанаца с црвеним носевима који
грле бандере, преко разигра-

них голишавих лепотица (и једни и други с купастим капицама, обавезно!), и јелки у свим
варијантама, до идиличних снежних пејзажа села... Честитке
с ковертима биле су формал-

није и скупље. На спољашњој
страни преклопљеног картона
налазила се илустрација, а порука се писала на унутрашњој,
десној. Посебну подврсту ових
представљале су честитке исечене тако да су приликом делимичног расклапања постајале тродимензионални објекти
с Деда Мразовима, јелкама или
сличним мотивима. Коверте су
омогућавале и да честитке до
пошиљаоца стигну украшене
залепљеним шљокицама златне и сребрне боје.
Осамдесетих су се на тржишту појавиле и „Уницефове”
честитке с дечјим цртежима
као мотивима. Иако су биле
прилично туробне, сматране су
одмаком од кича и као такве
идеалне за честитање Нове године разредном старешини или
наставници српског...
Други део ритуала било је
исписивање, али је њему претходило намењивање – која ће

коме ићи. Одлуку о томе беспоговорно је доносила мајка, а
отац је енергичним потезима
наливпера исписивао честитке породичним пријатељима.
Родбини је, чим научи слова,
почињао да пише старији син.
Претходно је отац лењиром и
графитном оловком исцртавао
линије да му се редови не би
кривили, а онда је изданак најмлађе генерације, погрбљен над
кухињским столом, почињао
мукотрпан посао... Јер је просечна југословенска породица
у социјализму уочи Нове године слала између двадесет и педесет честитки.
Кад се мастило осуши, оне
помоћне линије брисане су гумицом, а онда на све лепљене
лизањем – него како! – марке.
Поклопци коверата у којима су
биле честитке увлачени су без
лепљења, јер је тако тарифа била нижа. Честитке тако спремљене за слање одлагане су на

једну страну, да сутра ујутру
буду убачене у поштанско сандуче, а оне које је изданак најмлађе генерације покварио превише упадљивим преправљањем или прогутаним словима

пребројаване су, да сутра буде
докупљено онолико колико треба. Иначе, најчешће се грешило тамо где се највише видело
– у исписивању године која се
честита. „Срећна нова 1972. година”, а треба 1973... Двојка у
тројку и може да се преправи,
али седмица у осмицу – не.
Посебно лепе, оригиналне,
или честитке примљене од изузетно драгих особа, стајале су
заденуте за стакло креденца,
или прислоњене уз вазу на телевизору, још недељама затим.
Онда смо их бацали, јер смо
знали да ће следеће године доћи нове.
И било их је, али мање.
Тако смо после извесног времена потпуно остали без добрих жеља, некако баш кад нам
је срећа била најпотребнија.
А честитака више нема у продаји...
(М. Петровић,
„Зашто смо волели СФРЈ”)
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ШТА СЕ ДОГОДИЛО У ВИТЛЕЈЕМУ

ПА ЋЕ РОДИТИ СИНА, И НАДЈЕНИ МУ ИМЕ ИСУС; ЈЕР ЋЕ
ОН ИЗБАВИТИ СВОЈ НАРОД ОД ГРИЈЕХА ЊИХОВИЈЕХ
Божић је, после
Ускрса, најзначајнији
хришћански празник
и слави се у знак
сећања на рођење
Исуса Христа.
1. Па ће родити сина, и
надјени му име Исус
Кад су се Адам и Ева, на наговор ђавола прерушеног у змију, огрешили о Божју заповест
и појели јабуку, плод са дрвета
сазнања добра и зла, Бог их је
праведно казнио и истерао из
раја у коме су до тада безбрижно живели. Праотац и прамајка, остављени да се сами о
себи старају, тада су спознали
напоре, страх, болест, жалост,
па и смрт.
Сретни и безбрижни у рају,
Адам и Ева постадоше несретни и проклети.
„Али, човек је слика и прилика Божја, те стога Створитељ
није човека сасвим од себе одбацио, већ му је дао наде да ће
у своје време послати Спаситеља, који ће измирити људе с
Богом, и који ће крвљу својом
искупити људски род од првобитног греха, а васкрсењем својим уништити грех и смрт.”
Побожни људи дуго су и жељно очекивали да се појави Спаситељ, а пророчанства старозаветних пророка остварила су се
5.508 година од стварања света, или 753. године од оснивања Рима, када „посла Бог свог
сина једнородног, који се родио од жене” – Исуса Христа.
Према Новом завету, „рођење Исуса Христа било је овако:
кад је Марија, мати његова, била испрошена за Јосифа, а још
док се нијесу били састали, нађе се да је она трудна од Духа
светога.
„А Јосиф, муж њезин, будући побожан, и не хотећи је јавно срамотити, намисли је тајно пустити.
„Но кад он тако помисли, а
то му се јави у сну анђео Господњи, говорећи: ’Јосифе, сине Давидов, не бој се узети Марије жене своје; јер оно што се
у њој заметнуло од Духа је светога. Па ће родити сина, и надјени му име Исус; јер ће он
избавити свој народ од гријеха
њиховијех’.
„Кад се Јосиф пробуди од
сна, учини као што му је заповједио анђео Господњи, и узме
жену своју.
„И не знадијаше за њу док не
роди сина својега првенца, и
надједе му име Исус.” (Јеванђеље по Матеју, глава I, 18–25).

2. И роди сина својега
првенца, и пови га, и
метну га у јасле
Парох панчевачки Васа Живковић у свом познатом делу „О
српској слави и данима који се
славе”, штампаном 1908. годи-

не, пише: „У то време народ јеврејски, после дугог робовања
многим господарима, био је
под влашћу Римљана. Пред рођење Христово, римски император Август издаде заповест
да се у римској царевини изврши попис становништва. Свако је морао ићи да се попише у
оном месту одакле су му били
преци. Пошто Марија беше од
лозе цара Давида, који је родом био из Витлејема, а такође
и њен супруг Јосиф, они крену
из Назарета Галилејског, где су
живели, у Витлејем, баш у време када је требало да се роди
Исус Христос.
„Уморни путници стигоше у
Витлејем увече, а пошто због
своје сиротиње не могаше да
нађу преноћиште, потражише
склониште у једној пећини у
околини Витлејема, у којој су
пастири за време непогода склањали своја стада.
„Те ноћи Дјева Марија ’опрости се свога бремена’ и роди
Сина првенца и јединца, и повивши га у пелене, положи га у
јасле. У најбеднијем стању, у јаслама лежаше Онај, који сада
седи на највишем престолу.”
На икони се Христово рођење представља овако: пећина
и у њој јасле; Пресвета Богородица с Јосифом и младим Исусом; пастири се клањају, а сјајна звезда својом светлошћу
осветљава новорођеног Христа;
на висини лете анђели, за ја-

сле привезане су мазге, а у првом плану је јагње.
У ноћи када се родио Исус у
Витлејему и околини владала
је дубока тишина; само будни
беху витлејемски пастири, код
својих стада на испаши. У једном тренутку угледаше велику
светлост и анђела који силажаше с неба. Пастире обузе
страх, али анђео стаде међу
њих и рече им: „Не бојте се,
мене је Бог послао да вам јавим велику радост, која ће бити свему народу. Овог часа родио се у Витлејему Богом обе-

ћани Спаситељ света, Христос,
у пећини код самог града, ви
ћете наћи дете повијено, где
лежи у јаслима”.

Пошто анђео ишчезе, пастири пуни радости похитају у пећину и, угледавши малог Исуса, смерно му се поклонише.
Затим испричаше Јосифу и Марији све што им је Бог открио
и шта су од анђела чули, па
одоше славећи и хвалећи Бога.

3. Видјесмо његову звијезду
на Истоку и дођосмо
да му се поклонимо
У исто то време – наставља парох Васа Живковић – над земљом израелском појави се велика и сјајна звезда, која беше

необична стога што се није кретала од истока ка западу, као
све звезде, већ се кретала према југу, а не беше на висини

као остале звезде, већ у висини птичијег лета. Према ондашњем веровању, сваки човек
имао је на небу своју звезду,
која је онолико сјајна и велика
колико је угледан положај човека на земљи. Ова чудна звезда навела је на мисао три мудраца са далеког истока, из
Персије, да се родио неки врло
угледан човек, највероватније
цар. Зато персијски мудраци
кренуше по звезди да траже
новорођеног цара да му се поклоне.
По предању, била су тројица
мудраца: Гаспар, Валтазар и
Мелхиор. Ови мудраци, управљајући се по кретању чудновате звезде, дуго су путовали и
на том путу приспеше и до Јерусалима. Овде им се звезда изгуби, па свратише у град, верујући да се родио цар јудејски.
Њихова раскошна одећа, назив мудраца, као и место одакле су дошли узбунише све становнике Јерусалима, па глас о
путницима дође и до ушију цара Ирода Идумејца, кога је глас
о новорођеном јудејском цару
јако уплашио. Бојећи се да му
новорођени цар не преотме
престо, он смисли да га убије
док је још дете, али није знао
где да га нађе. Зато он окупи
све главаре, свештенике и учене људе, знајући да имају пророчке књиге, па их упита: „Где
треба да се роди Христос?” „У

Витлејему јудејском, тако је
рекао пророк Михеј”, одговорише му они. Затим Ирод тајно позва три мудраца у двор и
замоли их, кад нађу дете, да
се врате к њему и кажу му где
је да би и он отишао да му се
поклони.
Мудраци пођоше још исте
вечери и чим изађоше из Јерусалима, звезда на небу се поново појави и одведе их до Витлејема, где стаде над оном пећином где се Христос родио.
Мудраци уђоше унутра, нађоше Јосифа и Марију с малим
Исусом, поклонише му се и
дадоше дарове: злато као цару, тамјан као Богу и мирисну
смолу, смирну, као првосвештенику и учитељу. Преко ноћи, мудрацима се у сну јави
Бог и рече им да се не враћају
Ироду, већ да се другим путем
врате у своју земљу, те они тако и урадише.

4. Разгњеви се веома и
посла те погуби сву дјецу
по Витлејему
Ирод је с нестрпљењем очекивао повратак мудраца, али кад

чу да су они другим путем отпутовали, разјари се и нареди
да војници у Витлејему и околини исеку сву мушку децу стару до две године, како би у општем помору и Христос био
погубљен. Тада је убијено четрнаест хиљада невине деце, а
плач и јаук несретних мајки
разлегао се на све стране. Али
Исус би спасен, јер је Јосиф,
по наређењу анђела, благовремено одвео мајку и дете у Мисир (Египат) и тамо живео све
док Ирод није умро.
У Јеванђељу по Матеју, пише:
„А кад они (мудраци) отидоше, а то анђео Господњи јави се Јосифу у сну и рече: ’Устани, узми дијете и матер његову, па бјежи у Египат, и буди
ондје док ти не кажем: јер ће
Ирод тражити дијете да га погуби’.
„И он, уставши, узе дијете и
матер његову ноћу и отиде у
Египат.
„И би тамо до смрти Иродове – да се испуни што је Господ рекао преко пророка који
говори: ’Из Египта дозвах сина
својега’.
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НЕКА ПРОПАДНЕ СЕЛО, САМО НЕКА СЕ ОБИЧАЈ ОДРЖИ

И ДОШАВШИ НАСТАНИ СЕ У ГРАДУ ЗВАНОМ НАЗАРЕТ,
ДА СЕ ИСПУНИ ШТО СУ РЕКЛИ ПРОРОЦИ
„Тада Ирод, видјев да су га
мудраци преварили, разгњеви се веома и посла те погуби
сву дјецу по Витлејему и по
свој околини његовој од двије
године и ниже, по времену
које је тачно дознао од мудраца (...).
„А по смрти Иродовој, гле,
анђео Господњи јави се у сну
Јосифу у Египту, и рече: ’Устани, узми дијете и матер његову
и иди у земљу Израиљеву; јер
су помрли они који су тражили душу дјетета (...)’.
„И дошавши настани се у
граду званом Назарет, да се испуни што су рекли пророци да
ће се Назарећанин назвати.”

5. Успостављање празника
Од дана Христовог рођења започиње хришћанска ера и од
тог дана хришћански народи
броје године.
У спомен на рођење Христово још од апостолских време на уста но вљен је ве ли ки
празник – Божић. Свети Јован Златоусти каже да је Божић извор за све хришћанске
пра зни ке, јер да ни је би ло
Христовог рођења, не би било
ни крштења, ни васкрсења, ни
других. Божић се није празновао истог дана од почетка. Тек
у четвртом веку, у време цара
Аркадија, уведено је да се Божић празнује одвојено од Богојављења и да се слави баш
25. децембра по јулијанском
календару (7. јануара, по новом, грегоријанском). На тај
дан су, на и ме, Ри мља ни
славили Dies natalis Solis invicti (Дан сунца које се непрестано враћа к лету и обнавља),
па је одређено да се Божић
празнује баш тада како би се
по ти снуо овај па ган ски
празник.
Да би се хришћани достојно
припремили за Божић, установљен је пост од 28. децембра
до 6. јануара увече (од 15. новембра до 24. децембра), који
није тако строг као ускршњи.
Божић, ма у који дан падао,
мрсни је дан.

6. Нова година
Обрезивање мушке деце код
Јевреја вршено је осми дан по
рођењу, а тада је детету давано
и име. Јеврејин који није био
обрезан сматрао се нечистим
и неосвећеним и није био прихваћен као припадник јеврејског народа. Христос, који „није дошао на свет да поништи
законе, већ да их испуни”, као
што је и сам једном рекао, поштовао је и закон обрезивања,
те је зато осмог дана обрезан.
Јосиф и Марија дали су му име
Исус, као што им је анђео заповедио пре његовог рођења.
Име Исус је јеврејско и значи
Спаситељ, а Христос је грчка
реч, која значи „помазани” или
„освећени”.
У спомен на обрезање Господње, Црква је установила
празник који се празнује 14.
јануара (1. јануара). Тог дана
празнује се и почетак нове године.
За Нову годину људи се међусобно поздрављају са: „Срећна Нова година!” И за Нову годину припремала се чесница,
понегде „бареница” од пројиног брашна, и пило се у „славу”, као за Божић. У многим
селима остављао се бадњак од
Божића до Нове године.
Нова година се зове и Мали
Божић и Млади Божић. У Црној Гори, у Кучима, Нова година се назива Женски Божић.
Тада се у кућу уноси онолико
малих бадњака, званих „бадњарице”, колико има женских
особа...
На Нову годину пада и празник Светог Василија.

Због својих
обичаја Божић је
најрадоснији и
највеселији од
свих празника
Ниједан празник нема, као Божић, више народних обичаја
који су се одржали до данашњих дана. Најраспрострањенији су: полагање бадњака, мешење чеснице, печење печенице, мирбожање, положајништво,
застирање домова сламом, квоцање и пијукање, а има и многих других...
На Божић се људи, уместо
уобичајеног ословљавања при
првом сусрету, поздрављају са
„Христос се роди” и „Ваистину
се роди”.

1. Бадњак
Једно од предања о пореклу
бадњака каже да је код старих

Срба, још док су били многобошци, постојао неки бог Бадња, чији је кип био дељан од
дрвета. Кад су примили хришћанство, уочи дана кад се нови Бог родио, Срби су свог старог Бадњу бацили у ватру, а у
сећање на тај чин обичај се понавља на свако Бадње вече.
Порекло бадњака је, ипак,
много старије. Још су Јевреји
имали празник Сјеница или
Шатора, који је падао у јесен,
када су правили сенице, заклоне од лиснатих грана и под тим
сеницама боравили седам дана, у знак сећања на путовање
јеврејског народа из Египта у
обећану земљу.
У хришћанству бадњак симболички представља оно дрво
које су пастири донели и које
је Јосиф заложио у хладној пећини када се Христос родио.
Црква бадњаку даје овај смисао: грејући се око бадњака,

укућани се загревају љубављу,
искреношћу и слогом, а светлошћу његовом разгоне мрак
незнања и празноверја и озарују се и обасипају радошћу и
миљем, здрављем и обиљем.

ишли у Официрски дом, узимали бадњаке за своје јединице и одлазили у касарне да славе Бадње вече. Сачуван је само
један снимак ове церемоније,
и то из 1940. године.

док деца иду за њим и пијучу.
Весели домаћин тада пред њих
баца разноврсно жито, тобоже
хранећи „своје пилиће”. Пагански корени овог обичаја су нејасни (неки сматрају да се кво-

Краљ Петар и официри са бадњаком
Раније на селу, а понегде и
данас, на Бадњи дан, пре него
што се сунце роди, један од
укућана оде у шуму и изабере
младо – обавезно церово! – дрво. Пре него што замахне секиром, поспе дрво житом и поздрави га: „Добро јутро и честити ти Бадњи дан!” Затим
засече на два места да испадне
ивер и тај ивер узме са собом.
Одсечено дрво окреше, однесе
кући и увече стави у ватру. Кад
прегори, доњи крај се носи око
торова и штала, а нагорели крај
се оставља за положајника. Због
тога што се на тај дан пали
бадњак, и дан се зове Бадњи
дан.
Између два светска рата обичај је био да војска и официри
из Топчидера донесу бадњак за
двор, а после тога официри су

Данас се у градовима бадњак купује на пијаци од сељака, али му је симболика иста, а
ритуал скраћен, или се једноставно само држи у кући.

2. Слама и чесница
Уочи Божића под у кући посипа се сламом, чиме се дом
претвара у ону витлејемску пећину у којој се родио Христос
и у којој је слама била прострта да би лежала стока. У сеоским кућама слама на поду
остаје и по три дана, а у градовима је ова симболика сведена на руковет сламе која се
поставља уз бадњак.
Слама се, пре него што се
унесе, један круг обноси око
куће, а занимљив је и врло стар
обичај да тада неко од старијих опонаша квоцање квочке,

цањем и пијукањем позивају
душе умрлих предака, за које
се веровало да се налазе у телима животиња), а међу тумачењима новије симболике преовлађује следеће: као што квочка под крила прикупља своје
пилиће и загрева их материнском љубављу, тако је и Христ
дошао да све људе зближи и
сложи у једну хришћанску заједницу и загреје љубављу; а
као ште се пилићи хране житом, тако је и он људе нахранио и напојио својом науком,
јер је говорио: „Ко је гладан,
нека дође к мени и ја ћу га нахранити, и ко је жедан, нека
дође к мени да пије воде живе”.
За чесницу, која се меси на
Божић, верује се да је добила
такво име зато што се меси за
(Наставак на 16. страни)
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НЕКА ПРОПАДНЕ СЕЛО, САМО НЕКА СЕ ОБИЧАЈ ОДРЖИ

СРЕЋУ ДОНОСИ ПОЛОЖАЈНИК
(Наставак са 15. стране)
чести (у част) Исуса Христа,
или што се ломи на чести, односно на онолико делова колико у дому има укућана. Новац који се у чесницу ставља
треба да је од злата или сребра, дакле од племенитог метала за који рђа не приања, јер
је то дар новорођеном Христу.

дани, јер је Исус крштен тек
на Богојављење. Верује се да
се тих дана натприродна бића
– вампири, караконџуле, некрштеници и сотоне – крећу
ноћу и пакосте људима. Зато
се не сме ићи ноћу на раскрснице, гробља, под мостове и

стреху изнад кућних врата и
ту чека: чим ко изиђе напоље,
одмах му ставља сач на главу,
узјаше га, па га истера из дворишта напоље и отера у какву
реку и ту га тера кроз воду све
док петао не запева или магаре не зариче, а онда га пусти.

се не повампири, да не постане вукодлак.
У неким местима на Божић
се носи „вуку вечера”: од сваког јела спремљеног у кући
узме се по мало, па се остави
на раскршћу, уз речи: „Ето, вуче, вечерај сад код мене и немој више никако...” Сличан обичај је и на Косову: многи на
Бадње вече изнесу софру пред
кућу и на њу ставе све што су
зготовили за вечеру, па онда
почну да дозивају на вечеру
сваку штетну зверку и своје непријатеље по имену, говорећи:
„Вуци, мечке, лисице, зајци,
творови, пси, људи и сви који
нама зло мислите, дођите на
вечеру... Ако сада не дођете на
вечеру, а ви за годину дана немојте долазити у наш обор на
вечеру ни по вечери, јер ћете
бити пишман!”
Кад на Божић пада снег, верује се да ће година бити родна. Не ваља ни због људи, ни
због стоке, ни због летине, да
на Божић буде југовина или
киша.
Добро је на Божић, после
ручка, отпочети сваки рад. Тада се женска деца уче да плету, пројашу се коњи, или се
започне неки други посао, да
би љу ди це ле го ди не би ли
вредни и да им послови иду
од руке.
Што се Нове године тиче, верује се да ће година бити родна ако на Нову годину пада
снег или буде облачно.
На Косову се сматрало да,
ако девојка не може да се уда,
треба уочи Нове године да преноћи у туђој кући, па ће одмах
бити испрошена.
У Неготинској крајини, опет,
верују да се за Нову годину не
треба свађати, јер ће посвађане целе године терати баксуз,
а људи највише страхују да их

воденице, јер су то њихова станишта. У те дане, такође, не
треба после вечери и ноћу пити воду.
На Косову се каже да караконџула предвече заседне на

У алексиначком Поморављу
верује се да ће дете, ако се роди у некрштене дане, снаћи велика несрећа у животу. Ако пак
неко умре тих дана, боду га
иглом или глоговим трном, да

на тај дан неко не превари, јер
ће их целе године варати...
Верује се да изјутра на Нову годину треба пити вино наштесрца, да би се добила нова крв.
Р. Т.

3. Положајник

4. Стари обичаји у
Вуковим списима
Некада се на Божић, у знак радости и весеља, пуцало из пушака, а певале су се и божићне
песме. Једна од најпопуларнијих била је: „У Божића три ножића / Ој божо ле / Ој божо
мој. / Један сијече пијецивицу
/ Ој божо ле / Ој божо мој. /
Други сијече гибаницу / Ој божо ле / Ој божо мој. / Трећи
ријеже чијесницу / Ој божо ле
/ Ој божо мој.”
Вук Стефановић Караџић је
у свом „Рјечнику” описао како
Срби славе Божић:

„Кад се поодјутари, пошто
намире стоку, онда сједу за
ручак, али прије избаце неколике пушке (а тако и ујутру
рано кад устану) па се искупе
око софре, те се моле Богу (држећи свако по једну воштану
свећу у рукама) и мирбожају
се, тј. изљубе се сви редом говорећи: ’Мир божји! Ристос се
роди, ваистину роди, поклањамо се Ристу и Ристову рожденству’. По том домаћин покупи све оне свијеће у једну
руковет и усади у жито, које
стоји на софри у каквој карлици или у чанку (свакојако
жито помијешано заједно; у
том житу стоје и колачи којекакви) те ондје мало погоре,
па их yкрасе оним житом. Оно
жито дају послије жене кокошима да носе јаја. Кад почну
ручати неки најпре окусе сира, неки печенице итд. али ракије млоги не пију први дан
због врућице. Око пола ручка
устану у славу и ломе колач
какогод и о крсном имену, само што нема кољива. На Божић се обично руча с вреће
(простре се празна врећа место чаршава или по чаршаву)
и софра се не диже (нити се
кућа чисти) за три дана. Први
дан Божића нико никоме не
иде у кућу осим положајника... Од сламе, с којом се на

Бадњи дан квоче и пијуче, остави домаћица по нешто, па кад
на са ђу је ко ко ши, под сва ку
метне по мало. Оно уже у коме се слама донесе, не разреши се, него се само распусти,
па се на Божић, у јутру пред
кућом баци по њему жито, те
кокоши зобљу, а домаћица рекне: ’Како ми у скупу зобале,
тако ми у скупу и носиле!’”

5. Други обичаји и веровања
У насељима око Велике Мораве је обичај да се на Божић
устаје рано и умива на секири
са оштрицом окренутом навише. После умивања узима се у
уста пупољак дрена и гута с
вином. Умивање на секири симболише спирање прљавштине
и сасецање греха, дрен здравље, а вино крв Исусову.
Бадња недеља је недеља пред
Божић. Тих дана се не шиша,
не брије и не секу се нокти, да
се не би „секло” здравље, а деца се не туку, да им се не појављују чиреви по телу.
Леп се обичај помиње у Рисну: на Божић, у цркви после
јутрења, сви се љубе један с
другим, и тако се тада измире
многи и који су дуго времена
били у завади.
У многим местима се сматра да су дани између Божића
и Бо го ја вље ња не кр ште ни

Фото: Print Screen

Положајник је ритуални гост,
прва особа која уђе у кућу на
дан Божића. Прва дужност положајника (негде га зову и „радован”) јесте да пожели срећу,
здравље и напредак домаћиновом дому.
Чим пређе праг (а пази да то
учини десном ногом), положајник прилази шпорету и крајем
бадњака џара ватру да избију
вар ни це. При то ме го во ри:
„Оволико оваца и новаца, трнака и крмака, коња и волова,
крава и телади, живота и здравља, среће и берићета и сваког
напретка, нека да Бог!”, или
нешто слично.
После мирбожања (домаћин
и положајник прислањају образ
уз образ – ређе се љубе – и говоре „Христос се роди!” и „Ваистину се роди!”) положајник
дарује огњиште, тј. на крај огњишта с источне стране стави
новац, мало поседи, попије (најчешће) врућу ракију, поздрави
се и оде.
На одласку се и положајник
дарује, чарапама или пешкиром, јабуком или колачем који
је испечен заједно са чесницом.
За положајника и џарање ватре горњим, прегорелим делом
бадњака верује се да представљају мудраце са истока и њихово гатање по звездама, јер
као што су они своје гатање изводили из јата небројених небеских звезда, тако и положајник, гатајући по варницама из
ватре, изјављује своје жеље домаћину и његовом дому. Наш
најпознатији етнолог Веселин
Чајкановић сматрао је да је положајник (полаженик) инкарнација митског претка који се
појављује у свим најважнијим
тренуцима у животу његових
потомака – о Божићу, слави,
рођењу, свадби и приликом
смртног случаја.

Различити облици чеснице
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити)
и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић
Клинички центар
Србије

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

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•
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ИЗДАЈЕМ повољно гаражу на Содари. 063/86407-06. (287271)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ
560, 1983. годиште, агромеханикину прскалицу.
064/523-28-32 (287227)

ОПЕЛ астра караван,
2007. годиште, 1.500
евра. 060/525-41-07
(СМС)
СКАЛА, 2004, регистрован, плин до 2022, урађен
сервис, 600 евра.
064/319-35-67. (287033)
ОПЕЛ корса 1.3, мултиџет
спорт, 2007, шест брзина,
2.600 евра. 063/256-191.
(287165)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

ПАСАТ Б 6, 2.0, 2006, караван, 3.500 евра.
063/256-191. (287165)

ПРОДАЈЕМ мотор југа,
делови голф 2. Тел.
060/458-66-25. (287232)
ДОБЛО теретни макси,
1.4, 2007, атестиран плин.
064/130-36-02. (287182)

ВОЗИЛА
АПАРАТИ

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.300 евра. 062/193-3605. (287187)

ПУНТО 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран
плин, власник. 064/13036-02. (287182)

КУПОПРОДАЈА

ПУНТО 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран
плин, власник. 064/13036-02. (287182)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ шиваћу машину багат, 100 евра.
064/539-93-57. (СМС)

ПЕЖ0 207, 1.4, бензин,
2007, фул опрема, петора
врата. 064/587-50-24.
(287272)

КУПУЈЕМ возила, стање
небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (287187)

ЈУГО 55, ин, 2006, фабрички гас, регистрован,
очуван, 600 евра. 063/
140-62-92. (287153)

ОТКУП возила, алата,
продаја делова. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(287154)

Сирови вреоци

7.700

Костолац

8.000

Сушени вреоци 13.000

ИСПОРУКА ОДМАХ
061/645-8008
(6/287263)

ПРОДАЈЕМ мерцедес А
160, 2001. урађен мали
сервис, регистрован.
064/517-84-21. (287246)

ПРОДАЈЕМ голф дизел,
регистрован. Тел.
013/332-384, 063/778-8133. (287155)
ФОРД ескорт 6, 1998,
бензин, гас, караван, 1.4.
061/132-85-43. (287116)
ПРОДАЈЕМ шлепер рено
премијум 420 R, 2002. годиште, исправан.
Тел. 063/103-04-33.
(287090)
ФИЈАТ панда 1.2, 1. 2.
2007. годиште, 170.000
км, регистрован до маја
2020. 063/843-88-67.
(287031)

ЈУГО 55, 1999, оригинал
фарба, регистрован.
063/776-16-77. (287231)

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, 2001,
клима, електроподизачи,
одличан, гаражиран.
064/142-55-93. (287207)

ЛОГАН 1.4, 2005, фул
опрема, оштећена мало
од града. 064/587-50-24.
(287272)

ПЕЖО 607, 2.0, дизел,
2002. металик сив, кожа,
регистрован, фул опрема.
064/049-62-72. (287219)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (287154)

ПРОДАЈА огревног дрвета, буква, багрем, цер,
исечено и исцепано. „Босанац 013”, 064/357-8208. (285901)

АЛФА пећ дрва-угаљ,
фрижидер бош лукс, комбиновани фрижидер,
веш-машина,. 063/86182-66. (287159)
ОГРЕВНО дрво: багрем,
буква, храст, бесплатан
превоз. Попуст пензионерима. 064/356-03-93.
(286602)

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински
ИСПОРУКА ОДМАХ
Бесплатна достава
на кућну адресу
061/176‐34‐08

ПРОДАЈЕМ слике Трумића, Радовића и других
сликара. Рани радови,
уља на платну. 06/333892. (286501)

(2/285971)

ПУНТО 1.2, 2007, петора
врата, атестиран плин,
власник. 064/587-50-24.
(287272)

ПРОДАЈЕМ алфа плам
камин,150 евра.064/53993-57. (СМС)

КОФЕР шиваћа машина,
самачки кревет, угаона
гарнитура, сто, столице.
063/861-82-66. (287159)

ПРОДАЈЕМ фијат брава,
2001. годиште. Тел.
063/833-78-85. (287266)
ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет, 2007, петора врата,
на име. 064/587-50-24.
(287272)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски бојлер и половни делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/70376-07. (287223)

ДЕБЕЛЕ свиње, може и
полутке, прасићи, може и
заклани. 617-336.
(287269)

ГАРАЖЕ

ТА пећи, 4.5 кв и 6 кв, и
половна машина за судове. 066/922-70-73.
(2872539

ПРОДАЈЕМ монтажну гаражу на Содари. 060/68310-64. (287204)

НА ПРОДАЈУ камена коцка и топола. 013/420-761.
(287234)

ШТЕНЦИ бишона, стари
два месеца. 063/162-9765. (287236)
СОБЕ (узраста 10 – 20 година) Forma ideale, повољно. 063/162-97-65.
(287236)
ТОВЉЕНИК око 170 кг и
назиме 70 кг. Повољно.
063/879-03-55. (287241)

ПРОДАЈЕМ намештај,
шпорети, кревети, сто,
столице, итд, због пресељења. 066/312-882.
(287175)

ПРОДАЈЕМ две јунице од
седам месеци. Тел.
0137618-269. (287063)

ПРОДАЈЕМ шпорет на
плин, одличан, повољно.
060/615-10-23. (287252)

ПРОДАЈЕМ судооперу,
остале кухињске елементе, судопера 3.000 динара
нова. 371-568, 063/77345-97. (287095)

ПРОДАЈЕМ АПН 4, шпорет на дрва, пуромат, тики бојлер. 061/644-62-07,
631-291. (287169)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, гаранција. 063/705-18-18, 335930. (287060)

ПЛИНСКИ камин, 120
квм, два горионика, 250
евра, повољно. 063/256191. (287165)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње,
Старчево. Тел. 631-811,
064/288-74-71.

НА ПРОДАЈУ четири змајевке, приколице, шапурина и дрва за ложење:
јасен, багрем, брест. Микаило, 063/728-22-14.
(287230)
СВИЊСКЕ полутке на
продају. 013/632-145,
060/500-30-91. (287186)
ПЕКАРСКА топла/хладна
витрина, три метра, расклопљена, пећ дуваљка
четири плеха, повољно.
061/184-79-89. (287179)
ПРОДАЈЕМ јагњад.
064/611-37-09. (287268)

ПРАСИЋИ на продају.
Тел. 061/286-41-00.
(287140)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од
1.600, столови од 4.500
евра. 060/600-14-52.
(2871449
ПРОДАЈЕМ товне свиње.
063/812-36-04. (287122)
ПРОДАЈЕМ инвалидска
колица, шиваћа машина
багат, брачни кревет симпо. 063/109-01-44. (287103)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци, свиње, могућност
клања и печења. 060/03711-96, 064/290-50-29.
(287107)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи и
улазна двокрилна врата.
Тел. 013/352-114.
(287108)
ПРОДАЈЕМ цвеће – дрво
живота висине 1.8 м јако
лепо. 065/371-09-49.
(287086)
ХИТНО продајем гаражна
врата, пумпу за воће,
абрихтер, шиваћа багат,
замрзивач 400 л. 065/53593-09. (287205)

ПРОДАЈЕМ шиваће машине и поправљам.
063/828-16-52. (287030)
ЧЕТИРИ зимске гуме
185/60 R 14 са челичним
фелнама. 064/319-35-67.
(287033)
ТА пећ 3 кв – 6 кв, крека
весо, повољно. 065/63438-51. (287026)
ПРОДАЈЕМ машину за сушење меса ардо и електрични шпорет слобода.
060/024-56-43. (287009)
НА ПРОДАЈУ балирана
детелина. 064/438-54-15.
(287145)
ПРОДАЈЕМ кровне носаче за скије и пактрегер за
ауто. 063/716-48-68.
(287093)

Петак, 27. децембар 2019.

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (286796)

КУПУЈЕМ сатове, ордење,
плоче, пенкала, фотоапарате, значке, ситне антиквитете. 066/354-412.
(287275)

КАЧАРЕВО, продајем
двоспратну комфорну кућу, 250 квм, локација одлична. 063/401-052.
(286581)

КУПОПРОДАЈА

ОГЛАСИ
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ПРОДАЈЕМ два ланца земље, у Качареву. Тел.
601-281. (277055/6)
ПРОДАЈЕМ три ланца земље, преки пут. 060/15325-15. (287078)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље, Новосељански пут,
пре Крнете. Тел. 063/10304-33. (287090)
ПРОДАЈЕМ или мењам
кућу у Баваништу, за стан
у Панчеву. 064/252-51-99.
(287079)
ЧЕТИРИ и по ланца грађевинског земљишта на
путу, преко пута кафане
„Секин салаш”, северна
зона. 065/846-37-50.
(287087)

КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, старе
играчке, стрипове, сифон
флаше, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(287060)
КУПУЈЕМ полован намештај, перје, плинске боце,
гвожђе, бакар, акумулаторе. 066/900-79-04.
(287037)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенакала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (287216)

КАЧАРЕВО, кућа, 100
квм, 11 ари, комфорна,
усељива. 064/172-86-12.
(286906)
СТАРЧЕВО, усељива кућа
150 квадрата, помоћни
објекти, 9.3 ара. 063/72599-37. (286559)
ПЛАЦ на Баваништанском путу, 7 ари, вода,
струја, ограђен. 063/16397-17. (287191)
БЛИЗУ центра кућа са две
стамбене јединице, договор. „Лајф”. 061/662-9148. (287202)

ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште 2,2 хектара,
Новосељанси пут, може
парцелисање. 062/403241. (286490)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
од 100 квм, на 17 ари земље, са осталим објектима, легализовано, својина
у Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (286757)
ПРОДАЈЕМ земљиште, 58
ари, градско грађевинско,
северна зона, друга дужа,
иза „Пивашевића”.
060/442-2258, 064/92048-60. (287032)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову, Ливадице, осма дуж.
319-754, 061/153-34-61.
(287047)

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

ПЛАЦ 13 ари, ширина 16
м, Новосељански , поред
фирме Brilum. 065/62483-21. (286894)

• Управљање стамбеним
заједницама
• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац 26 ари,
50.000 евра. Јабучки пут.
063/853-63-00. (286728)
КУЋА у центру са два стана, С. Милетића око 100
квм + нова градња.
063/776-16-77. (286587)

НА ПРОДАЈУ кућа у Сокобањи, код стационара,
300 квм, чука 2. 063/248254. (287148)
НОВА КУЋА, центар, 196
квм, функционалан и идеал за пословни простор и
породични живот. Власник, договор, 137.000
евра. 063/232-757.
(287102)

ПРОДАЈЕМ форд фокус,
2001, 1.8, ДДИ. 063/11870-80. (287221)
ПРОДАЈЕМ плац 5 ари,
код Карауле, Кудељарац.
063/118-70-80, Јефтино.
(287211)
ПРОДАЈЕМ плац у Јабуковом цвету, хитно, повољно. 069/158-63-76.
(287215)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Јабуковом цвету.
069/158-63-76. (287215)
ПРОДАЈЕМ плац на Златибору, 800 евра по ару.
064/668-89-00. (287215)
НОВА МИСА, 180 квм,
1.5 ЕГ, усељива, 60.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (287273)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа
са локалом, 45.000; Стрелиште, 10 ари, 40.000.
(338), „Јанковић”, 348025.

ДЕО куће, посебан улаз,
60 квм, 15.000 евра, 2
ара. Козарачка 10.
063/804-07-85. (287278)

ПРОДАЈЕМ плац, 6 ари,
Банатско Ново Село, центар, повољно. 060/61510-24. (287251)
КУЋА на продају у Старчеву, три стамбене јединице јединице, укњижена.
064/203-04-24. (287240)

115 АРИ шуме, у Шушари, продајем. 063/776-1677. (287231)

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.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
предузимачима, плац са
кућом, 10 ари, Цара Душана. 062/807-88-15.
(287260)
ПОВОЉНО продајем
плац на Караули. Тел.
063/752-12-13, 062/19813-88. (288243)
САМОШ, 137, 29,13, приземна, 12.000; Брестовац,
84, 7.45, 16.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (287281)
ПЛАЦ 6 ари, три стамбене јединице, 100 квм + 60
квм + 70 квм, усељиво,
Козарачка 10, 53.000
евра, договор. 063/80407-85. (287278)
ПЛАЦ, Шарпланинска,
4,45, темељ, 19.500. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (287281)
КУЋА, 260 квм, М. Горког
10, I спрат + поткровље,
160.000 евра, договор.
063/804-07-85. (287278)
ПЛАЦ, Козарачка 6,
11.000, Баваништански
13,89, 3.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(287281)

КУЋА, 100 квм, 4 ара,
29.000 евра, приземна,
усељива, Козарачка 10.
063/804-07-85. (287278)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, војна зграда,
КУЋА, монтажна, нова, 70 двоипособан, XII, усељив.
064/327-54-10. (287109)
квм, 19.000, 2 ара, 1/1,
договор. Козарачка 10.
063/804-07-85. (287278)
КУЋА са два стана у центру, продајем. 063/77616-77. (287231)
МИСА, ПР, I, II, ВП, прелепа, 25.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(287281)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље, Новосељански пут,
пре Крнете. Тел. 063/10304-33. (287090)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

СОДАРА, 62 квм, ЦГ, IV,
37.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (287117)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, X, ЦГ, 38.000. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(287221)
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HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ПОНУДА

КОТЕЖ 2, троипособан,
одржаван, 55.000, двособан са уградним плакарима, кухињом, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (287202)
ЛАВА ТОЛСТОЈА, Куткова зграда, дуплекс, троипособан, 80.000, центар,
нов трособан, 73.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (287202)

marketing@pancevac-online.rs

ЗА ТВОЈ дом или посао у
срцу града. Карађорђева,
109 квм, 54.900 евра.
АМК, 061/262-08-44.
(287261)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 46 квм, у Панчеву,
Моше Пијаде 58, у приземљу. 062/294-329. (287074)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98

ЈЕДНОСОБАН салонски,
38 квм, строги центар, погодан за канцеларију.
(470), „Дива некретнине”,
СТРЕЛИШЕ, двособан, 55
345-534, 064/246-05-71.
квм, III, ЦГ, 31.000. (336),
(287176)
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (287208)
СТЕЛИШТЕ, реновиран,
ПРОДАЈЕМ трособан
трособан стан, 96 квм
стан, 67 квм, Содара, IV
(84 + 6 + 6), IV, ЦГ.
спрат, без грејања.
064/163-57-59. (287194)
063/789-10-89. (287209)
НОВА МИСА, 83 квм, високо приземље, ТА, укњижен, без улагања, 43.000.
063/252-559. (287178)

ПРОДАЈЕМ усељиве новоизграђене станове, Патријарха Чарнојевића 6.
063/389-974. (287142)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, лифт, III, 38.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (287141)

ЦЕНТАР, 2.5, ЦГ, III,
33.000; трособни, 65, ТА,
28.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (287220)

СТРЕЛИШТЕ, дуплекс,
103 квм, новоградња.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (287141)

НОВА МИСА, двособан,
57 квм, ВП, 34.000, договор. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (287221)

НОВА МИСА, нов лукс
трособан, 91 квм, ВП, 650
евра/квм. (300), „Ћурчић”, 063/803-10-52.
(287221)

КОТЕЖ 2, троипособан,
ЦГ, три спаваће собе, II,
лифт, без улагања,
55.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (287117)
ЦЕНТАР, прелеп новији,
трособан, 71 квм, II, екстра стање, 68.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(287204)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар,
58.000 евра. 064/171-2270, 064/090-10-92. (287279)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, X, ЦГ, 38.000. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(287221)

СТАНОВИ

СТАН, Стрелиште, V, ЦГ,
37, 23.000, сређен, терасе. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (287281)

ТЕСЛА, IV, 88, ЦГ, 55.000, СОДАРА, 62 квм, ЦГ, IV,
Миса, ПР, 90, 45.000. (67), 37.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (287117)
063/744-28-66. (287281)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

УЛИЧНИ део куће, заебан
улаз, војловица, 56 квм,
двособан. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(287247)

ТЕСЛА, ПР, ТА, 55, 37.50;
IV, ТА, 53, 32.000. (67),
063/744-28-66. (287281)

КУПУЈЕМ једнособан стан
или гарсоњеру, ниже
спратности у Панчеву.
066/354-204. (287267)

ЦЕНТАР локал 67, стан
30, приземље, одличан,
65.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (287281)

НОВА МИСА, трособан,
III, 68 квм, ЕГ, 44.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (287273)

ТЕСЛА. Авив, код „Љубичева”, сређен, двособан,
34.900 евра. АМК,
061/262-08-44. (287261)

СТАН, Котеж, 35, ЦГ,
20.000, сређен, усељив.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (287281)

ШИРИ центар, 91 квм, четворособан, дуплекс, III,
ЦГ, лифт, 70.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (287208)

СТРЕЛИШТЕ, II, ЦГ, 66,
тераса, 42.000, тераса,
42.000, прелеп. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (287281)

ИЗДАВАЊЕ

ДВОРИШНИ једноипособан намештен леп стан,
грејање. Стрелиште.
064/218-83-45, 013/362406. (286593/р)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис- СТАН, миса, I, 35, кућа
четири етаже, празна.
плата. (353), „Премиер”,
(67), 063/744-28-66.
063/800-44-30. (287273)
(287281)
ХИТНО купујем станове
ИЗДАЈЕМ намештен једмање и двособне. Брза
нособан дворишни стан,
исплата. 060/551-64-50.
ТА, код Хотела „Тамиш”.
(287204)
064/122-48-07. (287276)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”
ИЗДАЈЕ се леп намештен
потребни станови, куће,
све локације, брза реали- стан, код новог Максија
на Новосељанском путу.
зација. 063/744-28-66.
(287281)
066/310-029. (287256)

Радно време благајне „Панчевца” током празника
уторак, 31. децембар: 8–12 сати
понедељак, 6. јануар: 8–12 сати

среда и четвртак, 1. и 2. јануар: нерадни дани
уторак, 7. јануар: нерадни дан

петак, 3. јануар: 8–13 сати
среда, 8. јануар: 8–15 сати

Број који излази у петак 27. децембра биће двоброј.
Први број „Панчевца” у новој, 2020. години изаћи ће у петак 10. јануара.
Молимо клијенте да то имају у виду приликом предаје огласног материјала, читуља и помена.
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ЛОКАЛИ

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан преко пута
Авива. 066/631-42-31,
013/631-423. (287225)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву.
063/207-819. (287228)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421. (286797)

ИЗДАЈЕ се стан у кући,
шири центар, празан.
355-687, 064/129-92-07.
(287200)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на почетку ноев
Мисе, ученику, ученици,
самици. 060/761-11-81.
(287201)
ДВОСОБАН стан, 60 квм
+ лођа, модерно опремљен, Котеж 2, за издавање. 063/701-11-31.
(287180)

ПРОДАЈЕМ повољно локал на Зеленој пијаци,
10,5 квм. 063/101-69-37.
(286787)
ПРОДАЈЕМ локал у Тржном центру Трубач, 17,5
квм, II спрат, 7.000 евра.
063/850-02-66. (286601)
ИЗДАЈЕМ локал од 64
квм, у центру. Тел.
063/722-49-98. (ф)

ПРОДАЈЕМ локал у центру, Змај Јовина 5-б, изузетан, 39 квм, 36.000
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
евра. 064/217-79-88.
Котежу, скроз намештену,
(285768)
центрлано грејање, на дуже. 064/137-63-19.
ИЗДАЈЕМ локал 75 квм,
(287177)
центар, ЦГ грејање, роло,
аларм. 061/208-37-97.
ИЗДАЈЕМ намештену гар(287199)
соњеру, строги центар,
ТА, wi/fi, 130 евра.
069/113-00-73. (287168)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву, 68 квм, засебна, делимично намештена.
064/305-80-73. (287105)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. (287654)
ИЗДАЈЕМ једнособан већи намештен, грејање,
нон-стоп, нова Миса.
060/301-51-13. (287065)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан намештен стан, 80
евра, депозит. Максима
Горког 96. 060/517-82-53.
(287072)
80, 50, 30 квм, станови
локали, Св. Саве 18, издајем. 064/948-71-22.
(2870889
„Дива некретнине”.
064/246-05-71. (287176)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 32 квм, код Болнице, wi/fi, SBB, комплет
намештен. 060/023-08-54.
(287038)

ИЗДАЈЕМ се локал 35
квм, близу Болнице.
061/130-08-43. (287118)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
24 квм. 064/267-72-17.
(287091)

KnjiæDUDLGDURWHND
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач са Ц категоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)
ПРОИЗВОДЊИ прехрамбених производа потребан радник на паковању.
063/289-388. (286607)
ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ
потребан бравар и помоћни радник. 063/315268. (286953)

65(ü1,35$=1,&,

ПОТРЕБНА жена за клање живине са искуством.
Звати после 15 сати.
064/365-65-56. (286929)

AKCIJA traje do 10.01.2020.
Fotokopir papir 80g ris 377 din
3RæXULWHLYLGLPRVH

ПОТРЕБНА озбиљна жена
за одржавање домаћинства и пословног простора у Качареву, као и за
чување детета. 065/23733-09 (и)

ИЗДАЈЕМ локале 72 и 125
квм из два нивоа. Војводе Путника 29. 063/278250. (287158)

КАНЦЕЛАРИЈА – локал
12,5 квм, центар, 10.000
евра. (287176)

ИЗДАЈЕМ једнособан наИЗДАЈЕМ локал 90 квм и мештен стан, Стрелиште.
више канцеларијских про- 060/152-88-55. (287172)
стора, 150 квм. АЦ „ЗвеПРОДАЈЕМ повољно лозда”, Стевана Шупљикца
кал на Зеленој пијаци,
10,5 квм. 063/101-69-37.
88. 063/278-250.
(286787)
(287158)

СЕНДВИЧАРИ „Буба” потребни радници за рад на
роштиљу. 063/248-599.
(287265)
ПОТРЕБНА радница у
трафици код Спортског
центра, Панчево.
064/853-83-50. (287044)
ПОТРЕБАН помоћни радник продавац/продавачица за рад у пекари.
063/606-330, звати радним данима од 8 до 16
сати. (287258)
ПОТРЕБНИ радници у пољопривреди: тракториста
и физички радник.
063/728-22-14, Микаило.
(287230)
ПОТРЕБНА радница за
рад на бувљаку, козметика. 064/942-91-390.
(287280)
ПОТРЕБНА жена за одржавање зграда. 060/51783-00. (287238)
ЕСТЕТИК студио PERLA
тражи козметичарку са
искуством, педикир, нокти, депилација. 065/34454-66. ((287218)
ПОТРЕБНЕ две девојке за
рад у кафићу у Максију.
063/862-10-74, 065/26122-85. (287101)
ПОТРЕБНИ радници за
постављање сат. ТВ и дигитализације за МТС.
„Изолвар” Панчево.
065/333-33-00. (28971139

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (287213)

ПОПРАВЉАМ ТА пећи,
веш-машину, кућне апарате, инсталације.
060/180-02-83. (286359)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(286054)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (286216)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке,
замене одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(287193)

КОМБИ превоз робе, грађевинског материјала, селидбе. Иван. 064/243-8285. (285436)

МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних.
061/660-31-84. (287174)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (286549)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (286363)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка/израда инсталација,
бојлера, ТА пећи, најјефтиније у граду. 066/354412. (287275)

ОЗБИЉНА, одговорна
жена чувала би старије
лице. 063/707-19-88.
(287270)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тстером свако дрво које смета. 063/369846. (287161)
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РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, шупа, одношење ствари,
обарање стабала и остало. 060/035-47-40.
(287190)
ПРАЊЕ намештаја, договор. 064/110-93-62.
(287035)
ЧИШЋЕЊЕ, спремање
станова, пословног простора, зграда, брзо, одговорно, повољно. 062/81976-96. (287179)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (287052)

АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА” Панчево
потребан

АУТОМЕХАНИЧАР
и ВУЛКАНИЗЕР
Контакт тел. 013/348-422, 063/271-703

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством: квалитетно, педантно и повољно. 064/252-51-75,
061/153-37-06. (287160)

ПЕНЗИОНЕР, чувам све
врсте грађевинских објеката. Повољно. 013/352203, звати око 21 сат.
(287058)

СЕЛИДБЕ, транспорт комРАЗНО
бијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја, изношење непотребних ствари, кутије за МОМАК, 1975. неожепаковање. 064/047-55-55. њен, инвалидски пензионер, упознао би девојку
(287277)
ради брака. 064/520-62ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи98 (СМС)
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
TРАЖИМО УЛИЧНЕ
064/122-68-05. (287185)
КЕРАМИЧАР, постављање
ПРОДАВЦЕ НОВИНА
свих врста плочица и
Комби превоз робе
комплетна адаптација куМАСЕРКА потребна за
и селидбе.
патила. 061/249-29-90.
опуштајућу релакс масаЗоран, 060/360-03-89. жу. Позив или СМС,
(287019)
061/298-96-69. (286777)
ВОДОИНСТАЛАТЕР са
ПРЕВОЗИМ кипером, педугогодишњим искуством сак, шљунак, сејанац, од- ТРАЖИМ девојку за допри изради и адаптацији
писивање и упознавање.
возим шут. 064/354-69купатила. 060/747-53-36. 94. (287249)
065/675-23-25. (287167)
(287019)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинУСЛУГЕ
жели да упозна жену или
ско прање тепиха намедевојку до 40 година, раштаја. Превоз бесплатан.
ди дружења, излазака.
302-820, 064/129-63-79.
Звати око 21 сат.
СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ (287274)
013/352-203. (287058)
И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: замена старих, уградња нових цеви, одгушење, монтажа санитарија.
062/382-394. (287071)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.

Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Тел. 063/897-55-04

(6/284892)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: преправке купатила, славине,
вентили, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(287136)

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи. Припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (287048)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације,
адаптације купатила, сервис. 013/377-930,
063/115-71-67. (287076)

Ћевабџиница

(7/284892)

ТВ сервис „Плус” на новој
локацији, Браће Јовановић 56, 0д 1. 1. 2020. године. 063/877-38-21,
066/579-39-58. (287097)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(287126)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
063/253-028, 064/444-6674.(287126)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији. 063/253028, 064/444-66-74.
(287126)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
за радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
– ТЕХНИЧАР
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(287126)

или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 31. јануар 2020.

marketing@pancevac-online.rs

(7/274828)

ПОСАО

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ, камионски
превоз, комби превоз,
екипа радника. 064/28030-16, 063/731-77-67.
(287100)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (287069)

ТРАЖИМ озбиљну жену
до 55 година, за брак.
064/372-94-71. (287043)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97. /187164)

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE
SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI
UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na
životnu sredinu PROJEKTA- REKONSTRUKCIJA
JEDNOG OBJEKTA I IZGRADNJE 7 OBJEKATA
SPRATNOSTI P+0 ZA FARMU SVINJA, na kat.par.
br. 7119/4 K.O. Crepaja, na teritoriji opštine Kovačica, nosioca projekta „FOTOS” D.O.O., Beogradska
89, Crepaja.
Saglasno članu 20. stavu 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, ovaj organ će obezbediti
JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja na
životnu sredinu, u kancelariji inspekcije, u prostorijama OU. Kovačica, u Ulici Maršala Tita 50, u Kovačici,
u periodu od 20. 12. 2019. godine do 17. 01. 2020.
godine.
JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o
predmetnoj studiji o proceni uticaja na životnu sredinu biće održana u prostorijama OU. Kovačica, u Ulici
M. Tita 50, u Kovačici, dana 15. 01. 2020. godine u
vremenu od 12 do 14 sati.
U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj
studiji uticaja na životnu sredinu, saglasno članu 20.
Stav 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu
učestvovaće nosilac projekta.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта Шандор Бурјан, Улица Шандора
Петефија број 83, Панчево, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину за Пројекaт доградње, реконструкције и
изградње пословно-производног објекта на кат.
пар. бр. 398/5, 401/1, 404/5 и 404/6 К.О. Војловица,
Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4,
соба 708 у периоду од 27. децембра 2019. до 10.
јануара 2020. године године радним даном од 10
до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”
бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, „BROSE” д.о.о. Београд,
Врачар, поднео захтев за одлучивање о потреби
израде процене утицаја на животну средину за
пројекaт Производни комплекс са пратећим објектима на катастарској парцели 9639/3 к.о. Панчево,
на територији Града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама
Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2–4, соба 710 у периоду од 27. 12. 2019. до 6. 01.
2020. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ
РАДНОГ ОДНОСА
1. Једног САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну
област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
– Завршен стоматолошки факултет, као и остали
услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.
88/2017) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о
раду на одређено време од 12 (дванаест) месеци.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса на
адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул.
Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/2351-292.

Петак, 27. децембар 2019.
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23. децембра преминула је наша вољена

Последњи поздрав вољеној супрузи, мајци и баки

ДАНИЦА ГРУЈИЋ
1939–2019.
За трен си нас напустила, али вечно ћеш бити у
нашим срцима.
Ожалошћени: син НЕБОЈША, снаја МИЛОСАВА,
унука ДАНИЈЕЛА и унук ДАНИЛО

17. децембра 2019. године преминуо је наш драги

АНИЦИ МИХАЉЧИЋ
1948–2019.

(116/287239)

Вољеној нашој

Супруг МИРКО, син ЗОРАН са породицом
и ћерка ЉИЉАНА са породицом

ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ
1949–2019.

(118/287244)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 23. децембра 2019, у
69. години, преминула је наша драга и вољена

ОЛГИ БЛАГОЈЕВИЋ

Сахрана је обављена 18. децембра на Католичком гробљу.
Ожалошћени: супруга МЕТИХА, син ПРЕДРАГ, снаја
БИЉАНА, унуке СВЕТЛАНА и ЗОРИЦА, пријатељ
БРАНКО и остала родбина

(4/287024)

Туга и бол за тобом су неизмерни, али љубав и
успомене су јаче од времена и заборава.
Одмори своју уморну душу и почивај у миру.

Последњи поздрав

Воле те твоја сестра МИРА, зет БОБАН и сестричина МАРИЈА са децом
(78/287152)

ОЛГА БЛАГОЈЕВИЋ

Вољеној нашој тети

рођ. Сисан
1951–2019.

АНТОН
ВАРГА

Сахрана је обављена 25. децембра 2019. на Католичком гробљу у Панчеву.
Хвала ти на неизмерној љубави коју си нам пружала.
Вечно ћеш бити у нашим срцима.

1951–2019.

ПЕТРУ
МИЛОШЕВИЋУ

Заувек вољен и вечан.
Ћерка ИРЕНА

од тетке БОЖИЦЕ,
сестара ВЕРЕ и
ВЕСНЕ с породицама

(31/287075)

(5/287034)

Твоји најмилији: супруг ДУШАН, ћерке ТАМАРА и ТИЈАНА, унуци, сестра
МИРА са породицом, многобројна родбина и пријатељи

ОЛГИ БЛАГОЈЕВИЋ

(77/287151)

Велико ти хвала за сву твоју љубав и доброту.
Заувек ћеш имати посебно место у нашим срцима.
Твоји: МАРИЈА, ЂОРЂЕ и НИКОЛА
(79/2871529

Последњи поздрав

АНТОН ВАРГА
1951–2019.
Последњи поздрав од твојих најмилијих:
супруге ИЛОНКЕ, ћерке ИРЕНЕ,
сина ЂУСИЈА, снаје ЕСТЕР,
унука ЛАСЛА и ЗОЛТАНА

БОШКО КАВГИЋ
1947–2019.

ДРАГАНУ ЦВЕТКОВИЋУ
Преминуо 23. децембра 2019, сахрана 25. децембра 2019, у 12 сати.
Ожалошћени син ВЛАДИМИР, сестра ВИДА и
многобројна родбина

(30/287073)

Супруга СЛАВИЦА, син ДРАГАН, ћерка ДРАГАНА, сестра
СТАНА, зет АЛЕКСАНДАР, снаја ДЕЈАНА, унуке НЕВЕНА,
ЈОВАНА, СТЕФАНА, НАЂА и ЈАНА

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. децембра
2019. у 73. години преминуо наш драги

(123/287257)

(113/287233)

Мој искрени друг и пријатељ

Мом деди
Драгом пријатељу

ЗЕМА ЗВОНКО
1946–2019.
Сахрана ће се обавити 26. децембра 2019, у 14 сати, на
Котеж гробљу у Панчеву.

МИША РАДЕЧ
у недељу, 22. децембра 2019. преселио се у вечност.
Кремација у четвртак, 26. децембра, на Новом
гробљу у Београду, у 15.30.
Саучешће његовој породици
ЉУБО ЈАНКОВИЋ
(50/287114)

БОШКУ КАВГИЋУ

БОШКУ

последњи поздрав од пријатеља МАНИЋ и
МИЛОШЕВ

НЕВЕНА

(122/287255)

(124/287257)

Ожалошћени: брат СИЛВИО, снаја МИРОСЛАВА, братанац АЛЕКСАНДАР са МИЛИЦОМ и КАТАРИНОМ,
братаница АНТОНИЕТА са ДЕЈАНОМ и АЛЕКСОМ, као
и остала родбина и пријатељи
(24/287064)

Први број „Панчевца” у новој, 2020.
години изаћи ће у петак 10. јануара.
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Петак, 27. децембар 2019.

Наша најмлађа, најдража колегинице, увек ћеш нам недостајати

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ
1998–2019.
Нека те анђели чувају.

Колеге из фирме PANAGRO M&G d. o. o. Панчево

(92/ф)

Последњи поздрав моме сину

Последњи поздрав

ЦЈЕТКУ ПЕТРОВИЋУ
1958–2019.
од мајке ГРОЗДЕ

ЦЈЕТКУ ПЕТРОВИЋУ МИШИ

НЕВЕНА ВИЛИМАНОВИЋ

(6/287039)

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав
брату

од комшија, родбине и пријатеља са фудбала: ЋУНЕ,
ДРАГО, КАРИ, КОЛЕ, СЛАВКО, ДЕЈА, МИКИ, НЕША,
БАЋКО, МИРЗА, БОБА, НЕЦА, ДАМИР и МИШКО
„Зумбуле”, недостајаћеш нам на терену, а још више на
трећем полувремену.
Почивај у миру

1938–2019.
Последњи поздрав драгој мајци од сина БАНЕТА са породицом

(26/287067)

Последњи поздрав
брату

МИШИ

од сестре ЈАДРАНКЕ
и брата ЗОРАНА
са породицама

(7/287039)

(8/287039)

Последњи поздрав
брату

ЦВЕЛЕТУ

МИШИ

ЦВЕЛЕТУ

од сестре ЈЕЛЕ
са породицом

Другари из Стаклорезачке радње „Фишћа”:
ЂОЛЕ, МАРЕ, СТЕВА, БОРКО, ЂУРА, ЈОВА,
ЛЕКА, ДАЧА, МИЋА ПРИЗМА и ТОЗА

(25/287066)

(29/287070)

Наш друг

ЦЈЕТКУ
ПЕТРОВИЋУ
од рођака ВЛАДЕ
и синовца САВЕ
(39/287089)

Последњи поздрав нашем

Последњи поздрав нашем

МИШИ

од сестре РАДЕНКЕ
са породицом

Последњи поздрав

(43/287098)

Ветерани ФК АТП-а: ЖАРКО, БАБИЋ, ПОКРАЈАЦ, ЦАЈА, БОРКО, ФИШЋА, СРЕЈА, БУДИШКА,
ТЕГЕЛТИЈА, ШЉИВАР, ДАЧА, СЛАВКО, ХАЛЕР,
КОЦКА, ШАРАЦ, ДУПОР, БАБУШ, АУТО ЂУРА,
МАРКО, РАДУЛАЦ, ОРЛИЋ, ВИНКО, МУЈКЕ,
ПОП, СТЕЈИЋ, ДАБА, ВИЦКО и ВЕЛЕ
(28/287070

Последњи поздрав поштованој колегиници

МИШИ
од брата МИРКА
са породицом
(9/287039)

ЦЈЕТКО ПЕТРОВИЋ ЦВЕЛЕ

др ВЕРИ ВОЈКА

напустио нас је 22. децембра 2019. године.
Сећаће га се његова 107. генерација Гимназије „Урош
Предић”
(69/287137)

лекар у пензији
ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(40/Ф)

Број који излази у
петак 27. децембра
биће двоброј. Први
број „Панчевца” у
новој, 2020. години
изаћи ће у петак
10. јануара.
Молимо клијенте да
то имају у виду
приликом предаје
читуља и помена.

Петак, 27. децембар 2019.
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Вољеном супругу, оцу и деди

27
9. јануара 2020. године, у 11 сати, у Долову, даваћемо полугодишњи помен

БРАНИСЛАВУ БРАНКОВИЋУ

МИРЈАНА РАШЧАНИН
8. IX 1963 – 23. XI 2019.

Велико хвала за све добро што нам је пружао.
С љубављу супруга ДАНИЦА и ћерка БРАНКА
са породицом
(41/287094)

Свако на овом свету може умрети само
два пута, први пут када заиста умре, а
други пут кад га потпуно забораве.
Ја нећу дозволити да ти умреш по други
пут јер те никада нећу и не могу заборавити.

РУЖИЦИ ИВАНКОВИЋ
30. III 1951 – 11. VII 2019.

Супрузи Мирјани од супруга СТЕВАНА

Неутешни, с поштовањем и љубављу: супруг БОЖИДАР, сестра
ЂУЂА, снаја ЛЕЛА, тетка МЛАДЕНКА са породицама
и родбином као и њени највољенији „пилићи”

(108/287229)

(115/287237)

Нема речи, само сузе и бол за тобом

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ БРАНКОВИЋ
У знак сећања на много лепих година које смо
провели скупа, с тугом се опраштамо од драгог
зета и тече.
Породице: МАРТИНОВИЋ, МИЉАНИЋ,
НОВАКОВИЋ, НЕШКОВИЋ, СИМОВИЋ
и СИМИЋ
(38/287085)

МИРЈАНА РАШЧАНИН
1963–2019.
Увек са нама и вечно у нама.
Сестра ДУШИЦА са породицом
(109/287229)

ДРАГАН
МАНИТАШЕВИЋ
Почивај у миру тата.

20. децембра отпловио из банатске равнице
мој брат

Последњи поздрав
драгој сестри

Драга тетка
Твоји: БОБАН
и ИВАНА

НИКОЛА КОЗЛОВАЧКИ
7. I 2005 – 7. I 2020.

(95/287195)

Увек у мислима, заувек у нашим срцима.

МИРИ

ДУШКО НОВАКОВИЋ
Заувек тужна сестра МИЛИЦА са породицом
(117/287242)

Последњи поздрав великом куму, пријатељу и другу

Сестра МИЛКА
са породицом
(111/287229)

Последњи поздрав

Мама МИЛАНА и брат МИЛАН

МИРЈАНА
РАШЧАНИН
Вечност није довољна да се заборави
твоја доброта, ведри
дух и велико срце.
Нeка те анђели чувају.
Недостајеш.
Неизмерно тужни
твоји најдражи:
САНДРА и ДУШАН

(120/287248)

ДРАГАН
МАНИТАШЕВИЋ
Почивај у миру.
Твоји: ГОЦА, ЉИЉА,
ГОРАН, ТАРА
и НАТАША

(110/287229)

Последњи поздрав

ЂУРИЦИ СРЕМЦУ СТРИКИ

(96/287195)

ПОМЕН

МИШИ

Вољени наш Бобо, тешко је стегнути срце да не
боли, душа да не пати, сузе да не теку. По добром те памтимо, с поносом помињемо и чувамо од заборава – све је то љубав.

(119/287245)

Последњи поздрав
драгој мајци, баки и
прабаки

Последњи поздрав
драгој мајци, ташти,
баки и прабаки

Твоје присуство нам
је увек уносило радост. Хвала ти.
СРЕЋКО, МИЉА,
МАРИНА и БОБА
(100/287206)

СЛОБОДАНА СПАСИЋА
судије Врховног суда Србије
2010–2019.

1947–2019.
ЂУКА и ЉУБА РАДОВАНЧЕВ са породицама

Година за годином... девет
Сећање на вољеног тату, супруга, сина и брата

БРАНИСЛАВУ
БРАНКОВИЋУ

МИЛИЦА ТОТ
ХАРШАЊИ

Твоји најмилији: супруга НАДИЦА, ћерка НЕДА,
мама МИЛИЦА и сестра ТАТЈАНА СПАСИЋ
(101/287210)

31. XII 2018 – 31. XII 2019.
21. децембра преминуо је мој стриц

од кумова
СТАНОЈКОВИЋ
са породицом

Са поносом и тугом чувамо те од заборава.
Сестра БЕБА
са породицом

(105/287222)

БОСИЉКИ
САВАНОВИЋ

БОСИЉКИ
САВАНОВИЋ

1928–2019.

1928–2019.

Чуваћемо те у срцима и успоменама.

Хвала ти мајко на
свему. Вољени никад
не умиру.

Син БОРИСЛАВ,
снаја ЗАГОРКА,
унук ЂОРЂЕ
и унука ЉИЉАНА
са породицама
(106/267224)

Од ћерке РОСЕ, зета
ДУШАНА, унука
ЈОВАНА и МИЛИЦЕ
са породицом
(107/287224)

МИЛОРАД
РАДЕЧ МИША
1939–2019.
БРАНКО РАДЕЧ
(33/287080)

26. децембра навршава
се четрдесет дана откад
нас је напустила наша
мама и бака

Прошло је четрдесет
дана откада није са
нама

(121/287250)

НЕВЕНКА РАДИЋ
ЈАЊА КАТИЋ
1933–2019.
Последњи поздрав драгој комшиници од станара у Михајла Петровића Аласа 3
(42/287096)

Синови РАДИША и
МИЛОМИР, снаја
ВЕРИЦА
и унук НИКОЛА
(10/287041)

ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
1936–2019.
Ћерка НЕВЕНКА
са породицом
(64/287132)

28

Петак, 27. децембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

1. јануара 2020. је десет година откако је отишла од нас наша

28. децембра 2019, у 11 сати, дајемо годишњи помен у Јабуци, нашој драгој Тањи

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ
ТРАЈАНКИ ПЕНДИЋ

26. VI 1993 – 31. XII 2008.

ДУБРАВКА ЈАРАКОВИЋ ДУДА

Кажу да време лечи све.

1955–2010.

Сећање на тебе не бледи анђеле.

Губитак драгих особа не може ништа да
излечи.

Једанаест година недостајеш.
Увек мислимо на тебе и волимо те.
Воле те: тата ЦАЛЕ, мама ОЉА и сестре
АЛЕКСАНДАРА и САНЕЛА

Породице ЈАРАКОВИЋ и МИЛИВОЈЕВИЋ

Твоја сестра СЛАВИЦА, зет СТЈЕПАН, сестрић ГОРАН са ВАСКОМ, КАТАРИНОМ и
МИХАЈЛОМ

(97/287196)

(55/287123)

(80/287156)

СЕЋАЊЕ

3
Сећање на драге родитеље

ВУЈИЋ
ЕСАД ГЕЉО
2016–2020.

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ

3. јануара 2020. навршавају се четири године откад ниси са нама. Заувек остајеш у нашим срцима драги тата.
Твоји најмилији

26. VI 1993 – 31. XII 2008.
Једанаест година како те нема и почиваш
са анђелима.
Недостајеш нам свима.
Стриц АЦА, стрина БРАНКА и браћа
АЛЕКСАНДАР и НИКОЛА

(102/287212)

ГЕОРГИЈЕ

ЈОВАНКА

1931–2008.

рођ. Николајев
1933–2017.

(98/287197)

Заувек у нашим срцима и никада незаборављени.
СЕЋАЊЕ

С љубављу ћерка МИЛАНА с породицом

РУЖИЦА ЋОЈБАШИЋ
(74/287146)

27. XII 1999 – 27. XII 2019.
Мајко, двадесет година је прошло, али ти си и
даље са нама као најбоља мајкица на свету.
Син МИКАИЛО, ЈАСМИНА, МАЈА са породицом
и БОЛЕ са породицом
(112/287230)

НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ
1989–2019.

Породица

БОРИВОЈ ГРУБЕТИЋ

МАРКО
МАРИЋ

ФАРБАР
1929–2013.

(125/287259)

Прошло је једанаест тужних година откако није с нама
наш вољени супруг и отац

7. јануара 2020. године навршава се дванаест година
туге и бола

Мом драгом тати, 29. децембра пуних шест година откад је престало да куца његово племенито и насмејано
ведро срце.
Тешко је помислити да је наша љубав престала, не она
не престаје зато што те још волим, а чим те волим то
значи да и даље постојиш у мојим мислима.
Твоја ћерка ЈАСМИНА са породицом
(94/287192)

3. I 2010 – 3. I 2020.
Заувек недостајеш.
Твоја породица

МОМИР НЕЂИЋ

(93/287188)

2008–2020.

ДРАГАН МИЛОЈЕВИЋ
Недостајеш нам превише.

Твоји најмилији

У недељу, 29. децембра,
у 11 сати, на Старом православном гробљу, дајемо четрдесетодневни
помен нашем вољеном

9. јануара 2020. навршава се пет тужних
година

Све тече и све се мења, само бол и туга остају тамо где
су и настањени 7. јануара 2008. године.
Твоји неутешни: мајка ЈЕЛЕНА, отац ВИДОЈЕ, сестра
САЊА са породицом, супруга СЛАЂАНА , кћери ТИЈАНА
и ЈОВАНА и унука ТАРА
(114/287235)

(103/287214)

25. децембра 2019. године навршава се пет година откада није са нама наша драга супруга, мајка и бака

Сећање на наше драге

ИВАН
БОГДАНОВ

С љубављу и поштовањем твоји најмилији

Твоји најмилији

Пре четрдесет дана
напустио нас је наш
драги пријатељ. Много нам недостајеш.
ЈОВАН и МИЦА
БОЈКОВИЋ

(17/287049)

(91/287184)

(82/287234)

НИКОЛИ
ПАВЛОВУ
МИЛИЦА ВИШНИЋ

МИЛОРАДОВИЋ

1941–2019.

МАРА
РАНКОВИЋ
2015–2020.
С поштовањем
твоји најмилији
(84/287163)

МИРОСЛАВ
1930–2007.
(90/287183)

БОСИЉКА
1938–2009.
Синови са породицама

Петак, 27. децембар 2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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31. децембра 2019. навршавају се две године откако није са нама
наш вољени
Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

одржати 4. јануара 2020. године, у 11 сати, на гробљу Котеж.



Уз купљену погребну опрему превоз гратис
у општини Панчево и 10% попуста
на каменорезачке услуге

Нема дана да те се не сетимо.
Много нам недостајеш.

Супруг МИЛОРАД, син СРЂАН
и снаја МАРИЈА

С љубављу и поштовањем твоја супруга АНЂА
и ћерка НАТАША са породицом

(46/287106)

(81/287157)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће
се четрдесетодневни помен нашем драгом оцу, супругу и деди

Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству

Дванаест година туге и бола

БРАНКО МИЛЕУСНИЋ

МИРИ ИВКОВИЋ



Пролетела је година дана без наше мајке

СЕЋАЊЕ
на драгог пријатеља

АЛЕКСАНДАР ДУМИТРУ
Живе ране остају заувек отворене!
Нас боли све више и више...
Тата БАНЕ, мама МИРА и брат ДРАГАН
са породицом

СТАНЕ ВЕСКОВИЋ

МОМИРУ ЂАКОВИЋУ
1955–2019.

Памтимо њену пожртвованост, љубав и нежност.
Помен је у суботу, 28. децембра 2019, на Новом
гробљу, у 11 сати.

1941–2019.

Синови АНДРИЈА и БРАНИСЛАВ са породицама
и родбина

Породица БЕЛИЋ

(73/287143)

(126/287264)

одржати 29. децембра 2019, у 10.30, на војловачком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ЈАГОДА са ћеркама
ДРАГАНОМ и МИРЈАНОМ и унуцима БОРИСОМ, ЈУЛИЈОМ и ИГОРОМ са зетовима

БРАНКА
МИЛЕУСНИЋА

(48/287111)

28. XII 2018 – 28. XII 2019.
У суботу, 28. децембра даваћемо годишњи помен супрузи и мајци

Полугодишњи
помен, 28. децембра
2019, у 11 сати

(70/187138)

ЉУБИЦИ ВИЛОТИЋ
из Омољице
СЕЋАЊЕ
Прошле су три године откако нас је напустила
наша вољена

Вечно ожалошћени: супруг ПАВЛЕ и ћерке ЈЕЛЕНА и МАРИНА
Породица ВИЛОТИЋ

ЖИВА ЋИРИЋ ЋИРА
МАРА
РАМЊАНАЦ

из Омољице
2016–2019.

(67/287134)

Много нам недостајеш, душо моја.

С љубављу
твоји најмилији

Твоја супруга ЈЕЛЕНА, синови ВАСА и СТЕВАН,
снаје САЊА и СЛАВИЦА, унука МИЛИЦА и унуци ЛАЗАР и НИКОЛА

(76/287150)

(75/287149)

29. децембра 2019. године навршава се четрдесет дана откада нас је напустио

МАРА СМИЉАНИЋ
29. XII 2016 – 29. XII 2019.
Породица

СЕЋАЊЕ
Прошло је седамнаест година откако ниси са
нама

СЕЋАЊЕ
28. XII 2014 – 28. XII 2019.

ДРАГАН ВУЧЕТИЋ БАТА

(86/287170)

1952–2019.
У нашим срцима неизмерна туга.
Почивај у миру.

8. јануара 2020. је четрдесет дана без нашег драгог

НАТАЛИЈА
ЦВЕТАНОВИЋ

МАРКО ВУЛОВИЋ

Твоји синови НЕНАД и ПРЕДРАГ

Успомену на Тебе чувају: супруг ЖИВОЈИН и
синови ЈОВИЦА и БРАТИСЛАВ са породицама

(89/287181)

(83/287162)

Чувамо и гајимо успомене на тебе и никада те
нећемо заборавити.

ВЛАДИСЛАВ
МЕНЕШИ
Прође и година како
нас напусти. Вечно
ћемо те памтити по
добру.
Ћерка ИЛОНКА, зет
ДРАГАН и унука
СНЕЖАНА са децом
(36/287083)

РАТКО
СТОИЛКОВСКИ
Вољени увек недостају!
Твоји: син ЗОРАН
и ћерка СНЕЖАНА
са породицама
(99/287203)

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

Твоји: супруга САВКА, син ЗДРАВКО, снаја
МАЈА, унуци НИКОЛА и НЕМАЊА
(71/287139)

Сећање на драге родитеље

САНАДЕР

ЈОВАН

АНА

14. I 2000.
28. XII 2000.
Увек у мислима сина МИРОСЛАВА с породицом(

87/287171)

ДРАГАН
ВУЧЕТИЋ
БАТА

БРАНИСЛАВ
РАДИВОЈЕВ
БАНЕ

С неизмерном љубављу и тугом чуваћемо успомену на тебе.
Сестра ВЕРА
са децом

3. I 1979 – 3. I 2020.

(72/287139)

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(68/287135)

30
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27. децембра навршава се осам година без
нашег

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

5. јануара 2020, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни помен
нашој драгој

ЉУБОМИРА МАРТИНОВА

МИЛЕВИ ЈЕЛЕНКОВИЋ

Помен подсећа на тебе оне који су те заборавили, за нас увек постојиш у нашим
срцима и мислима.
Вечно памћење и захвалност:
МИЛА, МИЛАН и ЈАСМИНА
(21/287059)

28. децембра , у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо годишњи помен

Време пролази, бол и туга остају.

ТОМКИ ПУРИЋ

Много нам недостајеш.

рођ. Кањевац
18. X 1949 – 26. XI 2019.
Време које пролази не ублажава бол. По добром ћемо те
памтити, с поносом помињати и с поштовањем и љубављу чувати од заборава.

4. јануара 2020. године навршава се шест месеци од преране смрти наше драге и вољене

Успомене чувају: супруг СЛОБОДАН,
унука ЈЕЛЕНА, унук ВЛАДИМИР, зетови
ВЕЛИМИР и БОЈАН и праунук НИКОЛА
(12/287042)

Супруг БРАНКО и син САША
(27/287068)

МИРКО ВУКАЉЕВИЋ

27. децембра навршава се десет година откада
нас је напустио наш

2005–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
МИРКА, ОЛИВЕРА и ГОРАН
(61/287130)

ИРИНЕ ЦВЕТКОВИЋ
29. XII 2012 – 29. XII 2019.

Помен дају супруг БРАНИСЛАВ
и ћерке ВИКТОРИЈА и НАТАША
(63/287131)

ЗОРИЦА
НАКОНЧИЋ

МИЋО ТЕГЕЛТИЈА

1954–2015.
Вечно ћеш живети у
срцима оних који те
воле.
Мајка и сестра
са породицом
(66/287133)

27. XII 2009 – 27. XII 2019.
С поштовањем и поносом чувамо те од заборава.
Твоји најмилији: синови ДУШАН и СТОЈАН,
снаја СЛОБОДАНКА, унук МИЋО
и унука МИРОСЛАВА

(57/287125)

НЕНАД ЗЕНГ
Сине недостајеш твојој деци, твом брату и његовој породици, тетка Бранки и твојим родитељима.
Почивај у миру.

(60/287129)

Заувек у срцима и мислима

Сећање на драге родитеље

ТМУШИЋ
ДРАГОМИР ЈАЊОВИЋ
1995–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(62/287130)

ЗОРИЦА
НАКОНЧИЋ

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
29. XII 2011 – 29. XII 2019.
Супруга ЉУБИЦА, ћерка АНЕТА са породицом и
АЛЕКСАНДРА
(51/287115)

1954–2015.
5. јануара 2020. навршава се годину дана од смрти наше драге

СЕЋАЊЕ

Успомену на све што
је лепо чувају твоји
МИЛОШ и БАЦКО

ВЕСЕЛИН

ДРАГИЊА

1. I 2000 – 2020.

2019.

Син ДРАГАН, снаја РАДИЦА, унук АЦА и ДАЦА
(58/287127)

(65/287133)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
Колектив Ауто-центра „Зоки”

ДАРИНКЕ УСКОКОВИЋ

(127/f)

Годишњи помен ће се одржати на Православном гробљу у Банатском Брестовцу, 28. децембра 2019, у 11.30.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, снаја ЈАСМИНА, зет
ДРАГИША, унуци МИЛИЦА, МАРКО, БОЈАНА, НАТАША и ЈОВАНА са породицама

(88/1287173)

ШЉИВОВАЧКИ

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

30. IV 1925 – 5. I 2011.
Драга наша Маро, са љубављу, поштовањем и захвалношћу мислимо на Тебе.
Твоје: ЛИДИЈА и ЈОВАНКА
(37/287084)

МОМЧИЛО
ЈАГОДИЋ
МОМА

Сећање на драге родитеље

ПОЗНАН

29. XII 2011 – 29. XII 2019.
Умиру само заборављени.

МИРЈАНА

ГОРДАНА

2002–2019.
2005–2019.
Наша срца су прожета вечном љубављу према вама.
МАРА, ДУШИЦА и БЕБА
(59/287128)

Кумови: ЈЕЛЕНА,
ЖАРКО, ТИЈАНА
са породицом
и КАТАРИНА
(85/287166)

МОМЧИЛО
ЈАГОДИЋ

БЛАГОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ

2011–2019.

2015–2019.

Заувек ћеш бити у
нашем срцу.
Брат МИЛАН
са породицом

Твоја породица:
ЦАНА, МАЈА
и МАРКО

(14/287046)

(18/287053)

МИЛОЈКА

ГЕОРГИЈЕ

2004–2019.

2016–2019.

(53/287120)

Њихови најмилији

Петак, 27. децембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СЕЋАЊЕ
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СЕЋАЊЕ
на драге и вољене

ЂУРА ИНЂИН
2. I 2013.
Тамо си ти – где птице свијају гнезда,
Тамо где пада – малена звезда...
Тамо си Ти – Тамо је место твоје,
тамо где сузе не постоје...
Тамо си ти – где све је тако високо,
и плаво као то твоје око...
Тамо си ти – где небо за земљом плаче, и где се
воли од свега јаче!..
Твоји најмилији: супруга ДЕСА, ћерка МАЦА,
зет ВАЊА и унуци СТЕФАН и НИКОЛИНА

28. децембра 2019, у 11 сати, на Новом гробљу,
обележавамо једногодишњи помен

ЈЕЛЕНУ, ДУШАНА, ВУКАНА и МИЛАНА
2005–2020.
Сећање и љубав нас прате, али нам ви бескрајно недостајете.
Породица УЗУНОВИЋ
(32/287077)

(11/287040)

ВУКАДИН НЕДЕЉКОВИЋ
1934–2019.

26. децембра 2019.
навршава се четрнаест година откако није с нама

СЕЋАЊЕ

28. децембра 2019, у 11.30, даваћемо годишњи
помен нашем драгом оцу, деди и супругу

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(47/287110)

28. децембра 2019. навршава се четрнаест година откако није са нама

ВЕЉКО ИЛИШЕВ

ЂОРЂЕ ТИМОТИЈЕВИЋ

29. XII 2019

ВЕРА ВАШТАГ
Тога дана обићи ћемо вечну кућу.

Тридесет пет година од смрти супруга, оца, деде
и прадеде.

ФЕРЕНЦ

Прошло је годину дана откада ниси са нама.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

С поштовањем његова породица

Твоји: супруга ГОРДАНА, ћерка СВЕТЛАНА, син
ЈОВАН, унуци ЂОРЂЕ, ПАВЛЕ и САВА и унука
КАТАРИНА, снаја АЛЕКСАНДРА и зет ЗОРАН

(45/287104)

(52/287119)

(20/287058)

СЕЋАЊЕ

У суботу, 4. јануара 2020. на православном гробљу у Старчеву даваћемо годишњи помен

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША
1951–2005.

Недостајеш.

Твоји најмилији

(1/287015)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ
28. децембра је пуних
осам тужних година откада нас је напустио
наш вољени

МИЛОРАД ЛУКИЋ
СТОЈАНКА
БРКИЋ ЦУКА

БОРИСАВУ САВИЋУ
1947–2019.
Ожалошћени: супруга СЕЛЕНА, ћерка
ЈАСМИНА и син ПЕТАР са породицом

3. I 2017 – 3. I 2020.
Недостајеш....

Породица
(19/287057)

1953–2019.

Прошла је година а
тебе нема. Остала је
само туга и бол. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

1990–2019.

СЕЋАЊЕ

ВАСИЋ

Неутешна сестра
РАДМИЛА са породицом
(2/287016)

Твоји најмилији:
син МИРОСЛАВ,
снаја ЈАДРАНКА,
унук СТЕФАН
и унука ТАМАРА
(104/287217)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША
РЕЛИЋ РЕЉА

БОРИСАВ
САВИЋ
1947–2019.
Стриц СТАНОЈЕ
и стрина ИВАНКА

ЗОРИЦА и МИЛКА
(49/287112)

Сећање на драге родитеље

КРАЊЦ

ЕМА

1911–2019.
1915–2019.
С поштовањем синови с породицама

(22/287061)

РАДЕНКА

БЛАГОЈЕ

2013–2019.

29. XII 2016 – 2019.

Године пролазе али љубав, сећање и туга вечно
трају.
Ваша деца: ЗОРАН, МИЦА и МИЛОРАД
са породицама

МОРАР
ДУШАН
СПАСЕНИЈА
1952–2005

Већ пола године без тебе

Драги оче,

БОЖИДАР
ЏУНИЋ

Твоји: МИЛОЈЕ,
ЗОРАН и ЗОРИЦА
са породицама
(54/287121)

1957–2011.

Део сте наших бића, емоција, мисли, живота...
Хвала вам на свему.
С љубављу и поштовањем: ћерка ИВАНА, син
НЕГОСЛАВ, унук ДУШАН и снаја МИЛИЈАНА
(44/287099)

крзнар
2002–2019.
Драги наш Божо, чувамо сећање на тебе.

ХЕРБЕРТ

(3/287071)

РАДА, ЗОРАН
и НЕБОЈША
са породицом

ПОМЕН

(23/287062)

Време пролази, успомене на тебе не бледе.

(35/287082)

АНЂЕЛКО
СТОШИЋ

Прошло је шест тужних
месеци откако си нас
заувек напустио.

(34/287081)

Прође година откако
наш вољени братанац није са нама

СТАНКО
ЛОНЧАРЕВИЋ

Нећемо вас заборавити

РАПАЈИЋ

АДАМ МАЛЕР
Тридесет година си у
нашим причама, свакодневно у мислима.

МИТАР
ГАГИЋ
1951–2019.

Твој син БУКА
са породицом

Супруга РАДОЈКА, син
МАРКО, кћи МИЛИЦА,
таст СЛОБОДАН
и шурак ЖАРКО

(13/287045)

(15/287050)

МАРКО

РАДОЈКА

22. II 1904 – 24. XI 1991.
24. IX 1919 – 24. XII 2003.
Син СЛОБОДАН, унук ЖАРКО, унука РАДОЈКА, праунук МАРКО и праунука МИЛИЦА
(16/297050)
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Уз подршку вама драге особе
спремни сте да пребродите
све тешкоће. Само дипломатским разговорима добијате
могућност да остварите неке
своје давне циљеве. Не трошите се на ситнице.

Растеретите се свега што може неко други да уради. Променљивог сте расположења,
посебно када су емоције у
питању. За вас су празници
већ почели, само одлучите с
ким ћете их и где провести.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Особа која вам је емотивно
блиска зна ових дана да вас
доведе до звезда, али и да
вам покаже пакао. Ипак,
пронаћи ћете начин да своје
идеје и замисли спроведете у
дело.

Веома је битно да у погледу
на живот и посао проширите
своје видике. Истицање себе
у свему што се ради може
произвести велику контрапродуктив ност код сарадника.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Како ће се ствари даље одвијати, зависи искључиво од
вашег става, интересовања и
мотивације да нагомилане
проблеме решите. Мало сте
претерали у хвалоспевима о
себи.

И у животу и у послу постоје
ствари које треба да остану
тајна. Понекад ситнице имају
велику моћ ако их правилно
вреднујете и поделите с блиским и драгим особама. Некад је срећа и у давању.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Креативност вам је на завидном нивоу, па желите да се
брзо пењете на лествици
успеха. Превелике амбиције
носе и превелики ризик, зато
детаљно анализирајте своје
могућности.

Понекад изгледате сувише
строго у својим очекивањима
и неприступачно у емотивном давању. Двапут преконтролишите све информације
које добијате да не би дошло
до несугласица.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Нема разлога за доношење
брзоплетих одлука. Консултујте се са сарадницима или
са особама којима верујете.
Не скачите у ватру, јер све
што вам се сада нуди кратког
је даха.

Останите по страни у свим
интригама које се плету око
вас и вољене особе. Будите
довољно промишљени и пробајте да предвидите реакције
других. Потребан вам је добар сан.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Не потцењујте ничију улогу у
послу, посебно ако се ради о
финансијама. Будите детаљни у анализама свог пословања, јер вам од тога зависи
како ћете стартовати следеће
године.

(19. 2 – 20. 3)
У вама трепери емотивни занос који ће се ових дана претворити у јак пламен. Срећни
сте и то вам се види на лицу.
Партнер вас обасипа пажњом, што вам годи. Могућ
је краћи пут.
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ТРАДИЦИОНАЛНО ДОЧЕКАН БОЖИЋ У ВОЈЛОВИЦИ

ДОНОСИОЦИ ГЛАСА О ХРИСТОВОМ РОЂЕЊУ
Најрадоснији хришћански празник се по грегоријанском календару, управо у таквом духу
– препуном радости и весеља,
већ деценијама обележава у нашем граду.
Ипак, тада је увек најживље
у Војловици. Разлог је познат:
тамо живи највише верника мађарске и словачке националности, који ових дана славе Божић.
То је место где се преплићу
разни обичаји, али и добросуседски односи, самим тим и
много позитивне енергије, што
кулминира на Бадње вече.
Ко закорачи у Војловицу у предвечерје 24. децембра, осећаће
се као да је зашао у прави светлуцави рај. Готово свака кућа
је окићена разнобојним низовима сијалица, као да је у питању надметање за најлепши
мали Дизниленд.
Тако је било и ове године, с
том разликом што су поменути украси додатно дошли до
изражаја, будући да је с првим
мраком ово панчевачко насеље остало без струје. И то баш
у време када су припадници
двеју најбројнијих војловачких
нација имали божићне мисе.
На срећу, убрзо је враћен напон у електричне водове и фешта је могла да се несметано
настави до дубоко у ноћ.
Ка ко Вој лов ча ни нај ви ше
воле...

су се у домове. Из готово сваког од њих чула се весела граја, а екипа „Панчевца” је закуцала и на неколико врата, како би се на лицу места уверила
у расположење домаћина, попут оних у Улици Светозора
Марковића, где на броју 25 станује срдачна и гостољубива четворочлана породица Павлов.
Они су интересантна „комбинација”, јер је отац „главе
куће” Горана – Словак, а мајка
Српкиња, док је код родитеља
његове супруге Анђелије ситуација обрнута. То је разлог да
они, како кажу, са истим интензитетом славе Божић по оба
календара, у чему, поред њих,
ужива и двоје деце тинејџерског узраста – Миона и Урош.
Управо је овај омладинац те
бадње ноћи био један од најупечатљивијих маскираних ликова што до зоре дефилују војловачким улицама. Реч је о
обичају који овдашњи Словаци негују деценијама, према
неким изворима још од 1936.
године, а он се унајкраће своди на приказ Исусовог рођења
у Бе тле хе му, по сце на ри ју
веродостојно пресликаном из
Библије.
Ове године је једанаесторо
„бетлехемаца” кренуло баш из
куће Павлова. Међу њима су,
поред три краља, звездара и
петоро пастира, била и два анђела, који су заправо домаћи-

Међу „бетлехемцима” и два женска анђела, први пут након пола века
нивоу задатка и обрадовати суграђане. Вредно су вежбали, а
као и увек пажљиво је припремана костимографија, коју није било лако обезбедити, па су,
рецимо, позајмљивана свечана ватрогасна одела за краљеве, док је одећа за чобане прикупљана с разних страна. Он
до да је да су већ одав но за
поменути игроказ задужени

је самим тим било и лепше, а
и једноставније ући у кућу него када је напољу блато. Било
је и разних анегдота, као када
би се неком упалила бунда;
други, мало припити би се омакли наслонивши се на ограду,
док би понеком домаћину пала ролетна на врат. То и треба
да буде помало забавно, а како
је и веома атрактивно, због тога

Прво на Мису...
Тог поподнева су најпре припадници словачког народа испунили локалну евангеличку
цркву. И након што је о значају Христовог рођења говорио
њихов свештеник, на сцену је
ступио дечји хор како би отпевао неколико божићних песама. Потом је свако од њих понаособ изговорио неколико стихова на матерњем језику, попут вероватно најмлађе, али
бескрајно слатке Луције, која
је, као симбол радости коју носи овај велики хришћански празник, храбро рецитовала иако
је од треме на моменте једва
долазила до даха.
За то време је у Молитвеном
дому, где се окупљају Мађари
реформате, такође држана миса, а према речима једне од
ревноснијих верница, Кларе
Керекеш, они се тамо пред Божић окупљају сваке вечери на
полусатној молитви.
– Отпевамо и две-три песме,
што је припрема пред велику
празничну причест, када се у
цркви служе хлеб и вино. И
остатак Бадње вечери проводимо у атмосфери уздржавања, најмање до поноћи, а ако
се нешто и нађе на трпези, то
мора да је посно – каже ова
рођена Војловчанка.

Маскирана трупа ишла
од куће до куће
Након одржаних миса добре
празничне вибрације прелиле

добро осуше да буду хрскаве,
а потом се обаре у врелој води, али да се не распадну, јер
онда буду гњецаве. На крају се
све то прелије маком помешаним с медом – објашњава
Анђелија.
Павлови сваке године после
вечере неизоставно одлазе код
породице комшије Мађара Јожефа Балинта, а они им се сутрадан „реванширају”.
А то, што можемо назвати
хармонијом живљења, одвајкада је нормално у Војловици, па
и да, рецимо, чак православци
коринђају код суграђана који
славе Божић по грегоријанском
календару.

У преплитању обичаја
је чаролија
На измешаност обичаја указује и поменута Клара Керекеш,
у чијој су се кући, у Улици 7.
јула 25, за празничним асталом весело тискали супруг Јожеф, две ћерке и друга родбина, као и пријатељи и комшије, иначе, православне вере.

– Ово је највећи верски празник, када идемо у цркву и молимо се у духу праштања. Првог дана Божића у насељу практикује се певање у „девојачким
кућама”. За тај догађај момци
се темељно припремају, а они
који немају превише слуха, обуку се у преврнуту јагњећу кожу
и ставе маске од природних
материјала, попут пера од гусака или пасуља за зубе, док на
чело обавезно иде огледало да
би се отерали зли дуси. Ми те
маскиране зовемо чуме; буду
их двојица, који са звонцима
иду испред петоро-шесторо певача. Тиме се најављује долазак у куће у којима живе неудате девојке, као што сам и ја
некад била. Потом се играло
препознавања, удварања, ценкања за пољубац... Сутрадан, у
цркви, коментарисали бисмо
ко је где био и дуже се задржао. Будући да у кући имам
неудато женско дете, чуме и
данас навраћају и код нас – каже Клара.
Док се за Бадње вече код Мађара уздржава и пости, према
њеним речима, божићна трпеза наликује на ону код Словака, са кобасицама, шунком,
слаткишима...
– Након што се мало одморимо после непроспаване бадње ноћи, сутрадан обилазимо
родбину, пријатеље или комшије да им честитамо Божић.
Тада се још од кућног прага
пева, а сада је, рецимо, најпопуларнија „Тиха ноћ”, која је
преведена на неколико језика. Другог дана великог празника важио је обичај да се уз
песму честита имендан суграђанима који се зову Иштван,
што је често име у Војловици,
а следећег дана је на реду Јанош. Међутим, сада то лагано
изумире. А и обичаји се тешко могу херметички сачувати, већ се константно модификују и преплићу – истиче
ова Војловчанка.
А управо у том преплитању
је чаролија лепоте заједничког
живљења на овим просторима....

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Божићна миса у евангеличкој цркви
нима и доносили вест о рођењу Христа. Њих су, након више од пола века, играла два
женска чељадета. Обе се зову
Јана (презивају се Марек и Берацка) и похађају средњу школу, као и сви други (мушки)
чланови екипе.
Како каже Мирослав Бешка,
искусни „бетлехемац”, који је
ове године нека врста редитеља ове представе, дошло је до
смене генерација, али не сумња да ће и ова трупа бити на

тинејџери, док су некада на то
празнично путешествије ишли
ожењени.
Ведета те „старије гарде” свакако је и Паја Берацка (73),
деда једног од поменутих анђелака, који наводи да су некад Војловицом крстарила и
два „Бетлехема”.
– И док је по другим селима,
попут Падине, Ковачице или
Јаношика, овај обичај готово
замро, ми се још увек држимо.
Некада је било више снега, па

нам долазе многи гости чак и
из иностранства, па снимају
мобилним и деле по свету... –
каже Берацка.

Без кобасица и опеканаца
не иде
Уто се са улице зачула песма
под прозором Павлових, око
којег се окупила цела породица. Недуго затим их је газда
Го ран увео у ку ћу и на кон
шест-седам минута, колико је
представа трајала, захвалио им
је и даровао их новцем и вином. А отприлике тако било је
у преко седамдесет кућа, све
до свитања...
Онда су Павлови сели за божићну трпезу с рођацима и
пријатељима да такође до зоре
уживају у свечарској атмосфери. На столу су се за ово вече
нашле незаобилазне „шпеције”: барена димљена кобасица,
ребра и крменадла, па ситни
колачи и, наравно, опеканци.
Домаћица каже да се за овај
војловачки слаткиш припрема
класично тесто за хлеб, у које
иду квасац, брашно, вода и со.
– Од тога се умесе ваљкови,
које је моја бака секла тањиром. Те „глистице” се у рерни

Страну припремио

Бадње вече у кући Керекешових

Јордан
Филиповић

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

Чупкица
Малена црна женка, стара око два
месеца, напуштена је и приморана да
се довија како би преживела у суровом окружењу. Чупкица је мешавина
шарпланинца и црног лабрадора, а
налази се у кругу извесне фирме и
било би лепо да је неко удоми док не
удари зима.
Свако ко је буде усвојио, не само да
ће је спасти од неизвесне будућности већ ће добити пријатеља за цео живот.
Све друге информације могу се добити на 066/344-660.

Сестре из Јабуке
Ове две сестрице чекају да се неком
допадну, да имају своје двориште,
јер заједно с мамом већи део дана
проводе на улици, јуре за возилима
и тракторима и лају на пролазнике.
У улици у којој су тренутно, помажу неки добри људи, али они немају ограђено двориште, а већ имају пса и мачке. Стога и сестрице желе да нађу новог власника и буду срећне у сигурнијем окружењу.
Мама им је стерилисана, што је и за њих обезбеђено, а све
друго се може сазнати на 064/433-15-13.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПАНЧЕВЦИ ДОМИНИРАЛИ У НИШУ

ХРАБРО ПРОТИВ ФАВОРИТА
Жесток отпор Тамиша
Тежак распоред

Прошлог викенда у Нишу је
одржан традиционални „Гала куп” у пауерлифтингу, на
коме се надметало сто такмичара из готово свих клубова дизача тегова у Србији.
Због тако велике конкуренције, надметање је трајало пуних седамнаест сати.
Клуб дизача тегова Динамо представио се са шест такмичара, који су постигли одличне резултате.
У конкуренцији кадета наш
град су представљали Сашка
Младеновић и Марко Шуља.
Сашка је победила у категорији девојака преко 84 кг, док
је Марко тријумфовао у групи такмичара до 120 кг. Сашка и Марко су проглашени
за апсолутно најјаче кадете
на такмичењу.
Кристина Цвјетичанин је
убедљиво победила у надметању јуниорки до 72 кг, а поред

тријумфа у својој категорији,
проглашена је за свеукупно
најјачу такмичарку на „Гала
купу”. У конкуренцији девојака до 84 кг наступила је Барбара Тотарвај, која је дебитовала на овом такмичењу и
освојила сребрну медаљу. У
групи јуниора до 105 кг Новак Лукић је освојио златну
медаљу и проглашен је за најјачег јуниора на такмичењу.
Стефан Дрпа се такмичио у
категорији сениора преко 120
кг и освојио друго место. У
улози главног судије на такмичењу био је председник
КДТ-а Динамо Филип Влајић.
Овим такмичењем завршена је такмичарска сезона у
2019. години. Пред члановима Клуба дизача тегова Динамо је кратка пауза, а потом
почињу припреме за Првенство Србије, које ће бити одржано у априлу.

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ШАХИСТА

„АЉЕХИН” НИЖЕ ОДЛИЧЈА

Изостало је изненађење у 12.
колу Кошаркашке лиге Србије, које је било на програму
прошлог викенда. Тамиш је у
Хали спортова на Стрелишту
угостио Динамик, сасвим сигурно један од најбољих српских клубова. Гости су у наш
град дошли са ореолом изразитог фаворита, али момци које предводи тренер Бојан Јовичић нису желели да се предају
унапред.
Око 300 поклоника игре под
обручевима, колико их се у недељу, 22. децембра, окупило у
панчевачком „храму спорта”,
присуствовало је доброј кошаркашкој представи, у којој је победу извојевао у овом моменту
ипак бољи састав: Тамиш–Динамик 62:77, по четвртинама:
21:27, 18:17, 12:11 и 11:22.
Саша Радовић и његови саиграчи нису устукнули ни пред
овим ривалом. Борили су се
„прса у прса” с надмоћнијим
противником, покушавали на
све начине да буду равноправан такмац, а оно што све љубитеље спорта у нашем граду

јих могућности... Било је ту и
грешака, што су искуснији играчи Динамика умели да казне,
али и поред тога фаворит није
био у прилици да се резултатски „одлепи”. Домаћи тим је у
тим тренуцима предводио плејмејкер Милош Николић, који

КО ШАР КА И ЗА ПРА ЗНИ КЕ
У Кошаркашкој лиги Србије нема одмора ни током празника.
Већ у суботу, 28. децембра, момци које предводи тренер
Бојан Јовичић биће на великом искушењу, јер путују у Вршац на мегдан са истоименом домаћом екипом.
Четрнаесто коло КЛС-а на програму је већ у суботу, 4. јануара. Тада ће у нашем граду гостовати Слобода из Ужица.
Ова утакмица почиње у 18 сати.
може да охрабрује – и успевали су у томе. И то већим делом
утакмице.
Гости из главног града добро су отворили утакмицу, а
да ће бити главно оружје Динамика, бивши играч Тамиша
Иван Смиљанић показао је већ
у првој четвртини, када је погодио две „тројке”. Иако су после првих десет минута гости
имали предност од шест поена
(21:27), коначан исход овог узбудљивог меча није могао ни
да се наслути.
Кошаркаши Тамиша су играли храбро. Зујали су као осице
по терену, давали сто одсто сво-

је својим прецизним шутовима „чувао” Тамиш и умногоме
допринео да Београђани на полувреме оду са „само” пет поена предности – 39:44.
Момци из нашег града су после одмора заиграли одличну
кошарку. Саша Радовић је поентирао уз фаул ривала после
соло продора, био је потом прецизан и с линије слободних бацања, па је убризгао додатну
инјекцију својим саиграчима...
Динамик је почео да се повија
под силним налетима Тамиша,
а нешто мање од три минута
пре краја треће четвртине Хала спортова је прокључала од

адре на ли на и уз бу ђе ња –
поентирали су Аљоша Јанковић и Предраг Прља, а на семафору је тада писао резултат
50:50. Понадали су се бројни
симпатизери домаћег тима да
је дошао преломни тренутак
на утакмици, али... После тајмаута искуснији гости знали су
како да зауставе нападе домаћих играча, па су брзо поново
стекли предност од четири поена (51:55).
Победник је коначно одлучен у четвртој четвртини. Кошаркаши Динамика су потпуно неутралисали плеја домаћих Николића, а прорадио је и
њихов шут са дистанце. „Тројкама” су стекли велику, помало и нереалну предност, а централна личност у тим моментима поново је био Иван Смиљанић, који је на крају, с деветнаест поена, био и најефикаснији играч сусрета и сигурно најзаслужнији за нову победу Динамика.
– Честитам Тамишу на сјајној утакмици. Његови играчи
су играли храбро, мушки. Нису нам давали да постижемо
лаке поене. То је јако млад тим
и потребно је време да се све
слегне, али не треба сумњати у
Тамиш. Мом бившем клубу желим много среће у наставку првенства – рекао је на конфе-

рен ци ји за но ви на ре играч
Динамика, доскорашњи љубимац љубитеља кошарке у Панчеву, Иван Смиљанић.
Тамиш је играо у саставу: Николић (16 поена), Чабрило (три),
Радовић (седам), Васић, Павићевић (осам), Вукојичић (три),
Филбиш, Прља (14), Јанковић
(четири), Лучић (један), Роудс
(шест поена) и Лабудовић.
– Заслужена победа Динамика. Много су јака екипа, са
два изузетна плејмејкера. Моји момци су се одлично борили, не могу да им замерим.
Ипак, у последњих пет минута направили смо много глупости, па је на крају због превисоког пораза, који не одсликава право стање на терену,
остао помало горак укус. Немамо куд, морамо да наставимо да радимо, да тренирамо и да више верујемо у себе.
Моја екипа је изузетно млада, грешке су тада сасвим нормалне, али момци морају да
знају да могу да се носе и с
фа во ри ти ма. Рас по ред нам
баш и не иде наруку, па морамо храбро да се суочавамо са
искушењима која долазе – истакао је тренер Тамиша Бојан
Јовичић.
Само још мало стрпљења.
Полако ће све доћи на своје
место...

РЕДОВНА СКУПШТИНА АК-а ПАНОНИЈА

ЛЕТО ЗА ПАМЋЕЊЕ МЛАДОГ КЛУБА
Двадесетак медаља
на државним
шампионатима
Млади шахисти су се недавно надметали у Новом Саду,
где су одржана прва два кола
Јуниорске лиге Војводине, али и појединачни турнир у оквиру акције „Шах
у школе”.
Екипу Шах клуба „Аљехин” из нашег града представљали су Матеја Мијушковић, Михаило Пасер, Вук Каначки и Лука
Мишковић.
Поменути дечаци су у
првом колу победили екипу из Беочина са 4:0. У
појединачном надметању,
у групи шахиста из трећих и четвртих разреда,
Лука Мишковић је освојио прво место, Вук Каначки је био четврти у
такмичењу дечака из петих и шестих разреда, а у конкуренцији најстаријих основаца пехар је заслужио Матеја Мијушковић.

Стране припремио

Александар
Живковић

Чланови ШК-а „Аљехин”
учествовали су и на турниру
у Требињу.

У групи такмичара до дванаест година Вук Каначки је
освојио осам бодова из девет
партија и окитио се сребрном
медаљом. Јана Стошић је у
конкуренцији дванаестогодишњих девојчица поделила прво место, са шест бодова.
Одлично су играли и Петар Стаменковић и Стефан
Марсенић.

Стаза на Градском
стадиону – велики
проблем
У сали Спортског савеза Панчева у среду, 18. децембра, одржа на је ре дов на скуп шти на
Атлетског клуба Панонија, којој је присуствовао велики број
чланова.
Панонија је ове године добила плакету АСС-а намењену најбољем организатору Првенства Србије у кросу, као и
препоруке за организацију Балканског шампионата у кросу,
које такође треба да буде одржано у Панчеву. Ово велико
признање Саши Стојиловићу
је уручио Слободан Бранковић, директор Атлетског савеза Србије. Атлетичари Паноније су у 2019. години на првенствима Србије и Војводине освојили двадесет једну медаљу, што је оцењено као велики успех.
Чланови скупштине клуба су
по том јед но гла сно усво ји ли
предлог да се на место спортског директора, уместо Нандора Балога, именује Александар

Драгојевић, као и да се адреса
седишта клуба пребаци на Масарикову 1-а.
Такође, изабрани су нови чланови Управног одбора, па су
тако, поред Саше Стојиловића, Александра Драгојевића,
Горана Михајлова и Дејана Јарамаза, на чело Паноније стали и ултрамаратонац Жељко
Зељковић и два професора физичког васпитања: Душан Лукић и Новица Стојановић.
У прелазом року у Панонију
је из других клубова прешло
шест атлетичара, међу којима
је и професор физичког васпитања и вишеструки победник Београдског маратона, али
и многих других такмичења,
Иван Мишкељин.

Ово је веома значајна чињеница, јер поред Саше Стојиловића и Александра Драгојевића, који су ове године дипломирали и стекли лиценце за
атлетске тренере, сада уз три
поменута професора, те ментора Звонка Лозанчића (тренера с профи лиценцом) и једног тренера на менторском програму, Панонија има чак шест
лиценцираних тренера, па је
на том пољу лидер у тој грани
спорта у Панчеву.
Председник клуба Саша Стојиловић уручио је признања
најуспешнијим атлетичарима
у 2019. години. Млађи јуниор
Стефан Лазић освојио је четири медаље на првенствима Србије, а млађи пионири Занди

Штркаљ и Владимир Мирков
заслужили су по два одличја.
Члан УО Жељко Зељковић
доделио је плакету најбољем
тренеру, а то је ове године био
Владан Леу.
– Панонија је колектив који
се финансира из сопствених
средстава, али и клуб који има
неколико хиљада пријатеља који га подржавају. У нади да ће
се наш рад препознати и од надлежних институција, храбро идемо напред. АК Панонија ће уз
подршку Атлетског савеза Србије бити део пројекта „Брзином до звезда”, чији је циљ промоција спорта и здравог начина живота, а који ће на пролеће
бити спроведен у панчевачким
школама. Највећа жеља великог броја спортиста из нашег
града јесте реконструкција
атлетске стазе на Градском стадиону, за коју је Атлетски савез
Србије донирао пројекат, као и
изградња мини-стазе за ученике основних школа за коју наш
клуб већ има пројекат – рекао
је председник овог спортског
колектива Саша Стојиловић.
Сви у АК-у Панонија надају
се да ће њихови такмичари у
наредној години освојити још
већи број медаља на државним
шампионатима, а побољшаће
се и рад на организацији спортских манифестација.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЈАЈ У ТЕМИШВАРУ

Овог викенда
Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ
субота, 28. децембар
Панчево: ТАМИШ–СЛОБОДА
субота, 4. јануар, 18 сати

Прошлонедељни
резултати
Панчевачки тим Силвербек недавно је учествовао на великом турниру у бенч-пресу који
је одржан у Темишвару. Поред
дизача тегова из Србије, надметали су се и такмичари из
још шест земаља.
Као представници Србије, а
испред тима Силвербек, два наша суграђанина освојила су
вредне трофеје, а екипа наше
земље заузела је место у самом
врху. У заиста великој конкуренцији Бранимир Бабин је у
категорији до 59 кг, с подигнутих 125 кг, оборио државни рекорд Србије и освојио прво место у конкуренцији сениора.
Новак Филиповић је у категорији до 93 кг, с подигнутих 190
кг, заслужио бронзано одличје.

ТРИ ЗЛАТА ЗА ЈОВАНУ
Традиционалан међународни
митинг „Свети Никола” у Нишу ове године је одржан 21. и
22. децембра. На том престижном такмичењу надметало се
477 пливачица и пливача из
46 клубова из Бугарске, Грчке,
Северне Македоније, с Малте
и из Србије.

Пливачки клуб Спарта из нашег града представљале су Јована Богдановић и Дуња Стоев, а предводио их је тренер
Ненад Јовић.
Јована Богдановић се надметала у апсолутној категорији, а
због постигнутих резултата проглашена је за најуспешнију такмичарку на митингу.
Јована је у тркама на 50 и
100 м прсно, поред освајања
златних медаља, оборила и званичне рекорде митинга, а најсјајније одличје јој је припало
и у надметању на 200 м истим
стилом. У трци на 200 м краул
друга је стигла на циљ, па се
окитила сребром.

ВРЕДНИ ТРОФЕЈИ
На међународном турниру „Трофеј Вождовца”, одржаном у нашем главном граду, запажене
резултате остварили су и такмичари Џудо клуба Панчево.
Иако је конкуренција била веома јака, у наш град су стигле
три медаље с тог престижног
надметања најмлађих бораца.

У конкуренцији старијих полетараца Михајло Вуковић је
освојио најсјајније одличје у
категорији такмичара до 28 кг,
а Кристијан Балог се окитио
бронзом у групи бораца преко
55 кг. Бронзану медаљу је заслужила и млађа пионирка Сара Ђурђев, која се надметала у
категорији до 48 кг.

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СРБИЈАНКА
мушкарци
Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ

0:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – КИКИНДА

2:3

3:1

Кошарка

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА ЖРК ПАНЧЕВО
Сјајном енергијом
освојиле суграђане
Раме уз раме
с најбољима
Један од спортских колектива
којима наш град може да се
поноси свакако је и Женски
рукометни клуб Панчево. Иако се не такмиче у српској елити, већ у Супер Б лиги, девојке
из нашег града освојиле су срца Панчевки и Панчеваца. И
то пре свега односом према
дресу који носе, борбеношћу
на терену и фантастичном енергијом којом „ломе” ривале...
Одувек је ЖРК Панчево био
популаран у граду на Тамишу,
у граду где се рукомет јако добро познаје и где успевају само најбољи. Још од 1995. године, када су пионирке овог
спортског колектива биле првакиње Југославије, било је јасно да се „клица” примила...
И у години којој бројимо послед ње да не ру ко ме та ши це
Панчева имале су много успеха. Први део шампионата у Супер Б лиги окончале су на трећем месту, иза лидера Радничког из Крагујевца, који је „већ
виђени” путник за елиту, и другопласираног Бора, тима који
такође има највише амбиције.
Девојке које предводи тренер Марко Крстић одиграле су
једанаест утакмица, а оствари-

ле су скор од шест победа, три
ремија и два пораза. Постигле
су 300, а примиле 267 голова и
освојиле петнаест бодова.
Први стрелац екипе је Тамара Петковић, која је током јесени 75 пута погађала мреже
ривала. Марија Митрић је постигла 57 погодака, а Тијана
Симић 53. Невена Џелајлија је
била прецизна 22 пута, Александра Васић 20, док је Светлана Ничевски у првом делу
шампионата дала 18 голова.
Двоцифрен учинак имале су
још Зорана Марковић, са 16, и
Анастазија Јамбрушић, са 11
погодака.

Симић, која је стандардни члан
кадетске и јуниорске репрезентације Србије, а била је са мном
и у Грузији на Првенству Европе Б-дивизије за кадеткиње. Одличне су биле и Милица Илић
и Тијана Ристић на голу, те пивотмен Александра Васић. Довели смо права појачања у виду Марије Митрић, Зоране Марковић, Даринке Петронијевић...
Фантастична је била и Тамара
Петковић, а шансу су искористиле и наше младе девојке
Анастазија Јамбрушић и Амелија Ускоковић, која се налази
и на списку пионирске репрезентације Србије. Капитенску

ТАБЕЛА СУПЕР Б ЛИГЕ – жене
1. РАДНИЧКИ
11 10 1
0 348:246 21
2. БОР РТБ
11 8
2
1 353:280 18
3. ЖРК ПАНЧЕВО
11 6
3
2 300:267 15
4. ТОПЛИЧАНИН
11 7
1
3 330:305 15
5. М. РАДНИК
11 7
0
4 313:308 14
6. СЛОГА
11 6
0
5 352:353 12
7. ОРК БЕОГРАД
11 5
1
5 303:286 11
8. КИКИНДА
11 5
0
6 301:277 10
9. КУЧЕВО
11 4
0
7 333:351 8
10. БЕОГРАД
11 3
0
8 316:361 6
11. ЂЕРДАП
11 1
0 10 255:374 2
12. ЈУНИОР
11 0
0 11 252:348 0
– За нама је заиста сјајна по- траку је ове сезоне преузела
лусезона. Девојке су одлично млада Невена Џелајлија, која
играле у одбрани, други смо је већ искусан члан нашег клутим у лиги по броју примље- ба. Када већ сумирамо годину,
них голова, па је и то један од искористио бих прилику да заразлога високог пласмана. Све хвалим Светлани Ничевски на
моје играчице заслужују похва- свему што ради за клуб. Цеца
ле за учињено. Почев од Тијане је прихватила да игра и ове

сезоне, имала је жељу да помогне младим девојкама, али
се у петом колу повредила, што
је био велики пех за нас. Хвала
и на подршци коју имамо од
Града, јер без ње не би било
ничега. Овако, имамо стабилну спортску причу и покушаћемо да наставимо у истом ритму. Морам да истакнем и млађе категорије ЖРК-а Панчево.
Имамо три селекције које се
такмиче у лигама Војводине, а
девојчице предводе Лана Жига
и Марија Милићевић. Захвалио бих и публици која долази
да нас прати. Подршка нам
много значи – сумирао је лето
на измаку тренер ЖРК Панчева Марко Крстић.
Боје клуба са именом нашег
града ове јесени у Супер Б лиги браниле су: Милица Илић,
Анастасија Грговски, Зорана
Марковић, Светлана Ничевски,
Тијана Симић, Амелија Ускоковић, Невена Џелајлија, Теодора Станојевић, Тамара Петковић, Марија Митрић, Анастазија Јамбрушић, Даринка
Петронијевић, Тијана Ристић,
Ивона Пешић, Александра Васић и Марија Ракиџић.
На клупи, уз тренера Крстића, као чланови стручног штаба седели су и Марија Милићевић, Светлана Ничевски и
Дејан Марјанов.
Првенствена трка за бодове
у Супер Б лиги за рукометашице наставља се у фебруару.

ЗАПАЖЕН НАСТУП НАШИХ АТЛЕТИЧАРА

МИТИНГ БУДУЋИХ ШАМПИОНА
У организацији Атлетског клуба Партизан 1945, у нашем
главном граду је четврти пут
одржано сада већ традиционално надметање под називом
„Митинг будућих шампиона”.
Такмичење се одвијало у атлетској дворани на Бањици, а учествовало је преко 700 атлетичара из земље и региона.
Запажене резултате на овом
престижном надметању оства-

рио је и АК Панонија из нашег
града: четири такмичара освојила су две медаље.
Прва је наступила Нина Штркаљ у двобоју девојчица у трци
на 50 м и скоку удаљ, али је на
крају у укупном збиру заузела
четврто место. У брзом ходању
на 1.000 м у категорији млађих пионира Владимир Мирков је освојио сребрну медаљу
и остварио нови лични рекорд.
У спринту на 200 м
Лајчи Штркаљ се пласирала међу прве четири такмичарке, али
пошто је електроника заказала, трка је
поновљена, а Лајчи је
имала спорије време,
али је успела да заузме место међу осам
најбољих у својој групи. На крају, у конкуренцији млађих пионира, Занди Штркаљ
је освојио бронзану
медаљу у трци на 200
м, иако се надметао с
годину дана старијим
ривалима. Уз одличје,
по ста вио је и но ви
лични рекорд, који
сада износи 28,79 секунди.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК

62:77

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МИТИНГ ЗА МЛАДЕ
ПЛИВАЧЕ

„ОСВОЈИЛИ” И
БЕЧЕЈ И ВРАЧАР
Млади такмичари Пливачког
клуба Динамо имали су много
успеха прошлог викенда. Учествовали су на два велика митинга и са оба су се вратили
окићени бројним медаљама.
На традиционалном надметању „Бечејска звезда 2019”
осво ји ли су чак три на ест
одличја.

Срна Милутиновић је победила на 50 м делфин, на 100 м
мешовито била је друга, а на
50 м краул трећа. Калина Томић је зарадила сребро на 50
м леђно и бронзу на 50 м прсно, а Марта Константинов је
одличја истог сјаја заслужила
на 200 м краул и 100 м прсно.
Хелена Рајић је била најбржа
на 100 м прсно, док је у трци
на 100 м мешовито друга стигла на циљ. Андреа Пољак је
освојила сребро на 100 м леђно, Мартин Ћирковић је зарадио злато на 100 м прсно, а
Михајло Мандарић бронзу на
50 м прсно. Девојчице су освојиле сребро у штафети 4 x 50 м
мешовито.
Митинг младих пливача одржан је и на Врачару, где су чланови ПК-а Динамо такође били успешни.
Катарина Белић је тријумфовала у трци на 100 м мешовито, а освојила је и сребро на
100 м прсно. Дагмар Хусарик
је победила на 100 м делфин,
на 50 м краул била је друга, а
на 100 м мешовито трећа. Андреа Нађ је зарадила бронзе на
50 м краул и 100 м мешовито,
а Страхиња Шондић је то исто
остварио на 100 м прсно.

ШАХОВСКИ КУТАК

Shinkman
Тренери у Атлетском клубу
Панонија Саша Стојиловић и
Владан Леу задовољни су учешћем својих такмичара на „Митингу будућих шампиона”.
На „Митингу будућих шампиона” представнике је имао и
Атлетски клуб Тамиш, а предводио их је тренер Зоран Коцић. Овај спортски колектив се
представио са четири такмичарке, а своју ризницу трофеја
обогатио је двема медаљама.
У надметању млађих пионирки у брзом ходању на деоници
од 1.000 м Сашка Раданов је

убедљиво, с предношћу од 100
метара испред осталих атлетичарки, освојила најсјајније одличје. У трци старијих пионирки у истој дисциплини, али са
две године старијим ривалкама, наступила је Милица Бунчић, нова нада АК-а Тамиш. У
трци која је била неизвесна до
самог краја освојила је бронзану медаљу.
Боје Атлетског клуба Тамиш
браниле су и: Емилија Јелесијевић и Николина Радовановић,
које су биле међу осам најбољих у својим дисциплинама.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг4)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ

ПЛАКЕТЕ И ПАНЧЕВАЧКИМ КЛУБОВИМА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Ковин угостио старе
јужнобанатске пријатеље
Одбојкашки савез Војводине ове године прославља леп јубилеј – седам деценија постојања и успешног рада.
Централна прослава обележавања седамдесетогодишњице биће одржана 29.
децембра у Новом Саду, а у последњем
викенду 2019. и јубиларни, десети „Новогодишњи фестивал одбојке”, на коме
ће учествовати сто екипа млађих узрасних категорија из целе земље.
У оквиру обележавања седам деценија ОСВ-а, председник Одбојкашког савеза Војводине Петар Богуновић недавно је у Ковину уприличио малу свечаност на којој су плакете за велики допринос развоју и унапређењу одбојкашког спорта добили и клубови и појединци с територије јужног Баната.
Између осталих, међу награђенима
су и одбојкашки колективи из нашег
града и околине: ЖОК Динамо, Борац
из Стар че ва, омо љич ки клу бо ви

Кад клизимо
Младост и ОСУ Младост 1973, БНС из
Ба нат ског Но вог Се ла, ОК Од бој ка
013... Појединачна признања су заслужили председник Борца Јован Јовић,
од бој ка шки рад ни ци из Омо љи це
Драган Тадић и Војислав Павловић,

Божидар Проле из Банатског Новог
Села и многи други.
Плакету за велики допринос развоју
и унапређењу одбојкашког спорта заслужио је лист „Панчевац”.
А. Живковић

Осећај да имамо чврсто тле под ногама уме да превари.
Једнако као и онај да ћемо пасти ако клизимо.
Равнотежа нас чини чврстима.
Избалансирати потезе.
Тренирати мишиће, баш све.
Средити мисли.
Еманциповати се.
Ослободи се, јер пасти, без обзира на умишљај, тад нећеш.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЗИМОВАЊЕ” НА ЛИДЕРСКОЈ ПОЗИЦИЈИ
Спуштена је завеса на овогодишња првенствена надметања у Првој војвођанској лиги за девојке.
ОК Одбојка 013 из нашег града
нову годину ће дочекати на првом
месту на табели, са жељом и надом да ће се у 2020. пласирати у
виши ранг.
Наташа Божић и њене другарице су прошлог викенда, у оквиру
10. кола, у Банатском Новом Селу
одиграле дерби против другопласиране екипе и освојиле један бод,
али нису успеле да забележе и девети тријумф: Одбојка 013 – Кикин да 2:3, по се то ви ма: 25:16,
16:25, 23:25, 25:20 и 9:15.
Био је то прави првенствени дуел, у којем су оба тима желела победу. После првог сета, који су
убедљиво решиле у своју корист,
учинило се да ће Панчевке лако
доћи до још једног тријумфа и да
ће главном конкуренту још више одмаћи на првенственој табели.
Ипак, наставак утакмице донео је снажнији отпор Кикинђанки, које су пола-

ко преузимале контролу над утакмицом. Тим из на шег гра да играо је
некомплетан, без Јелене Петров, чије
искуство много значи младој екипи, за

коју су наступиле и девојчице из
пионирске селекције.
Било како било, Одбојка 013 је
годину завршила на првом месту,
са скором од осам победа, два пораза и 24 бода. Друга је Кикинда, с
три поена мање, а на трећем месту
је зрењанински Пролетер, који је
„сакупио” 20 бодова.
Првенство се наставља у фебруару, а већ у првом колу после кратке зимске паузе тим Ивана Крговића и Владимира Јованића биће
на великом искушењу – Одбојка
013 путује у Зрењанин, на мегдан с
Пролетером.
Поред сениорки, запажене резултате током јесени оствариле су и
млађе категорије ОК-а Одбојка 013.
Кадеткиње су прошлог викенда
савладале Клек с 3:2 у Суперлиги
Војводине, па су наставиле трку за
пласман међу прве четири екипе.
Пионирке су заслужиле пехар као победнице Регионалне пионирске лиге јужног Баната и пласирале су се у четвртфинале Првенства Војводине.
А. Ж.

Одлазимо
Није у људској природи да стоји у месту.
Човек напредује или назадује.
Осакаћује се.
Или пролепшава.
Није потребна велика памет за спознају да одлазимо.
Сви ми, и лепи и ружни.
Зато, док смо ту – живимо.
Боље је лепо.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” СПРЕМНА ЗА ФИНАЛЕ
У Београду је прошлог викенда одржано последње, треће коло Купа Србије у
гађању из ваздушног оружја по А-програму, у којем је наступило и тринаест
такмичара Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Дејан Пешић је заузео пето место, са
620,8 кругова, у конкуренцији сениора
који су се надметали у гађању из пушке, што му је било довољно да се одржи на првом месту у квалификацијама
за учешће у финалу Купа, које ће бити
одржано 8. фебруара наредне године.
Поред њега, за екипу сениора, која се
такође пласирала у финале, наступиће
и Алекса Ракоњац, Далибор Павловић
и Габриел Даутовић.
Јуниор Велимир Нинковић је с 530
кругова у гађању из пиштоља заузео седмо место, па се са укупно седам бодова
пласирао у финале, али и знатно допринео екипи сениора да у овом колу заузме седмо место и обезбеди учешће у
финалу. Екипу су чинили и сениори Јован Павлица и Александар Зубовић.

Уз поглед унапред

Кадет Стефан Кешишјан је на листи резерви за финале јуниора, а надметала се
и кадеткиња Марина Мијатовић.
Кадеткиње Ива Ракоњац, Теодора
Кондић и Ана Токоћ су у овом колу
освојиле осмо место екипно у конку-

ренцији сениорки. Оне се припремају
за наступајућа првенства Војводине и
Србије, на којима ће представљати СД
„Панчево 1813” у категоријама кадеткиња, млађих јуниорки, јуниорки и
сениорки.
А. Ж.

Закуцавање емотивно и духовно, без идеје како даље...
Не ваља.
Не, безидејност не води ничему ваљаном.
Мора да се у реалност, каква год да је, умеша машта.
Како би пројектовала жељену појаву иза угла.
Наших мисли, твојих и мојих мисли.
Размишљај о себи у себи.
Или наглас: не дам се!

µМ. Шупица ?С. Трајковић

ГДЕ ЧЕКАТЕ НОВУ ГОДИНУ?
Милена Рековић,
будући мастер
васпитач:
– Ако будем имала
среће, ухватићу неки
last minute аранжман.
План је да одемо до
Атине и посетимо
Акропољ.

Миона Јовановић,
ученица:

Илија Дотлић,
радник на пумпи:

– Планирамо да
одемо на зимовање.
У понуди је више
лепих места, па
ћемо видети.

– Дочекаћу поноћ
у клубу. У Панчеву
има где да се изађе.
Потрошићемо
колико морамо.
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