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ОДРЖАН НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

„ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА
ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”

КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ
ПРЕТХОДНЕ НЕДЕЉЕ У ВРШЦУ

грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре и Градом Вршцем
по једанаести пут организовали су
Научно-стручни скуп са међународним
учешћем „Планска и нормативна

Радници Јавно - комуналног предузећа
Други октобар опрали су и очистили
Бихаћку улицу, чиме су радови у том делу у
потпуности завршени.

Асоцијација просторних планера
Србије и Географски факултет
Универзитета у Београду, у сарадњи
са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја, Министарством

различитих делова Републике Србије,
као и излагање радова младих
истраживача.
“Овако значајни научни скупови
веома су важни за наш град и част нам

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У
БИХАЋКОЈ УЛИЦИ

Подсетимо, поприлично велики радови
у Бихаћкој улици најпре су почели заменом
водоводних цеви, када су новима замењене
старе и дотрајале. Затим су постављани
нови прикључци и додатна опрема, да би на
крају асфалтирањем коловоз био враћен у
претходно стање.

ВЕЛИКО
ИНТЕРЕСОВАЊЕ УЉМАНА
ЗА „МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“

заштита простора и животне средине”,
у Хотелу „Србија“ у Вршцу, од 28 - 30.
октобра 2021. године.
Овогодишњи
скуп
тематски
је био усмерен ка правном,
институционалном и методолошком
оквиру заштите простора и животне
средине, конфликтима у простору,
учешћу јавности у процесу планирања
и доношења одлука, као и интегралном
приступу просторном планирању
и заштити животне средине. Поред
тога, саставни део скупа био је приказ
нових конкретних искустава у изради
просторних и урбанистичких планова

је да бар једним малим делом можемо
да учествујемо у томе да се они догоде
у Вршцу, рекао је у свом обраћању
на отварању конефернције Милован
Вујичић,
заменик
председника
Скупштине Града Вршца.
Као и на претходних десет
конференција, присутни су били
водећи експерти са универзитета, из
стручних планерских и урбанистичких
кућа, републичких, покрајинских
и локалних органа управе, као и
стручњаци из области просторног
планирања, урбанизма и заштите
животне средине.

ЈЕСЕЊИ КАМП НА ОДМАРАЛИШТУ ЦРВЕНОГ КРСТА

ПРИЈЕМ НОВИХ МЛАДИХ ВОЛОНТЕРА
Црвени крст Вршац je у периоду од
28. до 30.октобра реализoвao јесењи
камп за средњошколце са циљем
промоције програма и активности
Црвеног крста и пријем нових младих
волонтера у Црвени крст. Чланови
градског већа Маја Ристић Лажетић и
Мирослав Лепир посетили су ученике
средњих школа, учеснике кампа и
разговарали о важности и значају
тема које ће током боравка бити
презентоване од стране едукованих
лица запослених у Црвеном крсту
Вршац, а то су: Дифузија - ширење
знања о Међународном покрету
Црвеног крста и Црвеног полумесеца,
Програм Борба против трговине
људима, Прва помоћ и деловање у
несрећама, Болести зависности.
“Разговарали смо о значају
укључивања младих у овако важне
и пре свега хумане, друштвеноодговорне активности кроз едукацију
и примену научених знања и
вештина у реалним ситуацијама, у

циљу подизања друштвене свести
и развијању позитивног система
друштвених вредности. Развијање
волонтеризма младих један је од
циљева Стратегије социјалне заштите
града Вршца у сврху доприноса
свеукупним
активностима
на
побољшању квалитета и услова

живота најосетљивијих друштвених
група,
обезбеђењу
социјалне
сигурности и доступности помоћи
онима којима је она најпотребнија”,
истакла је Маја Ристић Лажетић,
чланица Градског већа за социјална
питања.

Акција “Месец чистоће”, коју
спроводи
Јавно
комунално
предузеће “Други октобар”, изазвала
је доста интересовања и у селима са
територије града Вршца. Посебно
велико интересовање виђено је у
Уљми где се велики број мештана
одазвао акцији одношења кабастог
смећа.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ
НА ПАРТЕРНОМ
УРЕЂЕЊУ У УЖИЧКОЈ
УЛИЦИ
Радове на атмосферској канализацији
зграде 2, станова за социјално становање у
Ужичкој улици које је изводило ЈКП „Други
октобар“ су завршени и сад су у току радови
на партерном уређењу простора око саме
зграде.

“У претходном периоду изграђен
је упојни канал као и четири шахте са
сливницима који ће ову воду да прихватају
и каналишу даље, уређење тротоара је
завршено и сада се изводе радови на
уређењу паркинг простора и приступне
саобраћајнице, што подразумева машински
ископ земље и изградње доњих носећих
слојева од шљунка и дробљеног камена“,
рекао је Дејан Чебзан, члан Градског већа
за инфраструктуру. Усељење станара у ову
зграду очекује се у току децембра месеца
ове године.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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СВЕЧАНО ОТВОРЕН 28. ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШНЕ КЛАСИКЕ

ПЕТ КЛАСИКА НА ВРШАЧКОЈ ВЕТРОМЕТИНИ
„Класика на ветрометини“ – слоган
је 28. „Вршачке позоришне јесени“
која је у понедељак свечано отворена
премијером
вршачке
представе
„Фалстаф – Веселе жене виндзорске“
у режији Даријана Михајловића.
Фестивал ће трајати до недеље, 7.
новембра, а за награде ће се надметати
пет представа које је у селекцију
уврстио драматург Бранислав Недић.
Фестивал
је
отворила
градоначелница
Вршца
Драгана
Митровић истакавши задовољство
што су Народно позориште „Стерија“
и локална самоуправа успели да
сачувају мисију фестивала дугу скоро
три деценије.
- Народно позориште “Стерија”
представља пионира позоришне
уметности и народне мисли на овим
просторима, а локална самоуправа
наставиће са пружањем пуне подршке,
како у правцу даље реконструкције
ове зграде, тако и унапређења самог
фестивала “Вршачка позоришна јесен”
као јединог фестивала позоришне
класике у нашој земљи – рекла је
градоначелница Вршца.
У
такмичарском
програму
овогодишњег
фестивала,
поред
представе домаћина, такође су и
„Кус петлић“ Александра Поповића

у режији Милана Нешковића и
продукцији Народног позоришта
Суботица, Нушићева „Ожалошћена
породица“ у режији Андреја Боке
и извођењу драме на мађарском
језику
Народног
позоришта
Суботица, „Употреба човека“ по
роману Александра Тишме, а у
драматизацији Федора Шилија и
Бориса Лијешевића, режији Бориса
Лијешевића и копродукцији Новог
тврђава театра, Будва град театра,
Иствест центра Сарајево и позоришта
Ујвидеки синхаз из Новог Сада, као и
Ћосићеве „Деобе“ у драматизацији
Спасоја Ж. Миловановића и режији
Југа Радивојевића и копродукцији
Српског
народног
позоришта,
Народног
позоришта
Ниш
и
Позоришта Грачаница.
У жирију овогодишњег фестивала
су Миодраг Динуловић, редитељ,
Зоран Карајић, глумац и Милош
Латиновић, театролог, а награде
ће бити уручене у недељу, када
ће бити изведена и представа
у част награђених – Стеријина
„Покондирена
тиква“
Народног
позоришта Тимочке крајине „Зоран
Радмиловић“ из Зајечара.
Т.С.

ПОСЛЕ ВИШЕ ОД ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ПРОПАДАЊА НЕКАДА ОМИЉЕНО ИЗЛЕТИШТЕ КОНАЧНО ПРЕСТАЈЕ ДА БУДЕ РУГЛО ВРШАЧКОГ БРЕГА

РУИНИРАНО „СУПОВО“ ОДМАРАЛИШТЕ
ПОСТАЈЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР

Легендарно СУП-ово одмаралиште на Вршачком Захтев је упућен да се овај овај објекат пребаци у пробамо да реализујемо на начин да ускоро будемо
брегу, пропада више од тридесет година, за то време власништво Града, а затим повери на управљање и ми корисници овог објекта. Географски факултет
било је разних идеја, али чини се да је сада први Другом октобру. То је већ у поодмаклој фази и ако има у својој сржи теренски рад и истраживања, а како
пут учињен велики корак захваљујући конкретним успемо то питање да решимо до краја године, први ми за себе волимо да кажемо да смо Универзитет
активностима ЈКП „Други октобар“ и Града Вршца, радови могу да се очекују већ на пролеће. Ово ће у малом, односно да имамо смерове који се баве
којима је подршку дао и Географски факултет из промоцију Вршачких планина засигурно подићи да заштитом животне средине, туризмом, планирањем
Београда. Наиме, Град Вршац, заједно са „Другим један виши ниво и заиста смо захвални људима са простора, демографијом и наравно географијом,
октобром“ који је управљач Вршачких планина, факултета и максимално ћемо их укључити у овај нама је суштински важно да за теренски рад и
покренуо је процедуру пред Дирекцијом за имовину, подухват. Мислим да ће то бити један нови искорак истраживања која обављамо у граду Вршцу и на
Министарством и Владом Србије, да ово рунирано у погледу заштите и промовисања унапређења предивним Вршачким планинама, имамо овакву
једну базу која је прави драгуљ на овој локацији.
одмаралиште добије у власништво. Оно би се затим животне средине, истакао је Кнежевић.
Истраживања која овде будемо радили, свакако
дало на управљање „Другом октобру“ који би
ће бити на располагању локалној заједници,
ту сместио Ренџерску службу, али и основао
а Вршац има много тога да понуди. Различиту
визиторски и научно – истраживачки центар
врсту насељавања, дивну природу, структуру
о чему је недавно потписан и споразум са
демографије, економски развој, винарије, близу
Географским факултетом из Београда.
равница, а ми смо на брегу, Европска унија на
- Идеја је да се објекат оживи, да се
неколико километара... Дакле, много простора и
ревитализује и као такав стави на коришћење
могућности за истраживање и унапређење нашег
Граду, струци и Универзитету, али и нашим
рада, задовољно је истакао професор Велимир
запосленима који ће вршити мониторинг
Шећеров, декан Географског факултета.
на Вршачким планинама. Ми се надамо да
Осим за Географски, овај објекат свакако ће
ће сви имати разумевања за овај подухват
бити интересантан и другим факултетима са
и да ћемо прикупити довољно средстава са
Београдског универзитета.
разних ниво и у наредном периоду извршити
- Београдски универзитет се састоји од 31
адаптацију објекта и омогућити студентима
факултета и 10 научних института и овај објекат ће
Географског, али и других факултета, да бораве
сигурно бити интересантан за многе од њих. Пре
овде по крајње бенефицираним ценама.
Долазе лепши дани за некада чувено излетиште: Потпуно
свега за студенте са природних наука, а верујем
Са друге стране, нама би послужило као
девастиран објекат Суповог одмаралишта ускоро ће
интересантан и за Шумарски факултет због места
редовно састајалиште за боравак Ренџера,
доживети заслужену обнову и имаће нову намену
на коме се налази. Заиста мислимо да ово може
али и службе коју планирамо да формирамо
да прерасте у научно – наставну базу и ми са наше
за бригу о заштићеном простору који нам
стране дајемо подршку Географском факултету,
је поверен на управљање, објашњава Јован
Задовољство сарадњом не крију ни на Географском Јавно – комуналном предузећу „Други октобар“
Кнежевић, директор ЈКП „Други октобар“.
Ипак, први корак је је решење правно – формалних факултету, па су тако приликом обиласка објекта и Граду Вршцу и стављамо на располагање наше
односа око власништва и коришћења, а ту су већ на Вршачком брегу изразили задовољство због капацитете у помоћи израде планске и пројектне
споразума о сарадњи.
документације, како бисмо што пре дошли до циља,
начињени велики кораци.
- Захвални смо Граду Вршцу и Јавно - комуналном нагласио је професор Дејан Филиповић, проректор
- Нема доброг посла без добрих темеља, зато
имовинско – правни темељи морају да се поставе. предузећу на прилици да будемо овде и да већ Београдског универзитета.
потписани споразум о сарадњи са „Другим октобром“
Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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ЧЕТРНАЕСТОГОДИШЊИ ДАВИД БИЋАНИН ИЗ ВРШЦА НАЈМЛАЂИ ПОЗНАВАЛАЦ СТВАРАЛАШТВА СРПСКОГ ПЕСНИКА

СТОПАМА ЛАЗЕ КОСТИЋА

У време када су узори тинејџера
постали
разни
јутјубери
и
инстаграм и тик-ток инфлуенсери,
четрнаестогодишњи Давид Бићанин
из Вршца свог идола пронашао је у
лику и делу – Лазе Костића. За пет
година, колико се бави проучавањем
живота и стваралаштва овог великог
српског
песника,
књижевника,
дипломате и полиглоте, прочитао је
сва његова дела, напамет научио око
50 његових песама и отворио свој
јутбуј канал, како би, рецитујући те
стихове, покушао да промени систем
вредности својих вршњака.
Давид је Лазу „упознао“ још док
је похађао трећи разред основне
школе и то гледајући Шотрину серију

подробније истражи његову животну
и радну биографију. Сада, када зна све
о њему, одушевљава га то што је своју
инспирацију проналазио у сновима.
- Лаза је живео међ’ јавом и
међ’ сном, баш као што то каже у
истоименој песми, мени омиљеној.
Био је другачији од својих
савременика, јединствен, са јасним
ставом. Учен човек, који је говорио

– вели нам Давид, за ког се слободно
може рећи да је најмлађи познавалац
Костићевог лика и дела у Србији.
Већ шест месеци он на јутјубу
објављује снимке на којима рецитује
најлепше Лазине стихове, а недавно
се осмелио и да уради кратку
драматизацију
његовог
живота.
Уз помоћ неколико пријатеља,
са којима, признаје, не дели иста

ДУЧИЋ И РАКИЋ АНОНИМУСИ
Нема Давид баш велику подршку
својих вршњака у томе што ради,
али га то уопште не деморалише.
-Тешко је наћи заједнички језик
са генерацијом за коју су Лаза
Костић, Јован Дучић и Милан Ракић
анонимуси, Мирослав Илић и
Ђорђе Балашевић смарачи, као и
неки велики књижевници, које су
приморани да читају као лектиру.
Са њима причам о неким другим
темама – каже Давид Бићанин.

„Санта Марија дела Салуте“. Иако
је био мали, већ тада га је, каже,
заинтригирао песников врцав дух и
ексцентричност, који су га и навели да

чак осам језика. Вођен његовим
примером, трудим се да и ја не будем
у оковима примитивизма, већ да
овом друштву подарим нешто боље

интересовања, снимио је аматерску
мини-серију „Ковиљ и Лаза Костић“,
која у две епизоде говори о мање
познатим детаљима из песниковог

ЉУБАВ ПРЕМА ЛЕНКИ
Чуди се овај младић зашто и
данас многи осуђују Лазу Костића
због љубави према 29 година млађој
Ленки Дунђерски.
- Он се од те љубави склонио у
манастир Крушедол, управо зато
што је знао да је она забрањена, а
сада се многи, без осуде, у јавности
хвале тиме што су у вези са знатно
млађим девојкама – брани Давид
свог идола.
младалаштва. Сам је написао
сценарио и одиграо главну улогу.
- У Шотриној серији је мало
простора
посвећено
Лазиној
младости, о којој, такође, има
много тога да се каже. Зато сам се
определио да причам о периоду
када се он вратио са студија права,
када је писао своје највеће песме и
дружио се са великанима свога доба.
Потрудио сам се да оживим и сећање
на његову сестру Александру, за коју
мало људи зна, јер је рано преминула
– појашњава млади Вршчанин.
У свом раду Давид је имао велику
подршку
наставнице
српског
Симониде Јурић и енглеског Лорине
Попи, које су и препознале његов
велики таленат за рецитовање,
писање поезије, прозе и биографија
других историјских личности. Зато
часове српског језика и историје
још од раније похађа по програму за
даровиту децу.
Ј. Ј. БАЉАК

РЕНОВИРАН ОБЈЕКАТ НЕКАДАШЊЕГ ЖЕНСКОГ ИНТЕРНАТА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“

БОЉИ УСЛОВИ РАДА
И САВРЕМЕНИЈА НАСТАВА

Након дужег времена објекат
некадашњег женског интерната који
се налазио у склопу Пољопривредне
школе у Вршцу добио је потпуно
нови
изглед.
Реновиране
и
савременије просторије намењене
су наставницима и ђацима у циљу
унапређења како теоретског дела
наставе тако и праксе.
- Некадашњи објекат женског
интерната прикључен је делу
економије школе и првенствено ће
служити ученицима и наставницима
пољопривредне струке. Наравно, у
неком даљем проширењу користиће
га ученици и наставници других
смерова. Пољопривредна школа
„Вршац“ има одличну сарадњу
са Градом Вршцом и нарочито
члановима Већа за образовање и
пољопривреду где просто школа
и има највећи интерес да у тим
областима сарађује. Такав начин
добре сарадње омогућава да школа
из дана у дан иде напред и ја се надам
да је ово само почетак, да ће све у
будућности бити много боље, истакао

је директор Пољопривредне школе
„Вршац“ Срђан Клиска.
Члан Градског већа за образовање
Мирослав
Лепир
приликом
обиласка овог објекта рекао је да је
новонастали простор од изузетног

значаја за даље побољшање услова
рада ђака у Пољопривредној
школи која годинама уназад разним
активностима и прекограничним
пројектима успешно унапређује и
осавремењује наставу.

Објекат
је
потпуно
реновирана и сређена учионица у
којој ће ученици и професори моћи
да обављају практичну наставу
када је лоше време и када не могу
да изађу у поље или на економију.
Ту
су
свлачионице,
купатила,
канцеларије за наставнике, то је
савремени простор у коме ће и деца
и наставници моћи лакше да раде.
Подигнути су ученички стандарди
и пољопривредна школа је пуно
улагала последњих година и уз
помоћ Покрајинског секретаријата
за пољопривреду набавила су доста
нове механизације која им омогућава
да имају веће сопствене приходе
како би могли да улажу у школу и
образовање, оценио је Мирослав
Лепир.
Поред савремних простора у
оквиру интерната у економском
делу Пољопривредне школе „Вршац“
тренутно се изводе и радови на
изградњи новог хангара намењеном
одржавању
нових
савремених
машина.

ВРШАЧКА КУЛА
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ДИРЕКТОР ЈКП „2. ОКТОБАР“, ЈОВАН КНЕЖЕВИЋ, О ПОСЛОВНИМ РЕЗУЛТАТИМА У 2021. ГОДИНИ

ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА БИЋЕ
АКТИВИРАН ДО КРАЈА ГОДИНЕ
На
дванаестој
овогодишњој
седници Скупштине Града Вршца
одборници су усвојили извештај о
степену усклађености планираних
и реализованих активности ЈКП „2.
октобар“ за период од првих шест
месеци 2021. године. На почетку
извештаја директор Јован Кнежевић
истакао је да је предузеће остварило
добит од 64 милиона 642 хиљаде
динара и скоро до самог краја довело
извођење радова на најзначијној
инвестицији, пречистачу отпадних
вода, вредној пет милиона евра.
Детаљи тог извештаја, као и планови
за наредни период били су неке од
тема о којима је за читаоце „Вршачке
куле“ говорио први човек највећег
јавног предузећа Града Вршца.
Чиме сте били најзадовољнији
када сте сумирали резултате у прва
два квартала 2021. године?
Пословањем за ових првих,
сада већ девет месеци, генерално
сам задовољан, с тим што анализе и
извештаји које добијамо од сектора
Плана и анализе, где пословање
сада пратимо на месечном нивоу,
показују да смо и после девет
месеци остварили пословну добит
из пословања. Она није ни мала ни
велика, али је значајна. Имамо врло
позитивне трендове у пословању
и то ће на крају године донети још
бољи резултат него што је сад. Морам
да нагласим тешко је водити овако
велико предузеће и пословање
са готово свим делатностима сем
летњег и зимског одржавања путева,
јавне расвете и градског саобраћаја,
и „гађати“пословање у ком ћемо
бити на нули. То је немогуће. Има
пуно јавних предузећа која послују
са губитком. Ми се трудимо да
послујемо позитивно. Шта је довело
до овог позитивног резултата? Нису
све делатности позитивне, пијаца је
рецимо у минусу 20 милиона. Наша
пословна добит је из директног
пословања. Смањили смо трошкове,

а то је највише допринело. Радило
се више него претходних година,
и сектор енергетике је допринео
у смислу да смо имали релативно
солидну потрошњу гаса. Наша
пословна добит се сада донекле и
топи, имајући у виду да су настали
проблеми са ценом гаса. Ове године
смо можда имали и мало среће,
али уз све ове уштеде и другачију
организацију посла, дошли смо до
позитивног резултата. Да одмах свима
буде јасно, то није нешто што ћемо
ми сада поделити у плате. Морамо
да занављамо опрему ако хоћемо и

Требају нам нове радне машине, нови
камиони... Узећемо једну нову машину
за зеленило. Улазимо у зимски период
који је увек тежак. Више немамо као
приход зимску службу па можда
крајњи резултат буде и мањи него
што је сада. Свакако ћемо бити изнад
нуле, али не нешто што би указивало
на то да ово предузеће на уштрб
грађана или неког другог ствара
пословну добит или приход.
Прошле године почело се са
радом на великој инвестицији,
завршетку
реконструкције
и
доградње пречистача отпадних

Остварена добит предузећа не иде у плате већ у инвестиције:
Јован Кнежевић, директор ЈКП „2. октобар“
наредних година да одржавамо висок
ниво делатности. Ако на пример
хоћемо да и даље будемо центар за
баждарење водомера, онда морамо
следеће године да купимо нову
опрему. Цена те опреме је 15 милиона
динара, она се неће исплатити за
годину дана, али ћемо инвестирати.

НОВА ДЕЛАТНОСТ – РАСАДНИЧКА ПРОИЗВОДЊА
Директор ЈКП „2. Октобар“ Јован Кнежевић говорио је и о новитетима у
широкој лепези комуналних делатности.
Вршац слови за лепо уређен град, са зеленилом, цвећем. До сада смо
се бавили једним делом расадничком производњом, када је у питању цвеће,
међутим, један добар део смо и куповали на тржишту. Сада планирамо да
ми произведемо цвеће које ћемо користити за сопствене потребе, али и
понудити другима. У току су радови на поправци стакленика и изградњи
новог пластеника на подручју парка, где је седиште „Зеленила“. То је у
завршној фази, да бисмо већ сада засновали производњу у за следећу годину.
Ових дана ће отпочети и радови на пречистачу, где са леве стране објекта
има више од хектар земље која није у употреби и где ћемо да заснујемо
пластеничку производњу украсног растиња и шибља, тако да ће и то бити још
један нови додатак овом нашем асортиману услуга. Моћи ћемо да вршимо
озелењавање не само града, него и насељених места. Пошто смо по закону,
имајући у виду велику зелену површину коју одржавамо, обавезни да имамо
расадник величине 5 хектара, мораћемо у неком тренутку да заснујемо
расаднике и на неким другим локацијама, за дрвенасте форме. У плану нам
је да из буџета приходујемо мало више пара него што је то било претходних
година, како бисмо адекватно третирали и заштићена природна добра. У
плану је да се ураде појилишта, хранилишта, да се појача мониторинг.

вода. Докле се тачно стигло?
Пројекат је у завршној фази
и до краја године ће ова инвестиција
вредна преко 5 милиона евра бити
активирана, што значи у потпуности
завршена. У току је припрема
документације за технички пријем
изведених радова. Имаћемо висок
ниво пречишћавања отпадних вода
чиме су задовољени сви параметри
које је држава поставила кроз
правилнике, са додатним издвајањем
азота и фосфора. У том смислу је
једним делом извршена и доградња
целог постројења, а са друге стране је
и капацитет удвостручен, тако да смо
сада обезбеђени у пиковима када још
увек долази до мешања атмосферске
и фекалне канализације. Сада ћемо
моћи да избегнемо те проблеме
који су се раније јављали. Све у
свему, заштита животне средине је
подигнута на један врло висок ниво.
Са фабриком воде и пречистачем
отпадних вода убрајамо се у мали
број градова који имају адекватно
решено питање квалитета пијаће воде
и квалитета отпадних вода које се
испуштају у каналску мрежу. У плану
нам је и пројектовање и изградња
још једног дела постројења на
пречистачу, такозване линије муља.
Активни муљ се користи у систему

пречишћавања, на крају процеса
један део се враћа поново у процес, а
један значајан део је вишак и он се као
такав избацује и лагерује у лагумима
поред постројења. Моји сарадници и
ја смо става да то више не би требало
да буде тако, већ да би требало
урадити пројектовање линије муља
где би се извршила дехидрација тог
муља и он учинио потпуно инертним
у смислу присуства бактерија и нечега
што би угрожавало животну средину.
Он и овако спада у неопасан отпад,
међутим, са додатним третманом,
смањио би се и његов волумен и
добила би се нека нова употребна
вредност. Осушен, могао би да се
користи за застирање депонија као
инертан отпад. Допринео би уређењу
одлагалишта смећа које имамо.
Тиме би се заокружио један потпун
систем и били бисмо, ако не једини,
онда сигурно у прва два, три града у
Србији који уопште имају комплетно
заокружен систем. На тај начин
бисмо такође заокружили за један
дужи период и потребе града, али и
околних насељених места. Већ је у
току технички пријем канализације
у Павлишу која се прикључила на
градску канализацију, а у плану је да
се ураде пројекти и идејно решење
за прикључење на пречистач и
насељених места Гудурица и Велико
Средиште. Проценићемо да ли
је исплативије направити тамо
постројење или их повезати са градом.
Пројектоваћемо
водоснабдевање
на Гудуричком насељу за следећу
годину, у трећој висинској зони, где
становници тог дела имају проблем
са притиском и сналазе се на разне
начине. Такође ћемо испројектовати
и водоводну мрежу на Широком билу
за следећу годину. То је исто један
важан сегмент, али исто у том делу
викенд насеља треба решити питање
одвођења фекалних вода, тако да
то није тако једноставно имајући у
виду терен и саму локацију. Ту треба
прићи веома обазриво како се не би
нарушила животна средина и неке
друге вредности. Питање је да ли
ће сви моћи да буду прикључени на
водовод и канализацију, имајући у
виду да су плацеви врло мали.
Завршио се „Октобар – месец
чистоће“. Како сте задовољни овом
акцијом? Какве је резултате дала,
да ли имате већ неке показатеље?
- Још увек нисам добио те
информације, али с обзиром да је
време ковида и да сви радимо у неким
отежаним условима, упркос томе смо
и ове године позвали грађане да
изнесу кабасти отпад и подрже нашу
акцију сређивања града. Мој утисак
је да је град релативно добро уређен
по том питању. Немамо великих
проблема са дивљим депонијама
у околини града. Буде тога, али у
односу на неке друге градове, ми смо
ту релативно добри.
Б. Ј.
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ПОЧЕЛА 28. „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“

ВРШАЦ У ЗНАКУ КЛАСИКЕ

У Вршцу је у понедељак отворен
28. Фестивал „Вршачка позоришна
јесен“, под слоганом „Класика на
ветрометини“. Фестивал је започет
отварањем изложбе „Стеријина
ризница“. Изложба „Стеријина
ризница“
сценографкиње
Народног позоришта „Стерија“
Софије
Лучић,
настала
је
као
производ
креативног
радионичарског рада ауторке са
децом и младима, а слоган ове
изложбе је „Стерија воли и негује
младу публику“.
Фестивалска
премијера
вршачког Народног позоришта
„Стерија“
започела
је
28.
такмичарски
круг
„Вршачке
позоришне
јесени“.
Ансамбл
оснажен новим младим глумцима
извео је представу „Фалстаф –
Веселе жене виндзорске“ у режији
Даријана Михајловића. Игра је
настављена и након представе у
току округлог стола и разговора
стваралаца представе са публиком
– глумци нису крили задовољство
процесом рада са редитељем, али
и коначним исходом, јер су након
више од двадесет година успели
да Шекспира врате на вршачку
позоришну сцену.
Друга фестивалска изведба у
оквиру 28. „Вршачке позоришне
јесени“ била је у знаку Аце
Поповића – ансамбл суботичког
Народног позоришта извео је
представу „Кус петлић“ у режији
Милана Нешковића, која је
након „Стеријиног позорја“ где
је освојила неколико награда, и
на нашем Фестивалу забележила
изузетан успех у погледу реакција
публике. Округли сто оплемењен
дијалозима између стваралаца

ове потресне представе и публике
трајао је до дубоко у ноћ. Редитељ
је том приликом истакао да
успех представе дугује добром
одабиру позоришта и ансамбла:
„А шта је глума, него скуп свих
животних искустава и памет да се
то искористи у право време и на
прави начин“.

Бојана Иванов Ђорђевић
Фото: А. Аврамеску
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

НОВА НОРМАЛНОСТ

ГЛОБАЛНИ
ТРЕНДОВИ
КОЈЕ ЈЕ УВЕЛА
КОРОНА

Потребе потрошача су се знатно промениле
током пандемије, па ће и компаније широм света
у будућности морати да планирају своје стратегије
у складу с тим. Како је најавио „Јуромонитор
интернешенел”, већ је дефинисано пет
најупечатљивијих глобалних трендова који су били
незамисливи пре почетка ове кризе. На првом
месту је рад од куће, који се већ сада може сматрати
новом нормалношћу. Верује се да ће рад на даљину
бити неко време уобичајен и после укидања
ограничења због ковида 19. Управо због тога
многе компаније прилагођавају и планирају своје
пословање у том смеру и уводе више иновација,
али не очекује се да ће се рад од куће задржати
дугорочно јер питање је да ли ће и у коликој мери
трпети посао. Други глобални тренд је забава која
се уселила у куће, па је, осим приступа интернету
чак и у најудаљенијим деловима, повећана набавка
потрошачке електронике и паметних уређаја.
Сви који су на забаву трошили новац ван куће
сада су га преусмерили на набавку технологије
и опремање за провод у властитим домовима.
Највише промена донела је онлајн настава јер је

затварање школа приморало милионе ученика и
наставника да се ослоне на дигиталну наставу. То
је нагло повећало улагања у области едукативних
технологија како би приступ образовању био
што лакши и доступнији свима. Једно америчко
стартап предузеће је прошле године обезбедило
инвестиције у овој области у износу од 2,2
милијарде долара, што је за 500 милиона долара
више него 2019. године. „Јуромонитор” наводи
да образовне институције све више интегришу
технологије попут вештачке интелигенције како би
„промениле конвенционалне методе подучавања,
унапредиле сарадњу међу ученицима, створиле
персонализована
образовна
искуства
и
побољшале резултате учења”. Велнес у сваком
сегменту живота следећи је тренд који је био
присутан и пре пандемије, али је сада доживео
процват. Све технологије, апликације и преносиви
уређаји који служе за бригу о здрављу код куће,
све то је постало нешто чега се потрошачи широм
света не одричу. Иако су овај тренд покренуле
млађе генерације, лако су га прихватили и сви
остали, те је сада популарно све што омогућава

КО ЈЕ БИО
БИК КОЈИ СЕДИ

контролу здравља. И на крају, примећен је развој
приградских насеља пошто су људи масовно
тражили излаз из затвореног простора и могућност
да се изолују. Број урбаних домаћинстава на
глобалном нивоу наставља брзо да се шири, а
то ће се наставити вероватно и после стављања
пандемије под контролу. Предвиђа се да ће се
њихов број повећати за 36 процената у наредних
20 година.
Све већи број потрошача, углавном због
удобности, екологије и цена некретнина, бира живот
у приградским подручјима и мањим градовима у
близини метропола, одустајући од најужих градских
центара. То је случај у развијеним економијама, али и
у земљама у развоју. Будући да су људи у могућности
да обављају више послова и других активности
на даљину него икада раније, градови се више не
сматрају нужним местом за живот. Тржни центри,
технолошке компаније и трговци на мало, показују
истраживања, мораће да се гранају у правцу нових
услова за живот и рад људи широм света.
Извор: Политика

Индијански племенски врач
* Супротно од оног што се
зна – „научено” из филмова,
романа и сличних извора –
велики индијански поглавица
Бик Који Седи није учествовао
у чувеној бици код Литл Биг
Хорна. Штавише, његово име
је било Татанка Јотанка и није
био ратни поглавица, већ врач
у племену Хункпапа Сијукса,
у којем је додуше уживао и
углед, а и права вође. Забуну
су изазвали белци својим
препричавањима у којима
су мешали имена, места и
околности.
Извор: Политика

ПРВИ ПУТ ДНК АНАЛИЗОМ ПОТВРЂЕНА ВЕЗА ИЗМЕЂУ ЖИВОГ ЧОВЕКА И ИСТОРИЈСКЕ ЛИЧНОСТИ

ДНК АНАЛИЗОМ ОТКРИВЕН
ПРАУНУК БИКА КОЈИ СЕДИ

Узорак косе који је припадао Бику који седи, легендарном
поглавици америчких Индијанаца из 19. века, омогућио је
научницима да потврде да је мушкарац из Јужне Дакоте његов
праунук. Експерти су узели ДНК из малог узорка косе Бика
који седи, који је деценијама чуван у познатом вашингтонском
музеју Смитсонијан и урадили анализе. Коначни резултати који
су објављени пре неколико дана потврдили су оно што је Ерни
Лапоинт (73) тврдио све време, да је заиста праунук Бика који седи.
Читав поступак трајао је необично дуго, како преносе амерички
медији, чак 14 година, Толико је, наиме, истраживачима било
потребно да открију начин издвајања употребљиве ДНК из косе,
која се распадала након складиштења на собној температури пре
него што ју је Смитсонијан предао Лапоинту и његовим сестрама
2007. године.
Откриће је резултат нове технике која омогућава да се генетске
информације добију из фрагментираног узорка старе ДНК,
преноси Танјуг вест Би-Би-Сија.
„Осећам да је ово истраживање ДНК још један начин да
идентификујем моју повезаност са прадедом. Људи доводе у
питање везу моје породице са нашим претком, Биком који седи,

откад знам за себе. Они нам константно стварају
непријатности и вероватно ће сумњати и у ове налазе”,
рекао је Лапоинт, који има три сестре.
Иако је анализа ДНК материјала у разне сврхе данас
изузетно честа, она је сада први пут коришћена да би
се потврдила веза између живог сродника и давно
преминуле историјске личности. Ово откриће ствара
могућност да се сличне анализе раде и убудуће како би
се потврдиле везе разних историјских личности чији се
остаци чувају у Смитсонијану са живим рођацима.
Нову методу развили су научници предвођени
Ескеом Вилерслевом, директором Геогенетичког
центра Лундбек фондације на Универзитету у Кембриџу.
Бик Који Седи, односно Татанка Јотанка, рођен је око
1831. године и био је поглавица Лакота. Захваљујући
њему племена Сијукса која су живела у Великим
равницама ујединила су се у борби против белих досељеника.
Индијанци су пружали јак отпор досељеницима који су заузели
племенску земљу и америчкој војсци која је покушавала да их
протера са њихове територије.

ЈОШ ЈЕДНА ПОСЛЕДИЦА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

Бик који седи предводио је индијанске ратнике који су
поразили савезне трупе на чијем је челу био генерал Џорџ Кастер,
у бици код Литл Биг Хорна 1876. године у данашњој америчкој
држави Монтани. Убијен је 1890. године.
Извор: Политика

ИСТОПИО СЕ И ПОСЛЕДЊИ СНЕГ
Снежни покривач који се дуго задржава на
шкотској планини Брејријак, трећој по висини
у Великој Британији, сада се истопио, што се
догодило тек осми пут у последњих 300 година.
Ова снежна „закрпа”, названа Сфинга, која је дуго
одолевала Сунцу на удаљеном врху Брејријака,
у планинском масиву Кернгормс, све чешће се
топила у последњих 18 година, преноси Би-Би-Си.
Стручњак за овакве природне феномене и
снежне наносе у Шкотској, Ијан Камерон, оценио
је да су климатске промене вероватно допринеле
топљењу Сфинге која се према званичној
евиденцији претходно потпуно истопила само
осам пута и то 1933, 1959, 1996, 2003, 2006, 2017. и
2018. године.
Пре топљења 1933. године, сматра се да се
последњи пут потпуно истопила још у 18. веку.
Сфинга се последњих недеља смањила на
величину формата А4 пре него што је коначно
нестала по благом новембарском времену.
Извор: Политика

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 5. новембар 2021.

99

ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ БАНКИНА И ПУТНОГ ПОЈАСА

МОЛБА ВОЗАЧИМА ДА
ПРИЛАГОДЕ БРЗИНУ УСЛОВИМА
Како би се повећала прегледност на
кривинама и непрегледним деоницама
локалних саобраћајница које представљају
опасност за несметано функционисање
саобраћаја, посебан акценат је према речима
председника општине Пладниште Јована
Репца стављен на одржавање банкина и
уклањању растиња.
“Извођењем ове врсте радова настављаја
се са континуираном реализацијом пројеката
који се тичу повећања опште безбедности свих
учесника у саобраћају. Одржавање путног
појаса и уклањање растиња на деоницама
локалних путева реализује се у сарадњи са

фирмом Штрабаг као главним извођачима
радова на магистралним путевима првог и
другог реда, према утврђеној динамици“,
рекао је председник општине Репац.
Тренутно се изводе радови на уређењу
банкина
тешком
механизацијом,
на
деоницама локалних и магистралних путева
Вршац – Пландиште – Зрењанин и Пландиште
– Београд, а све у складу са реализацијом
пројеката уређења саобраћајница. Због
тога се моле возачи да обрате пажњу на
саобраћајну сигнализацију и прилагоде
брзину свога возила тренутним условима на
путу.

РАДОВИ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ
ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
На територији Општине Пландиште у
току је извођење радова на обележавању

хоризонталне саобраћајне сигнализације
на локалним путним правцима у
склопу реализације пројекта редовног
одржавања саобраћајне инфраструктуре.
Повољни временски услови омогућили
су
извођачима
радова
почетак
реализације пројекта одржавања и
унапређења саобраћајне инфраструктуре,
обележавања линија, пешачких прелаза,
паркинг места, зона школе. Обзиром да
током извођења радова треба покрити
велику површину и обићи све насељске
саобраћајнице и локалне путне правце,
радови ће се изводити према плану и
утврђеној динамици уз поштовање свих
рокова. Безбедност наших суграђана у
саобраћају је на првом месту и сви се
морамо одговорно понашати, поштовати
ограничења брзине и прилагодити брзину
условима и стању на путевима.

НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНИХ ОГРАДА У ЗОНАМА ШКОЛА И ВРТИЋА
На територији Општине интензивно се спроводе
радови на постављању заштитних ограда у близини
школа и вртића са циљем повећања безбедности
свих учесника у саобраћају, као и замена и санација
дотрајалих одбојних ограда на кривинама и колским
прелазима. Укупна вредност реализације овог пројекта
износи 870.000,00 динара, а средства су обезбеђена из
буџета локалне самоуправе.
Савет за безбедност саобраћаја Општине Пландиште
континуирано током целе године ради на реализацији
пројеката који се тичу повећања опште безбедности
саобраћаја. У складу са Законом и Програмом унапређења
безбедности саобраћаја, средства од наплате новчаних
казни неопходно је искористити за унапређење система

безбедности саобраћаја у локаланој самоуправи.
- Тренутно се изводе радови на постављању заштитне
ограде код вртића “Срећно детињство” у Пландишту,
укупне дужине 32 м, а након тога наставља се са
постављањем одбојних ограда на деловима локалних
саобраћајница у Великом Гају, Милетићеву, Дужинама
и Марковићеву, обзиром да су старе ограде током
времена видно оштећене и представљају опасност за све
учеснике у саобраћају. У наредном периоду наставићемо
са реализацијом усвојеног Програма и трудити се да
кроз пројекте едукације проширимо свест грађана
о неопходности поштовања саобраћајних правила,
нарочито у зонама школа, изјавио је председник Општине
Пландиште Јован Репац.

ОДРЖАНА 12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ТРИ ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА ПРЕД ОДБОРНИЦИМА
Дванаеста седница Скупштине општине
Пландиште одржана је у среду, 3. новембра
2021. године у свечаној сали Културно
образовног центра „Вук Караџић“ .
На дневном реду седнице биле су три
тачке. Одборници су прво разматрали

предлог Одлуке о утврђивању просечних
цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2022. годину на територији
општине Пландиште а након тога и предлог
Годишњег програма заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта
општине Пландиште. Последња тачка била је
разно.
Како је овај број „Вршачке куле“ био
у штампи у време одржавања седнице
опширнији извештај објавићемо у наредном.

КАМПАЊА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

ВОДА НИЈЕ НЕПРЕСУШАН
ИЗВОР, ЧУВАЈМО ЈЕ

Јавно предузеће “Полет”
Пландиште је уз кампању за
развој и унапређење система за
пречишћавање отпадних вода,
покренуло још једну акцију за

очување воде као природног
ресурса под називом “WC
шоља није канта за отпатке”.
Акција се интензивно одвија
већ три месеца а у ЈКП „Полет“

кажу да је циљ едукацију и
буђење свести грађана да вода
није непресушан извор и да
сви треба рационално да је
користимо.

У ПАНЧЕВУ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕОСКИХ ЖЕНА, УЧЕСТВОВАЛА И ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

ЗАПАЖЕН НАСТУП УДРУЖЕЊА „ГРЕЂАНКА“
Град Панчево у сарадњи са Покрајинским
заводом за равноправност полова и
Јужнобанатским округом, први пут је
организовао манифестацију Сајам стваралаштва
сеоских жена у Војводини.
Манифестација је промовисала креативност
и предузетнички дух жена из руралних подручја
Војводине као и њихове могуће привредноекономске и туристичке капацитете, очување

традиције и мултикултуралности.
Око 140 удружења жена са територије целе
Војводине представилоје свој рад.
Посетиоци су могли да се упознају са
њиховим стваралаштвом, али и да уживају у
многобројним ђаконијама и богатом културно уметничком програму и изложбама.
Запажен наступ на овој манифестацији имао
је Актив жена “Гређанка” из Велике Греде.

АКЦИЈА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „БРЗАВА“

ПУШТАЊЕ ФАЗАНА У ЛОВИШТE
У оквиру програма унапређења и развоја
ловства на територији Општине Пландиште,
Ловачко удружење „Брзава“ организовало је
пуштање фазанске дивљачи у атарима села
која су означена као најпогодније станиште за
насељавање ловишта овом врстом дивљачи.
- Захваљујући одличној сарадњи коју
имамо са Покрајинским секретаријатом за

пољопривреду, водопривреду и шумарство,
одсеком за ловство, и на основу спроведеног
конкурса, наше ловачко удружење добило је
вредну донацију за куповину фазанске дивљачи
која ће бити пуштена у атару сваког насељеног
места односно по ловачким секцијама у
Општини Пландиште. Укупна вредност пројекта
износи 339.000, 00 динара, од којих је 300.000,00

обезбеђено по основу конкурса, док је 39.000,00
обезбеђено из буџета ловачког удружења.
Реализација оваквих пројеката од велике је
важности за унапређење лова и увећање броја
јединки фазанске дивљачи у нашем ловишту.
Брига о ловишту један је од приоритета нашег
удружења, са циљем да кроз ловни туризам на
најбољи начин промовишемо нашу општину
и да ловцима понудимо бољу и квалитетнију
ловну карту, рекао је Раде Брдар, председник
ЛУ „Брзава“.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ВРШАЧКЕ ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ИНТЕРВЈУ: СТЕФАН ИЛКИЋ, УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ:

„ОДУВЕК МЕ ФАСЦИНИРА МОЋ ЛЕКОВИТИХ БИЉАКА“

Ђак
генерације
Хемијско-медицинске
школе Стефан Илкић, од ове јесени је
студент фармације у Новом Саду. Иако су му
интересовања била разнолика, љубав према
хемији је рано испливала у први план. Титула
најбољег у генерацији га је, каже, обавезала
да и убудуће пружа свој максимум, па се сада
посвећује студијама и радује професионалним
изазовима који су пред њим.
Шта је био разлог да при упису средње школе
изабереш Хемијско-медицинску школу? Да ли си
задовољан образовањем које си тамо добио?
- Од детињства сам имао бројна интересовања – са
подједнаком знатижељом сам приступао изучавању
друштвених, али и природних наука. Моја наставница
хемије из основне школе ми је сугерисала да бих могао
да будем врло успешан у области хемије, а с обзиром да
ме је одувек фасцинирала моћ лековитих биљака при
лечењу болести, схватио сам да је за мене права школа
Хемијско-медицинска и смер – фармацеутски техничар.
Презадовољан сам стеченим знањима у мојој школи и врло
сам захвалан свим професорима, разредној, педагогу и
директорки, јер су препознали моје таленте, усмеравали су
ме и давали су ми велику подршку кроз све четири године
школовања. Имао сам и одлично друштво у школи и стекао
сам праве пријатеље са којима настављам да се дружим и
на факултету.
Какве успехе си остварио током школовања?
- Као што сам и рекао на почетку, имам пуно
интересовања. Наставио сам да се такмичим из историје
(у основној школи сам освајао бројна места на свим
нивоима такмичења) и освојио сам II место на Републичком
такмичењу. Учествовао сам и на Регионалном такмичењу
у оквиру програма „Достигнућа младих у Србији“ и на
Регионалном такмичењу из предузетништва „Пословни
изазов“.
Да ли си учествовао и у неким ваннаставним
активностима?
- У овиру манифестација „Ноћ музеја“ у Апотеци на
степеницама и „Магични свет науке и технике“ у Културном

центру, узео сам учешће у представљању своје школе.
Представљао сам своју школу и у квизу, у оквиру пројекта
„Безбедност младих у саобраћају“, као део „плаве екипе“
која је однела победу. Похађао сам осам година курсеве

Центра за едукацију - Школа страних језика NS PRO GROUP
из Новог Сада. С обзиром да сам љубитељ борилачких
вештина, бавио сам се аикидом и носилац сам 4, 5 и 6 куu
степена.
Колико је друштвени ангажман важан за младе
људе?
- Млади људи са новим идејама, снажном енергијом
и знањем могу да дају добра, иновативна решења, да
оплемене друштво својим ентузијазмом и да му дају свој
лични печат кроз визију коју имају, хуманитарне акције које
покрећу...
Шта значи бити најбољи у једној генерацији?
- То је привилегија, част, али и велика одговорност. Бити
најбољи у једном тренутку те обавезује да и даље дајеш све
од себе и убудуће.
Који факултет си уписао? Да ли је избор био лак?
- Оног тренутка када сам уписао фармацеутски смер у
Хемијско-медицинској школи предосећао сам да сам на
правом путу одабира будућег факултета. После читаве
палете изузетно занимљивих хемијских, медицинских
и фармацеутских предмета још више сам се учврстио у
уверењу да желим да упишем фармацију. Положио сам
пријемни испит на Фармацеутском факултету у Београду и
на Медицинском факултету – смер Фармација у Новом Саду,
да бих себи пружио могућност избора. На оба факултета сам
изборио упис на буџет. Превагнула је породична традиција
и уписао сам факулет, као и моји родитељи, у Новом Саду.
Дакле, определио сам се за Медицински факултет –смер
Фармација у Новом Саду.
Предавања су већ почела. Какви су ти први утисци?
- Изузетно сам задовољан – један део предмета које
сам почео да похађам на факултету имао сам у Хемијскомедицинској школи, тако да имам добру полазну основу
да надограђујем знања која поседујем. Предавања су врло
садржајна, а посебно су занимљиве вежбе, којих ће бити
све више у наредном периоду.
Какви су твоји планови и амбиције за будућност?
Чиме желиш да се бавиш? Где би волео да живиш?
- С обзиром да фармација даје бројне могућности, верујем
да ћу изабрати ону која ће ми пружити професионално
задовољство. Моја жеља је да останем у Србији, али видећу
шта ће ми будућност донети.

Т.С.
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„ВУЛКАН“ И„ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ ЗА ЉУБИТЕЉЕ БЕЗВРЕМЕНИХ ДЕЛА СВЕТСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ

МОЋНА ОПТУЖБА НА РАЧУН
ТОТАЛИТАРИЗМА

Написана као безазлена дечја прича, ова је
књига заправо мрачна сатира и моћна оптужба
на рачун тоталитаризма. „То је историја
револуције која је пошла по злу и свих сјајних
изговора који су ницали на сваком кораку
извртања оригиналне доктрине“, написао је
Орвел за прво издање Животињске фарме
1945. године. Ово ремек-дело политичке
литературе умало је остало необјављено:
будући да је представљало жесток напад на
Стаљина, тадашњег британског савезника,
одбили су га скоро сви издавачи.
Уморне од тога што их људи стално
искоришћавају, животиње на фарми
одлучују да се побуне. Након што протерају
неспособног и вечито пијаног власника
фарме, покушавају да створе нови поредак
заснован на утопијском концепту једнакости.
Међутим, убрзо се међу њима појављује
нова класа бирократа: свиње се лукавошћу,
похлепом и егоизмом намећу другим
животињама, послушнијим и простијег ума.
Узвишени идеали једнакости и братства
прокламовани
у
време
победничке
револуције
тако
постепено
бивају
изневерени. Под диктатуром Наполеона,
крупне свиње која успева да централизује све
полуге моћи у себи и присвоји профит фарме,
све животиње на крају доживљавају исто
злостављање и неправде као и раније.
Џорџ Орвел (1903–1950) био је уметнички
псеудоним Ерика Артура Блера, енглеског
књижевника рођеног у Мотихарију на истоку
Индије. Са мајком и две сестре долази у
Енглеску 1907, где похађа школу и као сјајан
ученик добија стипендију за престижни
колеџ Итон. Након што је у Бурми служио у
индијској империјалној полицији, вратио се у
Енглеску решен да постане писац. Написао је
бројне есеје и критике, радио као продуцент
и новинар ББЦ-ја, али постао је славан пре
свега захваљујући романима Животињска
фарма и 1984.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“
настављају да награђују читаоце и љубитеље
књиге. Овог пута обезбедили смо два примерка
књиге „Животињска фарма“, који ће припасти
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на адресу
citajmokulu@gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо књигу Роуз
Карлајл„Девојка у огледалу“, освојиле су је Ивана
Илинчић и Данијела Маринковић. Честитамо!
Награде се могу преузети у редакцији „Вршачке
куле“, Другог октобра 59, средом од 10 до 17
часова. При преузимању награде потребно је са
собом понети најновији број „Вршачке куле“.
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„ЛАГУНА“ И ВРШАЧКА КУЛА ПРЕПОРУЧУЈУ ОРИГИНАЛАН И ПОТРЕСАН РОМАН ДАРКА
ТУШЕВЉАКОВИЋА

КРХКА ГРАНИЦА ИЗМЕЂУ
СТВАРНОСТИ И ФАНТАЗИЈЕ
У сутрашњем Београду, наизглед по
свему налик садашњем, јунакиња романа
живи без оца, проказаног писца који је
прерано отишао, и са мајком која постаје
сенилна старица. Нема искрене пријатеље,
сталну везу и добар посао, а у себи још носи
болне ожиљке из прошлости.
Али када се панорама Београда
промени, када открије талас самоубистава
и Сунчево племе које глорификује роман
њеног оца, она ће се затећи у процепу
између два света – оног који одлази
унеповрат и новог који се убрзано рађа.
Пред њом је неочекивани избор: да ли
да се приклони свету у којем су сви људи
исти, или оном у којем, захваљујући новом
чуду технике званом Киндред, неки постају
узвишенији од других?
Дарко Тушевљаковић на бриљантан
начин дотиче теме које опседају данашњег
човека – природу и квалитет комуникације
и односа међу људима, као и крхке
границе између стварности и фантазије. У
овом оригиналном и потресном роману,
који заузима посебно, високо место у
савременој српској књижевности, личне
драме преплићу се с оном глобалном, док
обични људи траже своје место и улогу
у светским догађајима који неповратно
мењају свакодневицу. Све је тако слично
животу који познајемо, али је и потпуно
другачије...
„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка
кула“ обезбедили су два примерка романа
„Узвишеност“, који ће припасти читаоцима
који најбрже пошаљу имејл на адресу

citajmokulu@gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо
роман „Апис и Александар“ освојиле су га
Драгана Петровић и Љиљана Мијаљевић.
Честитамо! Награде се могу преузети у
редакцији „Вршачке куле“, Другог октобра
59, средом од 10 до 17 часова. При
преузимању награде потребно је са собом
понети најнови број „Вршачке куле“.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (140)

КОЛИКО ВРЕДИ А КОЛИКО КОШТА ПАЈИН И НАШ ТРИПТИХОН?

Живимо у временима када све више
постајемо живи хумани привезак,
додатак или оперативни део све
оперативнијих електронских инфо
мрежа у које смо уплели васцелу планету
и можда себе.
Пајин Триптихон је културна слика
без култа обожавања, без фаме која је
као златни прах напросто одувана са
свих искустава слике, поезије, музике.
Правом уметношћу информишимо се
о себи, завиримо у процесе недоступне
речима, скенерима, психолозима и
математичким сајбер формулама јер
само је наш ум, објавама порука, осетима,
емоцијама,
дубоким
интуитивним
увидима способан да загњури у себе до
духовних дубина за које није довољан
кисеоник разума речи већ су потребни и
они крхки сигнали, нејасна светла нашег
ума којима додирујемо саме темеље
логике превратничке хемије јер зашто
би једна иста логика била хиљадама,
десетинама хиљада година, безброј
пута откривена, не споља већ изнутра,
него да би тражила ослонац за дрхтаве,
нејаке а упорне прсте поетике да
постане видљива, чујна, читљива и као
дар даровања просветли и друге умове.
Просветљење шта то беше? Да ли

се једе, пије, купује, продаје? Коме то
још треба у свету који решава наше
проблеме пре него што се реши и нас.
Ако су историје модерних и
постмодерних уметности у свету
толико сличне, као просветљење које
се продаје у киоску а баца као прљава
марамица, ако постоји јерес на овом
свету, питање је зашто нема питања о
ревизији историје уметности?
Зашто нема питања ко се плаши
утицаја Пајиног дела кад све мање људи
зна о њему?

Онима све малобројнијима сигурно
падауочидаделамодернеипостмодерне
уметности нису толико нова, необична
и посебно тешка за извођење. Сине им
и мисао да је тога одувек било, па та
мисао склизне пред страхом од цене
енергената, губитка посла који никаква
стваралачка интуиција у свету окованом
информацијама не може да промени,
а можда и може ако се промени угао
гледања на вредности света где смо
постали попут оних домородаца које
бели капетан дарује шљокицама,

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada
centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih
instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju

перлицама, огледалцима а они му не
знајући продају територије.
Да ли тај трик примењују и неке
савремене банке, неке сјајне рекламе
које производе нашу инфалтилност као
менталну беспомоћност да се запитамо
зашто се ништа не питамо?
Пајин
Триптихон
је
прави
мали
информатички
времеплов,
информатички код по мери Вршца
како преживети силицијумска времена
изобиља тричарија без егзистенцијалне
суштине.
Која је савремена грађевина
надмашила пирамиде? Који ленд арт
Стоунхендџ или кругове које безуспешно
затрпавамо својим незнањима? Они
се појаве на сателитским снимцима
да укажу на своју или надвременску
и просторну поруку људи који нам из
дубине времена машу, поздрављају
нас
свесни
своје
пролазности
онолико колико смо ми мислили да
смо непролазни док се није појавила
мишоловка звана корона и у њој, уместо
сира, наше комформистичке навике.
Излаз је обнова самопоштовања које
као туристички водич или гуру чека
Триптихон.
Т. Сухецки
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У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ВРШАЦ ПРЕДСТАВЉЕН НОВИ ЧАСОПИС ЗА ПРОМОЦИЈУ И НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ

ПОЧЕЛА НОВА „БОРБИНА“ БОРБА

Културни центар Вршац и месечник
„Борба“ потписали су споразум о сарадњи
у области промоције и неговања културе.
„Борба“ је тим поводом овој установи
донирала педесет наслова из богатог опуса
„Вечерњих новости“ који ће се наћи на

полицама библиотеке Кутурног центра, а
како је рекао директор ове установе, Давор
Стојковић, сваког месеца достављаће и
примерке часописа.
- У том споразуму стоји да ћемо ми
заједнички организовати изложбе, да ћемо

бити на добробит културе а наша будућа
добра сарадња на добробит грађана, наших
посетилаца, оценио је директор КЦ Вршац.
„Борба“ се у свом новом издању бави
промоцијом културе, уметности, туризма
и другим темама од значаја за очување

националног идентитета истакао је Андрија
Јоргић, директор часописа.
- Часопис је посвећен искључиво темема
из културе, традиције, старих заната, туризма,
екологије, просвете и наравно наше младе
снаге, наши студенти, који пишу за часопис и
на тај начин се афирмишу.
У сваком броју „Борба“ представља
знаменитости и лепоте неког од српских
градова каже уредница часописа Елена
Стојановић. У првом броју читаоци су у
прилици да упознају град Вршац.
- Ми смо га назвали град барока и
вина, град Стерије и Паје. Репортажа о
знаменитостима и самом културном наслеђу
Вршца обзиром да се фокусирамо на туризам
и на историју. Поред тога ту је једна лепа
прича о винарији која се налази у граду,
нагласила је уредница часописа „Борба“.
Поводом промоције часописа на тргу
Светог Теодора Вршачког подељени су
примерци грађанима а волонтери „Борбе“
били су у прилици да су упознају са
знаменитостима и становницима једног од
најлепших Банатских градова.
- Радимо сваког месеца нову акцију
овога пута је то расадник великана Паје и
Стерије. Први пут се налазим у Вршцу, за
мене су прилике да обилазим градове у
Србији феноменална ствар, ново искуство,
упознајем се са српском традицијом,
историјом, културом сваког града, рекла
је Милица Драшковић, новинар-волонтер
часописа „Борба“.
Часопис није доступан на киосцима већ
искључиво у библиотекама, културним
центрима, позориштима и другим установама
културе. У наредном броју биће представљен
још један од градова у Војводине а како је
открио директор „Борбе“ највероватније ће
то бити Кикинда.
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ЋУРЕЋА ПРСА У
КИСЕЛОМ СОСУ

НАМИРНИЦЕ:
- 500 г ћурећих прса
Маринада:
- сок од 2 лимуна
- 3 кашике сојиног соса
- 2-3 кашике вустер соса
- 1 кашика сенфа
- маслиново уље
- со, бибер
- 1 чен белог лука

ПРИПРЕМА: Ћуретину исећи на трацице.
Направити маринаду од наведених састојака и прелити
по месу. Ставити у фрижидер да одстоји најмање 12 сати
пре пецења. Оцедити месо (сачувати маринаду) и пржити
у тефлонском тигању без додатка уља. Кад је ћуретина
пржена, додати пола маринаде и динстати док се течност
згусне. Послужити уз барени пиринач.

ПОСЕБНА МЕШАНА САЛАТА
НАМИРНИЦЕ:
-150 г Матијевић
Посебне кобасице
-3 јаја
-150 г фета сира
-150 г кукуруза
шецерца
-100 мл лигхт мајонеза
-180 г киселе павлаке

ПРИПРЕМА: Скувати јаја, ољуштити и
исецкати. Матијевић Посебну кобасицу исецкати на
коцкице, као и фета сир. Кукуруз оцедити. Помешати
мајонез и павлаку у компактну смесу па у то умешати
јаја, кобасицу и сир.

МАКАРОН
СЛАДОЛЕД ТОРТА
НАМИРНИЦЕ:
Подлога:
-птибер кекс
-млеко
Фил:
-6 дл павлаке за шлаг
-2 дл киселе павлаке
-200 г маскарпоне сира
-200 г црне чоколаде
-1 инстант желатин
-3 ванилин шећера
-шећер у праху
Остало:
- 3 кесице шлага
- ситно воће
-макарон кексићи
- чоколадне плочице

ПРИПРЕМА: Фил: Изломљену чоколаду
прелити са 1 дл павлаке за шлаг, па отопити на тихој ватри
уз лагано мешање. Оставити да се хлади. Остатак павлаке
за шлаг умутити, додати киселу павлаку, маскарпоне
сир, ванилин шецер, па све мутити и постепено додавати
желатин. У млаку чоколаду умешати око 5 кашика фила са
шлагом и лагано мешајући сјединити.
Затим умешати у остатак фила са шлагом, па ручно
измешати да се лепо сједини. По укусу додати шећера у
праху.
Подлога: Кекс умакати у млеко и сложити у округли
калуп са покретним ивицама пречника 26 цм. Нанети
фил и ставити у замрзивач. Пре служења, по врху нанети
умућен шлаг и украсити макарон кексићима, чоколадним
плочицама и ситним воћем.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
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Зрењанин 8. октобар 2021.

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
и односе с верским заједницама АП Војводине

LITERA ROMÂNĂ
EDIȚIA A XII-A A FESTIVALULUI „STRIPOLIS”

Benzile desenate
Î

ris Stanić şi Danilo Milošev Wostok (om), ca apoi în cadrul evenimentului s-au realizat desene pentru public,
astfel încât fiecare vizitator
al festivalului a primit desenul dorit al eroului preferat.
În ultimii 12 ani, Centrul Cultural Zrenianin a lansat un
număr important de titluri
de carte, cuprinzând volume de versuri pentru copii,
poezie, proză contemporană,
studii teoretice şi dramă, publicând şi douăsprezece ediții ale revistei internaționale
de benzi desenate „STRIPOLIS”, considerată de critici ca
fiind una dintre cele mai bune reviste de benzi desenate din regiune.Organizatorul festivalului a fost Centrul
Cultural din Zrenjanin, editorul revistei „Stripolis” care este
publicată în cadrul producției
editoriale a KCZR este Branko
Đukić, MA, care este şi autorul proiectului cu acelaşi nume. Festivalul a fost sprijinit
în acest de Oraşul Zrenjanin şi
Secretariatul provincial pentru cultură, informare publică
şi relații cu comunitățile conM. V.
fesionale.

DIN CARTEA „PENTRU CINE...? SCRIITOR IONEL STOIȚ

Fântâna lui Filip
S
oarele îşi trimite razele înflăcărate peste pământul uscat. Ici colo crăpături care ca nişte guri ridicate spre cer, aşteaptă mila unui strop de ploaie. O
căldură dogorâtoare. Holdele îmbelşugate de spicele aurite sunt parcă numai o
imagine trecătoare în ochii
călătorului. Undeva în zare
se ridică o cumpănă pe care călătorul obosit o caută
cu multă nerăbdare. Apropiindu-se de această fântână, el simpte cum buzele-i
sunt muiate de apa atât de
mult dorită, atât de preţuită
care peste puţin se va scurge prin tot trupul şi călătorul va zâmbi satisfăcut, va
fi mulţumit... Lemnul crăpat din cauza anilor, se mai
luptă încă cu vremea opunându-se ploii, vântului şi
căldurii. Câteodată un strop
de apă rece şi limpede ca lacrima, este bine venit călătorului obosit. Printr-un
scârţâit prelung al cumpănii, fântâna potoleşte setea
încă unui trecător. Întorşi
târziu vin la fântână să-şi
lase durerea şi chinul unei
rodnice zile, printr-un strop
de apă aruncat pe faţa umplută de praful gros şi ars

Spectacolele prezentate pe
scenă, accesibile și on-line

S

»Deschiderea expoziției

n Centrul Cultural din
Zrenjanin a fost deschisă cea de-a XII-a „Stripolis”
dedicată benzilor desenate, prezentând everimentele
actuale, noutățile şi dezvoltarea benzilor desenate de
astăzi, cu conținuturi însoțitoare şi recenzii retrospective ale dezvoltării benzilor
desenate din Serbia. Festivalul s-a deschis cu expoziția „Lumea în nori - Franța
- Serbia: istorie comună prin
benzi desenate”, care a fost
organizată în cooperare cu
Institutul francez din Serbia. Cu acea ocazie, expoziția a fost deschisă de Stanislas Pierre, consilier cultural
la Ambasada Franței şi director al Institutului Francez din Serbia.
La deschidere a vorbit
Branko Đukić, editorul revistei „Stripolis” şi autorul
proiectului, iar în numele organizatorilor, publicului s-a
adresat Goran Marinković,
directorul Centrului Cultural din Zrenjanin. „Stripolis” s-a desfăşurat în perioda
17-19 septembrie totodată a
avut loc o conversație cu Bo-

ZILELE DE TEATRU ALE ROMÂNILOR DIN VOIVODINA ȘI ANUL ACESTA PREZINTĂ

de raza înflăcărată a soarelui. Fântâna îi primeşte, îi
adapă şi cu ultimul scârţâit
le transmite „noapte bună''.
Uneori glasul ei se amestecă
cu scârţâitul roţilor de trăsură, care se pierd în noaptea târzie...
De vechimea fântânii
sunt puţini oameni în sat
care mai ştiu. Unii bătrânii
cu mustaţa albă şi barba căruntă, mai povestesc în zilele de iarnă, adunaţi pe lângă soba caldă: „Era pe vremea când s-a săpat fântâna
lui Filip... îmi amintesc că
pe-atuncea...'' şi firul lung
al povestirii se termină abea
pe la ora de culcare.
Fântâna povesteşte istoria ei fiecărui trecător care-i
dă bineţe şi care-şi potoleşte setea.
Numele şi l-a primit dela
stăpânul holdei - Filip, omul
cu faţa rotundă şi roşie, cu
părul căprui, om foarte harnic, dar care întotdeauna dă
bineţe şi schimbă două vorbe cu trecătorul ce se opreşte să-şi adape setea.
Fântâna rămâne şi pe mai
departe cu cele două lemne:
unul orizontal şi altul vertical. ridicată la orizont şi lăS. I.
sată aşa pe vecie...

pectacolele prezentate la
ediţia din acest an a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina a au fost prezentate pe canalul de YouTube
al Uniunii Teatrelor de Amatori
ale Românilor din P.A. „Voivodina” – R. Serbia în premieră câte
unul de duminică, 3 octombrie
a.c. în fiecare seară, până pe data de 10 octombrie. Spectacolele
sunt accesibile şi pe paginile de
Facebook ale Uniunii, respectiv ale asociaţiilor culturale care
au prezentat aceste spectacole,
dar şi pe pagina web: www.zileledeteatru.com.
Anul acesta programul „premierelor on-line” au fost spectacolele: prima de duminică 3
octombrie „Doar copiii cred în
fluturi”, monodramă scrisă de
autor necunoscut, traducerea
fiind semnată de Iulia Victoria Ioana, prezentată de Corina
Trocea din Straja. Apoi a contimuat „Ursul” de A.P. Cehov,
adaptare şi regie semnată de
Marius Savu, spectacol prezentat de Trupa de Teatru „Neica”

a S.C.A. „Mihai Eminescu” din
Coştei. Pe 5 octombrie „Piñata” de Remus Berlovan, regia
o semnează Ivana Đokić, iar
spectacolul este prezentat de
Teatrul „Conu Alecu” din Alibunar.
Miercuri, 6 octombrie „O
tragedie furtunoasă” de Dušan
Kovačević, regia o semnează
Mărgărit Ecovoiu, iar spectacolul este prezentat de Trupa
de Teatru „Todor Creţu-Toşa” a
C.C. „Doina” din Uzdin.
Joi, 7 octombrie a fost prezentat „O scrisoare pierdută într-o noapte furtunoasă la Seleuş”, după texte de I.L. Caragiale, adaptarea şi regia semnate de
Dimitrie Miclea, spectacol pre-

zentat de Trupa de Teatru a Fundaţiei „Hyperion” din Seleuş.
Vineri, 8 octombrie este planificat spectacolul „Bunavestire
de Uzdin” cu un prolog „Epifania
maramorăceană” de Vasile Barbu şi alţi poeţi, regia semnată de
Vasile Barbu, spectacol prezentat de Trupa de Teatru a Asociaţiei Tinerilor „AVE” din Uzdin.
Sâmbătă, 9 octombrie,v v-a fi
prezentat „Revoluţie la castel”
de Marilena Dumitrescu, regia
semnată de Iulian Ursulescu,
spectacol prezentat de Trupa de
Teatru a Asociaţiei pentru Artă
şi Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluţ” din Torac.
Duminică, 10 octombrie
„Steaua fără nume” de Mihail Se-

bastian, regia semnată de Costa
Tovarniţchi şi Vadim Rusu, spectacol prezentat de Trupa de Teatru a Centrului Artei Populare
din Nicolinţ. Prezentarea tuturor spectacolelor începe la ora 20.
Înregistrările vor rămâne
disponibile pe internet, iar vizitatorii, respectiv cei ce vor
viziona spectacolele, vor avea
pentru fiecare spectacol 5 zile
în care pot vota actorul spectacolului din fiecare localitate,
actor care va primi din partea
U.T.A.R.V.S. o distincţie specială pentru truda depusă pe tărâmul activităţii teatrului de amatori al românilor din Voivodina.
Pe pagina de Facebook a
Uniunii: http://www.facebook.com/zilelede.teatru va fi explicat modul de vot pentru actorul spectacolului şi în fiecare zi
la ora mai sus menţionată va fi
postat spectacolul, care de altfel
se mai poate găsi şi pe canalul
http://www.youtobe.com/channel/UCZKVNRQrdajWr7WQKcKjrbA şi pe pagina web: www.
zileledeteatru.com. M. V. / M. L.

„NAȘTEREA NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU”, HRAMUL BISERICII DIN TORACUL MIC

Marcarea a 200 de ani de la punerea temeliei bisericii
C
redindincioşii români ortodocşi din Torac au aniversat pe 8 septembrie, la marea
sărbătoare creştinească , „Naşterea Născăroarei de Dumnezeu”, împlinirea a 200 de ani
de la punerea temeliei Bisericii
Ortodexe Româneşti din Toracul Mic, sărbătorind totodată şi
hramului biserici şi aniversând
perioada de 20 de ani de la începutul slujirii a preotului paroh Emanuil Mojic.
Un sobor de şase preoți, în
frunte cu Preasfinţitul Episcop
al Eparhiei Ortodoxe Dacia Felix din Vârşeț, Părintele Daniil, a luat parte la bicentenarul
sfântului lăcaş. Din soborul slujitorilor au făcut parte preotul
iconom stavrofor Cristian Popi din parohia Toracului Mare, preotul protopop Karađorđe
Trivunović din Jitişte, preotul
protopop Trăian Bălăgean din
Ovcea, preotul iconom stavrofor Cristian Băbuț din Seleuş,
preotul iconom stavrofor Moi-

se Lința din Uzdin, preotul iconom stavrofor Petru Măran din
Iancaid şi preotul iconom stavrofor Cristian Popi din parohia Toracului Mare. Răspunsurile liturgice fiind date de corul
bărbătesc bisericesc „Doina”,
condus de Todor Doru Ursu.
Pe lângă aceste două marcări însemnate, ziua de 8 septembrie a avut încă o semnificație foarte importantă pentru
parohia Toracului Mic. În decursul liturghiei, Preasfințitul
părinte Danil a hirotesit întru
iconom stavrofor pe părintele
paroh Emanuil Mojic. Iconomul stavrofor poartă ca semn
distinctiv cruce pectorală, brâu
roşu, iar la serviciile religioase,
bederniță. Rangul de iconom
stavrofor este oferit preoților
care desfăşoară o activitate bisericească excepțională.
Preasfințitul Părinte Daniil s-a adresat binecredincioşilor cu cuvinte alese: -Aşa
cum Patriarhul Enoh a umblat

»Preasfințitul Părinte Daniil s-a adresat binecredincioșilor

cu Dumnezeu 200 de ani, aşa
această sfântă biserică ortodoxă română din Toracul Mic
a umblat cu Dumnezeu două
veacuri, prin războaie mondiale, prim vremuri de ploaie sau
de secetă, prin vremuri străine
sau vremuri apropiate strămoşilor dumneavoastră. Din ziua
şi ceasul de când i s-a pus piatra de temelie, aici în pământul binecuvântat al Banatului,
acum 200 de ani, biserica aceasta umblă cu Dumnezeu precum Enoh. Noi, creştinii, trebuie să învățăm din aceste lucruri sfinte, că suntem datori
în viața noastră scurtă pe acest
pământ să umblăm cu Dumnezeu. La toate bisericile piatra de
temelie este Isus Hristos, tot El
este şi cheia de boltă a sfintei
biserici şi uşa de la intrare. Vă
binecuvintez arhiereşte, vă doresc sănătate, spor la toate cele bune, viață lungă, iertare de
păcate şi să aveți parte de totul
ce este bine.

»„Tăierea colacului”, nașul Luca Roșu
La sfârşitul slujbei părintele
Emanuil Mojic a acordat diplome aniversare binecredincioşilor care au contribuit în diferite moduri la viața spirituală a
parohiei Toracului Mic, în primul rând Preasfințitului Episcop Daniil, care a primit şi o
icoană din partea parohiei Toracului Mic.
La hram au fost prezenţi numeroşi binecredincioşi din Toracu Mic şi Toracu Mare, precum şi reprezentanţii comitetului parohial din Sărcia. Obiceiul lăsat de moş-strămoşi generațiilor care vin este momentul
cel mai frumos la hram- „Tăierea colacului”, naşul fiind Luca Roşu, iar pe anul viitor va fi
Ion Darie Petrovici. După terminarea slujbei dumnezeieşti,
a avut loc o agapă creştinească
în încăperile Casei parohiale
din Toracu Mic, la care a fost
prezent şi Daniel Bala, ministru consilier, consul al României la Vârşeț. Pentru atmosfera
festivă şi-a dat contribuția orF. RAȘA
chestra „Lyra”.

Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale, a sufinansat realizarea proiectului „Vocea Banatului”, pagina în limba română.
Opiile exprimate în materialul expus în proiectul mediilor nu reprezintă opiniile Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale,care au dat resursele.
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1 kg 72,00
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Плац у Јабланци од 7 ари и 19
м², на улазу у село, посађен са
багремом, погодан за пчеларе.
Тел. 064/425-6130.
Продајем стан 62 м², 6. спрат,
Војнички трг, није јефтино, вреди
погледати. Тел. 069/721-949.
Продајем плац са виноградом
у Малом Жаму, на улазу у село
одлична локација. Повољно. Тел.
064/228-7558.
Купујем
гарсоњеру
или
једнособан стан .Тел. 064/1284698.
Продајем кућу 74 м² на плацу
353м² за комплетно реновирање
или рушење, све комуналије,
Првомајска 97. Цена 14.000€. Тел.
064/130-1043.
Продајем двоспратну кућу
Трг Андрије Лукића 9 Вршац,.Два
улаза у зграду, спратови одвојени
2 гараже и летља кухиња. Тел.
065/994-3394.
На продају спратн кућа у
Вршцу на Гудуричком путу у
улици Озренска 5, са комплетном
инфраструктуром. Звати после 16
часова Тел. 066/503-0323.
На продају викендица на
Гудуричком путу, површина плаца
587 м² са малим воћњаком. Тел
060/7342-609.
На продају плац од 12 ари у
улици Цара Лазара 35 у Вршцу са
комплетном
инфраструктуром.
Звати после 16 часова. Тел:
066/503-0323.
Продајем кућу 74 м2 на плацу
354 м2 за комплетно реновирање
или рушење, све комуналије.
Првомајска 97. Тел: 064/130-1043.
Хитно на продају приземна
кућа делом реновирана, помоћне
просторије, земљиштљ, воћњак,
башта, врт, Влајковац, Змај Јовина
33. Тел 060/5050276
На продају мања кућа у Авалској
7 у Вршцу. Тел. 065/8391800 или
061/1068893
На продају спратна кућа на тргу
Андрије Лукића, легализована
Број

1350

са свом инфраструктуром. Тел.
064/6859415 и 064/2805881.
Хитно на продају стан 57м²+
10 м² у центру, стара градња. Тел.
064/2355436
Купујем стан у првој или другој
зони. Звати после 14 часова. Тел.
063/521591
Продајем стан 59 м² на одличној
локацији. Тел. 069/3545058
Продаје се плац у Првомајској
улици (иза психијатрије) вода,
струје, плин. Тел. 065/88349000.
Продајем плац 13,46 ари,
грађевинска зона„Белуца“ Павлиш
(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812
Купујем једно и по собни стан,
до другог спрата, погодност са
етажним грејањем или на земни
гас. Тел. 065/3184084.
Викендица (спратна) у Козлуку,
са (радним) базеном, реновирана
и
укњижена,
струја,
вода,
канализација, 48.000 €. Тел. 813134.
Продајем плац у Јабланци,
површина 835 м² погодно за
пчеларство или сејање. Тел. 830753.
Продајем на Брегу 60 ари,
потез „Павлишко брдо“погодно
за виноград, воћњак и пчеларе.
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и
0603603311.
Испред раскрснице за Велико
Средиште продајем 12 ари, десна
стрна, 100 метара од асвалта,
добро уа
виноград, воћњак
и пчеларе. Тел. 060/1671519,
060/7401210 и 0603603311.
Продајем кућу у Јабланци, 9
км од Вршца, у центру села. Цена
повољна. Тел. 013/830-753
Кућа
на
продају
Иве
Милутиновића
156.
Тел.
064/15130009.
Продајем стан у строгом центру
, први спрат, стара градња, 63
м², две терасе. Цена 59.000 €.Тел.
064/9174777.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем гаражу на употребу
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

војводе Книћанина бр. 70. Тел.
064/2582696
Апартмани за издавање у
Вршцу и Панчеву за домаће и
стране фирме плаћање преко
рачуна, апартмани се налазе
у центру града, паркинг и Wifi
гратисТел. 0638406977
Издајем једнособан намештен
стан, предсобље, чајна кухиња,
купатило и дневна соба. Стан је
погодан за студенте. Цена 120 €.
Тел. 064/9577219
Запосленој девојци издајем
собу, купатило, чајна кухиња,
клима, веш машина, засебан улаз.
Тел. 060/1671519 и 060/ 7401210
Издајем
једнособан
стан
полунамештен на Војничком
тргу, зграда 14, 4 спрат, има лифт,

прекрупач Пољострој, дизел
мотор Ломбардини 12 кс нов. Тел.
063/308-331.
Продајем пиштољ 7,62 ТТ,
стаклене тегле са поклопцем. Тел.
063/308-331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 ,
корито за клање и тучани казан.
Тел. 063/308-331.
Продајем круњач прекрупач
Лифам, сетвоспремач 2,9 м. Тел.
063/308-331.
Продајем моторну тестеру
Sthil MC 341, исправна, очувана
повољно Тел.063/842-0246.
Продајем пластеник, метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/842-0246.
Радим послове везане за
дрва, шут, ризлу и избацивање

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
усељив одмах. Тел. 062/507957.

РАЗНО
Потребна жена за помоћ у
кућним пословима чишћења
стана . Тел.0606808063
ОСБ плоче за подашчавање
кровова,цена
од
660
дин
м2.Тел.062-437-236
Обављам посао уношења
и слагања сечених дрва. Тел.
064/4124994 и 063/8961606
Вршим поправку плинских
пећи, бојлера, решоа, шпорета и
др. Тел. 063/482418
Купујем
плинске
бојлере,
неисправне. Тел. 063/482418 и
013/861419
Продајем метални орман са
три крила погодан за држање
наоружања или гардеробе. Тел.
065/8806652
Продајем
абрихтер
са
циркуларом и чеоном бушилицом
– мотор трофазни. Тел. 063/308331
Продајем одличну ракију од
шљиве, кајсије, крушку и грожђа.
Тел. 065/2579100
На
продају
круњач
и

непотребних ствари. Тел. 064/4124994.
Купујем
пластеник
мање
површине до 60 м². Тел. 066/411496.
На продају лежећи масажер,
масажер за каротиде, космодиск
и кухињски сто за 6 особа. Тел.
061/680-6244.
Продајем два прозора 120х140,
врата, регал, гарнитуру кожну,
кристални лустер 2 ком. сто и 4
столице. Тел. 834-586.
Продајем
комбиновани
креденац, тепих 3х2 м, три тв
сточића, лустер са 5 кугли. Тел.
061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан,
фуруне и корито за клање свиња.
Тел. 064/396-2064.
Вршим услужно култивирање
башта и одвожење биљних
остатака. Тел. 060/080-6872 и
013/806-872.
Вршим
услуге
педикира
(сређивање пета, сечење ноктију)
Тел. 065/2821388
Продајем
тракторску
прискалицу 440л. „Агромеханика“
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
Крањ и расипач минералног
ђубрива. Тел. 065/257-9100.
Продајем или мењам за
огревно дрво, дрвене прозоре,
балокнце са дуплим стаклом и
жалузинама. Тел. 063/8111948
Једнобразни
плуг,
Хонда
култиватор, прскалица, цистерна,
фреза, кавез за пилиће носиље,
хранилицу за свиње, циркулар,
моторну тестеру, вагу и мотор Т12.
Тел. 063/7061638
Продајем
ловачку
пушку“
Hamerles SVHL merkel „ специал
калибар 16мм и ловачки карабин
Ремингтон магнум калибар 7мм.
Тел. 064/3855729
Продајем мотокултиватор 506
са свом пратећом опремом. Тел.
064/1223707.
Продајем Симпо гарнитуру
тросед, двосед и фотељу и нов
регал 3,60м. Тел 064/3858314
Продајем очувану кухињу
(судопера, радни и висећи
делови), Горење бојлер 80 л и Тики
бојлер 16л. 064/8582495
Продајем електрично ћебе
димензије
160х80,
витрину,
старинске пегле, 4 тепих стазе,
један тепих и черупаљку за
пилиће. Тел. 064/4902239
На
продају
тросед
на
развлачење очуван 6.000, кварцну
пећ 1500, веш машину не исправну.
Тел. 062/1922943
Продајем
та
пећ
мало
коришћена и две тучане пећи на
дрва. Тел. 061/2941161
20 кошница са 3 редакомплетна опрема, тракторска
приколица три тоне и ауто
приколица и прскалица од 400л
и друга опрема у Јабланци. Тел.
013/885-019
Продајем
комплет
две
расклопљене каљаве пећи са
вратима. Све укупно 75 € Тел.
064/5152245.
На продају угаона гарнитура
за
спавање.
Повољно.Тел.
064/2805881
Продајем
акваријум
са
филтером 70х35х35 са филтером.
Повољно. Тел. 063/8012554 ,
Продајем нов дрвени прозор
70х60 цм, вакум стакло Тел.
064/5264980.
Продајем металну ограду за
степенице, дужина 4 метра. Тел.
063/ 1871673.
Продајем два исечена стабла
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401210.
Продајем орнар за купатило
за монтирање изнад веш машине
нов, неотпакован, купљен у Лидлу
уз рачун (ш64,5хв190хд25цм.) Тел.
064/362-3640.
На
продају
вертикални
замрзивач, усисивач „Кирби“,
трофазни
електромотори,

хаварисана „Застава“ 128. Тел.
064/2355436.
Продајем нове росерај шерпе
и тигањ у оргинал паковању и
мали старији телевизор. Тел.
064/4902239
Продајем
акваријум
са
филтером 70х35х35 за 3.000 дин.
Тел. 063/801-2554
На продају угаона клупа за
кухиљу.Тел. 064/4741738
Продајем двобразни плуг ИМТ
756.2 и четворокрилну дрљачу.
Тел. 065/257-9100
Купујем комбиновани шпорет
или комплет на струју добро
очуван. Тел. 064/389-2738 или
013/861-419.
Продајем фрижидер од 150
литара „Горење“ у одличном
стању. Тел. 061/307-1085
Продајем
четворокрилни
прозор 2,40х1,60 са ролетнама у
одличном стању. Тел. 065/8340611
Продајем 2 тркачка бицикла
„Пежо“ и „Тоскана“. Тел. 060/8435097
Продајем предратни круњач
кукуруза (у добром стању) Тел.
060/8435097
Продајем луковице лала и

лозовачу од грожђа „Хамбурга“.
Тел. 064/1818917.
Продајем очуван трокрилни
орман (шифоњер). Повољно. Тел.
064/1818917.
Продајем конац за хеклање
„Љиљан“ драп бр.40,50 и70 и бели
бр. 70.Тел. 063/8012554
На продају лловачки карабин
Ремингтон магнум, карабин 7 мм.
Тел. 064/3855729.
Продајем домаће патке и коке
може и заклане достава на кућну
адресу и домаћу супу и домаће
резанце од правих домаћих јаја.
Тел. 064/1451495
Дајем часове
енглеског
основцима, вршим услугу уноса
текста,
коректуре,
лектуре,
прелома, дизајна, штампа свих
врста, професионално. Повољно.
Тел. 069/626699 и 013/835-129.
Чувала бих децу и спремала
по кући или фирмама. Такође
продајем или мењам гардеробу
разним
величина,
очувана.
Повољно. Тел. 069/626699
На продају 2 пони бицикла
у возном стању, очувандечји
креветац са душеком, упутством и
кључем за демонтажу и монтажу.

ОГЛАС ЗА ПОСАО
Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује
конкурс за радна места: конобар, шанкер, шеф кухиње,
помоћни радник у кухињи.
Пријаве на оглас доставити електронским путем на
e-mail адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com
са назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести
позицију за коју се пријављујете на оглас).
Пријава на оглас треба да садржи:
- CV са детаљима о претходном радном искуству
Кандидати који буду у ужем избору биће позвани на
разговор.
луковице зумбула, алоја веру
у сакцијама. Тел. 013/837-631 и
063/004439.
Продајем џак за бокс, црвени
130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел.
063/737-5149
На продају два шпорета
смедеревца 7, и једна краљица
пећи. Тел: 063/127-0245.
Продаје
се
комбиновани
шпорет 2+2 р у исправном стању.
Тел: 064/915-8936.
Продајем велику гробницу
мермер
споменик,
ограда,
комплетно сређена, у Вршцу,
Православно
гробље.
Тел.
064/4676583 (звати увече)
Продајем
домаћу
ракију

Тел. 013/806527
Акција- на продају плинске
пећи, исправне, попуст за
пензионере,
гаранција.
Тел.
063/482418 и 861-419.
На продају та пећ 3,5кw,
електрични бојлер 80л. „Металац“,
плински котао HC-31, улазна врата
206х105 очувана. Тел. 805-936 и
064/4142336
Продајем
гумени
чамац
„Зефир“ 4К, диммензија 2,10х1,05
м, са веслима у одличном
стању, погодан за пецање. Тел.
061/3071085.
Продајем
ауто
гуме
са
челичним фелнама, Сава ескимо
195/65 Р15, 5 рупа, као нове. Тел

060/8070109.
На продају приколица за ауто,
повољно. Тел. 063/1214367
Потребна жена за помоћ у
кућним пословима чишћења
стана . Тел.0606808063
Продајем повољно електричне
кварцне грејаице (2 комада). Тел.
065/3184084
На продају мања пећ на дрва.
Тел. 061/2660848.
Грађевински радови повољно,
квалитетно(бетонажа,
кровне
конструкције,
малтерисање,
стиропор фасаде) Тел. 061/2656204
Продајем
гардеробер
за
ходник. Тел. 064/1335018 и
064/3819047.
На продајем Томос АПН 6С. Тел.
065/2839461
Припрема
математике
за
пријемни на факултет. Тел.
013/2839416
Купујем Сингер машину за
шивење испаравну, комплетну.
Тел. 063/482418 и 013/861-419.
Продајем повољно комплет
летњих ауто гума Hankook 195/65
R15, коришћене 2 сезоне. Тел.
065/3184084.
Продајем казан за ракију
100 литара, превртач. Тел.
064/8372635.
Стрељачком удружењу „Тане“
Вршац за потребе спортског
стрељаштва потребни пиштољи у
калибгу 9мм. Тел. 064/1170705
Два кауча, тросед, витрина,
судопера и горњи део, тв,
грејалице на струју, тепихе
различитих величина, машине
Багат и Сингер, бојлер плински.
Тел. 830-753
Челичне фелне 15”са 5 рупа на
продају. Тел. 062/255119
Брачни пар средњих година
тражи стару особу да је чува за
кућу или стан и да је особа из
Вршца. Тел. 061/8139998
Продајем тамно браон зимске
кожне чизме високе бр 39 бр. Са
крзном изнутра 2.500 д, кратке
црне чизме са крзном 39 бр 2.000
д, антилоп кожа зимске чизме 39
бр. Бела кафа, 1.500 дин. кратку
до колена крзнену бунду тамно
браон 42-44, 40 €. Тел. 064/1319128
На продају 12 кошница ЛРпразне. Тел. 064/3511952
Продајем патике нове 39 број
црно са малим апликацијама нове
1.500 дин, и црне скроз 39 број
1.000 дин и бунду од вештачког
крзна црна дуга 42-44 број , нова,
2.000 дин. Тел. 064/1319128
Повољно
продајем
комбииновани фрижидер Беко,
310л. (још у гаранцији). Тел.
062/255119.
„Феникс“ пећ некоришћена,
ливена и шамотирана yа угаљ
и дрво, округла, пречник 26 цм,
висина 95 цм, тежина 58 кг, лепа и
трајна. Тел.064/1704999.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА ГОДИНА
ИЗЛАЖЕЊА 42, БРОЈ 1141, 3. НОВЕМБАР 2017.

НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА „ ТАКО
ЈЕ „ (АКО ВАМ СЕ ТАКО ЧИНИ)
Завршен је 25. Фестивал
позоришне
класике,
а
током фестивалских дана,
у оквиру такмичарског
програма одиграно је седам
представа:
„Пигмалион“,
„Тако је (ако вам се тако
чини)“, „Царство мрака“,
„Јесења соната“, „Иванов“,
„У агонији“ и „Шекспир,
Сонет 66“. Награду за
најбољу представу понело
је остварење „Тако је (ако
вам се тако чини)“, док је
награда публике припала
представи „Иванов“.
Одлуке стручног жирија
саопштио је председник
жирија,
позоришни
критичар Слободан Савић,
док је извештај о гласању публике поднела председница
жирија публике Драгица Станојловић.
Награде су уручили: управница Народног позоришта
„Стерија“ Марина Лазаревић, чланица Градског већа
задужена за културу Наташа Маљковић Чонић и директор
и селектор Фестивала класике Ђура Мрђа.

“ВРШАЧКА КУЛА” ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА ГОДИНА
ИЗЛАЗЕЊА 42, БРОЈ 1141, 3. НОВЕМБАР 2017.

ЕКО СРЦЕ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА

У оквиру Међународног програма „Еко - школе у Србији“,
Хемијско-медицинска школа из Вршца организовала је
Међународни камп „Еко срце Вршачких планина“. Камп је
одржан у простору и околини одмаралишта Црвеног крста
на Вршачком брегу, прошле седмице, у петак и суботу.
Учесници кампа биле су средње стручне школе:
Хемијско-медицинска школа из Вршца, Међународна екошкола, Техничка школа „23. мај“ из Панчева, Медицинска
школа „Стевица Јовановић“ из Панчева, Хемијскопрехрамбена технолошка школа из Београда, Техничка
гимназија „Хенри Коанда“ из Темишвара и Геолошкохидрометеоролошка школа „Милутин Миланковић“ из
Београда.

Пројекат је финансиран средствима Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице и Града
Вршца - Фонд за заштиту животне средине уз помоћ и
подршку члана Градског већа Милоша Васића.
Према речима организатора, један од главних циљева
пројекта је подизање свести о очувању животне средине и
одрживом развоју, као и о начинима превенције здравља.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА
Прошлост Вршачког виногорја бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.
Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (12)

ВИНОГРАДАРСТВО УГАРСКЕ У ЦЕЛОМ СВОМ ОБИМУ
ИЛИ
ПОТПУНИ ОПИС СВИХ ЧУВЕНИХ ВИНОГОРЈА
УГАРСКОГ КРАЉЕВСТВА У СТАТИСТИЧКОМТОПОГРАФСКОМ И ЕКОНОМСКОМ ПОГЛЕДУ
ОД ФРАНЦА ШАМСА

Превео Александар Бобик
Како је почело виноградарство
у Вршцу? Када се то десило? О
томе нема сигурних података,
само се толико зна, да су овде,
као и Белоцркванским брдима,
прве значајне винограде засадили
немачки
колонисти,
већином
пореклом из региона Рајне и Мозела,
Трира и Мајнца, који су дошли у
Банат, након што је принц Евгенијево
победоносно
оружје
поново
освојило овај бисер мађарске
круне. Касније су други немачки
колонисти наишли и придружили
се земљацима у гајењу винове лозе,
као што су и данас све немачке
породице у Вршцу виноградари
или власници винограда, а имају
и изван својих брда многе засаде
винове лозе; и Срби нису без удела у
виноградарству, иако се више баве
ратарством и сточарством. Овде је
реч само о власништву, јер већину
виноиградарских радова обављају
Румуни, онда Срби и Немци, а тако
је исто и у Белој Цркви. Нова обнова
виноградарства извршена је у оба
главна подгорја, након завршетка
последњег Турског рата у коме
су најезде барбара 1788. године
опустошиле овај крај и уништиле
целу културу, а након Лаудонових
победа и мира, стари и нови
колонисти су удвострученим жаром
обновили опустошено и током
времена засновали нове засаде
винове лозе.
Што се рада виноградара тиче,
он је идентичан скоро у свему,
у условима истоветне климе у
сремском виногорју, а разлике
налазимо само у појединостима.
У том смислу на пример вредни
вршачки виноградари обично
неколико недеља након загртања
чокота предузимају једно додатно
покривање, то јест када је земља
била сувише сува и није било
могућности да чокоте довољно

покрију, те кратко време након
тога ако их кише открију или оперу,
пролазе још једном кроз засаде
и поново покривају сваки такав
чокот. Ова обазривост је резултат
последице јаке зиме 1830. године,
када је неколико незагрнутих
винограда тешко страдало. Из
тих разлога Вршчани због честог
копања уносе више ђубрива у своје
винограде него Сремци. Уосталом
засади лозе су у редовима, без
притки и режу се на једно окце, а
лоза се одржава на висини од само
две стопе.
У погледу приноса вршачко

подгорје спада међу најуносниоје
у царству, јер се на основу
вишегодишњег
просека
може
проценити да једно јутро даје
годишње 40 ведра (21,72 хл) и
према тој рачуници цело виногорје
даје око 300.000 ведра (162.890
хл) годишњег приноса, од чега
Вршчани сами остварују 200.000
ведра (108.600 хл), а пошто у
околини откупују од сељака неких
10.000 ведара (5420 хл) масте, није

превише проценити, да се након
сваке бербе у Вршцу лагерује око
210.000 ведара (114.030 хл) масте.
Продајна цена ових вина може
се прихватити у просеку 2 форинте
по ведру са напоменом да је раније
била нешто нижа, а касније нешто
виша. Упадљиво је да бело вино
увек има ниже цене од црног, за што
стварно има оправдања, јер узрок је
у томе што се овде, као што ће се код
описа белоцркванског виногорја
више објаснити, гаји сорта белог
грожђа, које је издашније, али даје
вино слабијег квалитета.
Иако се овде производи много
белог вина, ипак се црно производи
у већој количини и када је већ реч о
добром вршачком вину, онда се под
тим појмом подразумева црвено и
ружица (schiller), а чак неким добрим
белим винима, као на пример онима
пореклом из Јабуке и Марковца,
упркос њиховом квалитету, до сада
није успело да постану изузетно
позната.
У вршачком виногорју одавно
је запажано да се овде његова
северна страна сматра топлијом
страном, јер ту грожђе сазрева
14 дана раније у односу на јужну
страну, што је нарочито изражено
и упадљиво у Мајдану, где се
налазе најудаљенији и најсевернији
виногради. То се може захвалити
шљунковитом, али не и стеновитом
тлу, и још више због околности да
се подгорје ту у благим успонима и
благим кривинама пружа ка северу,
а засади винове лозе добијају
такав положај, да од самог јутра до
мрака уживају благодети деловања
сунца, које у овом јужном крају
више греју него било где у Угарској.
Такође има велики део винограда
северозападни, на брегу Капела
делимично западни и делом јужни,
а већину винограда пак јужни и
југоисточни положај.
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 12. КОЛО

ВРШЧАНИ БИЛИ БЛИЗУ ПРВЕ ПОБЕДЕ НА ГОСТОВАЊИМА

АМЕРИКАНАЦ ВЕР САЧУВАО ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР – ВРШАЦ 91:87 (23:18, 18:24, 31:21,
19:24)
Дворана Доуш, судије: Милојевић, Илић,
Здравковић.
НОВИ ПАЗАР: Мајсторовић 8, Новковић 6,
Нумановић 11, Кулунџић, Микавица 9, Мањгафић 23,
Муратовић 11, Радомировић, Еминбеговић, Ђуловић,
Бер 10, Исламовић 13.
ВРШАЦ: Радовановић 2, Л. Јовановић 5, С. Јовановић
7, Агоч 10, Илић, Јурчек 9, Васиљевић 8, Димић 16,
Јековић 7, Тејић 5, Мајсторовић 6, Николић 12.
Вршчани су имали велику шансу да изненаде екипу Новог
Пазара и нанесу јој четврти узастопни пораз, али је ипак
пропуштено током већег дела меча било ненадокнадиво у
финишу. После минималног вођства након 20 минута игре
(42:41), играчи Вршца потпуно су подбацили у трећем периоду
меча дозволивши домаћину да направи преокрет и поведе са 8
поена разлике (67:59). У финишу меча тренер Ђокић је увео младе
снаге Тејића и Мајсторовића, који су тиму дали нову енергију
и допринели хватању резултатског прикључка у последњим
минутима игре. Ипак, Пазарци, су поенима Американца Вера
са линије слободних бацања одбили велики налет Вршчана и
славили победу. Тренер Владимир Ђокић је после меча је рекао
да је очекивао другачији расплет.
- Нови Пазар се после лоше серије, мобилисао, збио редове
ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 5. КОЛО

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА БЕЗ ЕНЕРГИЈЕ У ФИНИШУ
ВРШАЦ – РАДНИЧКИ 71:84 (19:20, 18:18, 16:23, 18:23)

Велика борба у првом полувремену наговештавала је неизвесну
завршницу утакмице између Вршчанки и Крагујевчанки, међутим у
другом полувремену играчице тренера Мирослава Кањевца остале су
без енергије пре свега када је у питању одбрана и дозволиле гошћама
много лакшу реализацију напада него у првих 20 минута. Са друге стране
много отоворених шутева играчица Вршца остало је нереализовано и
пораз је био сасвим логична последица.
- Покушавамо да изађемо из резултатске кризе, трудићемо се да
побољшамо игру у одбрани пре свега, где немамо одговорности док
нам је напад проблематичан још од другог кола. У наредне две утакмице
одмерићемо снаге са далеко јачим екипама од нас, Црвеном звездом и
Краљевом, и биће то прилика да се припремимо за искушења која нам
следе касније, рекао је тренер Вршца Мирослав Кањевац.

ОФК Бечеј 1918 - Динамо 1945 		
ОФК Стари Град - Тиса		
Борац (Ш) - Раднички (Зр)		
Јединство (СП) - ОФК Вршац		
Борац (С) - Феникс 1995		
ОФК Кикинда - Текстилац		
Хајдук 1912 - Раднички 1912		
Омладинац - 1. Мај Рума 		

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 6. КОЛО
Колубара - Златибор
Металац - Дунав		
Слодес - Слобода		
Нови Пазар - Вршац		
Здравље - Тамиш		
Младост - Динамик		
Слога - Војводина		
Раднички - ОКК Београд

100 : 96
74 : 64
81 : 100
91 : 87
94 : 81
84 : 89
89 : 81
85 : 101

1.Слобода 		
2.Диyнамик 		
3.Војводина 		
4.Металац 		
5.Вршац 			
6.Здравље
7.Слога 			
8.ОКК Београд 		
9.Раднички 		
10. Младост		
11.Нови Пазар 		
12.Тамиш 		
13.Златибор 		
14.Колубара 		
15.Дунав 			
16. Слодес		

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1

1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5

1.ОФК Бечеј 1918
2.ОФК Вршац
3.Феникс 1995
4.Текстилац
5.Омладинац
6.1. Мај Рума
7.Борац (Ш)
8.Раднички 1912
9.Борац (С)
10.ОФК Кикинда
11.Тиса 		
12.Раднички (Зр)
13.Јединство (СП)
14.Хајдук 1912
15.ОФК Стари Град
16.Динамо 1945

11
11
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
7
7

и одиграо изузетно борбено и мотивисано, као што то чине све
екипе против Вршца. Од моје екипе сам захтевао да будемо
спремни на то и да имамо адекватан одговор, али њега у Новом
пазару није било. Имамо квалитет, можемо да играмо добро, али
имали смо превише празних минута. Тек када смо губили са 14
поена разлика и када су у игру ушли млади момци добили смо
нову енергију и били на једну лопту од изједначења, нагласио
је Ђокић.
У наредном колу љубитељи кошарке у Вршцу имаће прилику
да се подсете кошаркашког класика из некадашње Јуба лиге. У
центру Миленијум Вршчани ће дочекати повратника у друштво
најбољих, лесковачко Здравље.
- Лесковчани су добили последње две утакмице на страни
и сигурно ће доћи са великим самопоуздањем. Ми морамо да
имамо другачији приступ, да уложимо већу енергију и да се
пред нашим навијачима покажемо у издању на које су навикли
у досадашњим утакмицама. Њихова подршка је од изузетног
значаја за игру тима и ја их позивам да и овог пута буду наш
шпести играч, истакао је тренер Вршца.

ФУД Б А Л
ВРШЧАНИ РЕМИЗИРАЛИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ У 12. КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

СПРЕТНИ ИЛИЋ УГРАБИО СЛАЂИ БОД

Вршчани су очекивали победу на гостовању Јединству у
Старој Пазови, али ипак морају бити задовољни и бодом јер су
до изједначења дошли после неколико пропуштених шанси и
захвљаујући спретности Милана Илића. Тренер Ненад Мијаиловић
ипак оцењује да је резултат после свега виђеног на тешком терену
ривала, реалан.
- Лош терен и не баш идеалне временске услове сам учекивао,
али слабу игру мог тима нисам. Прилике у првом полувремену
нисмо искористили, а у јеку наше иницијативе на почетку другог
примили смо гол, и то после низа грешака које смо начинили од
извођења корнера па све до брањења контранапада. Морам да
кажем да смо се после изједначујућег гола несхватљиво отворили
и у последњих 20 минута игре сваки исход био је могућ. У финишу
смо чак стрепели и за тај један бод.
Ништа лакши посао екипу ОФК Вршца не очекује у наредном
колу када ће на Градском стадиону у дербију кола дочекати Борац
ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ“ЈУГ”12. КОЛО
Раднички (Ш) - ГФК Словен		
Динамо 1945 - ОФК Вршац		
Петрика - Омладинац		
Раднички (СМ) - Раднички (Зр)		
Раднички (НП) - Инђија		
Железничар - Петар Пуача		
1.ОФК Вршац
2.ГФК Словен
3.Петар Пуача
4.Динамо 1945
5.Железничар
6.Петрика
7.Инђија 		
8.Раднички (СМ)
9.Раднички (Зр)
10.Омладинац
11.Раднички (Ш)
12.Раднички (НП)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
8
7
6
5
6
5
4
4
3
1
1

2
1
3
3
4
0
2
3
2
5
1
0

0:9
1:3
1:0
2:1
1:0
0:1
1
3
2
3
3
6
5
5
6
4
10
11

29
25
24
21
19
18
17
15
14
14
4
3

из Сакула. Изабраници тренера Мијаиловића не сумњају да се могу
вратити на чело табеле
- У прошлој сезони смо против Борца одиграли најлепшу
утакмицу сезоне, ефикасну са чак пет голова. Немам ништа против
да тако буде и у суботу, наравно уз услов да се на крају ми радујемо
победи. За наше амбиције се и нерешен резултат на страни
карактерише као неуспех, тако да нас ништа друго сем тријумфа у
суботу не занима. Изузетно ценимо ривала који је био тврд орах
свим екипама из врха табеле, али када поштујемо себе и играмо
онако како објективно можемо не плашим се за коначан исход.
Тренер ОФК Вршца поменуо је и велику предност коју ће имати
у односу на ривала.
- Играмо на нашем стадиону, пред нашим навијачима који нас
инспиришу да направимо подвиг. Позивам их да нас бодре као
и досада, момци ће им узвратити борбом до задњег атома снаге,
закључио је стратег Вршчана.

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ “ЈУГ”12. КОЛО

ПИОНИРСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ -“ЈУГ”11. КОЛО

Подриње - ОДР 			
Динамо 1945 - ОФК Вршац
Петрика - Омладинац		
Раднички (СМ) - Раднички (Зр) 		
Пролетер 2006 - Инђија		
Железничар - Петар Пуача		

1:3
1: 10
3:0
3:2
1:2
3:1

ОФК Вршац - Дерби 2015		
Инђија - Раднички (Зр)		
Јединство (СП) - Пролетер 2006
ГФК Словен - Спорто 023		
Железничар - ОДР			
Омладинац - Раднички (Ш) 		
Петрика - Раднички (СМ)

2:0
2:3
6:0
1:2
4:1
2:4
одложено

27
27
27
24
23
23
21
12
11
8
3
1

1.ОФК Вршац
2.Железничар
3.Раднички (Зр)
4.Дербy 2015
5.Јединство (СП)
6.Спорто 023 (-2)
7.Петрика
8.Инђија 		
9.ГФК Словен
10.Раднички (СМ)
11.Раднички (Ш)
12.Пролетер 2006
13.ОДР 		
14.Омладинац

0
2
2
3
5
4
3
5
6
5
8
7
9
10

1.ОФК Вршац
2.Петрика
3.ОДР 		
4.Инђија 		
5.Железничар
6.Раднички (Зр)
7.Раднички (СМ)
8.Подриње
9.Омладинац
10.Пролетер 2006
11.Петар Пуача
12.Динамо 1945

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
8
8
7
7
7
4
3
2
1
0

3
3
3
0
2
2
0
0
2
2
0
1

1
1
1
4
3
3
5
8
7
8
11
11

11 10
11 9
11 8
11 8
11 6
11 6
9
4
10 4
10 4
9
4
11 3
10 2
11 1
10 0

1
0
1
0
0
1
2
1
0
0
0
1
1
0

31
27
25
24
18
17
14
13
12
12
9
7
4
0

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
2
3
3
3
3
2

2
3
2
2
0
2
2
1
3
1
4
1
1
1
0
1

2:1
5:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:2
3:0
1
1
2
3
5
4
4
5
4
6
6
8
8
8
9
9

29
27
26
23
21
20
20
19
18
16
10
10
10
10
9
7

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 12. КОЛО
Борац - Јединство (БК)		
Слога - Козара			
Ц.звезда (ВС) - Ц.звезда (РС)		
БАК - Полет			
Јединство (В) - Пролетер		
Омладинац - Војводина 1928		
Слобода - Младост			
Бегеј - Нафтагас			
1.Омладинац
2.Слобода
3.Нафтагас
4.Јединство (БК)
5.Јединство (В)
6.Војводина 1928
7.Борац 		
8.Ц.звезда (РС)
9.Младост
10.Бегеј 		
11.Ц.звезда (ВС)
12.Козара
13.Пролетер
14.БАК 		
15.Полет 		
16.Слога 		

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
8
8
7
6
6
5
5
4
3
3
2
3
2
1
0

2
3
1
2
2
1
4
2
4
5
3
5
2
3
5
4

0:1
1:1
0:0
1:0
2:1
5:3
0:0
1:0
1
1
3
3
4
5
3
5
4
4
6
5
7
7
6
8

29
27
25
23
20
19
19
17
16
14
12
11
11
9
8
4

ПФЛ ПАНЧЕВО 12. КОЛО
Партизан (Г) - Спартак 1911		
Јединство С. - Југославија		
Партизан (У) - Потпорањ		
Стрела - Хајдучица			
Вултурул - Слога (БНС)		
Црвена звезда - Стари Тамиш		
Долина - Раднички (К) 		
Долово - Будућност (А)		
1.Раднички (К)
2.Долина 		
3.Партизан (Г)
4.Црвена звезда
5.Јединство Стевић
6.Будућност (А)
7.Потпорањ
8.Вултурул
9.Партизан (У)
10.Хајдучица
11.Долово (-1)
12.Слога (БНС)
13.Југославија
14.Стари Тамиш
15.Спартак 1911
16.Стрела

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
3
2

0
3
2
1
3
4
4
2
1
3
3
5
3
3
0
3

4:1
5:0
1:0
4:2
6:2
3:1
2:1
3:1
4
2
3
4
3
3
3
5
6
5
5
4
6
7
9
7

24
24
23
22
21
19
19
17
16
15
14
14
12
9
9
9
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СПОРТ

Р У КО М Е Т
ЗЛАТНИ ЈУБИЛЕЈ РУКОМЕТНОГ КЛУБА „МЛАДОСТ“ ИЗ ВРШЦА

ПРВИХ 50 ГОДИНА

Године 2021, 18. новембра, навршава се пуних
пет деценија од оснивања Рукометног клуба
“Младост” Вршац. У складу са околностима и
могућностима, на достојанствен начин према
игри која је оплеменила здрављем и ведрим
духом низ генерација Вршчана, научила их
витешком понашању и помогла да постану
вредни и корисни чланови нашег друштва
обележен је јубилеј пет деценија постојања и
рада Рукометног клуба „Младост“ из Вршца.
При том, остварени су и запажени резултати
на југословенском спортском простору и
дат је допринос афирмацији и спортском
угледу Града Вршца. Тим поводом играчи
РК „Младост“, уз посебно залагање Милана
Стојишћа Жуће, дугогодишњег голмана РК
„Младост“, уприличена је свечаност, којом је
започето обележавање великог јубилеја, пола
века Рукометног клуба „Младост“.
Одиграна је меморијална утакмица уз
учешће играча, готово свих ранијих генерација,
који су бранили боје клуба, писали историју
рукомета, освајали првенста и доносили
трофеје, прослављајући рукометну игру и свој
град Вршац.
Центар Миленијум је био поприште
симболичне утамице у којој је доминирало
другарство и јединство низа генерација.
Победу је однео рукомет.
Након тога приређен је свечани ручак,
на коме је играчима и првом председнику,
додељена Златна повеља за допринос у
развоју и очувању рукометне игре и рукометнг
спорта. Повеља Рукомета, као посебан израз
захвалности додељена је Никици Каракашу

Миши, играчу и секретару за 50 година
непрекидне верности клубу.
Свој допринос свечаности дали су:
Златибор Мицић Мицко, Др Јан Частвен, Иван
Раушки Рале,(допутовао из Франкурта за ову
прилику), Милошев Богдан Браћа, Драгољуб
Ђорђевић Ђока, Часлав Вуков Циле, Тихомир
Тодосијевић Осим, Милан Дамјановић Геџа,
Никица Каракаш Миша, Миломир Инђић
Џике, Драган Чејић Чеја, Жива Рашајски Пики,
Милош Ћирковић Ћира, Зоран Тимић Јанко,
Милан Стојшић Жућа, Стеван Марић Бата,
Бранислав Ђурић Бацко, Ненад Мандић, Живко
Грозданић Гера, Зоран Коћец Зоки, Синиша

Рудић, Синиша Папић, Миле Милковић, Милан
Михајловић Пацов, Бранислав Јосимов Бане,
Дејан Спремо, Милан Шалиначки Шаки, Драган
Милошев Црепајац, Дамир Инђић, Недељко
Каракаш, Небојша Шашарога Неша, Слободан
Шашарога Боки (допутовао из Стокхолма),
Марко Радовановић Лиџа, Зоран Пуја, Здравко
Стојановић Здравкан.
Због здравствених и разлога становања
у далеким крајевима, изостали су: Стеван
Таталовић Тале, Бранислав Сретеновић Жабац,
Изела Зоран Изола, Саша Божановић, Петар
Рајачић, Бранислав Ковачевић Шубара,Тибор
Туркан Тиби, Ненад Стојков Стоја, Ненад Флора
Роки, Игор Шалиначки, Лазар Токин Лаза,
Срђан Ђорђев Крле, Драган Ћирић и Дејан
Јосимов.
Златна повеља је, у знак захвалности за јавну
подршку и афирмацију рукомета, додељена и
Граду Вршцу,Телевизији Банат, Телевизији Лав,
Вршачкој Кули, Вршачким вестима и Центру
Миленијум.
Током свечаног ручка, достајанствно, са
овацијам и дуготрајним аплаузом, исказано
је поштовање према Златибору Мицићу
Мицку, првом председнику мклуба и Богдану
Милошеву, првом тренеру.
Свечано окупљање са златним поводом,
одисало је емоцијама, успоменама и
израженим радовањем и, у заједничкој љубави
према рукомету, избрисаном границом међу
генерацијама играча.
Приредио: Драгољуб Ђорђевић
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