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АКЦИЈА САДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

ДЕЦА САДИЛА ДРВЕЋЕ У УЉМИ

Претходног викенда у Уљми је, у сарадњи Града Вршца и
месне заједнице, спроведена акција садње 50 стабала црног
ораха, које су садили деца и родитељи из околине сеоске
школе.
- Ово је једна од најлепших акција садње дрвећа на
територији Града Вршца, зато што су укључена деца и
родитељи. Родитељи дају прави пример деци, јер заједно
саде дрвеће и подижу еколошку свест и истичу важност

пошумљавања. У наредном периоду наставићемо са акцијом
и по другим селима, следећег викенда већ у суседном
Избишту. Данас смо у Уљми посадили 50 садница црног
ораха, а занимљиво је да је свако дете добило плочицу на
којој је исписало име и презиме, које је окачило на дрво и
тако ће увек знати где се налази дрво које је посадило и моћи
да брине о њему, истиче Слободан Јованов, члан градског
већа за заштиту животне средине и пољопривреду.

НА ЗАХТЕВ ГРАЂАНА

ИЗГРАЂЕН ПЕШАЧКИ МОСТ
КОД АГРИКО ПИЈАЦЕ
Према речима надлежних, услишен је
још један захтев грађана, па је тако изграђен
пешачки мост код Агрико пијаце.
- По захтеву грађана, изграђен је пешачки
мостић у улици Ђуре Цвејића код Агрико
пијаце. Преко канала који се налази поред
агрико пијаце урађен је мостић како би
пешаци могли безбедно да прелазе преко
овог канала без преласка на коловоз. Иначе,

овај мостић је био дотрајао и није више
могао да се користи. Као што је познато, у
овом крају се налази много садржаја због
кога су гужве честа појава, тако да је овај
мостић веома битан да пешаци не би били
принуђени да за прелазак овог канала
користе коловоз, објаснио је Дејан Чебзам,
члан градског већа за инфраструктуру.

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ОРГАНИЗОВАЛО ЗАНИМЉИВУ МАНИФЕСТАЦИЈУ

ТАКМИЧЕЊЕ У СЛАНИМ
И СЛАТКИМ ПИТАМА

Удружење жена из Уљме организовало је претходног
викенда такмичарску манифестацију “Слане и слатке пите”,
које је окупило 10 удружења жена из околине, али и велики
број посетилаца.
- Манифестација “Слане и слатке пите” такмичарског је
карактера и као такве доприносе развоју туризма, али и

ОЧИШЋЕНЕ ТАБЛЕ СА
НАЗИВИМА СЕЛА
Током протеклих дана очишћене су
табле са називима места на територији Града
Вршца, које су биле ишаране аутолаком и
другим средствима.

Удружење жена Уљма веома су активне и вичне у
спремању разних ђаконија, а протеклог викенда желеле су и
да се такмичарски опробају у прављењу пита. Наравно, није
изостао ни фолклор и тамбураши.
- Такмичењу у сланој и слаткој пити присуствује велики
број наших мештана, а учешће у такмичарском делу узело

Табле са натписима места често су на
мети вандала које их шарају, а у насељеним
местима Уљма, Влајковац, Загајица и
Војводинци ове табле су биле ишаране на
свим уласцима и изласцима из места те је
урађено њихово чишћење.

гастрономске понуде. Осим тога, доприноси и развоју и
буђењу друштвеног живота по нашим селима. Задовољни
смо што је оваквих манифестација на територији Града
Вршца све више, али и што је удружења жена све више на
нашој територији. Град Вршац ће и даље помагати овакве
манифестације, али и рад свих удружења, истакао је Славиша
Максимовић, члан градског већа за рурални развој.

је 10 удружења из наше околине. Наше удружење има
10 чланица и такође смо узели учешће у такмичењу. На
данашњој манифестацији имали смо и богат програм.
Најпре су деца играла фолклор, а потом су сви могли да
уживају у разним ђаконијама, које су уз пите обогатиле
данашњу манифестацију, објаснила је Драгица Сека Бабин,
председница Удружења жена Уљма.

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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СТРАТЕШКА УЛАГАЊА У СТРУЧНИ КАДАР

Премиjерка Србије Aна Брнабић посетила је прошлог четвртка
Вршац и обишла Tренинг центар Ваздухопловне академиjе, коjи
jе у процесу реконструкциjе. Према њеним речима, улагање у ту
образовну установу има стратешки значај jер ће се до 2030. године
авио индустриjа дуплирати.
После обиласка инфратсруктурних обjеката, писте и хангара,
где jоj jе представљено како ће Tренинг центар изгледати када
се заврши реконструкциjа у потпуности, премијерка је изјавила
да ће самим дуплирањем авиоиндустриjе бити увећане потребе
и за кадровима, како за пилотима, тако и за контролорима лета и
механичарима, инжењерима и техничарима.
Mинистар просвете, науке и технолошког развоjа Бранко Ружић
након обиласка Tренинг центра Ваздухопловне академиjе истакао
jе да ће сви студенти коjи буду завршили своjе школовање у тоj
образовноj установи имати извесност у погледу запошљавања, а
да ће кроз модел дуалног образовања студенти стицати знања у

СТУДЕНТИ ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ У
ВРШЦУ ОРГАНИЗОВАНО СЕ ВАКЦИНИСАЛИ
Полазници прве генерације студената Ваздухопловне
академије који се школују на студијским програмима високих
дуалних струковних студија у Тренинг центру у Вршцу
организовано су се вакцинисали против коронавируса у Дому
здравља Вршац и тиме показали највиши степен друштвене
одговорности и намеру да својим примером позитивно утичу
на све младе који још увек размишљају да ли је вакцина
безбедна. Треба напоменути да се ради о студентима чије
школовање и будући посао пилота, искључиво зависе од
савршеног здравственог стања, као и да у кратким временски
интервалима подлежу најстрожим лекарским прегледима,
па је овај потез само гаранција да их вирус неће спречити у
школовању и развоју будуће каријере, а самим тим утицати
и на колективно здравље свих студената и запослених у овој
еминентној установи.

реномираним компаниjама – Air Serbia, MTU, SMATSA.
Ружић је изјавио да су оснивање Aкадемиjе у маjу и оснивање
Tренинг центра пре годину дана били први пионирски кораци
у смислу обезбеђивања дуалног образовања, не само на нивоу
средње стручног образовања, већ и на нивоу високог образовања.
Наводећи да се и у Београду ради један део Ваздухопловне
академије, премијерка је истакла да је овај у Вршцу већи и важнији
за обуку и школовање кадрова. Прецизирала је да је укупна
инвестиција за Београд и Вршац 67 милиона евра, а да је до сада
инвестирано 12,7 милиона евра.
- Ми гледамо на Вршац, као на место које ће се конкурентно
позиционирати да услиши и европске и светске потребе.
Вршац је град вина, град фармацеутске индустрије, али и град
ваздухопловства, а ова академија је један од симбола града – казала
је Брнабићeва.
Ове године, по први пут се четири пилота, два контролора лета и
14 будућих авио-механичара школују из буџета државе.

Директор Ваздухопловне академије у Вршцу Горан Цвијовић
појаснио је да се укупна инвестиција односи на опремање и
реконструкцију инфраструктурних објеката Тренинг центра и
дела Тренинг центра у Београду. Како је прецизирао, прво ће бити
реализована реконструкција смештајног капацитета за студенте,
капацитета за исхрану, али и набавка неопходних авиона: два
двомоторна авиона, један једномоторни хеликоптер и симулатор
за Аирбус А320.
- То нам је важно, јер нећемо да радимо само основне обуке,
него покушавамо да развијамо Тренинг центар тако да имамо обуку
од почетне до обуке за одређени тип авиона. Концепирамо Тренинг
центар пре свега према потребама националне авио-компаније,
али и према потребама тржишта како у Европи, тако и у свету –
казао је Цвијовић.
Улагање Владе Србије у Ваздухопловну академију у Вршцу након
10 година враћа Вршчанима образовну институцију, која је симбол
града, а тиме ће и град бити позициониран као образовни центар не
само региона, већ и Европе, па и света, оценила је градоначелница
Вршца Драгана Митровић.
Према њеним речима, посета премијерке и министра просвете
Ваздухопловној академији је јако значајна за Вршчане јер су имали
прилику да директно чују шта је планирано да се реализује у
наредном периоду.
- Чули смо да је планирано да се уложи 67 милиона евра, то је за
Вршац и Вршчане изузетно важно, јер је Ваздухопловна академија
симбол нашег града. Готово 10 година је прошло од како је престала
са радом и од када није улагано ни у објекте, ни у опрему – нагласила
је.
Истакла је да је Влада Србије само ове године уложила више
од 12 милиона евра за само преузимање Академије и додала да су
сада најављене важне инвестиције, што је важно, каже, не само за
студенте из Вршца, већ и за све студенте из наше земље, региона
и Европе.
- Ово улагање Владе Србије вратило је Вршчанима Ваздухопловну
академију и на овај начин ми ћемо као град бити позиционирани
као образовни центар не само на мапи овог региона, већ Европе, а
могу слободно рећи и света – казала је Митровићева.

ОДРЖАНА ЈЕ ТРИНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ
ДРУГИ РЕБАЛАНС
БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ
У Градској кући одржана је 13. седница
Скупштине Града Вршца на којој се пред
одборницима нашао дневни ред са укупно 13
тачака. Разматрање Консолидованог извештаја
о извршењу Одлуке о буџету Града Вршца за
период 1. јануар – 30. септембар и усвајање
другог ребаланса Буџета Града Вршца биле су
уводне тачке дневног реда а известилац је била
начелница за буџет и финансије, Вања Радека.
- Код прихода и примања врло високо
остварење у овом периоду имале су управо оне
категорије прихода које у структури укупног
буџета чине и имају доминантну улогу и то су
свакако порези на зараде који су остварени са
76% односно са 656 милиона динара и у односу
на претходну годину за исти период веће је
остварење за око 128 милиона. Приходи од
самодоприноса остварени су са 74% односно
са 62,6 милиона, порези на имовину са 76 %,
односно са око 231 милион динара.Према
финансијским показатељима презентованим
у овом извештају може се закључити да је Град
Вршац имао врло активно учешће у конкурсима
код других нивоа власти, то потврђује 107
милиона динара који су уплаћени на рачун

Града Вршца и поред њих постоје и ненаменски
трансфери које локална самоуправа добија од
Републике који су на годишњем нивоу око 156

у односу на први ребаланс већи је за око 4 одсто,
односно за око 114 милиона динара. У структури
тог увећања највећи део су приходи од виших
нивоа власти који износе 107 милиона динара,
нагласила је начелница за буџет и финансије.
О степену усклађености планираних и
реализованих активности ЈКП „Други октобар“
говорио је директор Јован Кнежевић.
- Пословни приходи које је предузеће
остварило у прва три квартала 2021. године
износе 1 милијарду 410 милиона 414 хиљада
динара, тачно онолико колико смо и планирали.
Што се тиче расхода мало смо лошије планирали

милиона, рекла је Радека.
Начелница за буџет и финансије је истакла
да су разлози за доношење другог ребаланса
буџета усаглашавање прихода и расхода
односно малој прерасподели средстава унутар
постојећег обима буџета.
- По другом ребалансу обим буџета Града
Вршца по свим изворима финансирања је 2
милијарде 563 милиона 720 хиљада 820 динара и

односно направили смо уштеду. Расходи за прва
три квартала износе 1 милијарду 308 милиона
680 хиљада динара па је на тај начин остварена
добит која након опорезивања износи 86
милиона 474 хиљаде динара. Морам да истакнем
да је успешно реализован уговор о завршетку
изградње, доградње и реконструкције
постројења за пречишћавање отпадних вода,
неколико месеци је већ у пробном раду,
претходних недеља извршена је корекција код
неких машинских копова, али он је свакако у
функцији. Са финансијске стране извршили смо
све обавезе према извођачу радова, предстоји
нам технички пријем и до краја године ћемо
активирати овај велики пројекат, истакао је
Кнежевић.
Након тога одборници су разматрали остале
тачке дневног реда које су се односиле на
имовинско правне односе, рад Предшколске
установе „Чаролија“ , заштиту јавних зелених
површина, Одлуку о измени плана детаљне
регулације централне зоне Вршца, за простор
паркинга у Стеријиној улици , као и Одлуку
о оснивању Градског савета родитеља Града
Вршца.

ПОЧЕЛА ЈЕ КАМПАЊА БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

ХИТНЕ МЕРЕ ЗА НАСИЛНИКЕ

“16 дана активизма против насиља над
женама” је глобална светска кампања коју
обележава 1.700 организација у преко
100 држава света. Кампања почиње 25.
новембра Међународним даном борбе
против насиља над женама и завршава
се 10. децембра, када се обележава
Међународни дан људских права.
У обележавању овог датума и ове
године укључен је Центар за социјални
рад Града Вршца. Колико је насиље
над женама заступљено на територији
града и које се мере предузимају
ради његовог спречавања говорила је

Мирјана Кнежевић, директорка Центра за
социјални рад.
- Прошле године било је 159 пријава
породичног насиља. Ове године имамо
122 пријаве жена жртава породичног
насиља, а са 28 насилника ради се групна
терапија по норвешком методу где троје
психотерапеута раде са групама од по
најмање тројицом а највише шесторицом
насилника. Одржано је 24 сесије, терапија
траје до шест месеци. Жене као жртве
насиља по новом закону од 2017. пуно су
заштићеније у односу на ранији период,
сада се изричу хитне мере, насилник се

измешта из куће има забрану приласка.
До 21. новембра изречено је 149 хитних
мера према особама које су починиле ово
насиље, рекла је директорка Центра за
социјални рад.
У оквиру Центра за социјални рад
формиран је Мобилни тим, који је
доступан 24 часа, сваког дана. Број
телефона мобилног тима је 064 / 645 4066. Може позвати свако ко се налази у
да је жртва насиља или има сазнање да се
насиље дешава.

Жене заштићеније од насилника него
раније: Мирјана Кнежевић, директорка
Центра за социјални рад

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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У ГРАД СКОМ МУЗЕЈУ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О СЛАВНОМ СЛИКАРУ

СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКОГ
ПАЈУ ЈОВАНОВИЋА

У уторак је у Градском музеју Вршац поводом годишњице
смрти најпознатијег српског сликара Паје Јовановића,
одржано предавање у оквиру сталне поставке „Сећање на
Пају Јовановића“. Предавање је одржала кустос, историчар
уметности Сања Маровић.
- Пошто се у Градском музеју Вршац налази мањи број
Јовановићевих слика отворена је могућност да се свака
од њих појединачно помене и подсетимо се колико је
Паја Јовановић био велики и изузетно важан сликар како
у српском сликарству с краја 19. века и почетка 20. тако
и у европском и светском. Његова изузетно богата и дуга
сликарска каријера са осликаним ремек делима која и данас
живе, оставила је печат у историји уметности која га памти
као једног од најбољих сликара свих времена – рекла је Сања
Маровић.
Паја Јовановић је умро 30. новембра 1957. године, у 98.
години живота. Био је један од најзначајнијих представника

српске уметничке сцене. Његова остварења се налазе у
многим европским, светским и нашим музејима.
Свој дуг и срећан живот проводи у времену два века и у
овом раздобљу долази до важних промена у самој уметности
и сликарству, како у западноевропским земљама тако и у
српској култури.
Паја Јовановић рођен је у Вршцу, 4. јуна 1859. године,
у породици фотографа Стевана Јовановића и Ернестине,
рођене Деот. Прве поуке о цртању је добио од наставника
вршачке гимназије Водецког. Године 1875. са оцем одлази у
Беч, где се 1877. уписује на Академију ликовних уметности у
класи професора Грипенкерла. Путује по Црној Гори, Кавказу,
Мароку, Грчкој, Шпанији, Египту. Живео је једно време у
Минхену и Паризу док је касније посетио Америку. Углед
и слава Паје Јовановића у свету имали су одјек и у српском
народу. Већ 1893. године изабран је за почасног члана Српске
краљевске академије.

Поверене су му израде монументалних, историјских
композиција као што су “Сеоба Срба”, “Таковски устанак” и
“Проглашење Душановог законика”. Године 1940. проглашен
је почасним грађанином Вршца. У Градском музеју Вршац,
чувају се поред изузетно познатог “Вршачког триптихона”
и друга дела Паје Јовановића. Већи број његових радова и
личних предмета данас се налази у Музеју Паје Јовановића
који припада Музеју града Београда.

ВРШАЦ ОБЕЛЕЖАВА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПРЕМИЈЕРА ИНКЛУЗИВНЕ ПРЕДСТАВЕ
У ВРШАЧКОМ ПОЗОРИШТУ

“Вршац обележава Међународни дан
особа са инвалидитетом”, манифестација
је која се одржава у Народном позоришту
“Стерија” данас (3.12.2021.) са почетком у
12,30 сати. Тим поводом у Градској кући
одржана је конференција за медије где
је представљен пројекат за реализацију
инклузивне представе по мотивима старе
народне приче “Деда и репа”, који је подржао
Покрајински секретаријат за културу,
покренуло је удружење за подршку МНРО
“Отворено срце света”, а партнер је удружење
Еду театар.
- Захваљујући томе што је Град

Вршац пружио логистичку подршку,
обележавање овог дана који има за циљ
исказивање солидарности са најрањивијом
популацијом, добија на видљивости и
значају јер превазилази стандард формалног
обележавања Међународног дана особа са
инвалидитетом. Иначе, у овој представи ће
учествовати и деца која долазе као гледаоци,
која ће заједно са децом – глумцима
учествовати у осмишљавању краја представе
на самој сцени позоришта. Премијера
представе одржаће се у петак (3. децембра)
у 13 часова, а предходиће јој изложба
фотографија под називом “Инклузија у

театру”, истакла је Бојана Иванов Ђорђевић,
председница Еду театра.
Пред новинарским камерама појавили
су се и глумац Иван Ђорђевић, Данијела
Јовановић,
председница
удружења
„Отворено срце света“ и Данијела Ракић
Николић, радионичар у удружењу, али и
чланица градског већа за социјалну политику
Маја Ристић Лажетић, која их је и угостила у
Градској кући.
- Град Вршац континуирано спроводи
бројне мере и активности у циљу унапређења
положаја и квалитета живота особа са
инвалидитетом кроз установе и институције,
пружањем услуга социјалне заштите, као
и финансирањем и подршком пројектних
активности организација цивилног друштва

из области социјалне и здравствене заштите
за које је ове године буџетом града издвојено
3,5 милиона динара. Ове године у Народном
позоришту “Стерија” одржаће се инклузивна
дечија представа у организацији удружења, а
гумци у тој представи биће управо чланови
удружења, деца и млади са сметњама у
развоју. Ово је један од примера успешне
инклузије коју схватамо не као препреку и
проблем, већ као могућност равноправне
укључености особа са инвалидитетом
у све институције и у све друштвене
активности нашег града уз истовремену
могућност за ближим упознавањем са
њиховим специфичностима, могућности и
способностима, истакла је Ристић Лажетић.
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КУЛТУРА ГОВОРА” У ВРШАЧКИМ ШКОЛАМА

„ПРОГОВОРИ ДА ВИДИМ КО СИ“
Дводневну радионицу за младе
и семинар за наставнике у оквиру
пројекта „Култура говора“, који
реализују удружење „Изражајност“
и Град Вршац, одржали су се у
вршачкој Основној школи “Младост“
и Гимназији „Борислав Петров Браца“.
У току процеса обуке учесници су
учили како да ублаже и умање страх
од наступа пред публиком, да говоре
на артикулисан, разложан, динамичан
начин, да владају својим говором тела
и да га усклађују са речима, да оно
што изговарају буде занимљиво и
сликовито.
- Драго ми је што у нашем граду
реализујемо веома значајан пројекат
“Култура говора”, јер осим онога
шта говоримо, веома је значајно
и како говоримо. Наиме, највећи
део наше комуникације јесте
усмено излагање. Овај семинар ће
наставницима помоћи да унапреде
свој наступ, да њихова излагања
буду још убедљивија, динамичнија
и занимљивија, а деца ће усвајати
правилан
начин
комуникације
и говора. Осим тога, радионице
“Култура говора за младе”, које се
одржавају у Гимназији управо ће

младима помоћи да побољшају своје
јавне наступе, истакао је Мирослав
Лепир, члан градског већа за
образовање.
Током
живота
постајемо
конкуретнији уколико имамо и
развијамо различите компетенције и
квалификације. Једна од најважнијих
социјалних вештина у 21. веку,

примењива у свим областима
живота јесте – излагачка писменост,
способност да изразимо себе и своје
идеје на сугестиван, уверљив начин,
правилном употребом гласа, говора,
невербалне комуникације.
У оквиру пројкета одржан је и
семинар „Проговори да видим ко си“
намењен просветним радницима.
Комуниколог Слободан Роксандић
каже да су наставници у школама
говорни васпитачи и да у говорништву
важи правило „с ким си, такав си“.
Наш семинар је од стране
Министарства просвете проглашен
за семинар од јавног интереса, идеја
је да сви учесници оплемене своје
говорне навике. Ако говорне навике
на време успоставимо проћи ћемо
боље у животу ма чиме се бавили,
као да знамо један страни језик више,
рекао је Роксандић.
. Према испитивањима, 75%
наше свакодневне комуникације
чини говор а само 25% заснива се
на писаном језичком изразу, због
тога се значај говорне речи не може

проценити. И поред нових начина
комуницирања
(имејлом,
преко
друштвених мрежа, вајбером и сл.) и
даље предњачи усмено изражавање.
Српски језик има више од пола
милиона речи а истраживања говоре
да просечан човек користи свега око
две хиљаде. Међу младима је тај број
још мањи.
Један од реализатора пројекта,
глумац Милан Босиљчић, истакао је да
је међу младима присутна епидемија
поштапалица.
То је лоша говорна навика која
вам не дозвољава да будете довољно
разумљиви и отупљује оштрицу онога
што желите да кажете. Приметили смо
током реализације овог пројекта да
су млади брзо прихватили сугестију
и да поштапалица у њиховом говору
касније има мање.
Поред градова у Србији пројекат
„Култура говора“ реализује се у
Републици Српској као и у дијаспори:
Италији, Немачкој, Швајцарској и
Румунији.

ВРШАЧКИ ОСНОВЦИ СНИМАЈУ КВИЗ ИЗ ПОЗНАВАЊА САОБРАЋАЈА

НАУЧИ СЕ ЧОВЕЧЕ

Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са
„ЕТМ продукцијом“ спрема занимљив, едукативан
и атрактиван квиз за децу под називом “Научи
се човече - Саобраћајни зна(Л)ци”. Савремен,
интерактиван и динамичан концепт квиза, као
и квалитетна продукција обезбедиће визуелно
упечатљив доживљај за гледаоце крај малих екрана
и привући ће публику свих генерација, а квиз ће се
одржати и у Вршцу у четвртак 2. децембра у ОШ „Вук
Караџић“ са почетком у 10 часова. Питања у квизу
односе се на познавање саобраћајних правила,
али ће за победу бити потребно и мало среће.
Према пропозицијама такмичења, надметаће се
четири школе, а победник у овом квизу одлази на
полуфинално и надамо се финално такмичење у
Београду.
Иначе, у квизу учествују основне школе из
осам општина на територији Републике Србије.
Квиз је замишљен тако да се квалификације
одрже у локалним самоуправама (општинама или
градовима) где ће се четири школе надметати и
квалификовати у полуфинале, а затим и финале
квиза. Тим једне школе садржи три играча (5, 6. и 7.
разред) и капитена (8. разред).
Током школске 2021/2022. године планирано
је да се квалификације одрже у Вршцу, Панчеву,
Чајетини, Врачару, Смедереву, Тополи, Трстенику и

Старој Пазови.
Када се добије победничких осам екипа из
сваке од локалних самоуправа где се одржавају

квалификације, планирано је да се полуфинале и
финале реализују у Београду.
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ИНТЕРВЈУ
ДУШАН ДАКИЋ, ПИЈАНИСТА И КОМПОЗИТОР:

„ДА БИСТЕ У МУЗИКУ УНЕЛИ
НЕШТО НОВО, ПОТРЕБАН ВАМ
ЈЕ ПОГЛЕД ИЗ
ДРУГОГ ПОЉА“

Иза
осамнаестогодишњег
Душана
Дакића,
пијанисте
и
композитора,
матуранта Средње музичке школе „Јосиф
Маринковић“ и Гимназије „Борислав Петров
Браца“, већ су врхунски резултати. Први
солистички концерт одржао је са 12 година
у свечаној сали Градског музеја у Вршцу, већ
следеће године добио је сјајне критике за
наступ на 48. БЕМУС-у, а почетком прошле
године одржао је први солистички концерт
у Галерији САНУ, где је уз Бетовенову и
Григову клавирску сонату извео и једно
своје дело. У међувремену је наступао у
Галерији Коларчеве задужбине, у Кући
краља Петра, Скупштини града Београда,
Галерији фресака Народног музеја у
Београду, Етнографском музеју у Београду,
Свечаној дворани СКЦ Београд, Скупштини
АП Војводине, Аустријској Амбасади,
Градској кући Суботице... Добио је низ
републичких и међународних признања
на пијанистичким такмичењима, али и три
прве награде за композицију. Да га највећи
успеси тек очекују, сасвим је извесно било
још пре више од десет година, када је као
једна од „беба из хорића Музичке школе у
Вршцу“ први пут угледао клавир.
Музичко образовање започео је у класи
проф. Дарија Себића, наставио код проф.
Иве Цојић, затим у класи проф. Милана
Шуменковића, и сада класи проф. Ане
Шинковић. Од трећег разреда ниже музичке
школе под сталним је вођством проф. Злате
Малеш. Похађао је креативне радионице
„АртЛинк-Социете
Генерал“
музичког
циклуса за младе таленте до 15 година, под
менторским вођством Јованке Вишекруна
Јанковић и Укија Оваскаинена, као и
мастеркласове код Жака Рувијеа (2016),
Мирјане Рајић (2017) и недавно Аисе Иђири.
Као гимназијалац, постиже изванредне
резултате на такмичењима из природних
наука, годинама учествује у научним
семинарима из хемије у истраживачкој
станици Петница, а при Центру за таленте
у Панчеву бави се програмирањем и
роботиком.
Његов пут ће дефинитивно бити музика,
у то је, каже, одавно сигуран, иако не

планира да се одрекне других области
којима се успешно бави. Ових дана у фокусу
му је било снимање за пијанистичко онлајн
такмичење које је део фестивала чији ће
један део бити одржан и у Вршцу, уз Токио и
неколико европских градова.
- У питању је такмичење у оквиру
Фестивала Монтекатини који се одржава
у неким европским градовима и Токију.
Организују га људи из Токија, међу њима и
Аиса Иђири која је и основала Фестивал. Оно
што је занимљиво, јесте да ће се Фестивал у
наредним годинама одржавати и у Вршцу и да
ће то бити једна од битних локација. Музичка
школа „Јосиф Маринковић“ имала је посету
делегације Фестивала и пијанисткиње Аисе
Иђири. Упознали смо се, разменили контакте,
али оно што је најбитније јесте да неколико
ученика клавира из наше школе учествује
на самом такмичењу. Ових дана смо имали
снимање за то такмичење. Трајало је два дана
и све што је могло поћи погрешно, тако је
и пошло – од клавира који је одлучио да се
- Да, али не када су овакви догађаји у
питању. Често сам медијски пратио нека мала
догађања која смо имали у школи. Имали смо
снимања неких џез композиција, снимања
камерних ансамбала такође за такмичења,
снимања школског оркестра – то су све ствари
иза којих сам ја стојао, уз одређену помоћ
професора... Пре неколико година сам одлучио
да као неко ко се бави музиком, ко је извођач и
композитор, желим да будем довољан сам себи.
Одлучио сам да је корисно да научим да сам
себи урадим продукцију музике, продукцију
композиција, зато што ми то у креативном
процесу даје већу контролу, омогућава ми да
сваки корак, од идеје до реализације, буде у
мојој контроли. Мислим да модеран уметник,
поготово композитор, мења своје поље рада из
рада са другим људима ка раду са рачунаром.
Увек бих први желео оркестар, групу људи која
би одсвирала нешто што ја напишем, али то је
тешко изводиво. Прошле године смо свирали

поквари усред снимања, до тога да смо на
крају схватили да опрема којом је снимано није
била баш професионална. Онда смо морали да
поправљамо снимке, чак је постојала и идеја да
поново све снимимо са новом опремом, али смо
ипак успели да спасемо првобитне снимке, јер
све што смо пробали поново да снимимо јесте
било технички квалитетније али није имало дух
који су имали први снимци. Они су ипак били
уметнички квалитетнији, јер смо касније већ
били изморени и нисмо имали ни енергије ни
воље да се опет тиме бавимо. И сама припрема
за ово снимање нам је била веома напорна, с
обзиром да смо релативно касно сазнали за то,
а као музичари нисмо припремљени да имамо
такмичења већ у новембру. То нам је почетак
школске године када се почиње са новим
репертоаром... Као неко ко је овај пут био са обе
стране камере, и онај који је сниман и онај који
после ради обраду, морам да кажем да је било
напорно, али смо сви поносни на резултате које
смо на крају постигли тим снимцима и поносни
смо на оно на шта нас је такмичење натерало, да
спремимо велику количину захтевног програма
за веома кратко време. Читава организација је
била врло компликована али се све исплатило.
Да ли је уобичајено да будете у тој
двострукој улози, да и свирате и обрађујете
снимке?

„И научник
и уметник
откривају
свет око себе,
различитим
алатима али са
истим циљем –
да га разумеју
боље“
једну моју композицију са школским оркестром
и за мене је то било дивно, невероватно
искуство, али то је и много напорно. Брамс је
у једном тренутку говорећи о опери рекао да
композитор напише једно, певачи отпевају
друго, а публика разуме нешто сасвим треће.
Велика је разлика између онога што се напише и
онога што се одсвира. Када би ми неко наручио
музику за неки пројекат, ја не бих могао да
дозволим да неко закасни секунд или одсвира
нешто другачије него што сам ја замислио...
Рачунари су много напредовали. Модеран
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композитор мора да буде способан да реализује
то што ради. Данас се музика не пише више само
да би била уметност. Ако пишете музику за неки
пројекат, када искомпонујете нешто, треба вам
или група људи која ће то извести, што је у нашем
друштву јако тешко јер у држави имамо два и
по професионална оркестра, или вам треба
занат у рукама да то реализујете кроз помоћ
рачунарских програма. Данашње такозване
звучне библиотеке су невероватно моћне и
кроз правилну употребу могу веома прецизно
и реалистично симулирати један оркестар, једну
виолину, један клавир... Када рецимо слушате
музику у компјутерским игрицама, отприлике
је процентуални однос 50 наспрам 50 онога
што је заправо снимано и онога што је урађено
у програму. Неке ствари је тешко синтетисати
и потребан је прави инструмент. Клавир је
невероватно једноставно дигитално одрадити,
виолину већ нешто мање. Са неколико музичара
у једној студијској соби можете завршити целу
ствар. Управо из те потребе за самодовољношћу
сам ушао у те воде продукције и обраде својих
снимака. У данашњем свету, за мене је то
логичан наставак онога што би један композитор
требало да ради. Када погледате шта савремени
композитори раде, ту има много уплитања
електронске музике, много уплитања класике са
електроником... Велики клавирски композитори
су и писали за клавир зато што су били врсни
пијанисти и зато што су били способни да сами
изнесу своја дела. Композитори који су писали за
ансамбле су увек били при ансамблима – Хајдн
је радио код Естерхазијевих, Моцарт је радио
код надбискупа у Салцбургу, при оркестрским
трупама, при оперским саставима... Увек је то био
један затворен круг. У данашње време култура
композитора који иде уз извођачки састав, више
не постоји. Шансе да данас нађете врхунски
оркестар који ће хтети да вас професионално
изведе су готово никакве без огромне количине
новца. Шта више, оркестри се данас толико
међународно изнајмљују да ако погледате ко је
снимио музику за неки светски пројекат, видите
да је унајмљен рецимо народни симфонијски
оркестар из Македоније, јер су понудили
најјефтинију услугу. Управо због тога што су то
количине новца које појединац не може сам
себи да приушти, морате да будете способни да
сами све завршите.
У продукцији сте потпуно самоуки?
- Познавање музике вам много помаже у
продукцији. Када се погледа наставни план за
одсек музичке продукције, види се да су многи
предмети теоријски. Много способности за
продукцију долази из разумевања музике. Сам
сам учио да радим са опремом, мислим да ту
генерално другачије можда и не може. То је
врло слична прича као са програмирањем –
много тога се научи на факултету, али не и само
програмирање. Науче се математичке основе,
али то је поље где се мења стандард на сваке
две године. Пре пет година смо за једну групу
уређаја користили један програмски језик, а
данас користимо сасвим други. Слично је и
са продукцијом – ту је битно да сте музичар, а
опрема се мења. Данас је много тога могуће
постићи једним кликом, али потребно је да
знате шта желите да добијете. Не треба велико
школовање да окренете потенциометар који ће
да појача бас линију, потребно је школовање
уха да бисте знали да ће на неком месту басова
линија добро да звучи. На крају се све своди на
музички сензибилитет.
Иза вас је већ озбиљно музичко искуство,
извођачко, композиторско, продукцијско.
Можете ли да се сетите како сте доживљавали
музику када сте тек ушли у њу? Да ли је
она за вас била свет логике или свет игре и
интуиције?
- Татјана Гердец Мрђа, директорка Музичке
школе „Јосиф Маринковић“ је „крива“ за све.
Ја сам био једна од њених легендарних „беба
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из хорића“. Први пут сам видео клавир у сали
наше музичке школе и одмах сам био решен да
желим то да свирам по сваку цену. Волео сам
музику од кад сам био мали, увек ми је пријала.
На исти начин ми је још као врло малом била
врло занимљива математика, интригирала ме
је. По мом мишљењу, колико год је људи гледали
као природну науку, она је најдруштвенија од
свих друштвених наука. Колико је антропологија
друштвена, толико је и математика, јер смо је
измислили од почетка до краја, свако слово у њој.
Све је како смо се ми договорили да јесте. Она не
постоји ван контекста људског друштва, али ипак
објашњава начин на који ми људи схватамо свет.
Наше схватање музике је засновано на ономе што
ми мислимо да је лепо. Наша, западна класична
музика се не слаже са вредностима источне

„Не треба велико
школовање
да окренете
потенциометар
који ће да појача
бас линију,
потребно је
школовање уха
да бисте знали
да ће на неком
месту басова
линија добро да
звучи“
класичне музике, са вредностима гамелана,
са вредностима индијске класичне музике. Не
слаже се са вредностима изворне музике Јужне
нити Северне Америке. То што ми сматрамо
лепим, није оно што они сматрају лепим. Нама
је дурски трозвук леп, молски трозвук нам је
леп, разни септакорди су нам лепи, зато што смо
ми научили да нам је то лепо и зато што наша
математика то подржава. Ако идемо на то да
је музика низ фреквенција, ја сам је од почетка
гледао као математику. Али ако идемо на то да
музика ипак у нама активира нешто изворно,
да су доказани биолошки путеви у нашем
мозгу које музика активира, да су доказани
неуротрансмитери који се луче када слушамо
музику коју волимо, има неке физиолошке

друго мишљење исконскије и говори да музика
активира те основне нервне путеве у нашем
мозгу који су били активирани док смо били
пећински људи. Ја сам од почетка о музици
размишљао на један двојан начин. У стварању
музике, као класични музичари се увек боримо
између једног перфекционизма, роботског
понављања наученог, и једне уметничке
слободе. Класична музика је затворена и
елитистички настројена, што је с једне стране
добро јер чува њене вредности, али са друге
стране може убити жар у извођачу. Првих пар
година мог бављења музиком, за мене је музика
значила апсолутну слободу, затим ме је у једном
међукораку све ударило као воз – и притисак и
идеја перфекционизма, идеја да је свака нота,
сваки израз, свака ознака за динамику битна,
да бих онда опет након одређеног времена и
додатног искуства схватио где заправо имам
слободу. Мислим да је то оно што заправо многе
извођаче одврати од класике. Многи људи дигну
руке у том периоду четврте, пете, шесте године
бављења музиком, када сте полуформирани
музичар, када сте несигурни у своје способности
– нисте довољно музички писмени да се брзо
сналазите, а нисте ни довољно неписмени да не
знате шта радите. Тај период је веома тежак.
На идеји споне музике и математике,
настао је и пилот пројекат „Музика –
математика“ који је у припреми и који ћете
ви водити?
- Члан сам парламента и Гимназије и Музичке
школе. У једном тренутку, помислио сам шта би
било када бисмо повезали ученике и професоре
ове две школе и дали људима идеју да су наука и
музика много ближе него што већина сматра. Када
бисте фреквенције претворили у бројеве, било

„У стварању музике, као класични
музичари се увек боримо између
једног перфекционизма, роботског
понављања наученог, и једне
уметничке слободе“
основе у томе зашто нас музика погађа на начин
на који нас погађа. Неки тврде да музика погађа
нашу социјалну свест, да када слушамо неке
универзалне креације човечанства мислимо
о томе како је човек то успео да створи, док је

би вам врло јасно да то ради по формулама. Оно
што нама добро звучи су умношци фреквенција,
одређени односи. Однос 2:3 фреквенција
дивно звучи, однос 11:47 одвратно звучи, ми
га не подносимо... Они који су математичари,
схватиће везу из приче о Питагори, из приче о
математичарима који су се бавили музиком; они
који су музичари, схватиће везу из свог угла. Али
они који нису упућени ни у науку ни у музику,
немају одакле то да сагледају. Наша идеја је била
да људима приближимо везу, не само између
математике и музике, већ и између уметности
и науке генерално. Свет смо науком објаснили
на начин који нама одговара, не на начин који
је истинит. Наука је, као и религија, догматична.
Наука и уметност су прилагођене нама. Проблем
данашњег друштва су они људи које ништа
не интересује, који су задовољни тиме да
буду на самом крају креативног ланца и да не
размишљају о томе колико је било синергије
и везе између различитих дисциплина. Свака
наука и уметност представљају покушај
налажења реда у нереду. Приступ музици у којем
ћемо тежити да објаснимо ствари је неопходан
да би се музика даље развила. Управо та свест о
музици и уметности, не као другокласној, него
као једнакој са науком, је оно због чега желимо
да организујемо тај пројекат који би ученицима и
једне и друге школе дао шансу да виде ону другу
страну, да виде које то ствари заједно откривамо
на различите начине. И научник и уметник

откривају свет око себе, различитим алатима али
са истим циљем – да га разумеју боље.
Како та тежња да се свет спозна и разуме
изгледа у композицији?
- Ја сам почео да компонујем јер сам добио
клавир док још нисам знао да свирам. Хтео сам
нешто да свирам али нисам умео. Зато сам се
играо и полако наслућивао шта звучи добро а
шта не. Кад сам се нотно описменио, почео сам
да записујем ствари, јер сам у почетку, док нисам
знао ноте, смишљао, свирао и памтио те ствари
које сам компоновао.
- Данас, када ме неки мотив инспирише,
хармонизујем га, бавим се њиме, гледам где би
могао да ме одведе. Ту креће архитектоника.
Тешко је направити дело које звучи логично, које
звучи као једна целина. Али када имате идеју
водиљу и праксу, можете да направите много
тога. Често је тешко бити оригиналан кад вам
се толико других композитора мота по глави.
Некада себе нехотице ухватите у омажу нечему
што сте чули, а некад вам дође нешто што вам
звучи као да сте већ негде чули, иако нисте...
Инструментална музика је лепа зато што нема
фиксну поруку. Музика, чини ми се, има већу моћ
интроспекције него терања на размишљање
које је окренуто ка споља.

МОДЕРНО ДРУШТВО НАСТОЈИ ДА
ИЗБРИШЕ КУЛТУРНУ ПРОШЛОСТ
Како видите однос савременог друштва
према музици и уметности?
- Модерно друштво иде у колапс људског
интегритета. Морамо да будемо толико
политички коректни у свему што изговоримо, у
свему што мислимо, да смо стигли до менталне
перверзије где је Моцарт проглашен расистом,
где покушавају да га склоне са америчке
сцене, где гурамо у први план другоразредне
композиторе само зато што су мањинских
националности, где уклањамо квалитет, само
зато што се одређени елементи неког дела,
попут „Чаробне фруле“, не уклапају у данашње
вредности. Имамо потискивање културе, за
коју ја не кажем да је коректна. Ја не кажем да
је то за шта је Европа у 17, 18. веку стала било
коректно. Ја не кажем да је потлачивање људи
на основу њихове боје коже коректно. То је
криминално. Али зар је добро заборавити
културу? Ако заборавимо шта је било, све ће
се поновити. Ако заборавимо недела против
човечанства, брисањем културе која иде уз
њих, која је квалитетна сама по себи иако
можда има контекст, ми ћемо то опет урадити.
Проблем данашњице је што има тенденцију да
скрнави прошлост зарад модерних вредности,
а уметност то не трпи.
Ускоро вас очекују студије. Јесте ли се
определили између музике и науке? Који ће
бити ваш даљи пут?
- Од почетка ми је било јасно да ће то бити
музика. Увек ми је паралелно била битна и
наука. Мислим да начин на који ја разумем
музику долази управо из те ширине у погледу.
Мој план је свакако музика, али и још нешто у
што већој могућој дози. Не можете се бавити
музиком као уско-стручни робот. Ако сте само
музичар, не можете у музику унети ништа ново;
само ако се бавите још нечим, можете у уметност
унети поглед из једног другог поља. Никада ми
није био план да дигнем руке од било чега што
данас радим. Ја себе видим у музици, али ћу себи
оставити отворена врата и других поља. Изгубим
искру да стварам ако се предуго бавим само
једном ствари. Даље школовање ми је битно
јер ће ми отворити званичне путеве, формално
образовање је важно јер је оно стандард. Али
зашто не бих могао да останем свестран?

Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
Потпуно електрични авион „Дух иновације” (Spirit of
inovation), који је произвела компанија „Ролс-Ројс”, по
тврдњама креатора најбржа је летелица овог типа на свету.
Може да развије брзину од чак 623 километра на сат, показала
су најновија тестирања овог модела који ради искључиво на
електрични погон.
Авион је, како наводе у „Ролс-Ројсовом” огранку у
британском граду Дарбију, на пробном тестирању оборио
рекорд у три различите категорије, а резултати овог
испитивања послати су Међународној ваздухопловној
федерацији која би требало да их провери. „Дух иновације” је
био за 213,04 километра на час бржи од претходног рекорда
које је постигла „Сименсова” летелица „екстра 330 ЛЕ” 2017.
године. Произвођач напомиње и да је поставио ново најбрже
време у пењању – за 60 секунди се подигао на висину од 3.000
метара.
Пробни летови и комплетна тестирања спроведени су 16.
новембра у центру Боскомб Даун, у Великој Британији, где се,
иначе, спроводе испитивања летова разних типова авиона,
цивилних и војних. Највећу брзину током лета извео је
пробни пилот Фил О’Дел, иначе директор летачких операција
у „Ролс-Ројсу”.
„Ово је врхунац моје каријере и невероватно достигнуће
за цео тим”, рекао је О’Дел.
Из компаније су навели да авион користи електрични
погон од 400 киловата, што је еквивалент супераутомобилу
од 535 коњских снага. Такође, има погонску батерију највеће
снаге која је икада састављена у ваздухопловству, толико јаку
да може да напуни 7.500 телефона.
Ворен Ист, извршни директор „Ролс-Ројса”, рекао је да
је, у складу с акцијом на КОП 26 (26. Светска конференција
УН о клими, недавно одржана у Глазгову) овај тип авиона
прекретница која ће помоћи да пројекат „Џет зиро” (договор
влада и индустрија да се штетне емисије гасова од авиона
смање до нуле) постане стварност.
„У складу с тим иду наше амбиције да остваримо
технолошки напредак који је друштву неопходан да смањи
загађење и ширење штетних емисија гасова преко ваздуха,
копна и мора”, рекао је Ист.
„Ролс-Ројс” је изразио наду да ће Међународна
ваздухопловна федерација ускоро признати и званично
потврдити постављене резултате као нове светске рекорде.
Извор: Политика

НАЈБРЖИ ЕЛЕКТРИЧНИ АВИОН НА СВЕТУ

„ДУХ ИНОВАЦИЈЕ”
ОБОРИО РЕКОРДЕ

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КОЈОМ ОДЛУКОМ
ЈЕ ДОЗВОЉЕНО
СЛОБОДНО
ПРОПОВЕДАЊЕ
ХРИШЋАНСТВА

Милански едикт * Реч „едикт” је
латинског порекла и означава указ,
оглас, наредбу коју издаје суверена
власт.
Најпознатији
едикти
су
издати у вези са правом верника на
проповедање одређених религијских
уверења, као и правног уређења
односа у временима верских ратова у
раним вековима европских историја.
Миланским едиктом 313. године
римски цареви Константин и Лициније
дозволили су слободно испољавање
хришћанства, а Нантским едиктом
1598. године француски краљ Анри
IV је римокатоличку веру признао
за владајућу вероисповест, чиме су
престали дугогодишњи верски ратови у
тадашњој феудалној Француској.
Извор: Политика

СЛУЧАЈНО НАУЧНО ОТКРИЋЕ

РЕЗЕРВАЦИЈА
У РЕСТОРАНУ
ОТКРИЛА МРАЧНУ
СТРАНУ ВЕШТАЧКЕ
ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Вештачка интелигенција може да има своју
мрачну страну, и то не зато што јој је то наменио
човек који је осмислио, већ уграђени алгоритми
могу да је створе. То је открио један Србин, ког је
„Форбс“ сврстао међу најперспективније младе
ИТ стручњаке, преноси Спутњик.
Лондонска компанија „ПолиАИ“ бави се
вештачким гласовима који замењују оператере
у кол центрима, а међу клијентима су им неке
од познатих британских компанија. Идеја је да
у кол центрима на позиве одговара вештачка
интелигенција, уз помоћ машинског учења,
па се тако, на пример, може резервисати сто у
ресторану позивом на који се јавља рачунар,
а не човек. Међутим, управо на том примеру
откривено је како алгоритам може да доведе и
до мрачне стране вештачке интелигенције.
Оснивач компаније „ПолиАИ“ Никола
Мркшић, Београђанин који живи у Лондону,
прича да је током тестирања софтвера за
резервације у ресторану, на позив у ком је

речено да би гост хтео да дође„са својим српским
пријатељем“, машина изненађујуће почела грубо
да се шали, рекавши како је то могуће и да „деца
могу да уђу у ресторан“, сугеришући како су
Срби незрели. Када је у новом тесту речено да
ће гост доћи са „пољским пријатељем“, уследило
је ново изненађење - машина је поново почела
са грубим шалама, говорећи да је резервација
могућа „али да не смеју да уносе своје пиће у
ресторан“. Те грубе шале биле су изненађење
за све, јер машина није програмирана да их
користи.
Одмах затим, промењен је софтвер тако да
машина одговара без било каквих речи осим
оних који се стриктно односе на тему, односно
резервацију у ресторанима.
Мркшић каже како су такви одговори,
засновани на увредљивим стереотипима, били
изненађење и да није јасно како је машина
дошла до њих, пише Блумберг.
Могуће је да је разлог томе што је машина,

као и многе друге у индустрији вештачке
интелигенције, „тренирана“ кроз алгоритам
који проучава милионе разговора на Редиту,
популарном форуму, на коме је, као и на другим
интернет форумима, често могуће срести се са
националним и другим стереотипима и другим
примерима увредљивог говора.
Откриће овог тима стручњака указало
је на обеспокојавајући тренд у вештачкој
интелигенцији, јер се она развија са веома мало
етичког надзора. Ради се о саморегулишућој
индустрији, која, са друге стране, заузима све
већи простор у нашим животима, чиме расту
и ризици, па и онај највећи - да вештачка
интелигенција превазиђе људску, истиче
„Блумберг“.
Системи вештачке интелигенције продиру у
све више сфера. Тако су у 2021. популарни били
аутономна возила и сајбер-безбедност, где је
било највише инвестиција у сфери вештачке
интелигенције. Прогнозе су да су следећа поља
у која ће вештачка интелигенција ући аналитика
кредитирања, открића лекова и продаја и
маркетинг.
Стручњаци процењују да су трошкови
увођења алгоритама за инвеститоре веома

У НОРИЉСКУ ПОЧЕЛА ПОЛАРНА НОЋ

СВАНУЋЕ СЕ ОЧЕКУЈЕ 13. ЈАНУАРА
У Нориљску, руском граду који је један од
најсевернијих у свету, почела је поларна ноћ и трајаће
до 13. јануара 2022. године.
Предавач на једном од универзитета у том граду
Роман Мељников изјавио је за РИА Новости да ће се
Сунце појавити у том граду фактички 25. јануара, али
да је и поред тога у граду веома светло због билборда
и уличне расвете.

Навео је да је тренутно време у Нориљску добро за
подручје Арктика - 29 степени испод нуле и нема ветра.
Ове године снег је пао већ почетком новембра, пренео
је Танјуг.
Становници Нориљска на друштвеним мрежама
деле фотографије тамног неба и јако осветљених улица.
Извор: Политика

јефтини и кроз дужу употребу практично
непостојећи. Међутим, питање је колики је то
трошак за људско благостање. И ако дизајнери
софтвера не могу јасно да одговоре како ботови
за комуникацију могу да смисле увредљиве
шале, како је онда могуће поверити софтверу да
доноси животно важне одлуке?
Један од одговора је да се изгради етички
надзор над таквим системима, као што су
независне комисије које користе поједине владе
или болнице.
Поготово због тога што су истраживања
показала како у ИТ фирмама нема довољно људи
задужених за безбедност, а неке од њих развијају
системе генералне вештачке интелигенције,
која би могла да превазиђе људе у многим
когнитивним способностима.
Други одговор је да у тренутној примени,
алгоритми вештачке интелигенције морају да
буду пажљивије прављени и да користе јасне и
потврђене информације. Неки пројекти слични
томе и сада постоје, али су засновани на раду
волонтера, те је неопходно да и технолошке
компаније, биле оне мале или велике, уложе у то,
пише „Блумберг“.
Извор: Политика
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ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ДРЖАВНА СЕКРЕТАРКА МИНИСТАРСТВА ЗА ПОРОДИЦУ И ДЕМОГРАФИЈУ ПОСЕТИЛА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

РЕШАВАЊЕ ЛОШЕГ ДЕМОГРАФСКОГ
ТРЕНДА НАЈВАЖНИЈИ ЗАДАТАК
Државна секретарка Министарства за бригу о породици
и демографију, Милка Миловановић Минић, у оквиру својих
редовних активности посетила је Општину Пландиште. Државну
секретарку примио је председник Општине, Јован Репац заједно
са замеником, Душаном Ћурчићем, начелницом Општинске
управе, Александром Одавић Мак, начелницом Друштвених
делатности, Магдаленом Тошић, Татјаном Ђорђијевски, њеном
заменицом и директорицом Центра за социјални рад, Ђурђевком
Тафра.
Тема разговора била је демографска ситуација у Србији
и општини Пландиште, мере за подршку и подстицај младих
брачних парова да што раније заснују породицу, као и мере за
подизање стопе наталитета.
Председник Општине, Јован Репац, упознао је гошћу и са
сваком подршком коју Општина пружа својим становницима,
од најмлађих, новорођенчади до најстаријих суграђана. Помоћ
добијају и незапослене породиље до прве године живота њиховог
детета. Председник је такође рекао да Општина води бригу о
малишанима у вртићу, у основној школи где се ужина добија
бесплатно као и превоз за основце и средњошколце. Студенти
се материјално помажу на првој години студија на државним
факултетима, добри студенти чији је просек оцена на студијама
преко 8,5 добијају награду као и студенти мастер и докторских
студија. Настаријим суграђанима помоћ пружају геронто
домаћице а Канцеларија за смањење сиромаштва старијим
особама помаже у виду набавке огрева, куповине лекова, доделе

пакета са прехрамбеним намирницама и пакете са средствима за
хигијену.
Државна секретарка Министарства за бригу о породици
и демографију, Миловановић Минић, нагласила је да смо све
старија европска нација и да наш економски напредак зависи од
тога како ћемо и на који начин, обезбедити бољи живот грађана, и
уопште бољи живот нације.
– Оно што Општина ради на унапређењу демографских
прилика и услова за живот својих грађана је веома важно. Млади
људи треба да буду мотивисани да се у своју средину врате а
вратиће се ако знају да у тој средини имају адекватну школу,
вртић, добру здравствену заштиту и различите подстицаје. Данас,
испред Министарства бриге о породици и демографију говоримо
о најважнијем друштвеном, политичком и националном питању а
то је заустављање лошег демографског тренда. Нама је сваки пети
становник старији од 65 година, рађа се мало деце и тек је сваки
седми становник млађи од 14 година. Јасно је да је Влада потпуно
фокусирана да ове проблеме решава стратешки. Усмерили смо се
на повећање накнаде зараде за време породиљског одсуства које
не сме бити испод републичког просека. Председник Александар
Вучић најавио је три нове, значајне мере што је само увод у пакет
мера који ће бити саопштен крајем јануара следеће године. Наш
крајњи циљ и наш најважнији задатак јесте да подигнемо стопу
наталитета тако што ћемо креирати бољу, квалитетнију подршку
за породице, за младе брачне парове да их додатно мотивишемо
да што пре ступају у брачне заједнице. Нема добре наталитетне

политике без сарадње Владе Републикe Србије, Министарства
са извршном могућношћу, законодавне власти, локалних
самоуправа и наравно, медија, рекла је државна секретарка
Милка Миловановић Минић у Пландишту.
Председник Општине Пландиште, Јован Репац додао је да
Општина пуно тога чини за своје становништво.
– Општина додељује грађанима и једнократне помоћи и
залаже се да се поново покрене служба хаузмајстора, као вид
помоћи најстаријим домаћинствима. У задњем конкурсу пројекта
„За бригу о селу“ за куповину кућа на селу било је заинтересовано
5 породица од којих су 2 потписале уговор о додели кућа.
Имамо најаву да ћемо почетком 2022. године поново имати исти
конкурс. Ове године је 15 породица испунило услове и стеко
право за субвенцију замене старе за нову столарију. Јако су битни
заједнички састанци са представницима виших инстанци власти
како би имали верну слику о потребама локалних самоуправа
проблеме ради што ефикаснијег решавања наших проблема.
За сада је добро, надам се да ће бити још боље, закључио је
председник Општине Пландиште, Јован Репац.

ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Тринаеста седница Скупштине општине Пландиште одржана
је у среду, 24. новембра. На дневном реду седнице којом је
председавао Горан Доневски, председник СО Пландиште, било
је пет тачака. Одборници су прво разматрали Одлуку о трећем
ребалансу за 2021. годину. Известилац по овој тачки рекао је да
се Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину
састоји од 4 извора финасирања, од буџета, трансфера од других
нивоа власти, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година
и неутрошених средстава донације из ранијих година. Према
Трећем ребалансу буџета општине Пландиште за 2021. годину,
укупни приходи и примања су 652 милиона 98 хиљада динара
колико су и расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине.
На дневном реду 13. седнице СО Пландиште био је и Извештај о
извршењу Одлуке о буџету општина Пландиште за период јануар-

септембар 2021. године. У овом периоду, према
речима известиоца, остварен је већи суфицит
у односу на шестомесечни извештај. Укупни
приходи буџета у овом периоду износили су 430
милиона 132 хиљаде динара, односно 77,15%
од планираног износа буџета за 2021. годину.
Расходи су били у висини од 368 милиона 961
хиљада, односно 58,54% од износа планираних расхода. Суфицит
је у износу од 61миион 171 хиљаде динара.
Одборници су разматрали и изабрали нове чланове Комисије
за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини у саставу:
Светлана Лазаревић, председник, Александра Одавић Мак,
заменик председника и чланови: Милан Тркуља, Зоран Брдар,

Љубомир Стефановић, Александар Величковски, Мирјан Грбић,
Зоран Петковић, Маја Алексић и Мирослав Петровић. На седници
СО Пландиште именовани су и нови чланови локалног Савета
родитеља општине Пландиште, по три родитељи из све три школе
и три родитеља из предшколске установе „Срећно детињство“.
Седници су присуствовали и председник заменик председника
општине,Јован Репац, Душан Ћурчић и Александра Одавић Мак,
начелница Општинске управе.
Последња тачка су текућа питања.

ПЛАНДИШТЕ УЈЕДИЊЕНО У БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

ЖЕНЕ НЕ ПРЕЋУТКУЈТЕ НАСИЉЕ!

Општина Пландиште, у сарадњи са Центром за социјални
рад и Активом жена Пландиште, поводом Светског дана
борбе против насиља над женама, организовала је
едукативну кампању на тргу у Пландишту, са циљем да
се подигне свест грађана о неопходности сузбијања свих
врста насиља над женама. Организовању ове акције велику
подршку пружили су и Јован Репац, председник Општине
Пландиште, Душан Ћурчић, заменик председника Општине
Пландиште, са својим сарадницима Гораном Доневским,
Владаном Младеновићем и већницима Тањом Петровић,
Бојаном Стојановић и Мирјаном Грбићем.
“Светски дан борбе против насиља над женама је једна
од великих акција и кампања коју спроводимо на територији
Општине Пландиште са циљем да упознамо наше суграђане

да је насиље у било ком облику велики проблем сваког
модерног друштва. На овај дан желимо да пружимо посебну
подршку свим женама које су на било који начин биле
изложене насиљу, али и не само данас него и сваког дана
у току године, да им покажемо да нису саме, да не треба
да прећуткују и крију насиље. Свака жена, мајка, стуб је
породице, друштво и околина не смеју да остану имуни
на њихове вапаје за помоћ, за заштиту, за борбу за њихова
права. Ово је само један од дана у току године када желимо
да покажемо свим женама, припадницама лепшег пола, да
нису саме, да им све институције стоје на располагању и да
треба да имају поверења у правду и да траже заштиту својих
права”, изјавила је Тања Петровић, члан већа за културу
општине Пландиште.

ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ВЕЧЕ МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ“

„СВИ ЗАЈЕДНО“
Удружење грађана “Македонски бисери” из Пландишта,
у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање,
прописе, управу и националне мањине, организовало је
манифестацију под називом „Вече међунационалне толеранције“.
Под слоганом „Сви заједно“ ова манифестација окупила је
удружења грађана, културно уметничка друштва, рецитаторе,
песнике, уметничке ансамбле, са циљем да се промовишу култура,
традиција, стваралаштво и мултикултуралност.
Учесници ове манифестације која се већ четири године одржава
у Пландишту, били су представници свих националних заједница
које имају своје представнике у Савету за међунационалне
односе општине Пландиште. Игром, песмом, рецитовањем и
презентовањем народних обичаја и ношњи, присутној публици су
са једног места пренете позитивне поруке на више језика.
Мађарска национална заједница представила се музичком
бајком „Био једном један краљ“ коју су извели ученици Основне

школе „Д.Обрадовић“ из Јерменоваца у режији учитеља Чех
Јаноша и удружења „Јавно образовање“ из Јерменоваца.
Словачку националну заједницу представиле су ученице
школе ОШ“Јован Јовановић Змај“ Хајдучица које су рецитовале на
словачком и певачка група КУД-а “Братство“ из Хајдучице.
Ромску националну заједницу представило је удружење

„Романо петало“ из Пландишта који су извели обичај веридбе код
Рома уз увек атрактивне игре и рецитовањем на матерњем језику.
Румунску националну заједницу представиле су ученице
ОШ „Доситеј Обрадовић“, одељење у Барицама које су извеле
рецитал на румунском језику, а представнице удружења жена
из Барица припремиле су штанд са рукотворинама, деловима
традиционалне ношње и традиционалним закускама.
Културно уметничко друштво “Вук Караџић“ Пландиште извело
је сплет игара из Србије у кореографији Бојана Бабића, и заједно
са ученицима литерарне секције ОШ “Д.Обрадовић“ Пландиште
презентовани су неки од најлепших литерарних радова и песама
наше књижевности.
Удружење „Македонски бисери“ Пландиште представили су
македонску националну заједницу, почевчши рециталом који су,
уз помоћ својих професора припремили ученици ОШ „Доситеј
Обрадовић“ који факултативно уче македонски језик . Певачка
група Удружења представила се сплетом изворних македонских
песама а права атракција и изненађење вечери били су гости из
Гудурице, КУД “Грозд“ који је извео сплет игара из Македоније у
кореографији Зорана Димковића.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште

10 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 3. децембар 2021.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 3. децембар 2021.
„ВУЛКАН“ И„ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ РЕВОЛУЦИОНАРНО РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА НЕПЛАЋЕНОГ
И НЕПРИМЕТНОГ РАДА С КОЈИМ СУ СЕ ЖЕНЕ ПРЕДУГО СУОЧАВАЛЕ

„ЛАГУНА“ ПОЗИВА ЉУБИТЕЉЕ ПИСАНЕ РЕЧИ НА ТРАДИЦИОНАЛНУ
МАНИФЕСТАЦИЈУ

УСПОСТАВИТЕ ПОРОДИЧНУ ХАРМОНИЈУ
УЗ „ФЕР-ПЛЕЈ“ АУТОРКЕ ИВ РОДСКИ

На сајту вулкани.рс доступан је поучан и забаван
приручник Фер-плеј, који је ауторка Ив Родски
наменила свим женама, али и мушкарцима којима
је кућних послова „преко главе“. Испрва, намера
јој је била да открије начин на који би жене могле
да се изборе за више времена и простора како
би повратиле и неговале своје природне таленте
и интересовања која их чине занимљивима, али
је, након спроведеног друштвеног истраживања,
схватила да њена књига може бити корисна и
мушкарцима.
Уморна од тога да буде родитељ одговоран за
све аспекте домаћинства, Ив Родски је пописала сав
неплаћени и неприметан посао који је радила за
своју породицу, а затим је тај списак послала мужу,
инсистирајући да се ствари промене. Његов одговор
био је... у најмању руку занимљив. Тада је схватила
да препознавање проблема неједнаке расподеле
дужности у домаћинству није довољно: потребно је
пронаћи решење. Њен разум, идентитет, каријера и
брак зависили су од тога.
Решење је фер-плеј: систем за уштеду времена
и превенцију анксиозности који паровима нуди
потпуно нов начин поделе кућних обавеза. Родски
је за потребе свог истраживања интервјуисала пет
стотина жена и мушкараца из различитих сфера
друштва како би препознала универзални проблем
невидљивог рада, шта све он подразумева и како га
успешно обавити. Осмислила је карташку игру са
четири правила и сто кућних послова коју парови
треба да одиграју како би одредили распоред
задужења, од прања судова, преко помагања деци
око домаћих задатака, до спремања вечере.
„Победити“ у овој игри значи успоставити
равнотежу у кућном домаћинству, изгладити односе
с партнером и остварити право на лични простор
– издвојити време за бављење собом и властитим
интересовањима.
„Практичан, прави водич за решавање проблема
с којима се суочавају многе породице.“ – Рис
Видерспун
За све оне који желе да унапреде свој породични
живот и поново успоставе брачну хармонију, књига
Фер-плеј ауторке Ив Родски је доступна на сајту
vulkani.rs, као и у свим књижарама Вулкан.
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НАЈВЕЋА НОЋ
КЊИГЕ ДО САДА!
ПРИПРЕМИТЕ
СПИСКОВЕ!

„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 „Фер - плеј“, које ће
припасти читаоцима који најбрже пошаљу
имејл на адресу citajmokulu@gmail.com.
У броју 1352 поклањали смо књигу
Мухарема
Баздуља
„Јеванђеље
по
Јерониму“, освојиле су је Драгана Петровић
и Љубица Јокић. 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“.

Омиљена манифестација свих
љубитеља писане речи, јубиларна
25. Ноћ књиге и овог пута ће
трајати пуна три дана, од 10. до 12.
децембра 2021, на чак 63 локације
у књижарама Делфи и Лагуниним
клубовима читалаца у 33 града
у Србији и региону (Бањалука,
Бијељина,
Тузла,
Сарајево,
Градишка, Приједор, Подгорица,
Никшић), као и на сајтовима laguna.
rs и delfi.rs под покровитељством
Еуробанк Србије.
Организатори овог својеврсног
фестивала књиге су издавачка кућа
Лагуна и књижарски ланац Делфи.
Осим понуде више од 50.000
наслова, бројних хитова домаће и
светске књижевности, и ове године
припремамо фантастичне попусте
до чак 40% и сјајне поклоне!

Попусти на Лагунина издања:
за куповину једне књиге 25%,
за две књиге 30%,
за три књиге 35%,
а за четири или више књига 40%
На књиге других издавача који
су се прикључили Ноћи књиге,
страна издања и гифт асортиман
важиће попуст од чак 20%.
И ову Ноћ књиге реализујемо у
сарадњи са бројним пријатељима
манифестације: Бамби, Generali,
Haier, Bioten, Wash&Go, STR 8,
Henkel, Persil, Golden Rose, Eveline,
MCF.
Припремите спискове на време
и будите део још једне Ноћи књиге!

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (144)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ ОД КОНЦЕПТУАЛНЕ
УМЕТНОСТИ ДО КОНЦЕПТУАЛНОГ ЖИВОТА

Седимо у нашим собама последњих
бастиона заштите од пандемије и
живимо фантомски живот великих
екрана.
Концептуална
уметност
ослободила нас је прозаичне
материјалности уметничких дела,
довољно је само да замислимо
нешто, али то мора да је пре замислио
неки богомдани геније а ми да у
то верујемо - и то је уметност. Кад
немамо потпуне сопствене животе
онда гутамо све испразније огромне
порције непотребних информација
да би побегли од ионако ускраћених
сопствених живота.
Постмодерна уметност добила је

ЈЕДАН АЛИ ВРЕДАН
Јубилеј фирме прославили смо
скромно,
код куће на принудном одмору.
Зоран Ђуровић Ђурке

корону као сјајног савезника, увукла
се у све поре друштва и победила је.
Кроз неколико месеци вакцинишемо
се против заразе, али вакцина
против постмодерне испразности је
бесплатна и на изволите, крије се у
књигама поезије, звуцима озбиљне
музике и на Пајином Триптихону.

Концептуални живот моделира
концептуалне људе који одавно пију
освежавајуће пића која појачавајућу
жеђ, једу храну која не смањује
глад, живе животе у непостојећим
информацијама простора мреже у
све моћнијем сајбер азилу за наше
бунтовне душе.

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

Како је Паја пре више од века
насликао насликао слику која може
бити приказ непостојећег света
кога смо се одрекли а ту је нашим
двориштима улицама брдима?
Док смо исписивали режиране
странице историје губитиничком
способношћу
негирања
себе
заборавили смо наук Пајине грађанске
филозофије о неприкосновености и
апсолутној изузетности наших малих
живота, али то је све на свету.
Физичари су били школирани
сазнањима да се дешавања у том
квантном простору остварују само
кад то неко посматра. Да ли и
васцели свет постоји само док га ми
остварујемо у уму и ослободимо да се
окреће, ври, мења?
Сурогат животу, као лек за
пандемију, кад је наметнут јако боли
и требамо запамтити да кад све
прође опет откријемо стварност себе,
материјалност и изузетност света.
Т. Сухецки
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ПРЕДСТАВНИЦИ ВРШАЧКОГ СУБНОРА НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ 80 ГОДИНА ОД БИТКЕ НА КАДИЊАЧИ

ПОЧАСТ ХЕРОЈИМА РАДНИЧКОГ БАТАЉОНА
Рођена земљо
јеси ли знала ?
Ту је погино
батаљон цео
црвена крв је процветала
кроз снежни покров
хладан и бео !
Ноћу је и то
завејао ветар
ипак, на југу
војска корача
пао је
четрнаести километар
ал никад неће
Кадињача !
Ови стихови песника Славка Вукосављевића
обележили су херојски јубилеј 80 година Битке
на Кадињачи, на којој су, бранећи одступницу
Врховном штабу, партизанским јединицама
и рањеницима, погинули Ужичани, радници,
занатлије, у сукобу са надмоћном окупационом
армадм нацистичке Немачке, која је у својој првој,
великој фанзиви, насрнула на Ужичку Републику,
једину слободну територију у окупираној Европи
1941. године.
Битка се одиграла 29. новембра 1941. на брду
Кадињача, 14 километара од Ужица према Бајиној
Башти...
У наређењу Јосипа Броза Тита стајало је да се
на Кадињачи пружи што дужи отпор, а потом да се
борци повуку у правцу Кремана. Није се дало.
Радничким батаљоном командовао је Андрија
Ђуровић. Придодата је и Посавска чета. Батаљон
је бројао 342 бораца, наоружаних једним топом,
којим је руковао Радивоје Јовановић Брадоња,
са два пушкомитраљеза и пушкама, запосели

су превој Кадињача, очекујући напад немачке
пешадије. На њих се, међутим, сручила тенковска
сила и три хиљаде одлично наоружаних и обучених
војика Вермахта, који су надирали из правца Бајине
Баште. Битка је трајала читав дан. Довољно да
главнина партизанских снага и Врховни штаб пређу
на безбедну територију у Санџак, али са трагичном
погибијом. Ова епска битка и страдање оставили су
дубок траг у сећању за нама, освојену слободу.
Свечаност је приређена на спомен комплексу
Кадињача, 29.11.21. под покровитељством Владе
Републике Србије.
Присутнима
се
емотивно
обратила
Градоначелница
Ужица,
Јелена
Раковић
Радивојевић, евоцирајући успомену на страдале
борце, ужичке слободаре из Радничког батаљона.
У име СУБНОР Србије, годорио је председник,
Генерал Мајор, Видосав Ковачевић, истакавши
значај јубилеја 80 година Устанка народа Србије
против фашизма, улогу Комунистичке партије
Југославије у покретању борбе за слободу у
поробљеој Европи и храбрости устаника да се
жртвују за слободу, као највећу цивилизацијску
тековину, да победе и сврстају Србију на стану
праведника.”Народно ослободилачка борба и
победа нашег народа и та борбе, је једина истина
о борби против фашизма у Југославији и Србији
и није се водио никакав грађански рат, већ само
Народно ослоболички !” Завршио је обраћање
генерал Ковачевић.
Министарка за рад, запошљавање, социјална
и борачка питања, Дарија Кисић Тепавчевић
говорила је о борби српског народа за слободу,
епском страдању на Кадињачи и обавези сећања
и чувања успомене као залог поштовања зарад
будућности.
Спомен-обележје на овом брду, камена
пирамида висока 11 метара над костурницом,
подигнуто је 1952. године. Крајем седамдесетих
овде је направљен меморијални спомен-комплекс
на површини од 15 хектара, подељен на три
целине: Амфитеатар Ужичка Република, Алеја

Радничког батаљона и Плато слободе. Открио га
је председник СФРЈ Јосип Броз Тито 23. септембра
1979, у присуству (како су новине тада известиле)
око 100.000 људи. Од тада, па и данас, велики број
домаћих и страних посетилаца походи Кадињачу и
ово спомен-обележје.
Кадињачу су овом приликом походиили и
потомци корушких партизана из Аустрије и
потомци партизана из Словеније.
Чланови СУБНОР, из Вршца, заједно са свим
делегацијама, поожили су венац и поклонили се
сенима вечних и приметно били најмасовније
присутно удружење.
Драгољуб Ђорђевић
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НАМИРНИЦЕ:
- 500 г димљеног лососа
- 500 г ситног младог сира
- 3 шаргарепе из туршије
- 3 средња кисела краставца
- 1 веза влашца
- 1 шољица очишћеног нара
- листови чедар сира

ТЕРИН СА
ЛОСОСОМ

НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА: Исећи краставце и шаргарепу
на ситне коцкице и добро их оцедити. Исецкати влашац.
Ставити у блендер поврће и сир и уситнити да се
добије компактна смеса. Умешати бобице нара. Дубљи
правоугаони калуп обложити фолијом, поставити режњеве
димљеног лососа па преко изручити смесу са сиром.
Добро поравнати и прекрити листовима чедар сира.
Оставити на хладном преко ноћи. Пре служења, окренути
калуп и изручити на тацну терин од лососа. Фолија се ставља
да би се терин лакше извадио из калупа.

НАМИРНИЦЕ:
-2 дл млека
-1 дл воде
- 50 мл уља
- 3 јаја
- пола пакетића квасца
- 1 кашичица шећера
- 1 кашичица соли
- 200 г бундеве
- 750 г брашна
- 100 г путера

ПОГАЧА СА
БУНДЕВОМ

ПРИПРЕМА: Умутити 2 јаја и 1 беланце, шећер и уље. Додати растопљен квасац
у млеку и води, а затим и 600 г брашна и со, па замесити тесто. Оставити да надође. Скувану
и оцеђену бундеву испасирати у мултипрактику. Када тесто надође, одвојити 1/3 и замесити
са пиреом од бундеве, додати још 150 г брашна да се тесто не лепи. Бело тесто поделити
на 4 дела, сваки развити у правоугаоник, а 3 премазати путером. Жуто тесто од бундеве
поделити на 2 дела, оба развити у правоугаоник и премазати путером. Ређати, један преко
другог: 2 бела, 1 жути, 1 бели, 1 жути и завршити белим који није премазан.
Тако наслагано развући у правоугаоник, премазати путером, уролати и сећи на дебље
колутове. Ређати у припремљен плех, премазати жуманцем и оставити да још надође. Пећи
10 минута на 250оЦ, па смањити на 220 оЦ и пећи још 20 минута, да порумени.

СВИЊЕТИНА СА
ВИШЊАМА

НАМИРНИЦЕ:
- 500 г Матијевић
свињског бута
- 100 г вишања
- 60 г путера
- 2 кашичице зачина Ц
- 1 кашика маслиновог
уља
- 50 мл воде
- 2 кашике шећера
- 1 кашика џема од
вишања

СЛАВСКА ОКРУГЛА ПИТА

ПРИПРЕМА: Одмрзнути очишћене вишње и
са шећером их кратко прокувати. Оставити да се охладе,
па процедити и сачувати течност. Матијевић свињски бут
посути зачином Ц, ставити у науљену посуду, покрити
фолијом и испећи у претходно загрејаној рерни. Десетак
минута пред крај печења скинути фолију да месо лепо
порумени. Извадити месо и држати на топлом, а сок који је
пустило током печења сачувати. У тигањ сипати мало сока
од печења, додати сок од вишања, џем и лагано прокувати.
Умешати исецкани путер и, на крају, додати вишње. Месо
исећи и служити са преливом од вишања.

- 250 г димљеног качкаваља
- 1 тиквица
- 250 г шаргарепе
- 1 главица црвеног лука
- 2 паприке
- 3 јаја
- 50г Матијевић панцете
- 1 кашика ренданог
пармезана
- прстохват босиљка
- прстохват мирођије
- 2 кашике презли
- мало путера и брашна
- со,млевени бибер
Тесто: l 225 г меког брашна
прстохват соли l 125 г
сецканог l хладног путера l
1 умућено јаје

НАМИРНИЦЕ:
500 г Матијевић
пилећих прса
- уље
Маринада:
- 3 кашике маслиновог
уља
- 1 кашика лимуновог
сока
- пола кашичице
рузмарина
- 2 кашичице сенфа
- 2 чена белог лука бибер
- 1 кашичица зачина Ц

ПРИПРЕМА: Брашно, со и хладан путер
рукама умешати у мрвичасту смесу. Додати кашику
ледене воде и умућено јаје и замесити глатко тесто.
Завити у провидну фолију, оставити да одстоји у
фрижидеру пола сата, па растањити. Калуп подмазати
путером, посути брашном, па прстима утиснути тесто.
Ставити у фрижидер. Шаргарепу и тиквицу крупно
нарендати, црвени лук исецкати, а паприку исећи на
коцкице и све помешати. Матијевић панцету исећи
на коцкице. У умућена јаја додати пармезан, босиљак
и мирођију, Помешати са поврћем и побиберити и
посолити. Тесто посути презлама, па ређати Матијевић
панцету, нарендани димљени качкаваљ и мешавину
поврћа и јаја. Поравнати кашиком и пећи око 45 минута
у претходно загрејаној рерни на 200°Ц.

ПИЛЕЋА ПРСА
СА НАРОМ

Додатак:
-1 паприка
- 1 мала тиквица
- 1 мали плави патлиџан
- 1 очишћен нар

ПРИПРЕМА: Матијевић пилећа прса опрати и осушити папирним
убрусом. У мањој посуди помешати маслиново уље, лимунов сок, рузмарин,
сенф, уситњени бели лук, бибер и зачин Ц. Маринадом премазати пилетину и
оставити мало да одстоји. Маринирано месо кратко пропећи у тигању са свих
страна, а затим ставити у рерну. Пећи у плеху на претходно исеченом поврћу
и покривено алуминијумском фолијом на 180°Ц, око сат времена. Током
печења повремено подливати с мало воде. Пред крај, скинути фолију да се
запече, а пре служења посути очишћеним наром.

НАМИРНИЦЕ:
Кора:
- 6 беланаца
- 5 кашика шећера
- 5 кашика брашна
- 4 кашике млевених
лешника
- пар капи екстракта
ваниле
- пола прашка за пециво
Прелив:
- 1,5 дл вруцег млека
Фил:
- 6 жуманаца
- 4 дл млека
- 120 г ситно млевених
лешника
- 130 г чоколаде
- 120 г шећера
- 1 ванилин шећер
- 2 кесице желатина
- 500 мл павлаке за шлаг
Декорација:
- млевени лешници

ТОРТА СА
ЛЕШНИЦИМА

ПРИПРЕМА: Беланца умутити у чврст снег, па
им додати шећер и екстракт ваниле. Помешати брашно са
лешницима и прашком за пециво, па лагано мешајући
додати беланцима. Смесу излити у калуп пречника 26
цми пеци на 180°Ц, око 10 минута. Врућу кору прелити
врелим млеком.
Фил: Жуманца помешати с обе врсте шећера и мало
млека. Остатак млека
ставити да прокљуца. Желатин прелити са 8 кашика
хладне воде и оставити да набубри. Кад млеко прокључа,
смањити ватру, па лагано мешајући сипати смесу од
жуманаца. Кувати још 2 минута на лаганој ватри. У врелу
смесу додати исецкану чоколаду, па кад се растопи додати
желатин. Добро умутити миксером. Павлаку умутити у шлаг
и сјединити с филом. Лагано умешати млевене лешнике.
Охлађен фил истрести на кору (уоквирену обручем)
и ставити у фрижидер да се стегне. Са стегнуте торте
уклонити обруч и обложити млевеним лешницима.
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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

ȘCOALA GENERALĂ „SFÂNTUL SAVA” DIN JITIȘTE A
PRIMIT CALCULATOARE

CREDINCIOȘII PAROHIEI ORTODOXE DIN ZRENIANIN ȘI-AU PRĂZNUIT

Dotarea cabinetelor
IT care vor îmbunătăți
activitatea
C
aravana programului
„Împreună pentru comunități” a vizitat marți, 19
octombrie, Școala Generală „Sfântul Sava” din Jitişte,
căreia compania NIS – Industria Petrolieră din Serbia – a donat fonduri în valoare de aproape 1,2 milioane de dinari pentru dotarea
cabinetelor informatice, în
cadrul programului cu acelaşi nume.
Datorită fondurilor furnizate, şcoala a primit 23 de
calculatoare cu echipamente, care vor îmbunătăți activitatea elevilor şi a profesorilor în domeniul tehnologiilor moderne. Cu această ocazie, Mitar Vučurević,
primarul comunei Jitişte, a
mulțumit companiei NIS
pentru sprijinul acordat şi
a subliniat importanța cooperării pe termen lung pe
care comuna Jitişte şi compania NIS o implementează

în cadrul programului „Împreună pentru comunități”.
„Din anul 2012, compania NIS a fost sponsorul
multor acțiuni umanitare
pe teritoriul comunei Jitişte prin programul ,,Împreună pentru comunități”. Anul
acesta, la fel ca şi anul trecut, patru milioane de dinari vor fi investiți prin două
proiecte în care Școala primară „Milos Crnjanski” va fi
ajutată cu iluminatul public,
adică iluminatul cu LED, care va contribui la eficiența
energetică. A doua investiție va fi în Instituția preşcolară „Desanka Maksimović”,
unde vor fi amenajate fațada
şi exteriorul clădirii. Mulțumesc Companiei NIS care a
recunoscut necesitatea de a
ajuta instituțiile de învățământ şi pentru tot ceea ce
face pentru cetățenii comunei Jitişte”, a spus Vučurević.
F.RAȘA

»Înmânarea calculatoarelor la școla din Jitiște
SĂRBĂTOAREA DE HALLOWEEN, SĂRBĂTOARE
CUNOSCUTĂ ÎN TOATĂ LUMEA

Dovleci scobiți, un
obicei reprezentativ
de Halloween
H
alloween este o sărbătoare foarte populară în
ţările cu o cultură majoritară anglo-saxonă, mai ales în
Statele Unite ale Americii şi
Marea Britanie. Este celebrată în seara de 31 octombrie, seară în care mai ales
copiii se îmbracă în haine
de vrăjitoare, stafii, schelete, vampiri şi alte creaturi înspăimântătoare. Ei merg din
casă în casă şi spun „Trick
or Treat” sau traducerea românească „Ne daţi ori nu ne
daţi”. Locuitorii caselor vizitate le oferă copiilor dulciuri
şi fructe, uneori chiar şi bani.
Colindătorii le mulţumesc şi
pleacă mai departe. Dar nu
toţi oamenii sunt foarte darnici şi unii le închid, pur şi
simplu, uşa în nas sau nici
măcar nu le răspund copiilor. Aceştia sunt însă aspru
pedepsiţi şi se aruncă tot felul de fructe stricate sau ouă
clocite în casele cu stăpâni
prea zgârciţi.
Simbolul sărbătorii este
dovleacul curăţat de conţinut şi luminat cu o lumânare aprinsă în interior. Se
mai vând, cu această ocazie,
şi alte obiecte ca reprezentative ca: lumânări în for-

mă de vrăjitoare, vampir sau
schelet, măşti sau costume.
Sărbătoare de Halloween, nu respectă întocmai tradițiile originale,
Halloween-ul este un prilej de joacă şi carnaval. În
preajma zilei de Halloween acestei sărbători se pregătesc măşti, costumații se
pregătesc tot felul de plăcinte cu dovleac sau preparate îndrăznețe şi înfricoşătoare. Nu cunoaştem cu
adevărat semnificația sărbătorii de Halloween, dar se
bucură de orice motiv care
aduce pilejul de a sărbători.
Copiii, sunt puşi la treabă să
scobească dovleci, se costumează şi merg la colindat,
din casă în casă, gazdele fiind obligate să îi primească şi să le dea bomboane.
Sărbătoarea Halloween-ului a început să devină
populară şi în alte tării de
câţiva ani. Copiii nu merg la
colindat, dar se organizează
tot felul de petreceri la care
tinerii se îmbracă în diferite costume înfricoşătoare,
ascultă muzică şi dansează,
manâncă gustări şi beau sucuri şi, în general, se distrează foarte bine.
M. V.

Hramul Parohiei „Sfânta
Cuvioasa Parascheva”
S

ărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva care se celebrează pe 14 octombrie pentru
credincioşii din parohia Zrenianin este un prilej întâlnire,
fiind sărbătorită în fiecare an.
Parohia Ortodoxă Română din
Zrenianin s-a înființat în anul
2010. în fața Consiliului parohial a fost ales ca preşedinte, Marcel Besu din Zrenianin.
Românii ce trăiesc în Zrenianin, anul acesta s-au adunat la Biserica ortodoxă română din Iancaid, în cadrul căreia
sa săvârşit slujba religioasă, şi
rugăciunea, „slujba de tăiere a
colacului”. Liturghia de hram,
slujba de sfinţire a apei şi binecuvântarea prinoaselor pregătite de familia Irinel şi Carmen Secoşan din Zrenianin, naşii Parohiei, s-a ţinut în Biserica Ortodoxă Română din Iancaid, aceasta fiind săvârțită de
către Părintele Protopop de Toracul Mare, Gabriel Bandu, ad-

ministrator al Parohiei Zrenianin, însoţit de doi preoţi: Stavrofor Iconom Emanuel Mojic,
paroh de Toracul Mic, Stavrofor
Iconom Cristian Popi, paroh de
Toracul Mare.
Pentru parohia Zrenianin,
a românilor din oraşul de pe
Bega este ziua în care se prăznuieşte Sfânta Cuvioasă Pa-

rascheva, este ziua bisericii,
la care credincioşi o sărbătoreasc prin participarea la slujbă. Hramul Parohiei Zrenianin, a adunat duminică, 10 octombrie, un număr însemnat
de enoriaşi care au asistat la
slujba religioasă.
După otpustul slujbei, pr.
prot. Gabriel Bandu, a mulţu-

»Slujba de sfinţire și binecuvântarea prinoaselor

mit celor prezenți şi a vorbit
despre sărbătorirea hramului,
precum şi despre Sfânta Cuvioasa Parascheva. Ca o ştafetă ce
trebuie dusă mai departe, familia Dan şi Marinica Mata a preluat grijile organizării hramului
de anul viitor.
Sfanta Cuvioasa Parascheva
este considerată, protectoarea
fecioarelor, a mamelor şi calugărițelor, ea are un character,
familial. La vârsta de 27 de ani,
Sfânta Cuvioasă Parascheva care s-a stins din viaţă la această
dată a anului 1050, şi-a dat sufletul în mainile Domnului Iisus Hristos, plină fiind de toată sfinţenia. Credincioşii din
Kalikratia au îngropat sfântul
ei trup în pămant, nu departe
de malul mării.Puţin mai târziu, trupul a fost luat de preoți
şi săteni si l-au dus în biserica
cu hramul Sfinţii Apostoli, din
satul ei, Epivat.
Un număr mare de biserici
ortodoxe şi parohii româneşti,
din întreaga lume, au drept
ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, printer care este
şi parohie din Banatul sârbesc,
din Zrenianin în care se prăznuieşte Sfânta Cuvioasă Parascheva.
M. V.

CONCURS DE POEZII ,,FEERIE DE TOAMNĂ” ȚINUT ON-LINE

Descoperirea și promovarea tinerilor iubitori de poezie
C
asa de Presă şi Editură ,,Libertatea” în colaborare cu Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române, a organizat Concurs on-line de poezii ,,Feerie de
toamnă”.Everimentul s-a desfățurat şi realizat on-line în perioada 15-31 octombrie, la care au
participat elevi din clasele V-XII,
studenţi şi adulţi. Scopul concursului este formarea deprinderii copiilor de a memora, reproduce voluntar şi logic poezia.
Organizatorii şi-au propuns
să descopere şi să promoveze pe
talentații iubitori de poezie şi
să stimuleze creativitatea privind interpretarea, să contribuie la dezvoltarea capacităţii
de exprimare în limba maternă,
precum şi la creşterea gradului
de implicare al elevilor în activități culturale şi de dezvolta-

re personală. Înregistrările au
fost postate în mediul on-line
pe pagina săptămânalului ,,Libertatea”. Concursul avea şi un
regulament printer care:
• Memorarea unei poezii a unui
autor roman;
• Realizarea unei înregistrări video cu recitarea poeziei memorate.
La competiți au participat
elevi din clasele V-XII, studenţi
şi adulţi care la începutul înregistrării s-au prezentat, numele şi prenumele, clasa, numele
şcolii, titlul poeziei şi autorul. A
fost interzis citirea sau alte metode ajutătoare, cu cel mai bun
sunet, fără modificări, opriri.
Juriul a fost format din prof.
dr. Eufrozina Greoneanţ, prof.
dr. Mărioara Sfera şi jurnalista
Adriana Petroi.

Câștigătorii concursului on-line de poezii „Feerie de toamnă”
Categoria elevi clasele V-VIII:
• Locul I - Sofia Mohan, elevă în clasa a VI-a a Școlii Elementare „3
Octombrie” din Sân-Mihai.
• Locul II - Nadia Cojocari, elevă în clasa a V-a a Școlii Elementare
„3 Octombrie” din Sân-Mihai.
• Locul III - Laura Maria Ocolișan, elevă în clasa a VI-a a Școlii
Generale „George Coșbuc” din Torac.
Categoria adulți:
• Locul I - Dorinel Ocolișan
• Locul II - Tatiana Petrică
Câștigătorii concursului ca premi vor primi diplome şi cărţi.

Jurizarea sa desfăşurat în
perioda 25 şi 30 octombrie,
iar anunţarea câştigătorilor, în
funcţie de evoluția şi de măsurile restrictive adoptate în

vederea prevenirii şi limitării
răspândirii pandemiei de Covid-19, sa postat pe pagina de facebook al săptămânalului ,,LiM. V.
bertatea”.
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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.
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
са свом инфраструктуром. Тел.
064/6859415 и 064/2805881.
Хитно на продају стан 57м²+
10 м² у центру, стара градња. Тел.
064/2355436
Продајем стан 59 м² на одличној
локацији. Тел. 069/3545058
Продаје се плац у Првомајској
улици (иза психијатрије) вода,
Број

1354

струје, плин. Тел. 065/88349000.
Продајем плац 13,46 ари,
грађевинска зона„Белуца“ Павлиш
(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812
Викендица (спратна) у Козлуку,
са (радним) базеном, реновирана
и
укњижена,
струја,
вода,
канализација, 48.000 €. Тел. 831134.
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 за
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.
На продају двособан 64м² стан
на Војничком тргу, једнособан
стан 45 м². Тел. 064/2355436
Продајем једнособан стан код
дома пензионера 3. спрат 45 м²
цена 33.000 еура. Тел. 063/1077271
Продајем стан 70 м² са
двориштем 15х15 м, у лепом делу
града (паркет , цг, аларм) није
дворишни стан! Тел. 061/6509999.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
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
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.

Издајем гаражу у граду између
Дворске улице и Позоришта.
Месечно 25 евра. Тел.064/5152245
Запосленој девојци издајем
собу, купатило, чајну кухињу,
засебан улаз, клима, веш машина,
грејање плин. Тел. 060/3603311,
060/7401210 и 013/401210

РАЗНО
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

дрва, шут, ризлу и избацивање
непотребних ствари. Тел. 064/4124994.
Купујем
пластеник
мање
површине до 60 м². Тел. 066/411-496.
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,

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
и бојлера. Тел. 063/482418 и 013/861419
Плинске пећи и плински бојлери
на продају, исправно, гаранција. 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
На продају круњач и прекрупач
Пољострој,
дизел
мотор
Ломбардини 12 кс нов. Тел. 063/308331.
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

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 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
очувану
кухињу
(судопера, радни и висећи делови),
Горење бојлер 80 л и Тики бојлер
16л. 064/8582495
Продајем електрично ћебе
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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 реда- комплетна
опрема, тракторска приколица три
тоне и ауто приколица и прскалица
од 400л и друга опрема у Јабланци.
Тел. 013/885-019
На продају угаона гарнитура за
спавање. Повољно.Тел. 064/2805881

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. 060/843-5097
Продајем предратни круњач
кукуруза (у добром стању) Тел.
060/8435097
Продајем луковице лала и

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.
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. 063/8012554
На продају угаона клупа за
кухиљу.Тел. 064/4741738

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
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
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.
Дајем часове
енглеског
основцима, вршим услугу уноса
текста,
коректуре,
лектуре,
прелома, дизајна, штампа свих

врста, професионално. Повољно.
Тел. 069/626699 и 013/835-129.
На продају 2 пони бицикла
у возном стању, очувандечји
креветац са душеком, упутством и
кључем за демонтажу и монтажу.
Тел. 013/806527
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.
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.
013/2839461
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.
Продајем на велико 5 литара и
више одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579100
Продајем
машину за веш,
храстову витрину, сто и столице,
кухињу од два метра и 70 цм,
телевизор са сточићем и патуљасте
зечеве. Тел. 060/0114958.
Продајем писаћи сто и тренажер
за ноге цена 4.000 по комаду. Тел.
064/9174777
Подајем
велику
празну
гробницу са 6 места без споменика
на Православном гробљу уз
Павлишки пут , пренос власништва
тестаментом . Тел. 066/8076207.
Продајем Opel Corsu E 1.0 турбо,
бензинац, 66 кw/90кс, 2015. годиште,
урађен велики сервис, беспрекорна,
панорама кров, највиши пакет
опреме. Тел. 065/3184084.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Дана 28. новембра 2021. године
навршило се једанаест тужних
година од када није са нама наш
најдражи отац, деда и брат

ЖИВОРАД ЉУБИЧИЋ
Једино је вечна и моћна љубав јер
побеђује смрт и заборав. Увек ћеш
бити у нашим срцима и мислима.
Твоји: ћерка Катарина, зет
Зоран, унук Стефан, сестра Вера
са породицом, братаница Милена
са породицом и шурак Живко са
породицом
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 1. БРОЈ 12, 22.
ДЕЦЕМБАР 1975.

ГОСТИМА ПРЕГРШТ ПОХВАЛА
Музичка омладина наше општине је своју осму
годишњицу постојања и рада обележила пригодним
програмом. Овом приликом гости младих Вршчана били
су чланови омладинског и пионирског оркестра Друштва
пријатеља музике из Кањиже, који су почетком овог
месеца одржали концерт у сали Народног позоришта
“Стерија” . И поред тога што је омладински оркестар из
Кањиже познат као један од најбољих у земљи (добитник
је низа значајних признања), морамо признати да је својим
извођачким квалитетима премашио сва очекивања.
Млади музичари су заиста мајсторски припремили и
извели програм. Вршачка публика је одушевљена сваким
комадом који је био те вечери изведен. Само изузетни
музичари (имајући у виду музичко дело и аранжман) у
стању су да својом интерпретацијом дочарају звук читавог

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 (16)

ВИНОГРАДАРСТВО УГАРСКЕ У ЦЕЛОМ СВОМ ОБИМУ
ИЛИ
ПОТПУНИ ОПИС СВИХ ЧУВЕНИХ ВИНОГОРЈА
УГАРСКОГ КРАЉЕВСТВА У СТАТИСТИЧКОМТОПОГРАФСКОМ И ЕКОНОМСКОМ ПОГЛЕДУ
симфонијског оркестра или звуковно богатство оргуља.
Солисти оркестра су такође показали своје мајсторство.
Успешном наступу младих музичара из Кањиже допринела
је у великој мери спретна диригентска рука Пирошке
Лошонци, која је стрпљивим радом постигла богато и
ненаметљиво музицирање читавог оркестра.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 1. БРОЈ 12, 22.
ДЕЦЕМБАР 1975.

СРЕДИШТАНИ ОДЛИЧНИ
СТРЕЛЦИ
Прошлог месеца је у оквиру Спортске олимпијаде
школске омладине Војводине, у Вршцу одржано зонско
такмичење основних школа у стрељаштву. Велики успех
међу екипама из Иланџе, Банатског Карловца, Јарковца,
Боке, Беле Цркве, и других места постигли су ученици и
ученице Основне Школе „Бранко Радичевић” из Великог
Средишта. Њима је у мушкој конкуренцији припало друго
место, док су девојчице освојиле ласкаву титулу најбољих.
У појединачној конкуренцији највише кругова постигла је
Љиљана Стојановић из Великог Средишта. Првопласиране
екипе и појединци учествовали су средином месеца
на покрајинском такмичењу, где су Средиштани опет
постигли запажене успехе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ОД ФРАНЦА ШАМСА

Превео Александар Бобик
Делимично су за то криви не
баш сјајни имовински положај
становника, којима је тешко и скупо
да изграде нове скупе подруме, а
делом и због тога што ослањајући
се скоро искључиво на ову грану,
они су принуђени да већ у првој
години продају своје винске
производе, те им нису потребни
бољи подруми, али што ће ускоро
бити нужно и потребно јер већ од
1816. године бечки вински трговци
долазе у Белу Цркву и купују вина,
а онда би Белоцрквани и Вршчани
могли своја црна вина боље да
вреднују уколико би их сачували
у добрим подрумима, где би она
добијала на квалитету. Сигурно је
да су лоши подруми узрок честих,
оправданих жалби на банатска
црна вина, јер штетан утицај
температуре чини их болешљивим
у раној младости. Ова црна вина
сигурно имају природна својства
да се држе и да се оплемењују у
најукуснији нектар, јер сам у Белој
Цркви пробао флаширана црна
вина, разних годишта која су у свим
погледима била непревазиђена, а
ретко се и у хотелима главног града
могу наћи слична. Истина је да
Белоцрквани као и многи власници
винограда у Вршцу имају у
соковима својих лоза благо које би
их под бољим условима смештаја у
подрумима и након индустријске
обраде, ускоро претворило у
богате људе. Квалитет њиховог
такорећи сигурног Бахусовог
богатства потпомогнутог климом,
није мали.
О Вршчанима сам већ говорио,
о Белоцркванима могу да кажем да
на својој територији и на осталим
граничарским местима производе
100.000 ведра (54.300 хл) вина, од
чега добро прибрежје даје 20 ведра
по јутру, а равнији терени дају 40
и више ведра по јутру. Од тога -

слатка планинска црна вина 6.000
ведра (3258 хл); - црна, неслатка
планинска вина 10.000 ведра
(5430 хл); црна, добра средња
вина 10.000 ведра; бела планинска
вина 20.000 ведра (10.860 хл); бела,
мека средња вина 54.000 ведра
(29.322 хл).Да су црна, слатка вина
одлична и биће још и боља, долази
до тога што се не издвајају суварци,
него се такво зрно, макар колико
често заједно прерађује са свежим
зрнима.
Пошто је дозвољен увоз
вина у Белу Цркву, то користе
овдашњи грађани и шпекуланти,

откупљујући од сељака - граничара
из околине њихово грожђе и масту,
које ови довозе у град, услед чега
се годишње смешта у подруме
више од 150.000 ведра (81.450 хл).
Продајна цена белоцркванских
вина у ранијим годинама, када
се мало купаца са стране овде
појављивало, била је веома ниска
и једва да је достигла више од 3 до
4 форинти по ведру. Али од када
је више трговаца пронашло овај

диван земљани кутак, цене не расту
упадљиво али ипак константно
сваке године на више, тако да су
прошле јесени 1832. године, када
су у целој земљи забележене
скромне бербе, ведро плаћало од
8 до 10 форинти. Уосталом цене
слатких вина су за 4 до 5 форинти
веће од других. Производе се
понекад црна и бела вина највишег
квалитета чију производњу није
препоручљиво
повећавати
у
тој мери да постану трговачки
артикал, јер издвајањем суварка за
производњу тих вина, остала вина
би била слабија, тек кад сада опште
депресионираних цена таквих
вина, негативне последице не би
се могле избећи.
Према овде нижим ценама вина
него у другим деловима земље,
тако је и у погледу продајне цене
винограда. Једно овдашње јутро
винограда рачунато по 1600
кв хвати, стаје од 1000 до 1200
форинти а слична површина у
равници од 400 до 500 форинти.
Сходно постојећим законима
о војној граници ни у војним
комунама не плаћа се десетак
(порез). Уосталом овде су наднице,
због помањкања радне снаге, више
него што би се могло очекивати,
јер она износи од 36 до 50 крајцара,
уз храну, вино и ракију.
Поред
белоцркванских
винограда још неколико места
војне границе заслужују да се
спомену, а међу њима првенствено
се истичу топлички, супанички
и свинички виногради. Поред
ових, позната су и славна вина
из Мехадије, Оршаве и Горње
Клисуре. Сва ова пића када одстоје,
слична су рајнским винима а боље
је на пример топличко вино него
тридесетогодишње аустријско, а
истиче се још и по снази и укусу.
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КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 11. КОЛО

ВРШАЦ У ДРАМАТИЧНОМ МЕЧУ САВЛАДАО ОКК БЕОГРАД И ПРЕКИНУО МИНИ СЕРИЈУ ПОРАЗА

Вршац - ОКК Београд
Динамик - Колубара		
Тамиш - Војводина		
Слобода - Раднички		
Дунав - Слога		
Златибор - Младост		
Металац - Здравље 		
Слодес - ОКК Нови Пазар

ДИМИЋЕВ ДРАМСКИ РАСПЛЕТ

ВРШАЦ – ОКК БЕОГРАД 109:108 (28:29, 30:19, 22:24,
12:29, 17:16)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 300, судије:
Јевтовић, Пешић, Влаховић.
ВРШАЦ: Радовановић, Дукић, Л. Јовановић 4, С.
Јовановић 23 (5 ск, 6 ас), Агоч 6, Илић 7, Јурчек 15 (5 ск,
6 ас), Васиљевић 26 (12 ск), Димић 17, Јековић 8 (6 ск, 4
ас), Тејић, Мајсторовић.
ОКК БЕОГРАД: Пауновић 10 (5 ас), Стевановић,
Кобзисти 25 (10 ск), Милутиновић 3, Митровић 19 (5
ск, 10 ас), Ковачевић 18 (7 ск), Вукадиновић, Сладоје,
Брекић 3, Вучуровић, Мушикић 30 (10 ск).
Одлична представа у Миленијуму завршила се пет минута
после регуларног тока, Вршчани су се заслужено радовали, а
иста констатација била би изречена и да су бодови отишли за
Београд. Изабраници тренера Владимира Ђокића награђени
су за фанатичну борбеност, за бацање по паркету, за храброст
у финишу а после првих 20 минута чинило се да им се смеши
тријумф без превише узбуђења. У финишу друге четвртине
одлични Слободан Јовановић имао је свој шутерски шоу,
забележио је 8 узастопних поена (две тројке и вешт улаз под
таблу), успео да обезбеди свом тиму двоцифрену предност
на полувремену (58:48) и одбије озбиљан налет Београђана
који су претходно тројкама Кобзистија и Мушикића смањили
на само два поена заостатка (48:46). У трећем периоду гости
су припретили, на три минута пре краја периода преокренули
су резултат, (68:67), али је онда уследила тројка Васиљевића и
серија Вршца 11:2 за предност од 8 поена (80:72) уочи последње
четвртине. У последњем периоду доминирали су гости. Успели

су да надокнаде заостатак и изборе продужетак. У додатних
пет минута ОКК Београд је ушао концентрисаније, повео са 4
поена предности, али је Вршац имао одговор, тројке Димића
и Јековића, и за вођство и за самопоуздање, али се трилинг
гостију Митровић, Мушикић, Кобзисти није предавао. На крају
све се свело на једну лопту. Уследила је магија Димића, чудесан
дриблинг и улаз за три поена предности (107:104). Испоставило
се да је у пенал завршници која је уследила то било довољно за
тријумф.
Б. Ј.

1.Слобода
2.Динамик
3.Војводина
4.Слога 		
5.СПД Раднички
6.Златибор
7.ОКК Београд
8.Младост
9.Металац
10.Вршац
11.Здравље Лесковац
12.ОКК Нови Пазар
13.Дунав 		
14.Колубара ЛА 2003
15.Тамиш
16.Слодес СоццерБет

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

109 : 108
80 : 59
75 : 77
82 : 73
75 : 84
89 : 75
76 : 73
71 : 75

7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
2

4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
9

18
18
18
18
18
17
17
17
17
16
16
16
15
15
15
13

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 9. КОЛО
ВРШЧАНКЕ ЛАКО ИЗАШЛЕ НА КРАЈ СА ЗРЕЊАНИНКАМА

НОВА ПЕСМА У МИЛЕНИЈУМУ

ВРШАЦ – ПРОЛЕТЕР 023 97:63 (25:14, 25:18, 19:20,
28:11)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 100, судије:
Орешковић, Марчетић, Табашевић.
ВРШАЦ: Вукосављевић 11 (9 ас), Марјановић 10 (6
ас), Стојић 14 (9 ас. 4 укр), Репац, Станаћев 5, Јовановић,
Михајловић, Милетић 16, Цера, Селаковић 22 (10 ск, 5
ас), Зорић 10 (8 ск), Јованчевић 9 (6 ск).
ПРОЛЕТЕР 023: Радовић 1, Ламбић 9 (4 ск, 4 ас, 8 изг),
Цукић, Мршић 13, Муратовић 13 (4 ск), Шаиновић,
Боснић 11 (7 ск), Бајин, Михајловић 7 (8 ск), Пилиповић,
Шкундрић 9 (7 изг), Ратковић.
Вршчанке су лако и убедљиво дошле до трећег првенственог
тријумфа надигравши ривала из Зрењанина у свим елементима
игре. Већ после првог полувремена када је тим тренера
Мирослава Кањевца остварио предност од 18 поена тазлике
(50:32) била је јасна разлика у квалитету тимова. Вршац је
имао расположену Селаковићеву и муњевиту организаторку
игре Стојићеву, која је успела да разигра све саиграчице па
су напади домаћих били маштовити, ефикасни, на моменте и
егзибициони. Најбољи период игре Пролетера био је почетком

ФУДБАЛ ОМЛАДИНСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНЕ ЈУГ 16. КОЛО
Раднички (Ш) - Омладинац		
ОФК Вршац - Раднички (Зр)		
ГФК Словен - Инђија			
Динамо 1945 - Петар Пуача		
Петрика - Железничар		
Раднички (СМ) - Раднички (Н)		
1.ОФК Вршац
2.Петар Пуача
3.Петрика
4.ГФК Словен
5.Железничар
6.Раднички С
7.Динамо
8.Омладинац
9.Инђија		
10.Раднички З
11.Раднички Н
12,Раднички Ш

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
9
10
9
7
7
7
6
6
6
2
1

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

0:1
5:1
1:2
2:5
1:0
2:0
2
4
6
6
5
5
6
5
7
8
14
13

36
30
30
28
25
25
24
23
21
20
6
5

другог полувремена када су Зрењанинке серијом 14:0 дошле
на свега 4 поена заостатка (52:48), у тим тренуцима истакла се
Шкундрићева са три узастопне тројке, али на тај начин као да је
разљутила Вршчанке које су одговориле серијом 11: 0 и поново
створиле недостижну предност за ривала (63:48). У финишу меча
Вршчанке су увећале предност, а публику је разгалио шутерски
шоу Ане Милетић која је везала три тројке са истог места.
Б. Ј.

ФУДБАЛ КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ
ЈУГ 16. КОЛО

ПИОНИРСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ ЈУГ 14.
КОЛО

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

5:1
2:2
5:0
2:1
3:0
1:2

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

39
35
33
30
30
30
25
17
16
14
4
3

1.ОФК Вршац
2.Дерби 2015
3.Железничар
4.Раднички (З)
5.Спорто 023
6.Петрика
7.Јединство С
8.ГФК Словен
9.Инђија		
10.Раднички Ш
11.Раднички С
12.Пролетер
13.ОДР		
14.Омладинац

1.Петрика
2.ОФК Вршац
3.ОДР		
4.Инђија		
5.Раднички (З)
6.Железничар
7.Раднички (С)
8.Пролетер
9.Подриње
10.Омладинац
11.Динамо
12.П.Пуача

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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Вршац - Пролетер 023
Војводина 021 - Дуга		
Студент - Краљево		
Врбас Медела - Ц. звезда
Партизан 1953 - Раднички
Радивој Кораћ - Арт Баскет

97 : 63
71 : 45
50 : 79
78 : 102
69 : 64
64 : 83

1.Црвена звезда
2.Арт Баскет
3.Краљево
4.Партизан 1953
5.Војводина 021
6.Радивој Кораћ
7.СПД Раднички
8.Вршац 		
9.Врбас Медела
10.Дуга 		
11.Студент
12.Пролетер 023
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ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 7. КОЛО
Лозница - Банат 			
Топличанин 97 - Рибница 2		
Бечеј – Кулпин			
Футог - Шумадија			
К. Митровица - Војводина 2		
Ужице – Железничар		

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

1.Шумадија
2.Железничар
3.Кос. Митровица
4.Ужице 		
5.Футог 		
6.Војводина 2
7.МОК Топличанин 97
8.Банат 		
9.Кулпин 		
10.Бечеј 		
11.Рибница 2
12.Лозница
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ПРВИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА РК МЛАДОСТ ВРШАЦ (4)

ДОЛАЗАК МЛАДИХ СНАГА

Рукомет придобија све више публике и учвршћује
своје темеље у вршачком спорту. Недељом пре
подне у 10 у Порти, постаје део традиције Вршчана.
Утакмице прати велики број гледалаца а тим се
такмичи са успехом и из године у годину напредује
у рангу такмичења.
РК Младост наступа на турнирима у суседној
Румунији, где осваја трофеје. У то време рукомет
у Румунији био је веома популаран. Спорт број
1. Румуни су били рукометни прваци света, а
предводио их је легендарни и незадрживи бек
Груја. Била је то инспирација за млађе. Формиран
је јуниорски тим: Рашајски, Ђурић, Таталовић
Огризовић, Мандић, Стојшић, Марић, Коћец, Изела,
Ловинчић, Грозданић, Петричевић. Папић, Рудић...
Тренер им је Миодраг Цветковић Цвеле. Врло брзо
стасавају и постају првотимци.
Jедан од тимова у низу, са тренером Папићем
Стоје: Војин Воја Папић, Жикица Симић, Никица
Каракаш, Мирослав Женар, Грицко Огризовић,
Жива Рашајски, Драган Чејић, Миодраг
Цветковић.
Чуче: Живко Грозданић, Милан Данјановић,
Здравко Ловинчић Клоси, Драгољуб Ђорђевић.

Снимак начињен на Дан борца 4. јула 1974. на традиционалном Рукометном турниру у Банатском
Карловцу.
Стоје: Мики Петричевић, Часлав Вуков, Драгољуб Ђорђевић, Драгољуб Милићевић, Никица Каракаш,
Мирослав Женар, Грицко Огризовић, Клинц Болтежар.
Чуче: Петар Рајачић, Миланче Вукојевић, Здравко Ловинчић Клоси, Бранислав Ђурић Бацко, Богдан
Милошев , капитен и тренер.
Време протиче. Смењују се играчи, пристижу
нове генерације, долазе нови тренери . Први међу
новима је некадашњи играч, Вршчанин, Бранислав
Бане Николић.

Из Сечња, моћног рукометног центра, који
је југословенском рукомету подарио многе
репрезентативце и златне олимпијце, долази Војин
Папић, који постаје нови тренер у РК Младост.

Подмладак наступа за Први тим:
Стоје: Жикица Симић, Драган Чејић, Тихомир Тодосијевћ Осим, Клинц Болтежар, Никица Каракаш,
Миодраг Цветковић.
Чуче: Петар Рајачић,Зоран Изела, Зоран Коћец, Бранислав Ђурић, Милан Дамјановић, Василије Димитрије.

Пре оснивања клуба у Вршцу, вршачки
рукометаши су наступали за тим из Банатског
Карловца, који је заузимао важно место у рукомету
Србије, па је за њега, на наговор Ивана Раушког
Ралета , играо и био тренер, тада студент, Бранислав
Покрајац, легенда југословенског и светског
рукомета, потоњи двостуки златни олимпијац,
и као играч и као тренер, професор на ДИФ-у и
једини доктор рукомета на овим просторима.
Ствари се временом мењају па у Вршац, 1976.
године пристиже, Карловчанин Миломир Инђић
Џике. За вршачку Младост игра на месту централног
бека. Његова породица обележиће три генерације
рукомета у Вршцу.

ПОРОДИЧНА ТРАДИЦИЈА
У РК МЛАДОСТ
Тако су за вршачку Младост наступали, наравно
у генерацијском размаку, Никица и син Недељко
Каракаш, односно синовац Борис Каракаш. Тренер
Воја и син, Синиша Папић, Тренер Миле Браца
Бојиновић и синови Александар и Владимир.
Голман Дејан Спремо и синови Иван и Дарко, те
синовац Марко Спремо. Тако је на голу Младости,
породица Спремо провела готово четрдест година.
Наступала су истовремено у тиму и браћа
Јосимов, браћа Шашарога, браћа Туркан, браћа
Недимовић...
Ипак, куриозитет у вршачком рукомету
представља поридица Инђић, која је овом спорту
у Вршцу подарила три члана, почев од Миломира,
свима знаном под надимком Џике. Потом, његов
син Дамир, један од најбољих играча досадашњих
времена у РК Младост, који је професионално
наступао и у прволигашу Републике српске КОСИГу. Његова кћи, односно Џикетова унука Хелена,
данас игра за Раднички из Крагујевца и јуниорска
је репрезентативка Србије. Она је уједно и први
играч, или ти играчица рукомета из Вршца, која
брани боје Србије и пред којом је богата каријера.
Додамо ли томе чињеницу да је Дамир Инђић био и
тренер женског тима РК Младост, а сада је актуелни
тренер првог тима Младости, лако је сагледати
допринос Инђића рукомету , који траје...
Драгољуб Ђорђевић
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