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“ДРУГИ ОКТОБАР“ УРАДИО АНАЛИЗУ ОТПАДА

У ОТПАДУ ЈЕ ПУНО СИРОВИНА СА ЕКОНОМСКОМ ВРЕДНОШЋУ
Представници ЈКП-а ‘’ Други октобар’’
вршили
су
анализу
генерисаних
количина и састава комуналног отпада
на територији Града Вршца. Познавање
статистике о количини и саставу отпада
у току одређеног временског периода
представља један од најважнијих
инструмената за планирање дугорочног
управљања
чврстим
комуналним
отпадом.
Анализа
морфолошког
састава
комуналног отпада рађена је из следећих
зона у периоду од 15.11. – 21.11.2021:
градска
зона
(индивидуални
тип

становања) Маргитско насеље, градска
зона (колективни тип становања) Трг
Андрије Лукића, сеоске зоне (Гудурица),
по принципу случајног узорка, методом
четвртања.
Анализа је обављена селекцијом 15
врсти материјала који су прописани у
Каталогу сортирања, а то су баштенски
отпад, биоразградиви отпад, пластични
амбалажни отпад, метални амбалажни
отпад, композитни материјали, пластичне
кесе, тврда пластика, стакло, папир....
Код
анализирања
резултата
табеле
можемо
уочити
велику

количину биоразградивог отпада који
процентуално чини око 27% од укупне
количине отпада, као и пораст код
пластичне амбалаже, пластичних кеса,
стакла, картона. Ови резултати доводе до
закључка да у отпаду има доста сировина
која имају економску вредност (углавном
је то нека врста амбалаже) на тржишту,
самим њиховим издвајањем би смањили
количине депоновања отпада и степен
искоришћења депоније а остварили
добит.
Решавање
биоразградивог
отпада може се остварити производњом

компоста који би касније био корисна
сировина за здраво ђубрење земљишта
а и није занемарљива количина простора
на ком би уштедели а који је до сад служио
за одлагање ове врсте отпада, објашњава
Кристина Лазић, стручни сарадник за
управљање отпадом и заштитом животне
средине у ЈКП „Други октобар“.
Осим тога и грађани би требало да,
осим здравије животне средине, имају
и конкретан бенефит у виду умањења
рачуна уколико селектују отпад, наводе у
ЈКП “Други октобар”.

ПРЕВЕНТИВНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ У МЕЂУОПШТИНСКОМ УДРУЖЕЊУ МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ

ДОПРИНОС ОЧУВАЊУ
ЗДРАВЉА

Поводом обележавања Међународног Дана особа са
инвалидитетом 3. децембра, Дом здравља Вршац je у сарадњи са
Међуопштинским удружењем мултипле склерозе у просторијама
Удружења организовао превентивне здравствене прегледе. Увид у
резултате и консултације у вези исхране пружила је др Рајна Душанов
специјалиста хигијене исхране. Одзив особа са инвалидитетом био
je добар што свакако допринеси очувању и унапређењу њиховог
здравља. Прегледи су одржани уз поштовање свих епидемиолошких
мера.

УДРУЖЕЊЕ “ПАРАКВАД ВШ” И ГРАД ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИЛИ МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО УЧИНИТИ ДА
СВЕТ БУДЕ ЛЕПШИ

Поводом
Међународног
дана
особа
са
инвалидитетом у Читаоници Градске библиотеке
чланови удржења „Параквад ВШ“ приредили су
културно-уметнички програм. Била је то прилика за
уживање у мини концерту, предивним цртежима,
поезији и прози.
Удружење “Параквад ВШ” и град Вршац указали су
на проблеме особа са инвалидитетом на територији
града Вршца. Догађају су присуствовали чланови

Удружења, чланица градског већа за социјалну
заштиту Маја Ристић Лажетић и медији.
- Препрека је много са којима се сусрећу особе са
инвалидитеом, али морамо схватити да сви заједно
треба да се боримо да све буде приступачно свима
и да једино заједно можемо учинити да свет у којем
живимо, буде квалитетније и лепше место за живот,
истакли су чланови Удружења „Параквад ВШ.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ ДОМА ВОЈСКЕ

САВРЕМЕНИ У ПОКРЕТУ
Културни центар Вршац наставља
да излаже дела из своје значајне
збирке настале у протеклих осамнаест
година. Све до 17. децембра 2021.
године, у периоду од 10 до 13 сати
у простору Галерије Дома војске
публика ће моћи да види други део
збирке савремене уметности под
називом Савремени у покрету.
Овом иницијативом Културни
центар доприноси промовисању
савремене уметности и скреће

пажњу на значај прикупљања дела
савремене уметности за нека будућа
покољења.
Ове и свих наредних година
Културни центар ће стајати испред
идеје континуираног прикупљања
нових радова током сваке излагачке
сезоне за добробит инстиуције,
културе града и културе генерално,
кажу посленици ове значајне градске
институције културе.

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 ВРШЦУ ОБЕЛЕЖЕН НАЈВЕЋИ НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК РУМУНА

РАЗЛИЧИТОСТ УТКАНА У ИСТОРИЈУ ГРАДА ВРШЦА

Национални савет румунске националне мањине је у
Конгрeсној дворани Центра Миленијум у Вршцу приредио
концерт свог оркестра поводом највећег националног
празника Румуна, Дана великог уједињења. Свечаности
су присуствовали представници општина јужног Баната,
Града Зрењанина и Вршца. Градоначелница Вршца
Драгана Митровић у своје име и у име својих колега из
јужног и средњег Баната честитала је свим Румунима Дан
великог уједињења.
- Велика ми је част и задовољство што је Вршац
сада већ традиционално домаћин свечаности којом
Национални савет Румунске националне заједнице у
Србији сваке године обележава свој највећи национални
празник. Град Вршац и Јужнобанатски округ представљају
ризницу традиције и кулутуре језика Румуна на овим
просторима и већ више од једног века су колевка
неговања добрих међуљудских и међунационалних
односа. Значај Румунске националне заједнице у Граду
Вршцу је веома велики а локална самоуправа то доказује
сталним улагањем у активности институције које су
важне за живот Румуна. Наша локална самоуправа
ће и у будућности радити на очувању међуљудских
и међунационалних односа као што смо то и до сада

успешно радили, јер је сама природа различитости
уткана у традицију нашег Града која се гради вековима,
рекла је Градоначелница Митровић.
Свечаности су присуствовали и помоћница
Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу
и националне мањине - националне заједнице, Милинка
Хрћан, заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић,
помоћник Покрајинског секретара за културу, јавно
информисање и односе са верским заједницама, др
Милан Мицић, представници Амбасаде Румуније у
Београду и Генералног конзулата Румуније у Вршцу,
значајни представници из културног и црквеног живота
Румуна, те представници Националног савета румунске
националне мањине на челу са председником Данијелом
Магду.

- Ми Румуни у Србији, живимо у миру заједно са
свим грађанима наше земље, поштујемо једни друге,
поштујемо устав и законе земље, наша права и обавезе
и трудимо се да изградимо бољу заједничку будућност за
нашу децу, тежећи ка јединству - у заједници европских
држава и народа. Међутим, ништа не би било могуће без
вас Румуна чистог срца, који сте се активно укључили,

који сте радили искрено у свим областима активности
Националног савета као и у друштвеном животу наше
заједнице, гледајући само напред и прелазећи преко
препрека, рекао је Магду.
Скупу се обратио и Генерални конзул Румуније у
Вршцу Георге Дину.

- Желео бих да вам пренесем најлепше мисли и
жеље за просперитет, али и посебну захвалност за све
ваше активности и континуиране напоре на промоцији
Румуније и румунских вредности, као и наш значајан
договор за проширење и продубљивање билатералних
односа и сарадње Србије и Румуније. Веома сам срећан
и истовремено захвалан што сам имао прилику у својој
професионалној делатности да сарађујем са посебним
Румунима и локалним властима, а ви Румуни сте дубоко
привржени и чувате националне вредности. Надам се
да ћемо уз заједничке напоре, ићи ка бољој будућности.
Желим вам да вам овај празник донесе изузетна културна
и национална достигнућа и, пошто смо на прагу зимских
празника, од свег срца вам желим срећан празник, уз
традиционалну жељу “На многаја љета”, рекао је Дину.

ГРАД ВРШАЦ, ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И УДРУЖЕЊЕ „АНАСТАСИЈА“ ОРГАНИЗОВАЛИ ТРИБИНУ НА ТЕМУ

”ОХРАБРИ МЕ, РЕАГУЈ, СПРЕЧИ”

Поводом обележавање глобалне,
светске кампање „ 16 дана активизма
против насиља над женама“ која је
започела 25. новембра Међународним
даном борбе против насиља над
женама, у коју је укључено преко 1700
организација у преко 100 држава света,
организоване су бројне акције, трибине и
саветовања . У организацији Града Вршца,
у сарадњи са Центром за социјални
рад и Удружењем жена “Анастасија” у
просторијама
издвојеног
Одељења
за друштвене делатности одржана је
трибина на тему насиља над женама
под називом “ Охрабри ме, реагуј и
спречи”. На Трибини су говорили чланица
Градског већа за социјална питања
Маја Ристић Лажетић, директор Центра
за социјални рад Мирјана Кнежевић,
социјални радник Специјалне болнице
за психијатријске болести болнице ДР
„Славољуб Бакаловић“,
Урош Недић,
ромски координатор Алиса Шајн и
представница удружења “Анастасија”
Љиљана Марковић.
- Светска статистика говори да је
свака трећа жена доживела неки облик
психичког, физичког, сексуалног насиља.

Међутим неко можда није доживео, али
је чуо или видео насиље, тако да сматрам
да још увек постоји предрасуда у друштву
где се о насиљу не говори отворено и баш
због тога су овакве активности и трибине
неопходне у циљу развијања друштвене
свести и гашењу тих предрасуда да
је жртва одговорна за насиље које се
дешава и да је она на неки начин изазвала
починиоца да буде насилан према њој.
Управо је супротно. Починилац је увек
одговоран и крив за своје понашање а
жртва никада није одговорна за насиље
које се дешава, нагласила је Маја Ристић
Лажетић , чланица Градског већа за
социјални рад.
Окретање главе од насиља које чујемо
или видимо у нашем окружењу сада је и
законом регулисано.
- По новом Закону о спречавању
насиља свако ко зна да се насиље
дешава дужан је да пријави насиље.
Пријављивање може бити анонимно и то
је ставка која елиминише непријатност и
страх за сопствени живот или сопствену
безбедност уколико би се насиље
пријавило, додала је Ристић Лажетић.
Центар за социјални рад има

формиран мобилни тим који покрива
територију Града Вршца и Саветовалиште
за предбрачне, брачне и породичне
односе у које долазе грађани из општина
јужног Баната. Поред тога организован
је групни рад са насилницима по налогу
Тужилаштва у трајању од шест месеци
по норвешком методу. Током протекле
године регистровано је 209 случајева
насиља од тога 159 жртава биле су жене.

Да није само реч о женама жртвама
насиља говори податак да је 42
вмушкараца прошле године пријавило
насиље. Поред тога ту је и насиље
над старим и болесним особама као и
насиље над децом . Као знак подршке
жртвама насиља, свих 16 дана, зграда
Центра за социјални рад, биће осветљена
наранџастом бојом.

КВИЗ “НАУЧИ СЕ ЧОВЕЧЕ! - САОБРАЋАЈНИ ЗНА(Л)ЦИ”

ЂАЦИ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
НАЈВЕЋИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАЛЦИ

Квиз “Научи се човече! - Саобраћајни зна(Л)ци”
успешно је одржан у Свечаној сали ОШ “Вук Караџић”.
Такмичиле су се 4 школе: ОШ “Јован Стерија Поповић”,
ОШ “Паја Јовановић”, ОШ “Бранко Радичевић” Уљма и
домаћин ОШ “Вук Караџић”. Победу је однела школа
домаћин и пласирала се на завршно такмичење које

ће се одржати у Београду. Град Вршац је обезбедио
вредне награде које су уручене свим учесницима
квиза. Ученици су били сјајни, показали су завидно
знање и уживали у игри. Вршац је са правом изабран
за старт овог великог пројекта који реализује Агенција
за безбедност саобраћаја.

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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ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА “ИНКЛУЗИЈА У
ТЕАТРУ” И ПРЕМИЈЕРА ИНКЛУЗИВНЕ ПРЕДСТАВЕ
Под слоганом “Вршац обележава Међународни
дан особа са инвалидитетом” у Фоајеу Народног
позоришта “Стерија” свечано је отворена изложба
фотографија под називом “Инклузија у театру”, а
потом је на Великој сцени изведена премијера
инклузивне представе “Деда и репа (без репа) или
представа без краја са упутством за употребу”.
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” из Вршца, а партнер је

удружење Еду театар, Вршац.
Отварању изложбе и премијери инклузивне
представе присуствовала је и Покрајинска
секретарка за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама Драгана Милошевић.
Представа “Деда и репа без репа или представа без
краја са упутством за употребу” уврштена је у први
Фестивал примењеног позоришта који се крајем
априла следеће године одржава у Новом Саду.
„Покрајинска влада и секретаријат на чијем сам
челу имају као трајно опредељење континуирану
подршку како особама са инвалидитетом ради

њиховог укључивања у радно окружење, тако и
удружењима која их окупљају, и тако ће и убудуће
бити“, истакла је Драгана Милошевић.
“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.” изјавила је Маја Ристић Лажетић,
чланица Градског већа за социјална питања.
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УЧЕНИЦИ ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ ИЗ ВРШЦА УЧЕСНИЦИ ФУЛБРАЈТ АЛУМНИ ПРОЈЕКТА “КЛИМИ”

У СУСРЕТ КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА

Пројекат у вези са климатским
променама
спроводе
чланови
Департмана за инжењерство заштите
животне средине (Факултет техничких
наука, Универзитет у Новом Саду) уз
финансијску подршку Амбасаде САД-а
у Београду, у оквиру Алумни пројекта
Фулбрајт Алумнисте професора Немање
Станисављевића.
Ово је пета година за редом реализације
овог типа Фулбрајт Алумни пројекта,
где се уз сарадњу са Департманом за
инжењерство заштите животне средине
спроводе пројекти у средњим школама
широм Србије. Рециклажа амбалаже
(SKAR пројекат) била је тема прве године,
док су друге године средњошколци
сазнали више о отпаду као енергенту (ОКЕј
пројекат). Треће године посебан осврт
је био на самом концепту циркуларне
економије (CIRCLE пројекат). Прошле
године су одржана онлајн предавања и
радионица о актуелној проблематици
настајања и управљања отпадом од
хране и могућностима искоришћења овог
типа отпада са циљем заштите животне
средине (FOODY пројекат).
Овогодишња тема је осмишљена да
информише и едукује средњошколску
популацију са посебним освртом на
актуелну
проблематику
климатских
промена, које тренутно представљају
један од највећих еколошких проблема
широм света. Ученици и професори из 15

одабраних средњих школа учествоваће
у низу различитих активности посебно
осмишљених да додатно едукују ученике
о релевантној теми климатских промена.

Сомбор, Суботица, Врбас и Вршац. У
пројекат је укључено 15 средњих школа и
преко 250 учесника из целе земље.
У склопу пројекта биће изложени

Поред средње школе из Новог Сада,
пројекат ће се спроводити и у другим
градовима широм Србије: Београд, Футог,
Лозница, Ниш, Бор, Руски Крстур, Шабац,

основни концепти о гасовима стаклене
баште и њиховим изворима и биће
представљена шема трговине гасовима
стаклене баште и глобална цена емисије

CO2. Такође, биће истакнут значај
обновљивих извора енергије као и сам
прорачун емисије CO2 из производње
топлотне и електричне енергије.
Предвиђено је да пројекат траје од
октобра 2021. године до септембар 2022.
године. Додатна анкета о пројектним
активностима биће реализована у
октобру и децембру 2022. године.
Представници школе, које ће чинити
професор и један ученик, биће позвани
на завршни дводневни догађај на
Универзитету у Новом Саду. Пројектни
тим ће организовати конференцију на
којој ће представници школа кроз усмену
презентацију представити своје школе и
резултате својих задатака. Такође, свака
школа ће добити сертификат о успешном
учешћу у пројекту, док ће најбољи тим
бити проглашен и награђен новчаном
наградом. Поред тога, другог дана биће
организовани пратећи догађаји, посете
лабораторији и посете локалних објеката
у којима се примењују успешне стратегије
за ублажавање климатских промена.
У светлу текућих климатских изазова,
образовање младих генерација и њихово
активно укључивање у иницијативе и
активности везане за климатске промене
од суштинске је важности за дугорочно
постављање образаца понашања у вези
са климом у друштву, које ће донети
многобројне користи за целокупно
друштво.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПРОМОВИСАН ДРУГИ РОМАН ВРШАЧКОГ ПРОЗНОГ ПИСЦА

„ЈЕЛИСИЈУМ РОНДО“ ЖИВОЈИНА ЖИКЕ ПЕТРОВИЋА
Роман ,,Јелисијум рондо” друга је
књига вршачког прозног писца Живојина
Петровића,
промовисана
прошлог
четвртка у Културном центру. Промоцију је
са аутором осмислио и водио модератор
програма Александар Јовановић.
Што бољем представљању романа
допринели су глумци Асоцијације младих
уметника Драгољуб Влаховић и Срђан
Марин, интерпретирањем одабраних
одломака.
Својим специфичним ауторством пред
читалачку публику Петровић доноси
по тематици и стилу необичан ,,псеудоисторијски роман”, како га квалификује
Илија Бакић.
Драма овог савременог романа,
писаног
у
ренесансном
обрасцу,

започиње доласком у службу ,,на високо”,
на двор у Великом Садишту, даровитог
лаутисте Валеријана ,,Златопрстог”.
Ову
средњовековну
магију
Петровић зачињава звонком музиком,

ненаметљивим
хумором,
гради
динамичним дијалозима и међусобним
надметањима главних актера. Поставља
загонетке, али и нуди одговоре на вечита
питања уметниковог сукоба са светом, али

и вешто спаја прошлост и садашњост, као
и традиционално и модерно књижевно
наслеђе.
Аутор прикупља материјал и искуство
за своје писање из авантуристичке,
пикарске
књижевности,
из
епске
фантастике и љубави према историји,
филмовима и музици, почев од класичне.
Јовановић је нагласио да је Живојин
Петровић ступио на књижевну сцену
1994. године, збирком прича ,,Водени
жиг” у издању КОВ-а, те најавио његову
нову књигу ,,Орландова бура”, која са
представљеним насловом чини тематску
целину. Роман ,,Јелисијум рондо” објавио
је Новосадски културно-образовни круг,
док рецензију потписује Дамир Малешев.

У СУБОТУ, 11. ДЕЦЕМБРА ТРАДИЦИОНАЛНА ГАСТРОНОМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВРШАЦ

ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ У ХОТЕЛУ „СРБИЈА“
Једанаеста
по
реду
Изложба
празничне трпезе, домаће радиности,
сувенира и разних ђаконија у време
слава, Божића и Нове године, под
називом ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ, биће
одржана 11. децембра 2021. године, у
организацији Туристичке организације
Вршац. Тема изложбе је промоција
културе и традиције Војводине и осталих
крајева Србије. Изложба је и продајног
карактера тако да сви посетиоци могу
купити народне рукотворине, оригиналне
и уникатне божићне и новогодишње

украсе и аутентичне гастрономске
специјалитете. У оквиру манифестације
одржава се и такмичење “Славска погача”
где се домаћице надмећу у неколико
категорија. Изложба ће бити отворена за
посетиоце од 10 до 17 часова. Основне
школе из Вршца, учествује на конкурсу
под називом „Новогодишње честитке“.
Конкурс је пратећи део манифестације.
Право учешћа имају ученици узраста
од првог до четвртог разреда ОШ,
који би на часу ликовног направили
и осликали (украсили) новогодишње

честитке. Новогодишње честитке ће
бити изложене у холу Хотела „Србија“
где ће бити и одржана манифестација
Празничне ђаконије. На основу мишљења
стручног
жирија
наградићемо
20
најлепших честитики, а најлепша од њих
биће званична новогодишња честитка
Туристичке организације Вршац путем
које ћемо свим нашим пословним
партнерима и колегама честитати
предстојеће новогодишње и божићне
празнике.

КОНЦЕРТ ГИТАРСКОГ ДУА

ДУО АЛНО У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“
У петак, 17. децембра од 19 часова у„Салону код
Порте“ (Змај Јовина 16, Вршац) Удружење „Тачка
сусретања“ приређује концерт апартног Ално
гитарског дуа који чине гитаристе Александар
Антић (Панчево) и Новак Миљковић (Београд).
Композитори који ће бити на репертуару су:
Астор Пијацола, Николо Паганини, Фернанд Сор,
Никита Кошкин и Максимо Дијего Пухол.
Ално гитарски дуо је настао 2020. године

као плод дугогодишње сарадње гитариста
Александра Антића и Новака Миљковића.
Њихово заједничко музицирање почиње још
од дана када су похађали ОМШ „Др Војислав
Вучковић“ и наставља се кроз средњу школу
и касније Академију уметности у Новом Саду.
Током школовања, наступали су као солисти
и чланови ансамбала међу којима се убраја и
гитарски квартет „Зејоното“. Након завршених

мастер студија, двојац одлучује да се фокусира
на то да приближи публици репертоар писан
за две гитаре, те да представи широку палету
музичких епоха од 18. века, па све до модернијих
и латиноамеричких композитора. Дуо Ално
представља класичну гитару у свом пуном
сјају, одевену у рухо година пријатељства и
заједничког музицирања, каже се у најави овог
концерта.
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ИНТЕРВЈУ
ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ, ОСНИВАЧ ФЕСТИВАЛА ЦИРКУЛИРАЊЕ

ОД СНА ОЛУЈНЕ ЛЕТЊЕ НОЋИ ДО
„ПУПИНОВОГ ИЗАЗОВА“

Пројекат Циркулирање, који промовише
регион Баната и његова културолошка
обележја, започет је 2016. године, а од тада
је у оквиру њега организовано више од
10 фестивала и више од 30 јединствених
догађаја. Владислав Петковић, оснивач
фестивала Циркулирање, присећа се како је
прво Циркулирање у Вршцу организовано
захваљујући огромном ентузијазму и
енергији. Утемељен на вредностима
промоције културе, науке и хуманитарног
рада, пројекат Циркулирање од тада трага
за новим начинима да анимира пре свега
младе да буду конзументи, али и учесници
и ствараоци вредних и квалитетних
садржаја. Најновији пројекат, који Савез
удружења Циркулирање реализује у
сарадњи са Регионалним центром за таленте
„Михаило Пупин“, недавно је отпочео
међународном панел дискусијом на тему
образовања, а наставиће се такмичењем у
коме ће средњошколци имати прилику да
решавају друштвене проблеме користећи
информационо комуникационе технологије.
У јануару ће Савез удружења
Циркулирање у сарадњи са Регионалним
центром за таленте „Михаило Пупин“
организовати прво такмичење „Пупинов
изазов“. О каквом такмичењу је реч, са којом
идејом је настало и ко су учесници?
- Тако је, пројекат „Пупинов изазов“ је и
званично почео 3.12.2021. међународном панел
дискусијом – Образовање по мери младих. У
јануару 29. и 30. ће се одржати „Пупинов изазов“
– такмичење у информационо комуникационим
технологијама у Панчеву у просторијама
Региналног центра за таленте „Михајло Пупин“.
Учесници овог такмичења су ђаци средњих
школа из региона. Планирано такмичење је
тимског карактера у форми хакатона. Екипе су
планиране да имају 3 члана. Пријављивање је
путем сајта Циркулирање на коме се могу наћи
све информације у вези са такмичењем.
Идеја стварања једног оваквог пројекта је
повећање видљивости српске ИКТ индустрије,
изградња и унапређење комуникационе мреже
и међународних контаката, и на тај начин се
„појавити“ на мапи дигиталне индустрије и
образовања. Један од циљева овог пројекта
је да се покуша да се млади људи задрже у
земљи укључивањем у овај систем едукације и
оплемењивањем социјалног окружења које ће
подстицати и оснаживати младе људе и њихово
даље повезивање у осталим сферама живота.
Управо стицање знања и образовања на тај
начин пружа младим људима веће могућности
да раде и усавршавају се даље у свом животу
и буду цењени у било којој области за коју се
определе. Такмичење је ефикасан начин да се
знања примене и науче нова. Оно је замишљено
да постане део система будућег регионалног
кластера и поспеши сарадњу на локалу и
региону.
Заједнички и појединачни рад на промоцији
културе, континуирани рад на едукативним
садржајима и њиховом унапређивању су

поставили добар предуслов за успешну
реализацију овог пројекта које се реализује
у сарадњи Савеза удружења Циркулирање
и Региналног центра за таленте „Михајло
Пупин“ из Панчева. Подршку овом пројекту
дало je Министарство просвете, РРА Јужни
Банат, Факултет организационих наука и
Електротехнички факултет у Београду, ИКТ
кластер Војводина који окупља најбоље
компаније из информационог сектора у Србији
са преко 3.500 стручњака, Делоитте Србија, већи
број школа, привредних субјеката и експерата.
„Пупинов изазов“ је повезан и са развојем
дуалног образовања. Због чега је ово питање
важно за средњошколце у Банату и каква је
локална перспектива?
- Једна од активности представља
децентрализацију система образовања, а
доступног на локалном нивоу, и значајна је за
оне адолесценте који нису довољно анимирани
и заинтересовани за своје усавршавање. А опет,
замишљен на тај начин да не губи ширину, већ
усмерава део образовања ка активностима
у пројекту, базираних на реалним потребама
привреде. Самим тим би се на овај начин стварао
амбијент за развој реалног дуалног образовања
употребом постојећег система образовања,
креирањем нових приступа и стварањем
веће интеракције и подизања свесности и
осамостаљивања код младих људи.
Систем Центра има сјајне резултате са
талентованом децом, што представља добар
основ за успех и развој. Намера је да се у
наредном периоду број младих у пројекту
повећа. Целокупан систем је заједнички

осмишљен да буде отвореног типа, који ће
своју физичку манифестацију имати током
самог такмичења и планираних кампова.
Већи број школа се јавио и очекујемо добар

одзив у наредном периоду. Ова иницијатива
је препозната на локалу и верујемо да ћемо уз
вредан рад направити добре резултате.

У фокусу такмичења је и друштвена
одговорност – учесници ће се бавити правима
мањинских група, екологијом, енергетском
ефикасношћу...?
- Планирани учесници „Пупиновог изазова“
– такмичења у информационо комуникационим
технологијама, ће се бавити информатиком и
електроником у првом издању у хакатону у коме
су учесници ученици средњих школа. Задаци
који ће се постављати пред њих ће им дати
знање да одговоре на проблеме и решавају их у
области екологије, електронске ефикасности и
другим областима. Верујемо да ће у оквиру овог
пројекта заживети постављени циљеви и идеје и
да ће се видети врло јасно конкретизација идеја
у пракси.
У склопу „Пупиновог изазова“ одржана
је и међународна панел дискусија са темом
„Образовање по мери младих“. Какви су
закључци?
- Међународна панел дискусија –
„Образовање по мери младих“ одржана je у
Панчеву у просторијама Регионалног центра
за таленте „Михајло Пупин“. Она је и званично
означила почетак пројекта „Пупинов изазов“.

„Идеја стварања
једног оваквог
пројекта је
повећање
видљивости
српске ИКТ
индустрије,
изградња и
унапређење
комуникационе
мреже и
међународних
контаката, као
и покушај да
се млади људи
задрже у земљи
укључивањем
у овај систем
едукације и
оплемењивањем
социјалног
окружења које
ће подстицати
и оснаживати
младе људе и
њихово даље
повезивање у
осталим сферама
живота“
Сви учесници су врло задовољни дискусијом
и изнесеним различитим перспективама о
темама које су се обрађивале. Поздрављају
иницијативу попут ове и овај вид комуникације
са очекивањем да је буде више у будућности јер
је она на корист свих учесника.
Међународни панел је имао седам учесника
из едукације, привреде и ИКТ сектора. Домаћини
скупа били smo директор Центра Драгољуб
Цуцић, који се обратио путем видео снимка,
и ја као координатор „Пупиновог изазова“ и
модератор овог панела. Више о учесницима
може се наћи на сајту фестивала.
Истакнуто је да средства за финансирање
оваквих пројеката постоје, али морамо бити врло
конкретни са активностима, како бисмо могли
да будемо финансирани. Систем замишљен
„Пупиновим изазовом“ је управо онај тип који
се може лако квантификовати и дати мерљиве
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резултате и самим тиме бити финансиран од
стране јавних и приватних субјеката. Панел
је успоставио двосмерну комуникацију међу
учесницима и као резултат дао нове идеје и
могућности повезивања и организовања. Овај
вид комуникације је планиран да се унапреди
и постави у стандард, који ће у сарадњи са
предметним наставницима дати интерактивни
приступ и подстаћи такмичење да се развија,
а самим тим и целокупан екосистем. Желимо
да будемо произвођачи и извозници знања а
не увозници, а за то су неопходна конкретна
знања из науке који овај систем може да пружи.
Циркулирање и Центар прихватају и примењују
нове технолошке стандарде, а у исто време
негују културу и слободу изражавања у смислу
интеркултуралног дијалога. Ова сарадња је
створила простор, где се у сарадњи са осталима
може изградити платформа „Пупиновог изазова“
способна да одговори константним променама
у окружењу. Планирамо да се не ограничавамо
само на информатику. Данас појам
информационо комуникационих технологија
нема тих класичних, крутих ограничења, већ се
може применити на готово све аспекте живота
и рада. Сви су сагласни да пројекти попут овог
представљају искре и покретаче промена у
окружењу. Очекујемо у наредном периоду филм
о овом панелу који је тренутно у продукцији.
Фестивал Циркулирање се већ шест
година организује у неколико градова. На
који начин се Циркулирање мењало кроз
године?
- Ни сами не знамо како смо успели да
организујемо прво Циркулирање. Вероватно
занесени добром идејом и пуни ентузијазма
реализовали смо фестивал на чистом
адреналину и енергији. Од почетка је фестивал
био на више локација: у Градском парку, Дому
војске, цркви Св. Герхарда, Центру Миленијум, на
брегу, градским улицама и у градским локалима.
Садржаје који би требало да стану у три дана, ми
смо имали у једном.„Оживели”смо простор Дома
војске и удахнули му нови живот и данас као
резултат ту постоје константна дешавања. Чак
смо организовали респектабилну конференцију
на теме развоја регионалног туризма и екологије
у Центру Миленијум.
Градски парк је тог летњег дана био пун
људи. Имали смо салон вина на отвореном,
салон књига, излагало је и друштво „Феликс
Милекер“, наступила је Музичка школа „Јосиф
Маринковић“. Увече, након кратке летње олује
које нас од тада традиционално прате, одржан
је музички фестивал са хедлајнерима – Хаџи
проданим душама, који су касније те године били
и победници Зајечарске гитаријаде. Фестивал је
био као један предиван сан летње ноћи. Играла
се салса на улици, возили су се бицикли по граду,
летело се параглајдерима, пењало по стенама,
певало и пуно забављало.
Сви су учествовали и помагали. „Кичму”
фестивала је тада поред мене чинила Јована
Божић, наша суграђанка, глумица и борац, и
Немања Петрић, млад човек са пуно знања
и ентузијазма из Београда. Много „обијања”
прагова, много телефонирања, много мејлова и
мало спавања би могао исто да буде опис овог
фестивала. И знате шта? То стварно вреди и за
свакога од учесника и организатора се деси „тај”
тренутак када буде задовољан самим собом и
каже да је све то вредело.
Дошла је наредна 2017. година и питање које
ми је постављено: Да ли стварно хоћеш да се
опет организује Циркулирање? Да, увек прође
та мучнина кроз стомак када се човек сети шта
га чека, али...ту је и онај осећај који то све брише
и тако почнеш да „куваш” још један фестивал.
Ту годину памтимо по томе што је фестивал
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постао тродневни догађај и што су се отвориле
нове целине попут Зимског циркулирања које
се десило исто у Вршцу у децембру месецу те
године и јесењег у Панчеву.
Програм је био богат и понудио је
посетиоцима фестивала да могу уживо да
виде у раду академске сликаре у оквиру
ликовне колоније. Успоставили смо сарадњу
са Ковачицом и пријатељем фестивала
Иваном Светлик са којима смо имали једну
репрезентативну изложбу „Наивни кишобрани”.
У градском музеју смо имали сјајну фото изложбу
нашег познатог фото-репортера Марка Ђурице
– „Балканска рута”. Млади музичари Музичке
школе су имали сјајан џем сешн испред Дома
војске, а мало се и мачевало испред. Радионице
са децом су биле сјајне и показале да постоје

„Данас појам
информационо
комуникационих
технологија
нема класичних,
крутих
ограничења,
већ се може
применити
на готово све
аспекте живота и
рада“
људи који то сјајно раде, као и талентована деца.
Организована је трибина „Здрав живот и млади
хероји” у Културном центру где смо причали о
здрављу у савременом свету и испромовисали

младе људе са видљивим личним остварењима
и утицајем на друштво. Много се певало и
ђускало на том другом Циркулирању. Дом
Омладине није памтио у том периоду толику
посећеност са рокенрол фестивалом и звездама

вечери Кандом, Коџом и Небојшом и наравно
традиционалном суботњом олујом. Ту су
стасавали и нови чланови фестивала, попут
Кристијана Криса Петкуа, који је своју љубав
према доброј свирци уградио касније и у друге
фестивале. Опет смо са задовољством слушали
оргуље у „катедрали”, а распевани професори
су нас на том месту оставили без текста. Као
посластицу за крај смо имали прилику да
гледамо монодраму „Лилика” Маје Николић у
башти Дома Војске. Те године нам се прикључује
пријатељ и незаменљив члан по питању дизајна,
веба и техничких питања Дориан Чобан.
Следећу 2018. годину смо отворили у Кикинди
са Пролећним Циркулирањем. Поновили смо
Циркулирање у Вршцу са још већим бројем
партнера и пријатељских фестивала, попут
Егзита и Деветка фестивала. У сарадњи са њима
смо угостили поставке уметничког колектива из
Београда – Полиморф, чије су поставке биле и на
значајним фестивалима у окружењу. Гости су нам
били и фестивал Лост&Фоунд из Бора. Никола
Јовановић је својом фото изложбом поделио са
нама његову причу са путовања по Латинској
Америци. Био је ту и Андреј Јосифовски –
чувени пијаниста који је поделио своје умеће са
нама. Имали смо „праве“ витезове из удружења
„пламени витезови“, а звуке популарне и
озбиљне музике смо чули у „катедрали“ на
једном сјајном концерту. Такође смо имали још
једну уметничку колонију са које смо неке од
радова излагали и на другим фестивалима.

Фестивал Циркулирање се одржао и
у Темишвару у сарадњи са Савезом Срба.
Доделили смо новоуспостављену награду
за приметно лично остварење и позитиван
допринос свом окружењу Вршчанину Бојану
Завишину. У Зимском Циркулирању смо имали
и сјајну промоцију књиге песама Стефана
Кирилова из Вршца.
У овој години смо имали промоцију
фестивала у Холандији и „уживо“ наступ и рад
сада покојног, нашег уметничког директора
Дејана Симоновског. Представили смо се на
рецимо глобалној уметничкој платформи
фестивала Брнинг мен.
2019. годину је обележила несмањена
активност. Имали смо две значајне изложбе:
10. јубиларну изложбу члана Циркулирања и
једног од директора ликовне колоније Милоша
Калишког као и меморијалну изложбу Дејана
Симоновског. Фестивал Циркулирање је са
својим програмом наступао на фестивалу
Деветка у Београду и на фестивалу у Холандији
са поставком Гаистер са Полиморфом, као
победници међународног конкурса.
Зимско Циркулирање у Вршцу нам даје нову
сарадњу са Фабриком фотографа из Београда
и почетком јавних часова у оквиру фестивала.
Домаћин у Градској библиотеци нам је био
Тамаш Фодор, пријатељ фестивала а такође
и представник удружења „Феликс Милекер“
из Вршца, који је том приликом представио
своју изложбу. Почињемо са међународним
пројектима као што је „Мој крај, мојом камером“
– међународном фото изложбом и колонијом, у

оквиру сада већ препознатог пројекта „Банат –
европски центар културе“. У овој години славимо
десето, јубиларно издање фестивала.
2020. година нам доноси светску пандемију,
која нас није спречила да сада славимо мали,
пети јубилеј у Вршцу и бројимо преко 10 издања
фестивала. Угостили смо и једну фото колонију –
„Мој крај мојом камером – МКМК“, а имали смо
и јавни час у сарадњи са градским музејима
из Вршца и Београда. Било ту још планираних
догађања, али…
2021. се грчевито борила да „угледа“ светлост
дана, и то је сјајно успела да уради са наставком
сарадње са пројектом „МКМК“ и почетком
значајног пројекта „Пупинов изазов“. Било је ту
много тренутака, суза, плача, смеха и певања
да би све стало у ове редове. Свима који су
учествовали у Циркулирању је то једно сјајно
дружење и незаборавне успомене.
Шта бисте издвојили као најважније тачке
досадашњег рада?
Препознавање
самог
фестивала
Циркулирање и његових пројеката у јавности.
Издвојио бих препознавање овог фестивала
као платформе која припада свима који имају
жељу и потребу да комуницирају са публиком,
да се остваре или потврде себе. Промовисање
културе, правих вредности и хуманизма.
Давање младим људима примера да је са
културом живот много лепши. Сарадња са, сада
преко четрдесет, партнера широм региона.
Остварен међународни фестивал који успешно
комуницира са светом. Креирање нових форми
за комуникацију са јавношћу које доприносе
развоју региона попут „Пупиновог изазова“ и
пројекта „Банат – европски центар културе“.
Поред активности које се тичу културе,
науке и туризма, Циркулирање од почетка
има и хуманитарни карактер?
- Тако је, Циркулирање тај карактер негује још
од првог Циркулирања када смо почели сарадњу
са Црвеним крстом и удружењем Параквад из
Вршца. Та сарадња се током година развијала,
па смо успоставили сарадњу и са организацијом
НУРДОР и њиховим волонтерима, попут Срђана
Ђокића из Вршца и удружења „Добро дело“ и
Стефана Николића, где су успели да у сарадњи
и са ЈКП „Други октобар“ у акцији Хуманитарна
кафа сакупе преко 200.000 динара. Почели смо и
пројекат Хуманитарни камп. Акцију адаптације и
условљавања унутрашњих просторија у оквиру
Планинарског дома у Вршцу за пријем и боравак
деце која су преболела канцер у сарадњи са
удружењем Увек са децом и ПСД Вршачка Кула.
Надамо се да ћемо у будућности реализовати и
овај пројекат.
Колико је пандемија утицала на
активности Циркулирања у последњих две
године?
- Пандемија, је као и на све, утицала на тај
начин да су се активности драстично смањиле,
да је било доста нервирања и доста отказивања.
Ми смо „стегли“ зубе и појачали квалитет, када
смо већ морали да смањимо квантитет. Повећали
смо комуникацију и спремили нове програме.
Као резултат квалитетног рада се десио„Пупинов
изазов“ у сарадњи са Регионалним центром за
таленте „Михајло Пупин“.
Какви су планови за 2022. годину? Шта је
следеће што Вршчани могу да очекују?
- Имамо доста планова за идућу годину.
Опет, у овим временима не можемо да будемо
сигурни за нешто, због ситуације са пандемијом
ковида 19. Надамо се да ћемо то све превазићи
и понудити доста програма, из пројекта „Банат –
европски центар културе“, попут изложби, фото
и уметничких колонија, концерата и другог. У
наредној 2022. години планирамо да коначно
реализујемо пројекат Цофман феста – фестивала
занатског пива, још једног наслеђа културе и
традиције града Вршца, за који влада велико
интересовање. Планирамо гостовања у региону.
„Пупинов изазов“ је планиран и за Вршац.
Хуманитарне акције су такође у плану, пре свега
акција Хуманитарни камп. Сва дешавања ћемо
објављивати на нашим налозима на друштвеним
мрежама и овим путем, и како ми волимо кажемо:
„На Циркулирање се не зове, на Циркулирање се
долази“. Позвани сте. Видимо се.

Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

НОВИ ДОМЕТИ У ТЕХНОЛОГИЈИ

НАУЧНИЦИ НАПРАВИЛИ
КАМЕРУ ВЕЛИЧИНЕ ЗРНА СОЛИ

Научници у Сједињеним Америчким
Државама конструисали су сићушну камеру
за коју тврде да је „величине зрна соли”. Нова
камера може да произведе јасне слике у пуној
боји које су једнако добре као оне снимљене
сочивима фотоапарата која су 500.000 пута
већа. Иако су научници и раније развијали
мале камере, слике које су снимили биле су
мутне и њихов квалитет није био нарочито
добар. Традиционално, камере се ослањају на
одређени број закривљених стаклених или

пластичних сочива да би слике биле јасне,
што ограничава колико мале камере могу
бити. Међутим, ова камера користи другачију
технологију, што омогућава да буде сићушна,
а слике јасне. Тајна нове камере је у томе што
њена површина садржи 1,6 милиона „стубова”
у облику цилиндара од којих сваки користи
вештачку интелигенцију и светло да претвори
оно што детектује у слику. Тим на Универзитету
Принстон и Универзитету Вашингтон који је
развио уређај сада ради на додавању више

функција самој камери, као што је давање
могућности да детектује објекте.
Научници су заиста узбуђени због нове
камере, јер сматрају да би она могла направити
велику разлику у будућој технологији, преноси
Бета.
Камера би се могла користити да помогне
лекарима да сниме боље слике људског тела,
што би помогло у дијагностици и лечењу
болести.
Извор: Политика

ГДЕ ЈЕ У СРБИЈИ
ПОДИГНУТА ПРВА
ХИДРОЦЕНТРАЛА

На периферији Ваљева * Прву
хидроелектричну централу у Србији
(за једносмерну струју) на периферији
Ваљева на реци Градац (десној
притоци Колубаре) израдио је Матија
Ненадовић, предузимач из Ваљева. Он
потиче из угледне српске породице
Ненадовић и директни је потомак
проте Матеје. Рођен је првог јула 1856.
године у Ваљеву, а детињство је провео
у Београду. Основну школу и гимназију
завршио је у Београду, а високо
образовање стекао је на техничким
школама у Немачкој и Швајцарској.
Градња хидроцентрале започела је
1897, а свечано је завршена 27. априла
1900. Састојала се од адаптиране
млинско-воденичке зграде у којој су
били смештени турбина снаге 20 КС и
динамо-машина снаге 12 КW, уставе на
реци Градац и канала за довод воде у
мало акумулационо језеро. Добијена
струја ваздушним путем преношена је
до Ваљева и уличне мреже. На њој је
било инсталирано само 150 сијалица
од по 16 свећа и три лучне лампе од
по 600 свећа. После само једне године
рада, Ненадовић је хидроцентралу
модернизовао и проширио. У новим
условима хидроцентрала је имала
три трансформатора, 320 сијалица и
четири лучне лампе. Убрзо после тога
изграђене су хидроцентрале и у другим
местима у Србији: Ужицу, Лесковцу,
Нишу, Зајечару, Ивањици итд.
Извор: Политика

СМЕЋЕ У ТИХОМ ОКЕАНУ ЈЕ ОГРОМНО ПЛАСТИЧНО СТАНИШТЕ

ВЕЛИКА ПАЦИФИЧКА ЂУБРИШТА

Научници су открили морске животиње и биљке које живе
на пластичним остацима у области отвореног океана, названом
Велика пацифичка ђубришта.
Многа од ових створења су приобалне врсте, које живе
километрима од својих уобичајених станишта, на пола пута између
обале Калифорније и Хаваја, пренео је Би-Би-Си.
Биљке и животиње, укључујући анемоне, мале морске бубе,
мекушце и ракове, пронађени су на 90 одсто остатака. Научници
су забринути да пластика може помоћи у транспорту инвазивних
врста. У студији су испитани пластични предмети пречника већег
од пет центиметара, прикупљени из области у којој циркулишуће
струје изазивају акумулацију плутајућег отпада у Пацифику.
Водећи истраживач др Линси Харам, која је обавила рад у Центру
за истраживање животне средине Смитсониан, рекла је да је
пластика трајнија од многих природних остатака које је било
могуће видети у отвореном океану.
„Они стварају трајније станиште у овом подручју”, истакла је
она, преноси Танјуг.
Извор: Политика

АУКЦИЈА ЦАРСКОГ НАКИТА

ПРОДАТЕ ДВЕ ТИЈАРЕ НАПОЛЕОНОВЕ СУПРУГЕ
ЗА БЛИЗУ 800.000 ДОЛАРА
Две тијаре за које се верује да су припадале
Жозефини Бонапарте, првој жени француског
цара Наполеона, продате су на аукцији за
576.000 фунти (763.000 долара).
Аукција је одржана у аукцијској кући
„Сотби” у уторак у Лондону, а продајна цена је
премашила првобитну највишу процењену
цену од 500.000 фунти (662.000 долара).
Једна тијара је златна, са детаљима од плавог
емајла и живописним црвеним гравурама од
карнеола са класичним портретима.

Дијадема је понуђена као део комплета
накита, уз одговарајуће минђуше, украс за
каиш и чешаљ.
Друга тијара, од злата и емајла, садржи
портрете старогрчких божанстава Зевса,
Диониса, Медузе, Пана и Геје у ахату и јаспису.
Лондонски„Музеј Викторије и Алберта”, који
је раније држао овај предмет на позајмици,
закључио је да је то вероватно био поклон
Наполеонове сестре Каролин Мира, пренео је
Танјуг.

Царица, позната и као Жозефина де Боарне
због свог првог брака са племићем и армијским
генералом Александром де Боарнеом, предмет
је континуиране фасцинације последњих
деценија.
Наполеонова љубавна писма упућена њој
позната су по својој страсти, а она је приказана
као паметна заводница која се на крају одрекла
брака када цару није успела да подари
наследника.
Извор: Политика
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ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
АКЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ПАМЕТНА ТАБЛА ЗА ШКОЛУ У БАРИЦАМА
Представници Националног савета румунске националне
мањине у Србији, ових дана су школи у Барицама уручили
интерактивну таблу. Ово је само још једна акција Националног
савета којом се школе у којима се настава одвија на румунском
језику, опремају савременим средставима. У име Националног
савета румунске националне мањине, поклон таблу, лап топ и
видео пројектор су донели и уручили школи у Барицама, Данијел
Магду, председник Савета и Родика Алмажан, председница
Извршног одбора Савета. Заједно са њима био је и румунски
конзул у Конзулату Румуније у Вршцу, Даниел Бала. Госте су
дочекали, директор,Сава Дивљаков са ученицима и колетивом и
заменик председника Општине Пландиште, Душан Ћурчић.
Национални савет Румунске националне мањине у Србији је
ове године успешно конкурисао три пута за средства намењена
опремању школа где се настава одвија на румунском језику на
конкурсима Владе Румуније, односно за средстава намењена
Румунима који живе ван граница Румуније. Захваљујући овим
средставима купљено је укупно 20 интерактивних табли.
Школа у Барицама, је издвојено одељење ОШ “Доситеј
Обрадовић“ у Пландишту, у којој се настава одвија на румунском
језику од 1. до 8. разреда и захваљујући матичној школи, већ
поседује једну интерактивну таблу. Нова табла ће допринети да
сви ученици могу да користе савремена наставна учила.
Том приликом је председник Националног савета румунске
националне заједнице, Данијел Магду рекао да је табла купљена
захваљухући пројекту и да су за средства конкурисали у Влади
Румуније, Департман за Румуне ван граница који је финасирала
Влада Румуније.

- Драго нам је да можемо заједно, са локалним самоуправама,
тамо где живе Румуни, да радимо на очувању и побољшању
квалитета мреже школства Румуна у Србији. Ово је трећи пројекат
који реализујемо у задњих годину дана када смо предали паметне
табле у 20 школа, у 18 основних и 2 средње школе. То је преко
80% школа у којима се на било који начин учи румунски језик. С
обзиром на то да Румуни живе у мултиетничким срединама и да ће

табле моћи да користе сва деца у школама, ово је наш допринос
на развоју интеркултуралности и толеранције од малих ногу. Ту се
нећемо зауставити, идемо даље - рекао је Магду.
У име колектива, на добијеној донацији захвалио је директор
школе, Сава Дивљаков који је такође рекао да ће табла пуно
значити за одржавање наставе у овом издвојеном одељењу.
Школа укупно има 11 табли од којих је једна и у Барицама.
Коришћење овог савременог учила ће допринети да се ученици
осећају комотније на часу, да лакше раде, да више разумеју, да
више науче. Директор је рекао да ће школа у Пландишту покушати
да се одужи свима, који на било који начин имају осећај за њихову
школу и који желе да помогну ученицима, иако малобројним, да
имају што више услова за напредак као што имају и деца у већим
срединама.
Општина Пландиште, иако спада у ред неразвијенх општина
једна је од ретких која се труди да олакша родитељима и деци,
године школовања.
Душан Ћурчић, заменик председника општине Пландиште
је том приликом говорио о подстицају који Општина пружа
родитељима и током школовања деце. Између осталог заменик
је рекао да Општина Пландиште, сваке године опредељује
средстава у буџету за помоћ најмлађима и за децу. Материјално
помаже све три школе на целој територији општине Пландиште у
виду бесплатних месечних карата, бесплатне ужине и бесплатног
превоза а почетком сваке школске године, представници
Општине обилазе прваке односећи им ранчеве и сав потребан
прибор за почетак школске године.

НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ КОНКУРСА МИНИСТАРСТВА ЗА БРИГУ О СЕЛУ

“КУЋА НА СЕЛУ” ЗА ЈОШ ЈЕДНУ ПОРОДИЦУ У ПЛАНДИШТУ
Председник скупштине Општине Пландиште Горан
Доневски присуствовао је свечаном потписивању
уговора са Министарством за бригу о селу још једнe
породицe са територије Општине Пландиште, а поводом
реализације конкурса куповине куће на селу.
“После успешно спроведеног Јавног конкурса за
доделу бесповратних средстава за куповину сеоске
куће са окућницом, које је расписало Министарство
за бригу о селу, свечано смо потписали Уговор са
породицом Керкез, што је још један у низу уговора и
одлично одрађеног задатка који је локална самоуправа

пред собом зацртала. Захваљујући одличној сарадњи са
Министарством још једној породици смо обезбедили
кров над главом, а самим тим и развој и унапређење
популационе политике и побољшање демографског
статуса наше општине”, рекао је Горан Доневски,
председник локалног парламента.
Доневски је додао да је ово велики корак ка развоју
руралних подручја и унапређења живота на селу кроз
процесе враћање младих на село и стварања здраве
климе за развој сеоских домаћинстава.

УРЕЂУЈУ СЕ ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЈЕРМЕНОВЦИМА

БЕТОНИРАЊЕ ПРИЛАЗА И
ПЕШАЧКИХ СТАЗА
У насељеном месту Јерменовци започет је пројекат
изградње и уређења објеката саобраћајне и комуналне
инфраструктуре бетонирањем прилаза и пешачких стаза
код зграде МЗ Јерменовци и санација платоа и прилаза
на аутобуском стајалишту. Извођење радова реализује се
захваљујући ангажману Савета МЗ Јерменовци, уз подршку
локалне самоуправе. Током посете и обиласка радова
председник општине Пландиште Јован Репац разговарао
је са присутним мештанима и председником Савета МЗ
Јерменовци о условима и начинима реализације овог
пројекта и плановима за даље уређење насеља Јерменовци.

“Захваљујући одличној сарадњи коју имамо са Саветом
МЗ Јерменовци успели смо да покренемо реализацију
овог пројекта. Обзиром да је у оквиру прве фазе санирана
кровна конструкција на згради месне канцеларије, у оквиру
друге фазе радимо на прилазима који су током година
видно истрошени и руинирани. Објекти јавне намене
користе свим мештанима и свима морају бити доступни под
једнаким условима, зато се трудимо да кроз реализацију
оваквих пројеката побољшамо квалитет услуге и нашим
суграђанима омогућимо бољи приступ”, изјавио је Јован
Репац, председник Општине Пландиште.

АКТИВ ЖЕНА “ГРЕЂАНКА” ОБЕЛЕЖИО СЛАВУ УДРУЖЕЊА

ЗАХВАЛНОСТ ЧЛАНОВИМА

Актив жена “Гређанка” из Велике Греде,
поводом верског празника Ваведење Пресвете
Богородице организовало је хуманитарно
дружење и обележавање славе удружења.
Тим поводом као гост славе присуствовао је
и заменик председника локалног парламента
Владан Младеновић са својим сарадницима,
који се у свом обраћању присутнима захвалио

свим удружењима са териоторије Општине
Пландиште на несебичном труду и раду, на
организовању хуманитарних акција и активном
деловању на унапређењу социјалне структуре у
локалној средини.
“Част ми је и задовољство што данас
присуствујемо обележавању славе удружења
Ваведење Пресвете Богородице и захвалио

бих се представницима удружење што су се
данас окупили и на свим лепим речима које
су нам упутили. Као представници локалне
самоуправе ми вама дугујемо захвалност на
свему што радите како би афирмисали грађане
наше општине, унапредили статус пензионера,
инвалида рада, што својим радом доприносите
пружању помоћи онима којима је та помоћ
најпотребнија”, изјавио је Владан Младеновић,
заменик председника локалног парламента.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА РИБОЛОВАЦА ЗА ШКОЛУ ЧИЈИ СУ ЂАЦИ ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

САКУПЉЕНА ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ
Спортски риболовци Милан
Латковић и Игор Димитријевић, уз
подршку Кафетерије Квон из Вршца,
организовали су хуманитарну
акцију за ђаке школе за основно
и средње образовање “Јелена

Варјашки” из Вршца у Пландишту на
багеру.
“Окупили смо 12 такмичарских
екипа из целе Војводине, које
су, по тешком и кишном дану,
сакупиле 70.000 динара, а које

ћемо уплатити на рачун школе,
која се бави посебном едукацијом
деце са сметњама у развоју.
Захваљујемо се свима на учешћу и
видимо се следеће године”, кажу
организатори.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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„ВУЛКАН“ И„ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ УЗБУДЉИВУ ПРИЧУ КОЈА ЋЕ МАЛИШАНИМА ДРЖАТИ
ПАЖЊУ

ПОЧИЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА ЉУБИТЕЉА ПИСАНЕ РЕЧИ

ЧАРОБНО ПУТОВАЊЕ
ВИЛЕНИЧКОМ ШУМОМ

НАЈВЕЋА НОЋ КЊИГЕ
ДО САДА!

Из пера Харијет Манкастер, ауторке
чувеног серијала књига о Исидори Мун,
стиже нам инспиративна прича о јунакињи
која превазилази све препреке и успева да
пронађе свој пут: Викторија Сенка – опака и
светлуцава.
Радња књиге је праћена необичним
авантурама и јунацима са којима је лако
поистоветити се. Као и у претходним делима
Харијет Манкастер, деца узраста од 7 до 9
година имаће прилику да на забаван начин,
уз необичне илустрације, спознају праве
вредности и науче да поштују различитости.
Књига Викторија Сенка – опака и светлуцава
ускоро ће бити доступна на сајту вулканциц.
рс, као и у свим књижарама Вулкан.
Викторија Сенка и Селестина су
близнакиње, рођене из истог дијаманта и
стога следеће наследнице трона у Виленичкој
шуми. Ипак, њихов дијамант имао је тамну
мрљу, због чега им је оспорено право да живе
у краљевској палати. Селестина успева да
пронађе нове радости у животу, али хоће ли
Викторија Сенка тако лако прихватити да није
краљица?
Близнакиње су као месечина и сунчева
светлост – да ли ће се ослободити улога које су
им наметнуте, поново написати своју причу и
променити судбину?
Викторија Сенка одвешће вас на чаробно
путовање Виленичком шумом. Узбудљива
прича праћена фантастичним илустрацијама
показаће вам колико је важно борити се за оно
у шта верујемо, те да живот није само црнобели, већ је понекад и светлуцав.
Књигу Викторија Сенка – опака и светлуцава
ускоро ћете моћи да купите путем сајта
vulkancic.rs и у свим књижарама Вулкан, а до
тада уживајте у претходно објављеним делима
Харијет Манкастер, омиљене дечје ауторке.
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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

Попусти на Лагунина издања:
за куповину једне књиге 25%,
за две књиге 30%,
за три књиге 35%,
а за четири или више књига 40%

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!

На књиге других издавача који су се
прикључили Ноћи књиге, страна издања
и гифт асортиман важиће попуст од
чак 20%. док ће наш партнер Гамес у
књижари Делфи „Борислав Пекић“ у Кнез
Михаиловој 48 давати попуст од 15% на
све игре, додатну опрему, гифт, фигуре и
пратећи гејминг програм.
За време трајања Ноћи књиге неће
важити Премиум погодности на delfi.rs,
као и погодности чланова Лагуниног клуба
читалаца на laguna.rs. Уз сваку куповину
у књижарама Делфи припремили смо и
поклоне!

„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 „Викторија Сенка
– опака и светлуцава“, које ће припасти
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на
адресу citajmokulu@gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо књигу
Ива Родског „Фер - плеј“, освојиле су је Емина
Тот и Јованка Петров. 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“.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (145)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЗ ВРЕМЕНА СУМРАКА БОГОВА

Пре више од сто двадесет година када је
настао Пајин Триптихон светом је владала
мода нових филозофија: Шопенхауера,
Ничеа, Шпенглера чији је назив књиге
позајмљен за наслов овог текста. Човек је
ослобођен свих страхова, нема патрона,
нема бога, нема ауторитета већих од
нашег разума, све је дозвољено и људска
интуиција нема граница. То је и максима
данашњег либералног капитализма.
Пајин Триптихон последњи је дах
епохалне синтезе ликовности и фигурације
реализма поспрдно названим академски
реализам или буржоаски реализам па
је деценијама пре настанка Триптихона
као велика победа једнакости у свету
и у ликовним уметностима скинут с
пиједастала таленат, мајсторство, занат, сан
о боголиком човеку или човеколиком Богу.
Одједном све је било дозвољено.
Сликарски материјал постао је јефтин,
појавили су се, по први пут у историји
света, уметници аматери а десило се да
су они први изнели некакву револуцију са
импресионизмом и низом који следи све
до апстрактне слике, галерија без слика и
живота данас без потребе за галеријама.
То
је
био
спонтани
исказ,
новоослобођење воље страсти да се
прошлости ништа не дугује, да се моделује
нова нормалност оног времена да свако

може бити стваралац, успешан предузетник,
само је потребна воља која не преза ни од
чега, што је појаснио Шопенхауер у свом
делу „Воља за моћ“.
Свет је промењен, слика човека о
себи релативизовала се. Таман смо слике
посматрали као огледало, кад одједном

идентитетима, посебностима у којој човек
може бити све а најбоље ништа и да своју
иницијативу жудње за слободом пребаци
у бескрајно испразан мега простор сајбер
света.
Наравно иста супстанца разума
посматра Пајин Триптихон, посматра своје

истина је била оно што видимо у разбијеном
огледалу.
И то је био тек уводни део једне модерне
симфоније живота која верује да је сада
њен крешендо, завршница у којој се мељу
све илузује о људским вредностима,

реакције на њега и доживљава себе у сајбер
свету. То постаје лепак на који се фатално
лепи опрез, здрави разум, инстинкти и
предајемо се доколици самозаборава
да лакше прогутамо све јасније искуство
сопствене превазиђености док око нас неки

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

нештедимице машу својом супериорношћу,
све већим разликама а нама то све мање
смета. У природи, у свемиру који је једна
велика лабораторија нових, све тежих,
елемената постоји и феномен спонтаног
распадања, односно сваки атом са превише
протона и неутрона распада се и тако
испуњава неку логику простора и материје.
Да ли таква логика влада и тамо где је
превише нагомилане моћи, добара, тамо
где једна воља везује планету у паучинасте
окове стакленим влакнима кроз које титрају
сигнали који не иду нигде, али ми одлазимо?
Мрежа је постала глобална држава,
опака као пандемија која нас затвара, укида
сенку, открива једносмерну телепатију, чита
све наше намере, ментално нас разголити и
пре него што ми пожелимо ишта да обучемо
и сакријемо коју мисао.Та мрежа без треска,
пред нашим очима се деконструише,
спонтано постаје безброј малих мрежа,
појединци и мање групе откривају личнији
фејсбук, сопствена спремишта налога
и користе јединствену информацију са
неповратним вентилом. Сигнал иде од нас
а не може провалити ка нама. Велика мрежа
покидала се од сопствене ароганције и
тежине и милијарде упецаних људских мува
слободне су. Слободне као људи на Пајином
Триптихону и безазлени.

Т. Сухецки
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ДИМИТРИЈЕ ЖИВОЈНОВ, ТАМБУРАШ И КОНТРАБАСИСТА:

„СВИРАЊЕ ЈЕ ПРОМЕНИЛО МОЈ ПОГЛЕД НА СВЕТ“
Вршчанин Димитрије Живојнов пре
неколико дана проглашен је једним
од лауреата покрајинске награде
„Таленти“ за 2021. годину. Димитрије
има петнаест година и ученик је
Средње музичке школе „Јосиф
Маринковић“ у Вршцу, одсек тамбуре
и конбтрабаса, у класи професора
Александра Јанковића. Побеђивао
је на бројним такмичењима, као
солиста и у категорији дуета, а музика
му је, како каже, открила нови свет
и помогла да пронађе свој израз
и у свакодневици, па је већ сада
сигуран да ће она бити и његово
професионално опредељење.
Који су претходни успеси довели
до тога да будеш сврстан међу
најдаровитије ученике у Војводини
и лауреате покрајинске награде
„Таленти“?
- Највише успеха постигао сам
током протекле две године када
сам освоjио I1 место на Фестивалу
уметничке тамбуре у класи професора
Александра Јанковића, затим сам
идуће године био лауреат на истом
такмичењу са освојених 100 поена,
и лауреат са освојених 100 поена на
Републичком такмичењу тамбуре.

Исте године сам освоjио прво
место на Републичком такмичењу
контрабаса, и заједно са пријатељем
Александром Јовчићем у класи
професорке Ане Шинковић прво
место на Републичком такмичењу
камерне музике, као и лауреат на
интернационалном такмичењу Орфеј.
Шта су специфичности тамбуре?
Колико си знао о њој пре него
што си почео да свираш и како је
дошло до тога да одабереш баш овај
инструмент?
- За тамбуру је специфично то
што није везана за један жанр, него
се на њој може свирати свака врста
музике. Такође је јако добра за први
инструмент, јер није велика и може
лако да се свира.
Пре него што сам уписао тамбуру
у музичкој школи, нисам пуно знао о
њој, али се у кући слушала тамбура
тако да сам је уписао, и убрзо затим је
и заволео. Није прошло пуно времена
и почео сам да свирам свакодневно,
постала је рутина и испуњава ме, сада
себе више не треба да подсећам да
треба да вежбам.
Временом сам схватио да хоћу
цео живот да посветим музици и да
је то једина ствар која ме испуњава
и чини срећним, свирање је сасвим
променило мој поглед на свет,
упознао сам много добрих људи, и уз
свирање сам научио да се изражавам
и у свакодневним разговорима. Кроз
музику успевам да испустим своје
емоције и искажем себе као личност
и као музичара. Јако ми је битно да
док свирам, у делу покажем себе и

своје емоције, али да ипак не укаљам
карактер дела.
Подједнако успешно свираш и
контрабас. Да ли се за тебе учење
ова два инструмента на неки начин
преплиће или допуњује, или су то два
одвојена правца?
- Као што сам већ напоменуо
тамбура је јако добар инструмент
за почетак, тако да ми је она као
основа много помогла да савладам
контрабас. И те како су повезани, пуно
ствари које сам научио на тамбури
успео сам да пренесем на контрабас
и напредујем брже на њему.
На такмичењу „Деца композитори“
недавно си освојио прву награду
за композицију „Трепет тамбуре“.
Колико је изазовно написати неко
музичко дело и на шта се ослањаш
када ствараш своју музику – на осећај,
досадашње музичко образовање и
искуство или на нешто треће?
- Начин на који сам ја компоновао
није био толико тежак јер сам се
ослањао само на осећај а не толико
на досадашње музичко образовање.
Мени као извођачу музике је много
битан осећај током свирања, јер
једино тада успем да изведем то што
сам хтео и оставим прави утисак.
Где ћеш наставити школовање?
Какви су твоји планови и амбиције
када је музика у питању?
- Пошто имам петнаест година
планирам да завршим средњу
музичку школу тамбуре и контрабаса
и да наставим даље усавршавање
контрабаса на академији, али за
сада нисам одлучио где ћу похађати
академију.
Т.С.
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К УЛ И Н К У В А Р
НАМИРНИЦЕ:
- 500 г глатког белог брашна
- 2,5 дл млаког млека
- 1 дл светлог пива
- 70 г отопљеног маргарина
- мало соли
- ½ кашичице шећера
- 1 кесица сувог квасца
- свежи сир
- 1 јаје
- сусам

СИРЕЛА
ТРОУГЛИЋИ
СА СУСАМОМ

ПРИПРЕМА: Квасац и шећер отопити у топлом млеку, пустити да се квасац
дигне. Отопити маргарин и заједно с пивом га умешати у квасац и млеко. Додати
брашно, мало соли и умесити глатко тесто. Оставити да се диже око сат времена.
Тесто поделити на три дела и сваки део разваљати у круг и исећи на 8 делова. Сваки
нафиловати уситњеним свежим сиром и савити у троуглове. Троуглиће премазати
размућеним јајем и посути сусамом, па пећи око пола сата на 180°Ц, док не добију
златножуту боју.

НАМИРНИЦЕ:
- 600 г Матијевић
јунећег бута
- 2 кашике сенфа пикант
- 1 кашика уља
- 2 кашике Мартел
коњака
- 6 кашика киселе
павлаке
- зачин Ц
- бибер
- уље за пржење

МАРТЕЛ ЈУНЕЋЕ
ШНИЦЛЕ

ПРИПРЕМА: Матијевић јунећи бут исећи на шницле. Истуцати их и премазати с
обе стране мешавином 1 кашике уља, мало зачина Ц и 1 кашике сенфа пикант.
Оставити да одстоји око сат времена. Пржити шницле у врелом уљу, да порумене са обе
стране. Извадити их из масноће и ставити у топлу ватросталну посуду. У уље, у којем су се
пржиле шницле, додати кашику сенфа пикант и 3 кашике павлаке, промешати и оставити
да прокува.
Додати преосталу павлаку и коњак, прокувати још пар минута, па прелити преко шницли.

ТОРТА СА ПИСТАЋИМА
И ЧОКО ПРЕЛИВОМ
НАМИРНИЦЕ:
Кора:
- 6 беланаца
- 9 кашика шећера
- 6 жуманаца
- ½ кашике брашна
- 1 кашика какаоа
- 4 кашике млевених
ораха
- ½ кесице прашка за
пециво
Фил:
- 3 кесице пудинга са
укусом слатке павлаке
- 100 г шећера
- 3 кесице ванилин
шећера
- 0.5 л млека
- 200 г путера
Остало:
- 50 г очишћених пистаћа
- чоколадни украси
Глазура:
- 150 г чоколаде

ПРИПРЕМА: Све састојке за кору умутити
и испеци. Фил: Скувати пудинг и оставити да се охлади.
Сјединити охлађени фил и умућени путер са ванилин
шећером и филовати кору. Кад се торта стегне и фил охлади,
прелити отопљеном чоколадом. Оставити неколико целих
пистаћа, а остале самлети па млевене пистаће нанети на
спољни део, а по врху поставити чоколадне украсе и целе
пистаће.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
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MAGYAR TÜKÖR

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
A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI SZÖVETSÉG ÉS A MAGYAR NEMZETI TANÁCS KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN

Muzslyán rendezték meg
a magyar szórvány napját
A

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) és a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) – karöltve
Muzslya Helyi Közösséggel, a
Muzslai Petőfi Sándor MME
és a helybeli Klaszter Fókusz
- Családi Gazdálkodók Egyesületével – hatodik alkalommal szervezte meg a magyar
szórvány napja központi ünnepségét, amely eseménynek
az idén Muzslya adott otthont.
Az ünnepi műsor kezdetén a
4-es számú Szent Imre herceg
cserkészcsapatának tagjai elénekelték a Himnuszt, majd az
egybegyűlteket Sztojkó József,
a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) nagybecskereki Városi
Szervezetének elnöke és Sutus
Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ)
elnöke köszöntötték.
- A népességfogyás a szórványban mutatkozik meg legjobban. Éppen ezért nagyon
fontos a szórványközösségek
számára a hagyományápolás, a
kultúra, az anyanyelv ápolása,
a hagyományok átadása és az
utánpótlás nevelése, a magyar
identitás megőrzése. A magyar
szórvány napján azt ünnepel-

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Püspökségi szőlészet
Kutason
N
agybecskereki Egyházmegye tulajdonában
van évek óta egy szép szőlős
Kutason (Gudurica). Innét
szoktuk ellátni borral, pálinkával az Egyházmegye plébánosait mise- és nem csak
miseborral. A szőlőről Josip
Nedin (Nedin József) többszörösen kitüntetett borász
gondoskodik. Az elmúlt pár
évben sikerült szelektálni a
szőlőfajtákat, a kezdetleges
12 különböző fajtát most
megritkítottuk és csak bo-

»A szávaszentdemeteri fellépők
jük, hogy a teljességet megélve,
a Jóisten akaratából összejőve,
kimondjuk, kimondhatjuk: itt
vagyunk! – emelték ki beszédükben. A rendezvényt Kalapis
Sztoján SDB atya, a Szűz Mária
Szent Neve templom plébánosa
áldotta meg, majd az ezt köve-

NAGYBECSKEREKI PETŐFI MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
tő színvonalas és tartalmas műsorban felléptek Pancsova, Székelykeve, Szilágyi, Kúla, Nagykikinda, Szávaszentdemeter,
Törökbecse és Muzslya népdalkörei, táncegyüttesei, hangszeres, énekes együttesei, szólistái
és szavalói. Az idei ünnepség

keretében a közönség megtekinthette a MAKK a vajdasági
magyar képzőművészet napja
tiszteletére készült alkalmi tárlatát is. A közép-bánáti Szórványközpont működését Magyarország Kormánya támogatja.
BORBÉLY TIVADAR

„

A népességfogyás
a szórványban
mutatkozik meg
legjobban. Éppen
ezért nagyon fontos a
szórványközösségek
számára a
hagyományápolás,
a kultúra, az
anyanyelv ápolása, a
hagyományok átadása
és az utánpótlás
nevelése, a magyar
identitás megőrzése

»A muzslyai Cickafark énekcsoport

rászati célokra használhatókkal cseréltük le. Ennek a
munkának az eredményét
szerette volna megnézni a
püspök atya, és pár kisérője,
akik közelebbről is követek
a bortermelésünket: Gherghei Michai atya és Palatinus Alen, akik mind a ketten
Versecen működnek.
Ahogy a képeken is látszik, a püspökségi szőlő jól
néz ki, rendben van tartva
és gyönyörű, őszi színekben
pompázik.

Találkozások az
Úri utcában
N
agybecskererki származású vendégei is lesznek a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület Találkozások az Úri utcában nevezetű
közösségi estnek pénteken
november 19-én.
A programsorozat vendégei Klemm József, újságíró a Vajdasági RTV vezérigazgató-helyettese, Dr. Németh Ferenc művelődéstörténész, a Szabadkai Tanárképző Főiskola tanszékvezető tanára, Léphaft Pál a Magyar Szó nyugalmazott karikaturistája, Heinermann

Péter az újvidéki Szerb Matica nyugalmazott könyvtárosa, Venczel Valentin, színművész az Újvidéki Színház
igazgatója és Jovančić Miroslav hegedűművész lesznek.
A vendégek Jovančić művészúr kivételével nagybecskereki születésűek jelenleg
Újvidéken élnek. Mindenki a
saját szakterületén igen sikeres pályafutással rendelkezik.
Az est 18.00 órakor kezdődik.Belépés ingyenes. A
szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

NAGYBECSKEREKEN BOROS ISTVÁN VENDÉGEI VOLTUNK

Shotokan világbajnoki bronzérmessel beszélgettünk
N
agybecskerek az elmúlt héten a Shotokan karate világbajnokság házigazdája volt
hat napon keresztül. Erre a versenyre 35 országból több mint
12oo versenyző érkezett, - ismereti Boros István világbajnok. A résztvevők harcművészetben és formagyakorlatokban mérték össze tudásukat kategóriánként. Nagybecskerek
ez alkalommal is méltó módon
bizonyította, hogy megérdemeleten viseli 2021ben az Európa Sportvárosa címet.
Az 56 éves élelmiszeripari mérnök az 50 és 59
évesek kategóriájában versenyzett és bronzérmet
szerzett. Első helyezett a
bolgár Resmi Bobev lett,
második helyezést a dombóvári Szabó Csaba érte el,
míg bronzérmes beszélgetőtársunk Boros István lett.

- Tizéves voltam amikkor
beleszerettem e sportágba, azóta is rendszeresen gyakorlok,
versenyeken veszek részt, 1980
–ban Kraljevoban egyéni és csapat versenyben második helyezést értem el, majd Újvidéken
18 éves koromban az első helyet
szereztem meg- valja Boros István a harmadik danos karatisPRETZ ISTVÁN
ta.

»Boros István a dobogón

NAGYBECSKEREKI SZÈKESEGYHÁZBAN

Emlèkezès msgr.
Jung Tamás püspökre
A
nagybecskereki Nepomuki Szent János székesegyházban 2021. november 20-án a 18 órakor
kezdődő ünnepi, püspöki
szentmisén megemlékeznek
megboldogult Msgr. Jung
Tamás, Bánság első püspöke, apostoli kormányzója
születésének 110. és püspökké szentelésének közelgő 50.
évfordulójáról. A megemlékező szentmisére szeretettel
várnak mindenkit!
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м²,
на улазу у село, посађен са багремом,
погодан за пчеларе. Тел. 064/4256130.
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. 066/5030323.
На
продају
викендица
на
Гудуричком путу, површина плаца 587
м² са малим воћњаком. Тел 060/7342609.
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, 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. 831-134.
Продајем плац у Јабланци,
површина 835 м² погодно за
пчеларство или сејање. Тел. 830-753.
Продајем на Брегу 60 ари, потез
Број
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„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.
Продајемо кућу 140 м у Пећкој
15, плац површине 720 м. у склопу се
налази гаража. Може и замена за стан.
Тел 013/ 837631 и 064/2805862.

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
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
и бојлера. Тел. 063/482418 и 013/861419
Плинске пећи и плински бојлери
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.

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. 063/308-331.
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито
за клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
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

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
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.

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
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/842-0246.
Радим послове везане за дрва, шут,
ризлу и избацивање непотребних
ствари. Тел. 064/412-4994.
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. 061/6806244.
Продајем два прозора 120х140,
врата, регал, гарнитуру кожну,
кристални лустер 2 ком. сто и 4
столице. Тел. 834-586.
Продајем комбиновани креденац,
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер са
5 кугли. Тел. 061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан, фуруне и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
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,

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 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

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 10. децембар 2021.

1717

БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
На продају угаона клупа за кухиљу.
Тел. 064/4741738
Продајем двобразни плуг ИМТ
756.2 и четворокрилну дрљачу. Тел.
065/257-9100
Купујем комбиновани шпорет или
комплет на струју добро очуван. Тел.
064/389-2738 или 013/861-419.
Продајем фрижидер од 150 литара
„Горење“ у одличном стању. Тел.
061/307-1085
Продајем четворокрилни прозор
2,40х1,60 са ролетнама у одличном
стању. Тел. 065/8340611
Продајем
2 тркачка бицикла
„Пежо“ и „Тоскана“. Тел. 060/843-5097
Продајем предратни круњач
кукуруза (у добром стању) Тел.
060/8435097
Продајем луковице лала и

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.

ОГЛАС ЗА ПОСАО
Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује
конкурс за радна места: конобар, шанкер, шеф кухиње,
помоћни радник у кухињи.
Пријаве на оглас доставити електронским путем на
e-mail адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com
са назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести
позицију за коју се пријављујете на оглас).
Пријава на оглас треба да садржи:
- CV са детаљима о претходном радном искуству
Кандидати који буду у ужем избору биће позвани на
разговор.
луковице зумбула, алоја веру
у сакцијама. Тел. 013/837-631 и
063/004439.
Продајем џак за бокс, црвени
130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел.
063/737-5149
Продаје се комбиновани шпорет
2+2 р у исправном стању. Тел: 064/9158936.
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

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 ЛР-празне.
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 стаклени сто са четири
столице и електрични шпорет Горење
са 4 рингле, очуван. Тел. 063/1121270
На продају термоакомулациона
пећ 6кw са оргиналним колицима и
тајмером у комплету. Тел. 064/6620457
Продајем два кауча, тросед, 2
јоргана вунена, 2 бицикла, 2 колица за
вучу, ћилим, кожне јакне 0132832336
Средњих година жена тражи стару
особу на доживотно чување и негу за
кућу. Тел. 061/8139998
Продајем
нов
некоришћен
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер
искључиво лицима са дозволом, врло
повољно. Тел. 0644222700
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.
Продајем
ауто
приколицу
„Техника“
торзиона са
малим
точковима, носивости 400кг/100 км/
час, са атестом и свим папирима
регистрована
до 21.5.2022. Тел.
064/2439202
Продајем
две
тракторске
приколице „Кикинда“ једна киперка.
Тел. 065/2579100.
Продајем
Томос
аутоматик
регистрован до јуна. Тел 061/2660848.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и
бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење
за комуналне и стамбене послове и послове заштите
животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – FM РАДИОДИФУЗНА
СТАНИЦА НА ЛОКАЦИЈИ ВРШАЧКИ БРЕГ

ЈП Емисиона техника и везе Београд из Београда, Кнеза
Вишеслава 88 поднело је Градској управи Града Вршца,
Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове
заштите животне средине, Захтев за одлучивање
о потреби процене утицаја на животну средину FM
радиодифузна станица на локацији Вршачки Брег, к.п.
22463 и 22465/1 К.О. Вршац, територији града Вршца.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта, може се извршити у згради Градске управе
Града Вршца, у канцеларији бр. 214, у периоду од 10.
децембра до 21. децембра 2021. године, сваког радног
дана од 10 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог
обавештења, заинтересована јавност може доставити
мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене
утицаја предметног пројекта на животну средину овом
органу.
Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека
рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да
ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја
на животну средину, о чему ће благовремено обавестити
јавност.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 2. БРОЈ 23, 28.
ДЕЦЕМБРА 1976.

СВУДА СУ НАС СРДАЧНО
ДОЧЕКИВАЛИ
Крајем новембра чланови Културно - уметничког друштва “Петру
Албу” из Вршца провели су на гостовању у суседној СР Румунији
неколико дана. О том гостовању разговарали смо са другарицом
Дојном Алмажан.
- За релативно кратко време одржали смо концерте у неколико
румунских градова. Том приликом, наступили смо у Решици, Балшу,
Каракалу и родном месту румунског председника - Скорничешћу.

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 (17)

Наши домаћини су нас на сваком кораку дочекивали и испраћали са
пуно пажње и срдачности, а гледалишта концертних сала - у којима
смо наступали - била су препуна. Лично сматрам да би овакви
видови сарадње на културно - уметничком плану требало да буду
чешћи, јер се њима продубљују пријатељски односи односи између
наше земље и суседне Румуније - рекла нам другарица Алмажан.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 2. БРОЈ 23, 28.
ДЕЦЕМБРА 1976.

“КОШАВА 2” УСПЕШНО
СТАРТОВАЛА
Почетком овог месеца на вршачком аеродрому извршен је
пробни лет пластичне једрилице домаће конструкције и израде
“Кошава 2”- двосед. У пробној вожњи био је Звонимир Братолић,
а иначе конструктор једрилице је инжењер Милош Илић, из
Београда. Са колегом инжењером Адријаном Кисовцем још марта
1952. конструисао сам “Кошаву 1” двосед, која је израђена од
дрвета и шперплоча. Та једрилица је на свим каснијим државним
првенствима освајала прва места - рекао је инжењер Илић.- А
на светском првенством у Енглеској 1954. године, једриличари
Звонимир Рајин и Божидар Комац победили су летећи таквом
једрилицом много познатије конкуренте и освојили једину
златну медаљу у историји југословенског ваздухопловног
једриличарства.

Нова пластична једрилица (“Кошава 2”) има распон крила
18 метара, тешка је 380 килограма, а по својим особинама би
требало да далеко надмаши своју “старију сестру” - “Кошаву 1”.
На изради нове једрилице радили су још и инжењери Милан
Драгојловић, Војислав Миленковић и Славољуб Гаћеша из
Београда, а једрилицу су произвели радни људи Ваздухопловно
- техничког центра.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

Превео Александар Бобик
ПОПИС НАЈБОЉИХ
СОРТИ ГРОЖЂА
У ВРШАЧКИМ И
БЕЛОЦРКВАНСКИМ
ВИНОГРАДИМА
Оба места су позната због
својих црних вина и пожељно
је да грађани ових градова целу
своју пажњу поклоне сталном
оплемењивању грожђане крви,
јер ово кад буде више познато у
трговини, донеће бољу зараду
него бело вино. У оба подгорја
плава кадарка је толико присутна,
да заузима 19-20 % засада црвеног
грожђа и само мањи део заузима
познато ситно црно грожђе
названо зачинак у Вршцу , гачак
у Белој Цркви, а на румунском
названо мађарка ча неагре
(magiarca cea neagra). Кадарка, која
се овде познаје под именом плаво
( Вlaue) је као што сам више пута
споменуо основа свих одличних
црних вина и ствара и овде само
суво грожђе, док се зачинак овде
гаји искључиво само због своје
боје коју даје вину.
Међу белим сортама грожђа
Вршчани цене и повећавају
производњу
маџарке
док
Белоцрквани
више
воле
штајншилер (Steinschiller), српски
мала динка, румунски rusa.
Вршачка маџарка описана је у
првом тому овог дела под именом
велика зелена (смедеревка), но
она није као што сам то већ навео
смедеревка. У Срему су замењена
имена, јер се тамо често маџарка
назива смедеревком иако се под
овим другим именом подразумева
посебна, од маџарке, веома
различита сорта грожђа која се
гаји, а која се ни у ком случају не
може са њом поистоветити.
Смедеревка је чупаво грожђе са

великим јајоликим бобицама, које
у зрелом облику добију жуту боју
имају веома пријатан и ароматичан
укус. Вино произведено од ње
у Белој Цркви је одлично иако
зрно које је више меснато није
најпогодније за производњу вина.
Насупрот томе, као што је мојим
читаоцима
познато,
маџарка
касније сазрева и по укусу је мање
привлачна, али јој је сок веома
издашан, а вино није нарочито.
Вршчани су овом грожђу због
његове отпорности на влагу,
при кишном јесењем времену,
поклонили
посебну
пажњу,

јер уз ту особину спада међу
најпродуктивније врсте грожђа,
а тим подмирује у највећем
степену жељу за богатом бербом.
Оштроумне примедбе, на искуству
заснованим
посматрањима
господина др Франца Клерцког,
од моје досадашње заблуде, те се
овде радо придружују његовом
мишљењу, да ова маџарка не
потиче из Србије, већ да се од
најстаријих времена култивира у

Угарској, што даје до знања и њено
име - мађарско грожђе. Одакле
она, у ствари, потиче, тешко је
установити, само је толико извесно,
да је као грожђе које касније
сазрева, то биљка нашег југа, па
је зато само у Срему, а нарочито у
Банату постала преовладавајућа.
Из немачких провинција око Рајне,
Мозела или Некара није могла
доћи, као што ни Аустрија није
могла бити њена постојбина, јер у
климатски неповољнијим регијама
њено вино би било веома лошег
квалитета.
Према
изнетим
описима,
разумљиво је да вршачко бело
вино, највећим делом даје ова
маџарка, да заостаје за црним
по квалитету и тешко се може
очекивати побољшање код ове
винске сорте, јер се овде као и у
другим местима повлађује систему
велика количина, те ће се дотле
истрајавати, док овдашња трговина
вином једном не пређе бољим
правцем, што би виноградаре
приморало да паметније бирају
сорте винове лозе.
Са истом изразитом наклоношћу
са којом Вршчани гаје своју
маџарку, труде се Белоцрквани
да сваке године прошире своје
плантаже штајншилера. То је једна
дивна сорта, која се због трајности
грожђа одликује одличним вином.
Зрна грожђа су ситна, слична
ризлингу али округле бобице су
светлоцрвене боје, која настаје
тек кад се развије шећер. Чокот
је издашан иако се због ситнијих
плодова не може упоредити са
продуктивношћу маџарке њено
вино је одлично и развија са
годинама одлежавања пријатан
укус. Ова сорта је у иностранству
позната као траминац и која је овде
на југу добила посебна својства и
постала веома омиљена.
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СПОРТ

Џ УД О

КО Ш А Р К А
ВРШЧАНИ УБЕДЉИВИ ПРОТИВ ДИНАМИКА У МИЛЕНИЈУМУ

БОРБЕНОСТ И НАПАДАЧКА КРЕАТИВНОСТ
ОБРАДОВАЛИ ЂОКИЋА
Дерби старих ривала обиловао је емоцијама и великом
потрошњом енергије у игри у оба правца, али је драж
резултатске неизвесности изгубио већ у другој четвртини.
Вршчани су у свим елементима надвисили госте из Београда
и заслужено славили убедљив тријумф. Динамик је у почетној
фази меча искористио нервозу изабраника тренера Владимира
Ђокића и закуцавањем Радосављевића дошао до предности
од 12:4. Вршац је уласком Агоча стабилизовао игру и добио
нападачку идеју којом је остварио резултатски прикључак па
је само захваљујући тројци Милијашевића, са звуком сирене,
гостујући састав задржао резултатску предност после десет
минута игре. У другој четвртини симпатизери Вршца уживали су
у рапсодији нападачке креативности својих љубимаца и сјајним
далекометним шутевима Јековића и Тејића, продорима Илића и
ефектним потезима под таблом Васиљевића. То је домаћем тиму
обезбедило миран одлазак на одмор са капиталом од 13 поена
(52:39).
Београђани се у наставку нису предавали, неколико пута су
покушавали да дођу до резултатског прикључка, али су на сваку
тројку Милијашевића, закуцавање Онана или продор Пауновића
Вршчани имали спреман одговор. У финишу трећег периода
то је била бомба Слободана Јовановића док су у последњих
десет минута Војин Илић бриљантном минијатуром, најпре
продором и полагањем, потом и закуцавањем, као и фанатично
борбени Димић, одбили и последњи напад ривала на вршачку
резултатску предност. У финишу је тренер Ђокић указао шансу и
дебитанту у дресу Вршца Огњену Мићовићу а нове прволигашке
минуте уписао је и млади Мајсторовић.
Б. Ј.
Фото: М. Живковић

МЕМОРИЈАЛНИ
ТУРНИР
ВЕЛИКАНА
ВОЈВОДИНЕ

ВРШАЦ – ДИНАМИК 95:78 (19:22, 33:17, 20:19, 23:20)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 300, судије: Седлар,
Весковић, Милорадовић.
ВРШАЦ: Радовановић, Мићовић, Л. Јовановић, С.
Јовановић 5 (4 ас), Агоч 12, Илић 26 (6 ск), Јурчек 1,
Васиљевић 12 (7 ск), Димић 11 (7 ск, 12 ас), Јековић 15, Тејић
13 (4 ас), Мајсторовић.
ДИНАМИК: Бошковић 7, Милијашевић 17 (4 ск),
Стефановић 9, Онан 8 (4 ск), Радосављевић 8, Дабовић
6, Медаревић 2 (7 ск), Шуловић, Бабовић, Пауновић 12,

Џудо
клуб
Локомотива
учествовао је на Меморијалном
турниру великана Војводине
у организацији Џудо савеза
Војводине. Турнир је, кроз два
дана такмичења, окупио око
550 такмичара из Румуније,
Мађарске, Македоније, Црне
Горе, БИХ, Хрватске, Казахстана,
Грчке и Србије. Локомотива је
учествовала са седам такмичара,
а освојили су две златне, једну
сребрну медаљу и два пета места.

ВРШЧАНКЕ ИСПУСТИЛЕ ПРИЛИКУ ДА НАПРАВЕ ИЗНЕНАЂЕЊЕ

АМЕРИКАНКА РЕШИЛА ВОЈВОЂАНСКИ ДЕРБИ

ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА 02168:76 (15:23, 24:18, 15:18, 14:17)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца: 100, судије:
Ивановић, Кривокућа, Максимовић.
ВРШАЦ: Вукосављевић 12 (6 ас), Марјановић 17,
Стјепановић, Стојић 7 (5 ас), Керкез, Репац, Станаћев, Милетић
5, Цера, Селаковић 21 (6 ск), Зорић 4 (4 ск), Јованчевић 2 (8 ск).
ВОЈВОДИНА: Прокић 20 (4 ас), Јаковљевић 4 (4 ас),
Живковић, Радуловић 2, Јововић 5, Марић, Јанковић 12 (16 ск),
Селаковић, Марјановић, Јовановић
8, Лумис 25 (10 ск), Мајсторовић.
Невероватно узбудљива завршница
војвођанског
дербија
припала
је
Новосађанкама,
а
јунакиња
утакмице била је Американка Лумис.
После чак 17 смена у вођству и 7
изједначења, утакмицу је одлучио
напад Војводине при вођству гошћи
од 2 поена разлике (70:68). Сара
Лумис је одапела далекометни хитац
и тројком донела победу свом тиму.
Вршчанке су имале велику прилику да
направе изненађење, али у одсудним
тренуцима нису успеле да одличну
игру у одбрани претворе у офанзивни

капитал. Најслабији актери дербија били су арбитри.

Б. Ј.

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 10. КОЛО
Вршац - Војводина 021		
Пролетер 023 - Арт Баскет
Раднички - Радивој Кораћ
Ц.звезда - Партизан 1953
Краљево - Врбас Медела
Дуга - Студент 			

68 : 76
66 : 85
65 : 73
97 : 56
80 : 61
75 : 72

1.Црвена звезда
2.Арт Баскет 		
3.Краљево 		
4.Војводина 021
5.Партизан 1953
6.Радивој Кораћ
7.Дуга 		
8.СПД Раднички
9.Вршац 		
10.Врбас Медела
11.Студент 		
12.Пролетер 023
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ОД Б О Ј К А
ЕКИПА БАНАТА ДОБИЛА ПОЈАЧАЊЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

КУБАНАЦ ГУСТАВО ВЕРА МЕЂУ ВРШЧАНИМА
У походу на Прву А лигу Одбојкашки клуб Банат добио
је појачање са Кубе. Млади репрезентативац ове карипске
државе, Густаво Вера, нови је играч вршачког клуба који на свом
дебију није успео да тријумфује. Банат је у 8. Колу Прве Б лиге
у Миленијуму поражен од Косовске Митровице максималним
резултатом и тренутно је у доњем делу табеле са само три
победе.
- Чињеница је да смо тренутно у резултатској кризи и далеко
од жељене форме, али не одустајемо од зацртаног циља. То смо
показали и довођењем Кубанца Вере, који је недавно наступао
за своју земљу на Светском првенству младих репрезентација
у Бугарској. Има још сасвим довољно времена да поправимо
форму и да се вратимо у врх табеле. Још увек можемо међу три
првопласиране екипе, али и ако не успемо нећемо жалити већ
ћемо план одложити за наредну сезону. Од пројекта, Банат у
Првој А лиги, нећемо одустати, рекао је тренер Вршчана Игор
Сантрач.
У табору вршачког Б лигаша истичу да ће до краја првог дела
сезоне реално сагледати ситуацију и у зависности од резултата
у преостала три кола донеће одлуку да ли ће се у пролећном
делу тим подмладити или ће, у случају, поправљања пласмана на
табели, појачани покушати да досегну циљ.
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Злато су освојиле Марија и
Јелена Атанацков, сребро Тара
Ђекић, а пета места Ања Мартон
и Данило Ђорђевић.
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ЈУНИОРЕ И
КАДЕТЕ

ДВОСТРУКО
ПРВО МЕСТО
ЗА КАТА ТИМ
ВРШЧАНА

Карате клуб Вршац, са пет
такмичара, учествовао је минулог
викенда у Панчеву на Првенству
Србије у каратеу за кадете и јуниоре.
Ката тим кадета и јуниора, у саставу
Андрија Ђокић, Матеја Стојисављевић
и Лука Стојисављевић освојио је 1.
место. Кадет Немања Кондин освојио
је 3. место, а Милош Бужек 5. место.
У борби за 3. место Бужек је изгубио,
радио је са повредом лакта, тако да је
и ово одличан резултат.
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СПОРТ
ПРВИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА РК МЛАДОСТ ВРШАЦ (5)

КЛУПСКЕ БОЈЕ И АМБЛЕМ – ГРБ

Првобитна боја дресова Рукометног клуба
Младост, била је зелена са извезеним, великим
словом М на грудима. Пар година касније,
Александар Саша Ацковић, голман, тада већ и
секретар клуба, запослен у трговинском предузећу
Промет, на пословима аранжера и декоратера
ентеријера и излога, данашњим речником речено,
дизајнер, радио је на амблему РК Младост. Амблем
је урађен маниру средњевековног штита и ово
решење је његово ауторско дело. С тим, што је уз
асистенцију Мише Каракаша, изабрао доминантну
црвену боју, којом је означио почетно слово имена
клуба, на белој површини. На самом црвеном слову
М поставио је стилизовану фигуру рукометаша са
лоптом у руци и оивичио симболом града, Вршчком
кулом, па је у четири удубљења на кули, у свако
од њих, поставио по један број, који читан у низу
озачава годину оснивања клуба – 1971. Све у црној
боји.
Са доње стране, пратећи руб штита, исписао
је име нашег града Вршца, такође, изразито
стилизованим, црним словима.
Изнад горњег руба са бројем 1971 исписано
је црвеном бојом Р.К. МЛАДОСТ и све оивичено
завршном црвеном линијом, Целокупан текст
исписан је српском латиницом са намером
препозавања на ширем спортском простору.
Идејно решење и сам амблем и данас се могу
оценити као високи дизајнерски домет.
Црвено - бела боја је иначе боја дресова
вршачких спортских колектива.

победника, клупског првака Европе (Партизан из
Бјеловара)...
Како ништа ништа не успева тако добро као
успех ови трофеји повећали су интересовање
младих за рукометну игру, па је велики број клубова
изнедрио и нови квалитет. То је тада био и случај у
Вршцу, који је освојио првенство Баната.
Поменуте сезоне 1980/1981, према важећем
систему прваци лига Баната, Срем и Бачка,
попуњавали су место у квалитетној лиги Вовјовине,
која је имала ранг Друге лиге. То место било је
намењено победнику турнира. Турнир се играо у
Чуругу.
Рукометаши Младости одиграли су веома добро
и за нијансу остали без пласмана у војвођанску лигу.
Велика шанса је пропуштена. Остао је до данашњих
дана жал за неоствареним спортским сном.
У сваком случају ово је један од најбољих тимова
који је у својој историји забележио
РК Младост састављен од домаћих играча.

пионирски тим РК Младост, Фридрих Шајб Сики,
зачетник вршачког и карловачког рукомета, Жељко
Вујаклија из Футога, Бранислав Бане Ђорђевић
из Београда, Илија Вигњевић из Панчева. Ненад
Кецман Келе и Милан Крстић Крле, својевремени
играчи панчевачког Динама и прваци Југославије у
тиму са Браниславом Покрајцем.
Следе: Бранислав Бане Јосимов, Лазар Токин,
Борис Каракаш, Бобан Бекић, Бојан Керчу Дамир
Инђић...

КЛУПСКИ ЛЕКАР
Др Јан Частвен, инфектолог, али и специјалиста
спортске медицине, од самог је почетка лекар
тима. Смирен и одмерен, надасве стручан, уливао
је поверење и био омиљен код играча, иако су
повреде биле ретка појава. Сви играчи, без обзира
на узраст, морали су проћи систематски преглед
пре почетка такмичарске сезоне. Деценијама је
то обављао Др Јан. Али био је и уз терен на свакој

НАЈВИШИ ДОМЕТ ГЕНЕРАЦИЈЕ 1950.
Година 1981. је такмичарска круна играча
генерације Браце Милићевића, неприкосновеног
левог бека, свакако једног од најбољих и
најинтелегентнијих рукометаша којег је Вршац
имао и који је могао да направи и прволигашку
каријеру, али је понуде у том смислу, са осмехом
одбијао, не желећи да се удаљава од свог Вршца и
већ изабраног начина живота.
Из те генерације 1950-те и оснивача клуба 1971.
у такмичарској сезони 1980/1981. играли су још и
Драгољуб Ђорђевић Ђока, на позицији левог и
Никица Миша Каракаш, на позицији десног крила.
Доскорашњи саиграчи, Жарко Огризовић и Жикица
Симић, такође генерација 1950. преузели су улоге
тренера екипе.
Тим је био одлично укомпонован са млађим
играчима, Миломиром Инђићем Џикетом, на
позицији централног бека, Драганом Чејићем
Чејом, на позицији десног бека, Ненадом Мандићем,
леворуким десним беком. Голманима Стеваном
Таталовићем Талетом и Чедомиром Петковићем
Чедом. Члан екипе био је и млађани, 18-то годишњи
гимназијалац Мишко Топаловић. Значајна, боље
речно одлична, појачање дошла су из Банатског
Карловца, Милош Ћирковић Ћира, на месту
пивотмена и Зоран Тимић Јанко, необичан играч,
који је на високом ниову могао подједнако да игра
и на левом и на десном крилу. За њега је Бранислав
Покрајац рекао, да је то јединствен пример играча
са одразом са “контра ноге” и изразио жал, што за
њега није сазнао много раније, процењујући му
репрезнтативну каријеру.
Председник клуба у то време, поново је био
професор Златибор Мицић, који се заложио да се
поново окупи генерација 1950. и да се компонује
овакав тим, који се прошетао кроз лигу Баната, без
пораза.
Тих година увелико је омасовљени и трофејни
рукометни спорт у Југославији, Србији и Војводини,
имао је у својим витринама трофеј олимпијског

Стоје, с лева на десно :
Жикица Симић, Драган Чејић, Зоран Тимић, Драгољуб Милићевић, Драгољуб Ђорђевић, Чедомир
Петковић, Никица Каракаш, Жарко Огризовић
Чуче: Ненад Мандић, Милош Ћирковић, Миломир Инђић, Стеван Таталовић, Мишко Топаловић

ТРЕНЕРИ У РК МЛАДОСТ
Први рукометни тренери, или боље речено,
њихове претече били су наставници физичког
васпитања у вршачким основним и средњим
школама: Јулијана Јуца Николић, Душко Пражић
Пража, Атанас Настовски Танас, Божидар Торбаров
Божа, Миодраг Торбаров Миге.
Они су утицали на своје ученике и на њих
пренели љубав за рукомет.
Након оснивања клуба 1971. године, први
тренери били су већ формирани, искусни играчи
Богдан Милошев Браћа и Иван Раушки Рале.
Временом су уследили: Миодраг Цветковић
Цвеле, Бранислав Бане Николић, Војин Папић Воја,
Жарко Огризовић Жаре, Жикица Симић Жика,
Миломир Инђић Џике, Синиша Рудић, Предраг
Николић Њоња, који је формирао и водио најбољи

утакмици, која је играна у Вршцу.
Дуги низ година уз тим је био и Миле Кешански,
виши медицински техничар, запослен у Дому
здравља у служби хитне помоћи. У једном периоду,
клупски физиотерапеут био је Михаљ Кардош,
прослављени вршачки маратонац.

ИЗВИЊЕЊЕ
Аутор ових редова извињава се породици
Бојиновић, значајног доприноса вршачком
рукомету, тренеру Милета Браци Бојиновићу
и рукометашима Александру у Владимиру
Бојиновићу, због погрешне интерпретације
презимена, уместо презимена Бојиновић, у
претходном броју уписано је омашком Недимовић.
Драгољуб Ђорђевић
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