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Укупно 18 компанија ове године 
добило је сагласност на коришћење 
знака „Најбоље из Војводине“, 
на период од три године, и то 
осморо у категорији производи, 
двоје у категорији услуге и још 
осморо у категорији програма или 
манифестација.

„Признања ће за све добитнике 
бити нов мотив да у својим 
делатностима остварују још боље 
резултате и на тај начин дају додатни 
допринос развоју наше привреде”, 
изјавио је председник Покрајинске 
Владе Игор Мировић, који је уједно и 
уручио добитницима награде. 

- Веома смо почаствовани због 
ове награде, јер то значи да је наш 
рад препознат и цењен. Ова  награда 

припада свим Вршчанима, јер за 
период од више од шест деценија 
колико се манифестација одржава, 
свако је у неком периоду дао свој 
допринос да ова манифестација 
израсте у догађај који ће представљати 
Војводину и носити  ознаку квалитета 
“Најбоље из Војводине”. 

Наша мисија је промоција Вршца и 
Војводине као атрактивне туристичке 
дестинација, као и очување и развој 
туристичких и културних вредности 
нашег Града и Војводине са циљем 
да постанемо пожељно туристичко 
одредиште на туристичкој мапи 
Европе и дестинација које се радо и 
увек изнова посећује - истиче Татјана 
Палковач, вд диркеторка ТО Вршац

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

Одборници Скупштине Града Вршца заседали су 
последњи пут у 2021. години у четвртак, 23. децембра 
и усвојили Одлуку о Буџету на предлог Градоначелнице 
Драгане Митровић.

Буџет Града Вршца за 2022. годину износи 2. 557. 000 
динара, има наглашени развојни карактер, за капитална 
улагања издвојено је два и по пута више новца него 
у претходној години, оценила је Градоначелница 
Митровић и поменула најважније пројекте планиране за 
наредну.

- За изградњу новог дечијег вртића издвојено је 85 
милиона динара и у доношењу ове одлуке руководили 
смо се чињеницом да је вртић који смо изградили 2017. 
године има попуњене капацитете и да прошле године сва 
деца нису могла бити уписана. За завршетак изградње 
новог гробља у Вршцу планирано је 110 милиона динара 
у 2022. години, укупна вредност пројекта износи 147 
милиона, на тај начин велики комунални проблем града, 
уз поштовање свих процедура и законских прописа, 
биће решен у првој половини наредне године. За 
изградњу спортске сале у Гудурици планирано је 42 
милиона и 900 хиљада динара чиме ће ово село добити 
објекат од значаја не само за школу и ђаке, већ и за 
спортисте и спортске клубове, али и винаре који ће у 
сали моћи да организују винске манифестације, истакла 
је Митровићева.

Градоначелница Вршца је образложењу Одлуке о 

буџету за 2022. годину истакла и изградњу 
нове индустријске зоне “Север”.

- Вредност инвестиције Прве фазе 
изградње нове индустријске зоне “Север” 
је 143.996.115,67 динара, без ПДВ-а. Друга 
фаза је вредна 180.560.273,86 без ПДВ-а. 
Индустријска зона “Север” простире се, 
према планском документу, на 20 хектара, са могућношћу 
проширења. Прва фаза подразумева извођење радова 
на фекалној, атмосферској канализацији, водоводу, 
струји и израду саобраћајница (приступни пут и 
коловоз у дужини од 550 метара). Тренутно се ради на 
увођењу извођача у посао и да се крене са радовима на 
доводнику воде од града до индустријске зоне “Север”. У 
2022. години, из буџета Града Вршца, за ове намене биће 
издвојено 42 милиона динара, рекла је Градоначелница 
Митровић.

У буџету за 2022. годину планирани су и следећи 
пројекти: Реконструкција главног резервоара прве 
висинске зоне, за фазе хидромашинска опрема и 
електроенергетска инсталације у износу од 10.934.415 
динара, монтажна опрема и пратеће инфраструктурне 
инсталације за потребе система техничке заштите 
на територији Града Вршца у износу од 17.000.000 
динара, иновативни систем за контролу и управљање 
саобраћајем на територији Града Вршца планиран је у 
износу од 28.685.132 динара (укупна вредност пројекта 

је око 57 милиона динара). За изградњу и реконструкцију 
улица, путева и других јавних површина намењено је 
68.023.336 динара, за социјално становање у Балати 
76.987.000 динара а за енергетску санацију стамбених 
зграда, породичних кућа и станова коју спроводи Град 
Вршац опредељено је 2 милиона динара. За завршетак 
изградње канализације употребљених вода у насељеном 
месту Павлиш издвојено је 10.000.000 динара, изградња 
канализације на територији Града Вршца радиће се из 
средства самодоприноса, опредељено је 77 милиона 
динара.

Након усвајања Одлуке о буџету, одборници су 
усвојили извештаје о раду предузећа чији је оснивач 
Град Вршац, тачке дневног реда које су се односиле на 
кадровске одлуке Градске управе и решење на програм 
пословања ЈКП „Други октобар“, усвојена је Одлука о 
изменама одлуке за локалне комуналне таксе, Одлука 
о измени Генералног урбанистичког плана за простор 
бувље пијаце. На почетку седнице је тајним гласањем 
донета одлука о именовању новог члана градског већа, 
то је Трајан Качина и биће задужен за област културе.

БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ 
У ЗНАКУ ИНВЕСТИЦИЈА

ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

 „ДАНИ БЕРБЕ ГРОЖЂА” НОСИЋЕ ЗНАК 
„НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ НАЈПОЗНАТИЈОЈ ВРШАЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ

Градски одбор СУБНОР 
Вршац, на својој седници 
одржаној у уторак, 28. 
децембра, донео је одлуку 
да се Октобарска награда за 
2021. годину додели др Татјани 
Воскресенски, субспецијалисти 
неурофизиологије са 
епилептикологијом.

Татјана Воскрсенски је ову 
престижну награду заслужила за 
унапређење организације рада, 
психијатријске праксе и општег 
здравља, са позиције лекара и 
директора  Специјалне болнице 

за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић у Вршцу“, 
те за посебан допринос у 
области медицине и медицинске  
науке, како  у  Републици Србији 
тако и изван њених граница, што 
представља посебан допринос 
афирмацији и угледу Града 
Вршца, залагање за очување 
менталног здравља, за слободу 
и мир, стоји у образложењу 
Градског одбора СУБНОР 
Вршац. Октобарска награда 
биће уручена на пригодној 
свечаности.

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА ДОНЕО ОДЛУКУ О ЛАУРЕАТУ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 ПРЕСТИЖНО ПРИЗНАЊЕ 
ТАТЈАНИ ВОСКРСЕНСКИ
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Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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У понедељак је долазак нове, 2022. године најављен 
дечијим осмесима и поделом новогодишњих пакетића 
у Центру Миленијум. Град Вршац је за сву децу узраста 
до десет година, још једном припремио поклоне и 
бесплатно фотографисање са Деда Мразом, а НП 
„Стерија“ поклонило је својој најмлађој публици 
представу „Бајка о пријатељству“. 

Градоначелница Вршца Драгана Митровић истакла 
је да је веома задовољна успехом акције поделе 
новогодишњих пакетића. 

- Oву праксу увели смо још 2018. године. Прошле 
године, нажалост, због епидемије нисмо могли да 
организујемо доделу у оваквом сјају, али сигурна сам 
да ћемо наставити да негујемо ову традицију. Цео 
новогодишњи буџет подређен је нашим најмлађим 
суграђанима. Поред ових пакетића, у центру града 
очекује их и клизалиште, а родитеље новогодишњи 
базар где могу да уживају са својом децом – рекла је 
градоначелница и додала да посебну захвалност Град 
дугује волонтерима који су своје слободно време 
посветили подели пакетића за најмлађе Вршчане. 

Деда Мраз је у понедељак у Вршцу поделио скоро 
5.000 пакетића, а затим је наставио путовање у 
оквиру новогодишњег каравана, како би обрадовао 
и малишане из насељених места са територије града 
Вршца. 

ДЕДА МРАЗ У ПОСЕТИ НАЈМЛАЂИМ ВРШЧАНИМА 
ГРАД ВРШАЦ ОБЕЗБЕДИО И ПОДЕЛИО НОВОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ ЗА СВУ ДЕЦУ

Драге Вршчанке и драги 
Вршчани,

И у години пред нама 
новој 2022. наставићемо 
предано да радимо на 
стварању још бољих услова 
за живот свих наших 
суграђана, као и на даљем 
развоју нашег града.

Желим вам срећне 
божићне и новогодишње 
празнике, да их проведете у 
спокоју и радости са својим 
најмилијима!

Градоначелница Вршца
Драгана Митровић
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Срећне 
новогодишње и 

божићне празнике 
жели вам

Енолошка станица 
Вршац
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Година за нама носила је многе 
изазове за руководство Општине 
Пландиште, али памтиће се по 
вредним резултатима оствареним 
у циљу обнављања и изградње 
комуналне инфраструктуре и 
реализованим пројектима из 
области очувања животне средине. 
О Општини Пландиште више 
се не говори као сиромашној и 
пограничној области, већ о средини 
која је свој географски положај 
и мултиетичност претворила 
у компаративне предности. За 
читаоце „Вршачке куле“ о томе 
је говорио председник Општине 
Пландиште Јован Репац.

Господине председниче по 
преузимању дужности истакли сте 
да је један од најважнијих задатака 
локалне власти поправљање 
инфраструктуре на територији 
целе Општине Пландиште. Колико 
сте на истеку 2021. задовољни 
урађеним на том плану ?

Локална самоуправа је у години 
која је за нама радила врло 
активно, марљиво и вредно како 
би  унапредила живот грађана 
општине Пландиште у свим сферама 
друштвеног живота. Као круна 
тог рада дошла је реализација 
великих пројеката у области 
уређења саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре, санације и уређења 
објеката школства, здравства, 
домова културе и других објеката 
јавне намене.  Санација објекaта 
подразумевала је комплетно уређење 
столарије, санитарија, подова, 
крова, фасаде, изградња приступних 
рампи за инвалиде, а све са циљем 
унапређења економских својстава 
зграда и повећања енергетске 
ефикасности објеката. Пред нама 
није био нимало лак задатак, али смо 
се током реализације ових пројеката 
потрудили да у потпуности уредимо 
објекат Дома културе у Великом Гају, 
у оквиру кога је саниран и део објекта 
здравства. Успели смо да санирамо, 
обновимо и реконструишемо 
објекте здравства и у Хајдучици, 
Банатском Соколцу, Старом Лецу, 
Јерменовцима, а све са циљем да 
нашим суграђанима обезбедимо 
уређенији и потпунији систем 
здравствене заштите. У сарадњи 
са Домом здравља Пландиште и 
Покрајинским секретаријатом за 
здравство успешно смо реализовали 
неколико важних пројеката, у склопу 
којих нам је уступљен покретни 
мамограф и ултразвучни апарат 
за преглед меких ткива абдомена,  
како би побољшали комплетну 
здравствену слику и понудили веће 
могућности у превенцији и раном 
откривању болести.

Како сте задовољни сарадњом 
са вишим нивоима власти и који 
су пројекти реализовани уз помоћ 
покрајинске и републичке владе?

Захваљујући одличној сарадњи 

коју имамо са покрајинским и 
републичким органима власти 
успели смо да наставимо са 
пројектима изградње и санације 
објеката комуналне инфраструктуре, 
кроз реализацију пројекта санације 
водоводних чворишта у Великој Греди, 
што је само прва фаза реализације 
великог пројекта санације водовода 
који подразумева и замену 
километара старих водоводних цеви. 
Током реализације овог пројекта смо 
већ завршили санацију чворишта у 
насељу Пландиште и Хајдучица. То 
је добар показатељ политике коју 
водимо, политике развоја, напретка 
и сигурне будућности за све грађане 
Општине Пландиште.

Колико су Вам у креирању 
те политике помогле сугестије 
суграђана и да ли је било 
могућности да неке њихове 
предлоге уврстите на листу 
приоритета?

Свакодневна комуникација са 
нашим суграђанима помогла нам је 
да се упознамо са проблемима које 
свако село има и шта је то што је 
означено као приоритет за изградњу 
или санацију. Захваљујући таквом 
приступу завршили смо изградњу 
капеле у Великом Гају и Маргити, 
као врло значајном улагању у 
објекте комуналне инфраструктуре. 
Оно што смо започели претходних 
година, изградњом и санацијом 
објеката комуналне инфраструктуре 

у Барицама, Купинику, Милетићеву, 
успешно смо реализовали и ове 
године у Великом Гају и Маргити. 
Тренутно предузимамо завршне 
кораке у припреми пројектно - 
техничке документације за изградњу 
капеле у Хајдучици, тако да 
реализацију овог пројекта очекујемо 
у скоријој будућности.

Екологија је ове године била 
једна од водећих тема у свету и 
код нас. Колико је на пољу заштите 
животне средине урађено у Вашој 
општини? 

Због чињенице да Општина 
Пландиште спада у подручја са 
најмањим процентом шумовитости 
у Србији, са свега 0,5% засада под 
шумом, у сарадњи са регионалном 
развојном агенцијом Јужни Банат 
Панчево и Министарством заштите 
животне средине, наставили смо 
са пројектом „Подизање шума на 
деградираним земљиштима“, током 
чије смо реализације пошумили 
више од 20 хектара деградираног и 
рекултивисаног земљишта, чиме смо 
јасно показали да водимо рачуна о 
заштити животне средине и повећању 
површина под засадом шума. Основни 
циљ овог пројекта је пошумљавање 
деградираног и ерозивног земљишта, 
стварање ветрозаштитног појаса и 
спречавање формирања дивљих 
депонија. Оваквим пројектима 
ствара се могућност формирања 
својеврсних зелених оаза и значајно 

се унапређује животна средина и 
природни биодиверзитет.

Које су ваше новогодишње 
поруке грађанима?

Све што смо до сада изградили 
и постигли треба и мора да буде 
добар темељ за неке будуће 
пројекте и велике инвестиције. У 
наредном периоду зацртали смо 
себи велике циљеве, између осталог 
планирамо да завршимо велики 
пројекат изградње „Трим стазе“ и 
уређења саобраћајница и тротоара 
у Великој Греди, изградњу капеле 
у Хајдучици, наставићемо санацију 
објеката за спорт и физичку културу у 
Пландишту, Јерменовцима, Маргити, 
планирамо наставак реализације 
друге и треће фазе пројекта 
изградње пута Банатски Соколац-
Милетићево-Стари Лец, изградњу и 
аутоматизацију система пијаће воде 
и изградњу објекта за пречишћавање 
пијаће воде, као можда један од 
највећих пројеката на ком ће се 
радити у Општини Пландиште. 
Како бисмо могли да спроводимо 
политику привлачења инвестиција 
и улагања у нашу општину морамо 
константно да радимо на обнављању 
комуналне и путне инфраструкутуре, 
да опремамо и градимо радне зоне, 
да кроз пројекте јавно-приватног 
партнерства додатно унапредимо 
економски статус наше општине. 
Дугорочно посматрано, радимо и 
на припреми пројектно-техничке 
документације за санацију пута 
Пландиште-Велики Гај-Купиник, 
санације локалних саобраћајница и 
најфреквентнијих улица у насељеним 
местима у Општини Пландиште. 
Привлачење инвестиција значи нова 
радна места, значи сигурност за наше 
суграђане. У Општини Пладниште 
постоји велики број зграда које су 
од великог културног и историјског 
значаја, што се може искористити 
за туристичку промоцију како на 
локалном тако и на регионалном 
нивоу, с обзиром на то да Општина 
Пландиште због свог географског 
положаја има великих туристичких 
потенцијала.

Улагање у инфраструктуру, у 
образовање, улагање у нашу децу, 
представља залог за будућност, 
сигурну инвестицију у боље сутра, 
јер ће на њима да се ослања 
будућност Општине Пландиште. Све 
оно што урадимо данас, поставља 
темеље за нека нова поколења, 
за неке нове генерације. Подршка 
коју нам грађани пружају је круна 
марљивог и доброг рада, сигурне 
и одговорне политике коју водимо, 
политике напретка, истрајности и 
борбе за све наше суграђане. Само 
заједничким снагама можемо да 
остваримо зацртане циљеве, и уз 
пуну подршку наших суграђана 
наставићемо да унапређујемо нашу 
општину, да отварамо нека нова 
поглавља, реализујемо нове пројекте 
и исписујемо нове странице у развоју 
наше општине.

ИНТЕРВЈУ: ЈОВАН РЕПАЦ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

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

ПОДРШКА ГРАЂАНА КРУНА ДОБРОГ РАДА
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ЈАВНО
КОМУНАЛНО

ПРЕДУЗЕЋЕ

ЖЕЛИМО ВАМ 
ПУНО УСПЕХА И СРЕЋЕ 

У НОВОЈ ГОДИНИ!
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Црвени крст Вршац

Срећне 
новогодишње 

и 
божићне 
празнике 

жели

Специјална болница  за 
психијатријске болести 

 “Др Славољуб Бакаловић” 
Вршац

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

SREĆNU NOVU 2022. GODINU 
I BOŽIĆNE PRAZNIKE ŽELI

DOM OMLADINE
VRŠAC

С р е ћ н е 
н ово год и ш њ е 

и  бож и ћ н е 
п р а з н и ке 

же л и

ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД 

ГРАДА ВРШЦА
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Иако на први поглед можда 
може звучати као модерна идеја, 
пракса фокусиране дискусије на 
различите теме заправо је била 
позната још у Антици. Данас 
се широм света, али и у Вршцу, 
спроводи у облику филозофских 
кафеа или филокафеа, и 
окупља стручњаке из области 
хуманистичких наука, али и 
друге људе најразличитијих 
занимања, заинтересоване 
за размену мишљења и, 
како наши саговорници 
кажу, довољно храбре да 
размишљају и постављају 
питања. Уз кафу, у опуштеној 
али сазнајној атмосфери, они се 
састају и дискутују на унапред 
договорене теме, а разговор 
модерирају координатори 
филокафеа: Снежана Ђенић, 
дипл. социолошкиња –мастер, 
Марија Митрованов Милојевић, 
мастер филозоф и Мирослав 
Милојевић, мастер филозоф. Сво 
троје су од 2016. године стручни 
сарадници при Институту за 
практичну хуманистику; Снежана 
је професорка социологије у 
вршачкој Гимназији и Хемијско-
медицинској школи, Марија је 
професорка филозофије у ШЦ 
,,Никола Тесла” и Пољопривредној 
школи, а Мирослав је васпитач у 
Дому ученика. 

Шта су заправо филокафеи, када су, где 
и како настали? Када је ова пракса дошла у 
Србију? 

МАРИЈА: Ако бисмо говорили о форми 
филозофских кафеа која подразумева заказане 
састанке филозофа и оних које занима одабрана 
тема, те структуирано дискутовање уз кафу, онда 
нам ова врста филозофске праксе датира од 
почетка деведесетих година у Паризу. С друге 
стране, ако изворно говоримо о делатности 
фокусиране дискусије, онда је то још из доба 
Антике, будући да је Сократов дијалектички 
метод управо оно што се сада на филозофским 
кафеима и ради. Наиме, филозофски кафеи су 
делатност групне и фокусиране дискусије на неку 
тему која је свакоме од нас блиска, али која може 
да представља животни изазов. Координатор 

филозофског кафеа је филозоф, односно неко 
из области хуманистичких наука, ко је овладао 
методом дијалектике и филозофске праксе, а 
ко, са аспекта своје професије, сваком учеснику 
омогућава да стекне нова сазнања и да се укључи 
у оној мери која учеснику прија. Циљ је да сваки 
учесник са филокафеа изађе богат за нове идеје 
које може и зна како да примени. За учеснике 
услов не постоји, јер је филозофски кафе управо 
враћање филозофије сваком човеку. У Србији 
се филокафеи одржавају од 2015. године, када 
је Институт за практичну хуманистику (некада 
под именом Српско удружење за филозофску 
праксу) започео ову делатност као још једну у 
низу наших активности из области практичне 
филозофије и филотерапије. 

Вас троје већ неколико година у Вршцу 
организујете филозофске кафее. Како је 
дошло до тога? Како се ваша прича развијала? 

СНЕЖАНА: На Маријин позив отишла сам 
2016. године први пут на филокафе у Београду и 
веома ми је био занимљив такав начин појмовне 
анализе и дискусије, посебно због задатака, 
којима смо могли индивидуално, али и групно 
да приступимо и да из њих извучемо практичну 
корист, кроз нове увиде о себи и свом поимању 
стварности. Било ми је занимљиво да чујем 
размишљања и искуства других људи, на тај 
начин увидите из којих све перспектива се могу 
посматрати појаве са којима се сви сусрећемо 
у свакодневном животу, што доприноси 
преиспитивању својих мисаоних образаца и 

уверења. Предложила сам Марији да филокафе 
радимо и у Вршцу, сматрала сам да је нашем 
граду веома потребан овакав вид окупљања, што 
мислим и данас. Марија је предлог подржала, 
недуго затим идеју смо изнеле и Мирославу и 
тако је оформљен наш мали тим, који је годинама 
успешно сарађивао, а из заједничке сарадње 
родило се и пријатељство. Око годину дана 
касније, тиму се придружила политиколошкиња, 

на мастеру из социологије, Драгана Радмановић, 
са којом смо сарађивали око годину дана, 
потом је уследила пауза, између осталог због 
епидемиолошке ситуације, а недавно је наш 
тим постао богатији за новог члана. У питању је 
наш бивши ученик, од недавно мастер филозоф, 
Огњен Срдановић. 

Коме је филокафе намењен и ко су људи 
који се интересују за овакве дискусије? Којим 
темама се бавите? 

МИРОСЛАВ: До сада су на филокафеима 
учествовали представници сваке професије које 
можете да се сетите. Оно што их све повезује 
јесте то да су се сви они одважили да крену 
у правцу трагања за одговорима на питања 
од којих већина људи из њихове околине 
бежи, игнорише их и претвара се да их се 
не тичу. У том смислу, филокафе је намењен 
људима који су се ослободили од страха да 

размишљају и постављају питања. Теме којима 
се бавимо су подједнако разноврсне као и 
сами учесници филокафеа. Оне се углавном 
односе на такозване граничне ситуације, на 
тренутке, догађаје и емотивна стања која нас 
терају на преиспитивање, на све оно што нам не 
дозвољава да игноришемо сами себе и свет око 
себе. 

Какав је значај практичне филозофије и 
да ли је он данас већи него што је раније био? 

МАРИЈА: Ми живимо у доба брзих 
информација, бројних потреба, а премало 
садржаја. Окренути смо ка лаким решењима и 
ономе што сматрамо да је корисно за садашњи 
тренутак. Међутим, ми смо и емотивна, 
радознала и рационална бића иако нам стил 
живота то понекад потискује. Практична 
филозофија управо ту има задатак да устроји 
наше разнолико биће тако да схватимо које 
су наше насушне потребе и како да их што 
прецизније разумемо и задовољимо на целовит 
начин. Колико је за човека важно да заради 
новац, да купи стан, аутомобил, да упише 
популарни смер на факултету, да буде виђен и 
прихваћен, толико је важно и да разуме и стави 
у контекст и своје и опште сазнајне позиције, 
естетске вредности, морална начела… То су 
перспективе које човеку омогућавају да оформи 

ИНТЕРВЈУ
СНЕЖАНА ЂЕНИЋ, МАРИЈА МИТРОВАНОВ МИЛОЈЕВИЋ И МИРОСЛАВ МИЛОЈЕВИЋ, ОРГАНИЗАТОРИ ФИЛОЗОФСКИХ КАФЕА У ВРШЦУ: 

ПРАКТИЧНА ФИЛОЗОФИЈА КАО 
ПРОТИВТЕЖА ИНСТАНТ САДРЖАЈИМА 

И ПРИВИДУ РАДА НА СЕБИ 

„СНЕЖАНА: 
Савремени образовни 
систем је огледало 
савременог друштва, 
које постаје све 
више прагматично и 
окренуто вредностима 
капиталистичког 
система, у којем нешто 
вреди онолико колико 
профита или користи 
доноси. У том смислу 
хуманистичке науке, 
а уједно и предмети у 
школи, губе на значају 
и маргинализују се“ 
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основу из које ће себе, свој живот, односе 
са другима и ситуације даље изграђивати у 
здравом и смисленом смеру. Нисам сигурна 
колико смо као друштво данас тога свесни, с 
обзиром на све гори положај хуманистичких 
наука најпре у образовању, а и даље у систему 
чији смо део. Свакако да би било вишеструко 
корисно, важно и добро да се продубимо, како 
бисмо могли да се развијемо у здравом смеру, 
као и да појединачно и колективно не упаднемо 
у разне патологије. 

У оквиру филозофских кафеа 
промишљају се различити појмови значајни 
за живот сваког појединца, попут љубави, 
наде, успеха... Како, у овом контексту, гледате 
на експанзију њу ејџ позитивне психологије, 
мотивационих порука и инстант решења за 
животне проблеме?  

СНЕЖАНА: Време у којем живимо је доба 
инстант садржаја. Живот се убрзао, обавезе 
као да постају све бројније, а времена за 
промишљање и суштинско бављење собом као 
да је све мање. Много је успутних ствари, које нам 
можда и неприметно одузимају време и енергију, 
а истовремено, имајући у виду да је човек 
психолошко и социјално биће, наша потреба 
за разумевањем себе и својих социјалних 
интеракција је константно присутна. И то је 
плодно тло за експанзију разних њу ејџ праваца, 
духовњачких, психолошких, социолошких… 
Они постају замена за квалитетан садржај и 
на тај начин човек има привид рада на себи. 
У савременом свету, оптерећени смо низом 
егзистенцијалних проблема, те нам је лакше да 
поверујемо у мотивационе поруке, које тренутно 
звуче врло охрабрујуће, него да пролазимо кроз 

процес психотерапије, филотерапије или неког 
дубљег бављења собом, јер желимо да видимо 
исход неке активности коју предузимамо што 
пре и да извесност постизања циља буде што 
већа. Психотерапеут или филотерапеут не 
може да вам гарантује да ће ваш проблем бити 
успешно и потпуно разрешен, нити да ће то 
бити за месец-два, за разлику од мотивационих 
говорника, који то неретко олако чине. Наша 
тенденција да тражимо пречице и лакши, 
једноставнији, безболнији пут, не иде нам увек у 
прилог, напротив. Са друге стране, иде у прилог 
њу ејџ тржишту, чији је маркетинг све бољи, јер 
се у њега све више улаже, па су овакви садржаји 
постали веома раширени и лако доступни 
готово свима. 

Сво троје сте по образовању филозофи, 
односно социолози, и радите у просвети. Како 
гледате на тренд укидања хуманистичких 
предмета у школама? 

СНЕЖАНА: Савремени образовни систем је 
огледало савременог друштва, које постаје све 
више прагматично и окренуто вредностима 
капиталистичког система, у којем нешто вреди 
онолико колико профита/користи доноси. У том 
смислу хуманистичке науке, а уједно и предмети 
у школи, губе на значају, маргинализују 
се, смањује се број часова или се потпуно 
укидају у одређеним образовним профилима. 
Мислим да је тај начин реформисања нашег 
образовног система погрешан, јер се губи из 
вида стицање читавог низа врло практичних 
и животно потребних вештина и способности,  
чијем развијању хуманистички предмети и 
те како могу да допринесу. Џабе нам уско 
специјализовани стручњаци у области рецимо 
техничких или природних наука, који неће 
имати развијено критичко мишљење, који неће 

у довољној мери познавати себе, своје потребе, 
друштвене односе, етичке принципе или 
разумети значај бављења стварима од општег 
интереса. Друштвени прогрес обухвата не само 
техничко-технолошки развој или економски, већ 
и политички, правни, али и културни и духовни. 
Дисбаланс у развоју једног од ових критеријума 
друштвеног прогреса нужно доводи до 
дисбаланса друштва у целини. 

МИРОСЛАВ:  Млади у животу неће бити само 
запослени у професијама за које се школују: они 
ће бити и особе које размишљају, одлучују и 
улазе у односе са другим људима. То је оно чему 
нас уче хуманистичке дисциплине. Чини ми се да 
управо у томе треба тражити узроке овог тренда 

и његовог форсирања. 
МАРИЈА: Као неко ко је испратио бројне 

генерације матураната средњих стручних школа 
и ко поуздано зна да тим ученицима предмети 
попут филозофије и социологије заиста значе и 
пријају у личном, па и професионалном развоју, 
могу само да прокоментаришем да се уопште 
не води рачуна о правим потребама ученика. 
Да би неко био добар стручњак у својој струци 

наравно да треба да о њој зна много, али да 
би неко био образован човек мора да зна и 
филозофију и социологију. Ја желим да моји 
ученици буду образовани стручњаци. 

Како ће се ускраћивање 
институционализованог образовања из 
ових области у комбинацији са тенденцијама 
савременог друштва и његових вредности 
одразити на животе људи, нарочито млађих 
генерација? 

МИРОСЛАВ: Код младих су већ уочљиве 
одређене особине које су последице 
савременог друштва: са једне стране, млади 
су данас далеко прагматичнији него што су 
људи раније били у тим годинама. Са друге 
стране, изразито су једнодимензионални и 
раздражљиви у ситуацијама у којима се од њих 
тражи да преузму одговорност за сопствене 
поступке. Такав појединац лако постаје користан 
алат, а ускраћивањем класичног хуманистичког 
образовања он такође губи и свест о таквом 
положају у којем се налази. Дугорочне 
последице ће несумњиво ићи у правцу потпуне 
механизације и формализације друштвених 
односа, при чему ће се појмови као што су 
личност или заједница сматрати превазиђеним 
сентименталностима. 

СНЕЖАНА: Вредности савременог друштва 
у великој мери диктирају закони тржишта. 
Дакле, савремени човек своју и вредност другог 
бића склон је да одређује на основу постигнуте 
продуктивности, чиме се индиректно може 
фаворизовати суровост, компетитивности и 
опортунизам. Постаје нам примарна брига како 
да зарадимо што више новца и истовремено 
сматрамо оправданим прековремени 
рад, по цену нарушавања здравља или 
запостављања осталих сегмената свог живота. 
Као продукт таквог система вредности, настаје 
конзумеризам, којем је савремени човек (а 
посебно млади људи) веома подложан, јер је и 
то једна од пречица до привидне и краткотрајне 
среће, односно тренутног задовољства. И тако 
на место истинских потреба долазе вештачке 
потребе, друштвено конструисане, које и кад 
задовољимо, немамо нарочиту сатисфакцију. 
Ако не постоји противтежа таквом систему 
вредности, коју би, између осталог, хуманистичке 
науке могле да понуде, јасно је да смо на путу 
стварања једнодимензионалног човека, који ће 
уместо да ради да би живео, живети да би радио 
и доприносио одржавању једне системске 
машинерије, која ће сасвим извесно доприности 
његовом отуђењу, како од других људи, тако и од 
самог себе и својих хуманистичких и креативних 
потенцијала. 

Да ли је „враћање“ хуманистичких наука 
у функцију расветљавања свакодневице, 
какво се примењује у филокафеима, 
будућност филозофије и социологије? Како 
ви замишљате свој идеални професионални 
ангажман? 

МАРИЈА: Свакако да то јесте будућност ових 
наука, мада у развијеним земљама то је одавно 
њихова делатност. Свака наука мора да иде 
у корак са потребама човечанства, па тако 
и филозофија и социологија. Да би оне 
учиниле човеку нешто значајно, морају 
да му омогуће да их спозна, разуме и, пре 
свега, примени. Од како сам ја спознала 
филозофију, за мене не постоји радно време, 
већ је тај мој „идеални професионални 
ангажман” увек присутан, јер, као филозофу, 
за мене је живот разнолики, бесконачни 
космос са великим бројем логичких 
могућности, контекста и решења, и мој 
„посао” је да онима са којима сарађујем 
укажем на сву ту разноликост, да им 
проширим видике и омогућим да проберу 
оно, њима, најбоље из тог космоса, али да 
никад не забораве на његову бесконачност. 
Зато је практична филозофија значајна за 
свакога, да бисмо боље разумели оно што 
нас збуњује, што нам само делује да нам је 
јасно и што нас надилази. 

СНЕЖАНА: Верујем да хуманистичке 
науке имају ту моћ, само треба створити 
друштвене услове у којима ће бити могуће 
остварити је. Свој идеални професионални 
ангажман видим у бављењу својом 
професијом (коју сматрам посебно 
значајном у кризним периодима, имајући у 
виду да је у кризном добу и настала) и у раду 
са младим људима, кроз институционални, 
али и ванинституционални рад, јер ће 
они бити носиоци друштвених промена 
у будућности, стога је изузетно важно 
какве компетенције, али и какав систем 
вредности, ће усвојити у образовно-
васпитном процесу. 

МИРОСЛАВ: Филозофија је довољно 
широка да у себи може да садржи и 
теоријске и практичне аспекте. Савремена 
филозофија је, по мом мишљењу без правог 
разлога, делимично запоставила своју 
практичност. Управо због тога ми је драго 
што свој ангажман проналазим управо у 
оквиру филозофске праксе. 

Т.С. 

„МАРИЈА: Практична 
филозофија је значајна 
за свакога да бисмо 
боље разумели оно 
што нас збуњује, што 
нам само делује да 
нам је јасно и што нас 
надилази“ 

 „МИРОСЛАВ: 
Савремена филозофија 
је, без правог 
разлога, делимично 
запоставила своју 
практичност“ 
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SREĆNE NOVOGODIŠNJE I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE 

ŽELE VAM
ĐACI I KOLEKTIV GIMNAZIJE
“BORISLAV PETROV BRACA”!

SĂRBĂTORI FERICITE
VĂ UREAZĂ ELEVII

ŞI COLECTIVUL LICEULUI
“BORISLAV PETROV BRACA”!

Колектив Хемијско-медицинске 
школе са ученицима честита 

граду Вршцу, суграђанима 
и социјалним партнерима 

предстојеће Божићне и 
Новогодишње празнике! 

Срећни 
новогодишњи и 

божићни празници!
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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

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (148)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ СВОМ ГРАДУ ОД НЕВИНОГ СРЦА
Паја Јовановић је насликао Триптихон 

са људима посвећеним свом послу. Ту се не 
даје повода да размишљамо за коју надницу 
раде берачи грожђа, ко ће кога преварити у 
ценкању на пијаци нити, колико ће зарадити 
жетелац и шта ће јести и пити кад се врати 
у свој дом без струје, текуће воде, негде на 
периферији Вршца. 

Уместо тога Паја Јовановић оставио је 
ванвременску поруку, али као филозофски 
став оптимизма који је гајио целог живота 
о заједници људи где не вреди роварити у 
личне односе што се завршава сукобима и 
још већом неправдом, јер како неке друге 

слике, али не тематике које су отварале очи 
људи на неправду, покретале превратничку 
страст сукоба, насиље, привремене победе 
које су уз успоне и падове довеле до овог 
најбољег од свих времена,  кулминацију света 
у којем човек као да никад није био мањи и 
немоћнији а свет следи логику већу од оне 
коју  појединачни разум може да појми.

Данас лију сузе они који су у нека давна 
времена хтели насилно да уводе демократију 
превратничким акцијама и променама у 
култури па срозавањем система школства, 
а сада ламентирају како данашња култура и 
школство угрожавају саме темеље и идеје 
демократије.

Временска дистанца омогућава лицемерје 
заборава и корићење истих матрица 
спиновања наше сигурности.

Брат неке наше највеће од свих највећих 
уметница згранут је и згађен њеним делом које 
стручњаци из белог света високо категоризују. 
Ми смо равнодушни, чак нам није ни стало да 
се изјаснимо, нема нас у галеријама, музејима, 
нема нас на концертима, уметност нас је 
издала а ми смо онда себи потпуно окренули 
леђа и савршен свет постао је још безбеднији, 
актуелна  антиуметност није хладни пепео 
са давно залеђеним искрама убијеног 
живота у уметностима које су покретале 
страсти преживљавања у временима која се 
заборављају. Страст преживљавања данас и 
онако није потребна јер логика мреже и новог 
света капитала који не жели да се оплођује већ 
да поседује, није та страст потребна ни могућа 
ни препоручљива и као настраност гаси се  
бескрајним игрицама и забавом.

На Пајином Триптихону изгледа нема  

школованих људи, све што људи раде на три 
крила  слике учи се из живота, а не у школама, 
директно наслеђе родовске заједнице и 
последње лепо издање.  А онда је хрупило 
доба образовања, па још образовања, и 
данас, сви смо образовани, али коме то треба? 
Сви читају а нико не чита, свима су доступне 
информације о уметности и нико их не тражи.

Образовање опстаје као  систем инерције 
једног социјалног симулкрума попут 
пространих галерија у које нико не улази, 
библиотека са књигама које мало ко тражи. 
Концертне дворане и музеји постоје да платни 
систем и куртулорошка слика опстану, а када 
би нестали, ко би то приметио осим оних који 
би остали без средстава за живот? Врли нови 
свет сутрашњице постао је   нестрпљив, гута 
и наслеђе и позлату или рђу прошлости и 
постоји само бескрајно сада са једном ногом 
у сутра у које никако да крочимо.

Т. Сухецки

Удружење родитеља деце и одраслих 
са инвалидитетом „Сунце Вршца“ ове 
године , у склопу хуманитарне акције 
„Добри људи“, која се реализује у мрежи 
седамнаест градова у читавој Србији, 
било је прихватни пунк за сакупљање и 
расподелу новогодишњих пакетића за децу 
из материјално угрожених породица из 
Вршца и околине.  

Новогодишње пакетиће, које су грађани 
сами направили и украсили честитком и 
порукама за предстојећу годину, у Удружењу 
„Сунце Вршца“ сакупљали су и уручили 
деци којој је то најпотребније. Пакетиће 
су добили ученици нижих разреда Школе 
за образовање деце и одраслих „Јелена 
Варјашки“, њих шеснаесторо, а школа је 
са удружењем потписала и протокол о 
сарадњи који подразумева подршку при 
даљем стручном раду са децом, члановима 
удружења. 

Ученици истурених одељења у Малом 
Жаму, где наставу од првог до четвртог 
разреда похађа шесторо ђака, као и два 
ученика школе у Ватину и један предшколац 
такође су добили новогодишње 
хуманитарне пакетиће, поклон малишана 
из Вршца. У Малом Жаму новогодишњи 
пакет и пакети у храни и гардероби уручени 
су и породици Бунгуровић, која је лошег 
материјалног стања. 

Новогодишњих тридесет пакета, 
са порукама подршке, намењени су и 
члановима МНРО из Беле Цркве који у 
свом Удружењу клуба „Пинокио“ спроводе 
едукатвне радионице. 

У духу добре сарадње и свесрдне, 
обостране помоћи Удружење параплегичара 
и квадриплегичара “Параквад” И Удружење 
„Сунце Вршца“ организовали су и свечану 
доделу пакетића за своје најмлађе чланове. 
За њих укупно седамдесет били су спремни 

новогодишњи пакетићи уз представу дечије 
глумачке трупе “Смехуљци” Удружења “Вау 
Арс”, музичку пратњу и Деда Мраза. На 
свечаној додели премијерно је приказан 
анимирани филм “Бонтон у комуникацији 
са особама са инвалидитетом” рађен у 
косарадњи ова три удружења. 

Од  Министарства за рад, борачка и 
социјална питања Удружење “Сунце Вршца” 
добило је као помоћ у даљем раду рачунар 
и штампач који им је уручила Марина Томан, 
начелница Јужнобанатског округа. 

Акција „Добри људи“ званично је 
завршена 25. децембра а Вршац је међу 
градовима где се сакупило и поделило 
највише новогодишњих пакетића. Укупно 
је сакупљено 140 пакета за три удружења, 
две основне школе, Дечије одељење Опште 
болнице у Вршцу и више породица слабијег 
материјалног стања. 

Удружење “Сунце Вршца” наставља свој 

рад у новоопремљеним просторијама 
намењеним за организовање едукативних 
радионица уз стручну помоћ дефетктолога и 
психолога како би свој деци са проблемима 
у развоју омогућили бржи напредак а 
родитељима финансијски олакшали бригу 
о деци. Свој деци, члановима удржења, 
на располагању је бесплатан превоз 
специјализованим возилима “Параквада” 
, бесплатно учешће на радионицама и 
третмани са стручним особљем као и помоћ 
коју удружење организује кроз разне акције 
које спроводи. 

Акција је завршена а наши суграђани још 
једном су показали добру вољу и хуманост 
на делу. Оно што је красило овогодишње 
окупљање јесу млади људи који су били 
најактивнији и несебични у дељењу оног 
највереднијег, осмеха уз пакетић. 

Ана Марић 

У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „ДОБРИ ЉУДИ“ 
ПОДЕЉЕНО 140 ПАКЕТИЋА 

НОВОГОДИШЊЕ „СУНЦЕ ВРШЦА“ 

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Живим као сав нормалан свет.
Ненормално.

Зоран Ђуровић
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Srećni 
novogodišnji 

i 
božićni 
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AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENO 
POSLOVANJE

Srećni 
novogodišnji 

i 
božićni 

praznici!
Dositejeva 7, telefon: 837-068

agencijavisto@gmail.com
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1910. децембар 2021. Зрењанин

JÓT TENNI – EMBERBARÁTI CSELEKEDET

Motoros Mikulások 
jártak a szentmihályi 
gyerekeknél
December 6-án motorzú-

gástól lettek hangosak 
Szentmihály utcái, ugyanis 
a még mindig aktuális koro-
navírus-járvány az idén sem 
akadályozta meg a helybeli 
Mihajlovo Motorosklub tag-
jait, hogy immár hetedik al-
kalommal szervezzék meg a 

hagyományos Mikulás-napi 
látogatást a faluban. A jóked-
vű Mikulások és segédei - a 
kétkerekű járművek kísére-
tében - betértek a legkisebb 
és legfiatalabb falubeliek-
hez, akiknek az udvaron, az 
utcán vagy a kapun keresz-
tül adták át az örömet szer-
ző ajándékokat. A gyerekek 

nem ijedtek meg a Mikulá-
soktól – volt aki mosolyog-
va, egy-egy alkalmi verssel és 
énekkel köszöntötte őket, de 
volt olyan gyerek is, aki rajz-
zal üdvözölte a nagyszakál-
lúakat. A faluban tett látoga-
tások után a Mikulások be-
kopogtak a helybeli óvoda 

növendékeihez, illetve az is-
kola tanulóihoz is, ahol a di-
ákok egy tarka műsorral ked-
veskedtek a vendégeknek. A 
Mikulás-napi látogatást és 
eme szívből jövő jócseleke-
detet a helyi József Attila ME 
egy-egy könyvvel és a Moto-
rosklub tagjai támogatták.

BORBÉLY TIVADAR

MAGYAR TÜKÖR
PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Szili Katalin volt az 
Úri utca vendége
A nagybecskereki Petőfi 

Magyar Művelődési 
Egyesület Találkozá-

sok az Úri utcában c. rendez-
vényének a vendége Szili Ka-
talin az Országgyűlés volt el-
nöke, miniszterelnöki meg-
bízott volt.

A rangos vendéggel Klemm 
József újságíró beszélgetett.  
Szili Katalin szólt az anyaor-
szág nemzetpolitikájáról, vala-
mint az Európai Unió kisebb-
ségpolitikáját is érintette.

-A vajdasági magyarok Szer-
bia Európai Uniós csatlakozá-
si folyamatának a motorját ké-
pezik, annak ellenére, hogy az 
EU-nak nics meghatározott ki-
sebbségi politikája az őshonos 
kisebbségeket illetően, nagyon 
fontosnak tartom, hogy Szerbia 
minél előbb csatalakozzon az 
Únióhoz. Ez Magyarországnak 
is érdeke, mivel Szerbia példa-
ként szolgálhat arra, hogy tud 

olyan önigazgatást, önrendel-
kezést biztosítani nemzeti kö-
zösségeknek, amelyek a széles 
körű kulturális autonómiát, sőt 
egy adminisztratív autonómiát 
biztosítanak a közösségnek, hi-
szen oktatási, kulturális, mé-
dia és finanszírozási kérdések-
ben és intézmények kérdésében 
önállóan dönthetnek. A má-
sik fontos kérdés számunkra 
az, hogy minden magyar szá-

mít, hiszen bárhol él a világ-
ban ma a magyarság, akár di-
aszpórában, akár szórványban, 
akár határon kívül tömbben, 
nagyon fontos a magyarság jö-
vője, identitás megőrzésének a 
lehetősége-hangsúlyozta Szili 
Katalin a nagybecskerekiekkel 
folytatott beszélgetése során.

Szili Katalin kitért a 2004 
december 5-i kettős állampol-
gárságról szóló népszavazásra 
is, amely szinte napra ponto-
san 17 évvel ezelőtt zajlott Ma-
gyarországon. 

A vendég felszólalását meg-
előzően Molnár Zoltán színmű-
vész Szeretnék néha visszajön-
ni még című versösszeállítását 
tekinthette meg  a közönség.

Az est végén a közösnégnek 
is alaklma volt kérdéseket fel-
tenni az Országgyűlés volt el-
nökasszonyának.

SZATHMÁRY KAROLINA LEÁNYKOLLÉGIUM

Hivatalosanan is bejegyzették mint kollégium
A Tartományi Oktatási, Jog-

alkotási, Közigazgatási és 
Nemzeti Kisebbségi Titkár-
ságtól, valamint a nagybecs-
kereki Gazdasági Bíróságtól  
is a nemrégiben megérkezett 
a Szathmáry Karolina Leány-
kollégium hivatalos bejegyzé-
séről szóló határozat-  nyilat-
kozta lapunknak Dobai János 
a SPES Alapítvány ügyvezetője.

 -Ezzel a lépéssel tehát min-
den szükséges dokumentum 
megvan, ami azt jelenti, hogy 
az intézmény önnálló jogi sye-
mélyként hivatalosan is diá-
kotthonként működhet. A kol-
légium működtetője és alapí-
tója a továbbiakban is a SPES  
Alapítvány lesz. Igen  szigorú 
előírásoknak kellett megfelel-
nünk, hogy a kollégium meg-
kapja a működési engedélyt. 
Ezen előírt feltételeknek nem 
volt nehéz megfelelnünk, te-
kintettel, hogy igen korszerűen 
végezték el az épület felújítását.

Ezentúl jogunk van az anya-
országi pénzeszközök mellett a 
tartományi és köztársasági pá-
lyázatokon is részt venni. Ez egy 
olyan lehetőség, amire eddig 

nem volt lehetőségünk. Tekin-
tettel, hogy ezentúl a tartomány 
rendeszeresen ellenőrzi a kollé-
gium munkáját, el lehet mon-
dani, hogy a bentlakók még na-
gyobb biztonságban érezhetik 
magukat-mutatott rá az alapít-
vány ügyvezetője.

A tavaly átadott egykori Zár-
da épülete a Nagybecskereki 
Püspökség tulajdonában áll és 
a Boldogasszony Iskolanővé-
reknek használati joguk van. 
Jelenleg a kollégium mellett ta-
lálható Zárda kápolna felújítá-
si munkálatai is folyamatban 
vannak.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Püspökök látogatása 
a nagybecskereki 
polgármesternél
Dr. Simo Salapura Nagybecskerek város polgármestere 

évvégi tisztelgő látogatáson fogadta Dr. Német László 
SVD nagybecskereki püspököt, Javornik Jaroslav a szlovák 
evangélikus-augsburgi egyház püspökét és Slađan Danijel 
Srdić újsándorfalvi (Janošik) evangélikus lelkészt.

A találkozó résztvevői az egymás melletti toleráns vi-
lág építéséről, az aktuális járványhelyzetről és a bánáti hí-
veinket érintő kihívásokról tárgyaltak.

KARÁCSONYI RENDEZVÉNYEK

Luca pogácsa 
fesztivál
A nagybecskereki Petőfi 

Magyar Művelődési Egye-
sület és a Karolina Női Egye-
sület a hagyományokhoz hí-
ven az idén is megrende-
zi a nagybecskereki Petőfi-
ben a Luca pogácsafesztivált, 
amelynek keretében karácso-
nyi vásárra is várják az érdek-
lődőket. A rendezvényt 2021. 
december 13-én (hétfőn) 
17.00 órától rendezik meg.

 »Dobai János 

 »A Szathmáry Karolina Leánykollégium épülete

 »A szentmihályi Mikulások a gyermekekkel

 »Simo Salapura polgármester fogadta a püspököket

 »Molnár Zoltán versösszeállítással lépett színre

 »Szili Katalin

„
 Szerbia példaként 
szolgálhat arra, 
hogy tud olyan 
önigazgatást, 
önrendelkezést 
biztosítani nemzeti 
közösségeknek, 
amelyek a széles körű 
kulturális autonómiát 
biztosít

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
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Плац у Јабланци од 7 ари и 19 
м², на улазу у село, посађен са 
багремом, погодан за пчеларе. 
Тел. 064/425-6130.

Продајем стан 62 м², 6. спрат, 
Војнички трг, није јефтино, вреди 
погледати. Тел. 069/721-949.

Продајем плац са виноградом 
у Малом Жаму, на улазу у село 
одлична локација. Повољно. Тел. 
064/228-7558.

Продајем двоспратну кућу 
Трг Андрије Лукића 9 Вршац. Два 
улаза у зграду, спратови одвојени 
2 гараже и летља кухиња. Тел. 
065/994-3394.

На продају спратн кућа у 
Вршцу на Гудуричком путу у 
улици Озренска 5, са комплетном 
инфраструктуром. Звати после 16 
часова Тел. 066/503-0323.

На продају викендица на 
Гудуричком путу, површина плаца 
587 м² са малим воћњаком. Тел 
060/7342-609. 

На продају плац од 12 ари у 
улици Цара Лазара 35 у Вршцу са 
комплетном инфраструктуром. 
Звати после 16 часова. Тел: 
066/503-0323.

Продајем кућу 74 м2 на плацу 
354 м2 за комплетно реновирање 
или рушење, све комуналије. 
Првомајска 97. Тел: 064/130-1043.

Хитно на продају приземна 
кућа делом реновирана, помоћне 
просторије, земљиштљ, воћњак, 
башта, врт, Влајковац, Змај Јовина  
33. Тел 060/5050276

На продају мања кућа у Авалској 
7 у Вршцу. Тел. 065/8391800 или 
061/1068893

На продају спратна кућа на тргу 
Андрије Лукића, легализована 
са свом инфраструктуром. Тел. 
064/6859415 и 064/2805881.

Хитно на продају стан 57м²+ 
10 м² у центру, стара градња. Тел. 
064/2355436

Продајем стан 59  м² на одличној 
локацији. Тел. 069/3545058

Продаје се плац у Првомајској 

улици (иза психијатрије) вода, 
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 на Брегу 60 ари, 
потез „Павлишко брдо“погодно 
за виноград, воћњак и пчеларе. 
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и 
0603603311.

Испред раскрснице за Велико 
Средиште продајем 12 ари, десна 
стрна, 100 метара од  асвалта, 
добро за  виноград, воћњак 
и пчеларе. Тел. 060/1671519, 
060/7401210 и 0603603311.

Продајем кућу у Јабланци, 9 
км од Вршца, у центру села. Цена 
повољна. Тел. 013/830-753

Продајем стан у строгом 
центру, први спрат, стара градња, 
63 м², две терасе. Цена 59.000 
€.Тел. 064/9174777.

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.

На продају дворишни стан 
у Белој Цркви, улаз до улице, у 
центру, Партизанска улица. 85 
квадратних метара. Тел: 061/258-
3124.

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 
гратис.Тел. 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

Издајем гарсоњеру намештену 
близу ЈАТ-а, посебан улаз. Цена 
по договору. Тел. 064/134-6178 и 
063/482418.

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 бојлераи шпорета. Тел. 
063/482418 и 013/861-419

Плинске пећи и плински бојлери 
на продају, исправно, гаранција. 
Тел. 063/482418 и 013/861419

Продајем метални орман са 
три крила погодан за држање 
наоружања или гардеробе. Тел. 
065/8806652

Продајем абрихтер са 
циркуларом и чеоном бушилицом 
– мотор трофазни. Тел. 063/308331

На продају круњач и 
прекрупач Пољострој, дизел 
мотор Ломбардини 12 кс нов. Тел. 
063/308-331.

Продајем пиштољ 7,62 ТТ, 
стаклене тегле са поклопцем. Тел. 
063/308-331

Продајем пиштољ ЦЗ 99 , 
корито за клање и тучани казан. 
Тел. 063/308-331.

Продајем круњач прекрупач 
Лифам, сетвоспремач 2,9 м. Тел. 
063/308-331.

Продајем моторну тестеру 
Sthil MC 341, исправна, очувана 
повољно Тел.063/842-0246.

Продајем пластеник, метална 

конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 
063/842-0246.

Радим послове везане за 
дрва, шут, ризлу и избацивање 
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. 
061/680-6244. 

Продајем два прозора 120х140, 
врата, регал, гарнитуру кожну, 
кристални лустер 2 ком. сто и 4 
столице. Тел. 834-586.

Продајем комбиновани 
креденац, тепих 3х2 м, три тв 
сточића, лустер са 5 кугли. Тел. 
061/1844316

На продају две трубе „Кинг“ 
(Чехословачке), два тучана и један 
бакарни и емајлирани казан, 
фуруне и корито за клање свиња. 
Тел. 064/396-2064.

Вршим услужно култивирање 
башта и одвожење биљних 
остатака. Тел. 060/080-6872 и 
013/806-872.

Вршим услуге педикира 
(сређивање пета, сечење ноктију) 
Тел. 065/2821388

Продајем или мењам за огревно 
дрво, дрвене прозоре, балокнце са 
дуплим стаклом и жалузинама. Тел. 
063/8111948

Једнобразни плуг, Хонда 
култиватор, прскалица, цистерна, 
фреза, кавез за пилиће носиље, 
хранилицу за свиње, циркулар, 
моторну тестеру, вагу и мотор Т12. 
Тел. 063/7061638

Продајем ловачку пушку“ 
Hamerles SVHL merkel „ специал 
калибар 16мм и ловачки карабин 
Ремингтон магнум калибар 7мм. 
Тел. 064/3855729

Продајем мотокултиватор 506 
са свом пратећом опремом. Тел. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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______________________________________________________________
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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. 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 013/401-
210.

Продајем орнар за купатило 
за монтирање изнад веш машине 
нов, неотпакован, купљен у Лидлу 
уз рачун (ш64,5хв190хд25цм.) Тел. 
064/362-3640.

Продајем нове росерај шерпе 
и тигањ у оргинал паковању и 
мали старији телевизор. Тел. 
064/4902239

Продајем акваријум са 
филтером 70х35х35 за 3.000 дин. 

Тел. 063/801-2554
На продају угаона клупа за 

кухиљу.Тел. 064/4741738
Продајем двобразни плуг ИМТ 

756.2 и четворокрилну дрљачу. Тел. 
065/257-9100

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 
луковице зумбула, алоја веру 

у сакцијама. Тел. 013/837-631 и 
063/004439.

Продајем џак за бокс, црвени 
130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел. 
063/737-5149

Продаје се комбиновани 
шпорет 2+2 р у исправном стању. 
Тел: 064/915-8936.

Продајем велику гробницу 
мермер споменик, ограда, 
комплетно сређена, у Вршцу, 
Православно гробље. Тел. 
064/4676583 (звати увече)

Продајем домаћу ракију 
лозовачу од грожђа „Хамбурга“. 
Тел. 064/1818917.

Продајем очуван трокрилни 
орман (шифоњер). Повољно. Тел. 
064/1818917.

Продајем конац за хеклање 
„Љиљан“ драп бр.40,50 и70 и бели 
бр. 70.Тел. 063/8012554

На продају лловачки карабин 
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. 
Тел. 064/3855729.

Дајем часове  енглеског 
основцима, вршим услугу уноса 
текста, коректуре, лектуре, 

прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. 
Тел. 069/626699 и 013/835-129.

На продају 2 пони бицикла 
у возном стању, очувандечји 
креветац са душеком, упутством и 
кључем за демонтажу и монтажу. 
Тел. 013/806527

На продају та пећ 3,5кw, 
електрични бојлер 80л. „Металац“, 
плински котао HC-31, улазна врата  
206х105 очувана. Тел. 805-936 и 
064/4142336

Продајем гумени чамац „Зефир“ 
4К, диммензија 2,10х1,05 м, са 
веслима у одличном стању, погодан 
за пецање. Тел. 061/3071085.

Продајем ауто гуме са челичним 
фелнама, Сава ескимо 195/65 Р15, 5 
рупа, као нове. Тел 060/8070109.

Продајем повољно електричне  
кварцне грејаице (2 комада). Тел. 
065/3184084

На продају мања пећ на дрва. 
Тел. 061/2660848.

На продајем Томос  АПН 6С. Тел. 
065/2839461

Припрема математике за 
пријемни на факултет. Тел. 
013/2839461

Купујем Сингер машину за 
шивење испаравну. 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 
калибру 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.
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“ 
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 плинску пећ “Маја“8 
исправна.Тел. 013/831-419 и 
064/3892738

Продајем плинску пећ “Маја“ 12 
исправна, цена по договору. Тел. 
013/831-419 и 064/3892738

Продајем плинску пећ „Алфа“ 
исправна. Тел. 013/861-419 и 
064/3892738

Продајем двосед, тросед, угаону 
гарнитуру за седење, фотеље и 
табуре све од еко коже, погодно 
за кафиће и пословне просторије, 
мало коришћено. Тел. 063/8860704.

Продајем две тракторске 
приколице „Кикинда“ једна 
киперка. Тел. 065/2579100.

Продајем Томос аутоматик 
регистрован до јуна. Тел 
061/2660848.

Продајем шиваћу машину PFAFF 
230 ендларица, исправна, кабинет 
(8000дин) електромотор за круњач 
исправан (6000 дин). Тел. 062/310-915

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система 
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује 
конкурс за радна места: конобар, шанкер, кувар, 
помоћни радник у кухињи. 

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa 
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.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

КЛИМА
У топлијем годишњем добу 

температура достиже 30, а често 
и преко 32 степена Реомирове 
скале, траје тако са малим 
променама целог јула и августа, а 
остаје још и у септембру, често и у 
октобру између 15 до 18 степени 
Р. Дуготрајна топлота не делује 
само на рану бербу грожђа, већ и 
на јачину и арому сокова винове 
лозе.

САСТАВ ЗЕМЉИШТА
У погледу тла, заступљени 

су сви услови који омогућавају 
издашну виноградарску 
производњу. Вршачке планине 
састоје се, углавном, од кварцног 
и лискунског шкриљца, кречњака, 
а горњи слој поглавито од глине, 
иловаче, песка, наслаге лапорца, 
распаднутог лискунског шкриљца 
и остатака ерозије главног 
планинског масива: откотрљаних 
изломљених стена и остатака 
клизишта. Најбољи виногради 
налазе се на овом земљишту, 
лоза ту одлично успева, у добрим 
годинама ту се производе 
изванредно слатка вина. Вино из 
добрих годишта, нарочито црно, 
је  невероватно ватерено. Равнији 
положаји, претежно засађени 
белим винским сортама, дају врло 
квалитетан производ.

СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Овде култивисане сорте винове 
лозе су: 

За бела вина: мала динка 
(штајншилер нем.), тако названа 
и у Срему, розе у Пешти - то је 
дивна биљка, која даје дуготрајно 
грожђе и благо, укусно вино.

Затим је заступљена веома 

плодна мађарка (сланкаменка) и у 
најновије време са успехом се гаји 
ризлинг, прави племенити рајски 
ризлинг, поред више столних 
сорти грожђа, као што је: афус-али, 
мускат, смедеревка и др.

За црвена вина: плава кадарка 
са свим својим предностима у 
погледу квантитета и квалитета. 
Боја рубина и пријатан буке овог 
вина су својства, која у тој мери 
нису присутна ни код једне друге 
сорте. То је једино грожђе, које  у 
Угарској даје суварак за  припрему 
самородног вина и суварка. И 
на крају зачинак (nebelblaue 
ferbertraube nem.) даје вино 
тамноцрвене боје.

НАЧИН КУЛТИВИСАЊА

Уобичајно орезивање врши се 
овде на тај начин, што се чокоту 
оставља једна глава из које сваке 

године извиру ластари лозе, који се 
без притке везују рафијом. Обрада, 
као откривање, покривање и 
окопавање, у последње време 
врши се посебним плугом и 
помоћу мотике.

БЕРБА

Берба грожђа почиње већ 
крајем септембра и, због велике 
количине, траје четири до шест 
недеља.

КВАЛИТЕТ ВИНА

У погледу квалитета вршачко 
вино има ту предност што је већ 
отприлике три месеца након 
бербе, зрело за сипање у бурад и 
за потрошњу.

Иако се сваке године наша 
вина, у количини од стотине 
хиљада ведара извозе у велике 
трговачке центре: Беч, Пешта, 
Брно, Праг и др., њега потрошачи 
скоро нигде не могу наћи под 
оргиналним именом вршачко 
вино (једна једина фирма у Пешти 
наводи га у првим редовима свог 
каталога).

На питање зашто се право 
порекло нашег вина не спомиње, 
одговор је једноставан: зато што 
купци наших вина из севернијих 
крајева државе, ова, због своје 
сласти и благости, користе за 
купажирање, тј. мешање са 
њиховим киселим винима, која 
се због тих мана не могу одмах 
конзумирати, зато нашем вину 
скривају порекло, јер је при 
оваквој продуктивности и знатно 
јефтиније. То је разлог да је назив 
вршачко вино непознато на 
страним тржиштима. 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (20)
ОПИС ВИНОГРАДАРСКОГ МЕСТА ВРШАЦ 

СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА У ЈУЖНОЈ 
УГАРСКОЈ

Састављено и објављено од стране Вршачког удружења 
произвођача вина и уз помоћ сличних списа објављених поводом 

Светске изложбе у Бечу.

ЛУДВИГ ВОДЕЦКИ
Превео Александар Бобик

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 5. БРОЈ 59, 29. 

ДЕЦЕМБAР 1979.  

БОГАТА АКТИВНОСТ 
КЊИЖЕВНЕ ОМЛАДИНЕ  ВРШЦА

Почев од маја месеца ове године, када је конституисана, 
Књижевна омладина Вршца развија богату активност. 
Она окупља више од стотину младих чланова, организује 
књижевне вечери и матинеа, дискусионе трибине, сусрете 
са познатим југословенским писцима, као и музичко 
-поетске рецитале.

Књижевна омладина своју активност развија на 
српскохрватском, румунском и мађарском језику, с тим 

што њени чланови саопштавају и преводе с једног језика 
на други.

Чланови књижевне радионице „Орфеј“ гостовали 
су више пута у околним местима: у Куштиљу, Јабланци, 
Стражи, Месићу, Шушари, Ритишеву, Марковцу, Великом 
Средишту, Гудурици... Незаборавне су, примера ради, биле 
књижевне вечери у Месићу, Шушари, као и у Темишвару (у 
Генералном конзулата СФРЈ).

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 5. БРОЈ 59, 29. 

ДЕЦЕМБР 1979. 

САМЕ, АЛИ УПОРНЕ
Поред деловања неколико културно-уметничких 

друштава у Вршцу постоје и инструментални поп састави. 
Уз све то, марта ове године формирана је балетска група, 
чији је кореограф Оливија Дорошевски.

Ове младе девојке раде без икакве материјалне помоћи, 
а овдашњи СИЗ за културу, као и Културно - просветна 
заједница, нису испољили занимање и разумевање за рад 
младих балерина.

Иначе, балетска група за сада ради као секција при КУД 
“Петру Албу“.

Балетска група је до сада  учествовала  на више  музичко-
сценских манифестација у граду, но, упорним вежбањем 
настоје  да се припреме и за самосталне наступе. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СУБНОР ГРАДА ВРШЦА 
СВОЈИМ СУГРАЂАНИМА 
ЧЕСТИТА НАСТУПАЈУЋУ 

2022. ГОДИНУ СА ЖЕЉОМ 
ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ, 

БЛАГОСТАЊЕ, СРЕЋУ И МИР
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Јапански професор развио је прототип 
ТВ екрана који можете да лизнете и 
осетите укус одређене хране. Наиме, 
уређај, назван „Окуси ТВ” користи спрејеве 
у комбинацији са 10 укуса како би се 
створили укуси одређене хране. 

„У време пандемије коронавируса, ова 
врста технологије може да побољша начин 
на који се људи повезују и комуницирају 
са спољним светом. Циљ је да омогућимо 
људима да доживе искуство нечега попут 
јела у ресторану на другом крају света, 
чак и док су код куће”, рекао је професор 

са јапанског Универзитета Меиђи, Хомеи 
Мијашита. 

Професор Мијашита ради са тимом од 
око 30 ученика који је произвео разне 
уређаје за укусе, укључујући виљушку која 
чини укус хране богатијим. Рекао је да је 
сам направио прототип током прошле 
године и да би израда комерцијалне 
верзије коштала око 900 долара. Такође се 
нада да ће направити платформу на којој 
ће корисници моћи да преузимају укусе из 
целог света и да у њима уживају. 

Извор: Политика

На крају сваке старе и почетку нове 
године обећања се само нижу- од реалних до 
идеалистичних прорачуна. Неке од најважнијих 
одлука тичу се здравијег живота, бољих навика када 
је исхрана у питању и веће физичке активности. 

Занимљиво, сада је куварица Илана Ек, 
гостујући у једном шоу-програму открила како је 
могуће ситним корацима стићи до крупног циља- 
здравијих навика у исхрани. Она је препоручила 

да свако јутро започнемо смутијем. И то не било 
каквим већ оним богатим зеленим поврћем. Наиме, 
њена препорука је да за јачи имунитет и боље 
расположење попијете смути који се састоји од 
бадемовог млека, шаке свежег спанаћа, два, три 
колута ананаса, мало ренданог ђумбира, семенки 
лана по укусу и једне банане. 

Кад састојке сједините у блендеру, изблендирајте 
их и добићете смути који је одличан за подизање 

енергије која нам је свима потребна, посебно ујутру. 
Наиме, нутриционисти сматрају да напици 

на бази зелених намирница подстичу чишћење 
организма што је кључно за правилно 
функционисање. Такође, овај рецепт је обогаћен и 
ђумбиром који утиче на убрзани рад метаболизма 
што је један од предуслова доброг здравља. 

 Извор: Политика

Пре 220 година * Прва апотека 
у средњем Банату отворена је пре 
220 година, 1784. године у Великом 
Бечкереку (данас Зрењанин), 
и звала се „Код спаситеља”. 
Апотека је била у власништву 
Александра Дежија. Лекови су 
за потребе апотеке набављени 
у темишварској краљевској 
апотеци. Многи од ових лекова 
справљени су од лековитих биља 
са нашег терена, али и из Судана, 
Индије, Египта, Анда и Мексика. 
Интересантно је да је ова прва 
апотека у овом делу Баната добила 
наређење да мора јефтиније да 
продаје лекове сиромашнима, 
то јест да новац надокнађује из 
доместикалне касе. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КАДА ЈЕ 

ОТВОРЕНА ПРВА 
АПОТЕКА У 

СРЕДЊЕМ БАНАТУ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
НАПИТАК КОЈИ ЋЕ ПОМОЋИ ДА У 2022. ИМАТЕ БОЉЕ НАВИКЕ У ИСХРАНИ 

ЗДРАВИ У НОВОЈ ГОДИНИ 

Научници из Каира дигитално су 
„одмотали” мумифицирано тело фараона 
Аменхотепа откривајући тако врло 
интересантне детаље о њему. 

Како наводи Сахар Салем, радиолог 
која је учествовала у откривању мумије, 
подаци до којих су истраживачи дошли 
говоре да је фараон имао уску браду, мали 
нос и коврџаву косу. Посебно је нагласила, 
пише Дејли мејл, да је одушевљена 
чињеницом да је при одмотавању открила 
да фараон и после 3.500 година има 
запањујуће добре и очуване зубе. 

Фараон Аменхотеп је до сада био 
једна од ретких краљевских мумија коју 
није било могуће одмотати. Салем је са 
својим тимом користила технологију 
тродимензионалног скенирања, а 
резултати које су добили су фасцинатни. 
Осим чињенице да је његово тело добро 
очувано после толико времена, откривен 

је и раскошан накит с којим је он сахрањен. 
„Имао је отприлике 35 година када 

је умро. Био је висок 169 центиментара 
и имао је сјајне зубе. У одећи је имао 30 
амајлија и јединствени златни појас са 
перлама”, рекао је Салем. 

Аменхотеп је био други краљ из 18. 
династије и трон је преузео након смрти 
свог оца Ахмоса. Оригинална гробница 
Аменхотепа никада није пронађена. 
Откривен је 1881. године на локалитету у 
Луксору где су сакривене мумије краљева и 
племића, а тренутно се налази у Египатском 
музеју у Каиру. Египтолози до сада нису 
отварали и одмотавали ову мумију, јер је 
како пишу медији, била добро очувана и 
са многим цветним декорацијама. Сада 
је, тврди Салем, створена потпуно нова 
прилика за истраживаче да открију доста 
тога о овом древном египатском владару. 

Извор: Политика

У ЕГИПТУ ДИГИТАЛНО ОДМОТАНА МУМИЈА СТАРА 3.500 ГОДИНА 

НАУЧНИЦИ ФАСЦИНИРАНИ ОТКРИЋЕМ 

ТЕХНОЛОГИЈА СУТРАШЊИЦЕ 

ЈАПАНЦИ ИЗМИСЛИЛИ ТВ УЗ КОЈИ МОЖЕТЕ 
ДА ОСЕТИТЕ УКУС ХРАНЕ 
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СПОРТ

Кошаркашки Савез Републике Српске, под 
покровитељством Министарства породице, омладине 
и спорта организoвао је традиционалну спортску 
манифестацију “Кошаркашки сабор 2021” у Бијељини, 
у уторак 28. децембра, у оквиру које су одигране две 
ревијалне утакмице у мушкој и женској конкуренцији 
селекција Републике Српске и Кошаркашке лиге Србије.

Кошаркашки клуб Вршац је на овој манифестацији 
имао два представника, Тину Селаковић и Војина Илића.

- Велико ми је задовољство што сам добила позив 
и што сам међу 12 најбољих играчица из наше лиге. 
Свакако да је то за мене још једно ново искуство, још 
један подстрек и ветар у леђа који ми даје мотивацију 
да у следећој години наставим да радим још јаче и да се 
спремам за оно што тек предстоји, рекла јепрвотимка 
Вршца.

- То је пре свега била лијепа промоција кошарке, 
традиционална манифестација која се одржава дуги низ 
година. Драго ми је да сам имао прилику да још боље 
упознам момке против којих сам играо ове полусезоне 
и за једно лијепо дружење са колегама из Републике 
Српске. Драго ми је што сам био део КЛС екипе и то је 
једно лијепо признање и за наш тим и за добре игре у 
полусезони, нагласио је Војин Илић

У утакмици женских селекција славила је екипа 
Србије резултатом 111:50, а и у мушкој конкуренцији 
били су бољи представници Србије резултатом 83:75.  У 
оквиру вечерашњих утакмица одржано је и такмичење 
у закуцавању, где је победник био Лазар Дражић, док је 
најбољи у тројкама био Срђан Лончар.

ВРШАЦ ИМАО ПРЕДСТАВНИКЕ НА ТРАДИОЦИОНАЛНОМ КОШАРКАШКОМ САБОРУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ПРИЗНАЊЕ ТИНИ СЕЛАКОВИЋ И ВОЈИНУ ИЛИЋУ

КО Ш А Р К А

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 16. КОЛО

Слобода - Вршац  90 : 85 
Здравље Лесковац - Слога  94 : 85
Нови Пазар - Раднички  80 : 76
Слодес - ОКК Београд  74 : 111
Металац - Војводина  65 : 82
Златибор - Динамик  116 : 97
Дунав - Тамиш   81 : 79
Колубара - Младост  одложено
 

1.Златибор  16  11   5  27
2.Слобода  16  10   6  26
3.Војводина  16  10   6  26
4.Слога  16  10   6  26
5.Динамик  16   9   7  25
6.Раднички  16   9   7  25
7.ОКК Београд  16   9   7  25
8.Вршац  16   8   8  24
9.Нови Пазар  16   8   8  24
10.Младост  14   9   5  23
11.Здравље  15   8   7  23
12.Дунав  16   7   9  23
13.Металац  16   7   9  23
14.Колубара 15   5  10  20
15.Тамиш  16   4  12  20
16.Слодес  16   2  14  18

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 13. КОЛО

Вршац - Партизан 1953  70 : 75
Студент - Пролетер 023  78 : 71
Војводина 021 - Врбас   74 : 52
Дуга - Радивој Кораћ  77 : 75
Црвена звезда - Раднички 113 : 54
Краљево - Арт Баскет  одложено

1.Црвена звезда 13  12  1  25
2.Војводина 021 13  10  3  23
3.Арт Баскет  12  10  2  22
4.Краљево  12  10  2  22
5.Партизан 1953  13   8  5  21
6.Дуга   13   7  6  20
7.Радивој Кораћ  13   5  8  18
8.СПД Раднички  13   5  8  18
9.Вршац  13   4  9  17
10.Врбас Медела  13  4  9  17
11.Студент  13  2  11  15
12.Пролетер 023  13  0  13  13

ВРШАЦ – ПАРТИЗАН 1953 70:75 (20:23, 16:18, 
17:25, 17:9)

Центар Миленијум, гледалаца 100, судије: 
Смиљанић, Олћан, Димић.

ВРШАЦ: Вукосављевић 6, Марјановић 11 (4 
ас), Стојић 12 (6 ск), Веригић, Репац 8, Станаћев, 
Јовановић, Милетић, Цера, Селаковић 11 (8 ск), 
Зорић 9 (5 ск), Јованчевић 10 (5 ск).

ПАРТИЗАН: Опачић 2, Глигић 18 (7 ск), 
Радојчин, Булатовић, Олић 9 (4 ас), Лазаревић, 
Радивојац, Ћаћић, Боричић 26 (10 ск, 4 ас), 
Марјановић 13 (5 ск), Самарџић 7, Давинић 2.

Црно – беле су заслужено славиле у Миленијуму 
у изузетно борбеној утакмици, после боље игре од 
ривала у највећем делу меча. Незадржива Јована 
Боричић обележила је утакмицу ефикасношћу и 
пожртвованошћу, забележила је индекс 38 и била је 
креатор тријумфа Партизана. Екипа Вршца уложила 
је много енергије, али је у завршницама напада 
била углавном недоречена и направила превише 
техничких грешака за меч у којем су имале амбиције 
да савладају великог фаворита. Први резултатски 
бег гошће су направиле у уводној четвртини када 

су стекле предност 7 поена (22:15), али су Вршчанке 
поенима Марјановићеве и Стојићеве направиле 
серију 5:0 и вратиле равнотежу. До полувремена 
се однос снага није пуно променио, Партизан 
је још два пута долазио до вођства од 7 поена, 
најпре креацијом Самарџићеве и Марјановићеве, 
потом Глигићеве и Боричићеве, али је Вршац имао 
прикључак захваљујући Љиљани Марјановић и 
Тамари Јованчевић. Половином треће четвртине 
Партизан је кошем Боричићеве први пут стекао 
двоцифрену предност (51:41), Вршац је све теже 
бранио нападе и све теже долазио до позиције за 
шут. Да све по тим Мирослава Кањевца буде горе, 
најбоља играчица Љиља Марјановић на бизаран 
начин је обновила повреду скочног зглоба, 
нагазила је на ногу судије Јелене Смиљанић која 
јој је досудила и техничку грешку. У последњих 
десет минута Вршчанке су агресивном одбраном 
дошле на само пет поена заостатка, али су у 
последња два минута дозволиле екипи Партизана 
чак три офанзивна скока и на тај начин остале без 
могућности да крај учине драматичним.

Б. Ј.

ЦРНО-БЕЛЕ СЛАВИЛЕ У ДЕРБИЈУ
 13. КОЛА ПРВЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ

Такмичење на које је српски бокс изузетно 
поносан, “Златна рукавица” у њеном 64. 
издању финалним окршајима и бриљантим 
наступима репрезетативаца наше земље 
како у мушкој тако и женској конкуренцији, 
спуштена је завеса на сезону племените 
вештине у 2021. у Србији.

Кроз Халу Лагатор, бастион бокса Подриња 
и Лознице у четири дана такмичења од 15.-
19. децембра у оквиру “Златне рукавице” 
продефиловало је 150 актера, од тога кроз 

ринг 90 такмичара, који су стигли из 17 
земаља. Полуфинални и финални мечеви 
преношени су уживо на ТВ Арена.

Чланица  БК Гард и репрезентативка 
Србије, Сандра Маран, освојила је 1. место 
у категорији до 48 кг чиме је остварила 
најзначајнији успех на међународној сцени. 
Овај успех јој је снажан подстрек пред почетак 
2022. године у којој је очекују Европско и 
Светско првенство.

СЈАЈАН ЗАВРШЕТАК ГОДИНЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВКЕ СРБИЈЕ

„ЗЛАТНА РУКАВИЦА“ ВРШЧАНКИ САНДРИ МАРАН

Б О КС
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