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У АМФИТЕАТРУ ГИМНАЗИЈЕ „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“ ОДРЖАНА

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ
НАЦИОНАЛНОГ ДАНА КУЛТУРЕ РУМУНА
Свечана
академија
поводом
Националног дана културе Румуна, одржана
је 21. јануара у великом амфитеатру
вршачке Гимназије “Борислав Петров
Браца”, а програм су припремили ученици
школа у којима се настава одржава и на
румунском језику.
– Желим да честитам свим Румунима
Национални дан румунске културе. Данас
смо присуствовали једном лепом догађају
у вршачкој гимназији и желео бих у име
Града Вршца да се захвалим и похвалим
организацију овако лепог програма. Такође,
желим да истакнем да је Град Вршац увек
спреман да охрабри сваки вид културних
дешавања у нашем граду, истакао је Трајан
Качина, члан градског већа за културу.
Поред Гимназије у програму су
учествовале и основне школе “Олга Петров
Радишић” из Вршца, “Кориолан Добан”
из Куштиља и “Доситеј Обрадовић” из

Пландишта уз пратњу Музичке школе.
– Поводом дана националне културе
Румуна, Гимназија је заједно са основним
школама из Вршца, Куштиља и Пландишта
које имају наставу на румунском језику,
организовала манифестацију у циљу да све
школе са наше територије уприличе један
рецитал везан за симбол румунске културе
– песника Михаи Еминескуа. Велика нам је
част што су овом догађају присуствовали
и генерални конзул Републике Румуније
Георге Дину, помоћница покрајинског
секретара за националне мањине, као
и представници националног савета и
чланови градског већа за образовање и
културу и помоћница градоначелнице,
истакла је Маријана Голомејић, професорка
румунског и латинског у вршачкој Гимназији
“Борислав Петров Браца.

ПОМОЋ НАЈСТАРИЈИМ ВРШЧАНИМА ТОКОМ ЗИМСКИХ ДАНА

АКТИВИРАНА МОБИЛНА МРЕЖА ЗА ДОСТАВУ
ЛЕКОВА И ОСНОВНИХ НАМИРНИЦА

Град Вршац у сарадњи са Црвеним крстом и Центром
за социјални рад, уз помоћ волонтерске мреже, нуди
помоћ током зимског периода старим суграђанима.
- Активирали смо мобилну линију за позиве како
бисмо најстаријим суграђанима помогли у набавци
основних животних намирница или достави лекова. Када
нас грађани позову, волонтери одлазе на њихову адресу,
преузимају списак или здравствене књижице, обављају
набавку и доносе им на адресу све што им је потребно.
Важно ми је да истакнем да наши најстарији суграђани
не злоупотребљавају овај вид помоћи, већ позивају само
када им је то неопходно. Често се дешава да позивају
и само ради разговори и како бисмо им пружили неки

вид психо-социјалне подршке, јер многи од њих живе
сами и недостаје им разговор – каже Сузана Цветановић,
секретарка Црвеног крста Вршац.
Народна кухиња поред свакодневне поделе оброка,
дели и пакете хране преко мобилног тима Града Вршца.
- Мобилни тим Града Вршца функционише за она лица
која се налазе на евиденцији социјалне заштите. Народна
кухиња функционише редовно, а топли кувани оброци се
редовно деле у граду и у 12 насељених места. Најстаријим
суграђанима који су корисници народне кухиње, оброци
се током најхладнијих дана испоручују на кућну адресу –
додаје Цветановић.

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ЗА РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

У КУШТИЉУ, ЈАБЛАНЦИ И
СОЧИЦИ ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ

У оквиру пројекта „Одржива
заједничка мрежа за ванредне
ситуације у Банату“, који је
финансиран из ИПА програма
Румунија – Србија, у Куштиљу је
одржана радионица под називом
„Помозите нам да вас спасимо“.
Мештанима
је
представљен
пројекат, циљеви и резултати, а

приказан је и филм који се тиче
реаговања у ванредним ситуацијама,
попут земљотреса, поплава, олуја...
Радионице су одржане и у Јабланци
и Сочици.
Овај пројекат је обезбедио и
ај-ти платформу чија је сврха да
пружи упозорења и обавештења
о
ванредним
ситуацијама
у

пограничном
подручју.
Кроз
систем је такође могуће пријавити
комуналне
проблеме,
кварове
на уличној расвети и пријаве
за инспекцију. Поруке се путем
апликације шаљу администратору
платформе, а он их прослеђује
надлежним службама.

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ ДОНЕЛА ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА, ВЛАДА ПОТВРДИЛА

ПОКРАЈИНСКА КАСА ПУНИЈА ЗА
729,5 МИЛИОНА ДИНАРА

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске
скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине
за 2022. годину, којим се актуелни буџет увећава за 729,5
милиона динара, односно повећан је на 89,14 милијарди
динара.
У расправи на седници је констатовано да су на крају
буџетске 2021. године пренета средства већа од износа
који је укључен у актуелни буџет за 2022. годину за 1,46
милијарди динара.
Овим ребалансом део средстава биће усмерен,
уместо средстава од задуживања, за реализацију
последње фазе пројекта аутоматизације противградне
одбране у Војводини. Други део средстава биће усмерен
у текућу буџетску резерву и коришћен у складу са хитним

потребама у разним друштвеним областима.
На седници је донета и одлука да се у 2022. години
издвоји 250 милиона динара за решавање стамбеног
питања или унапређење услова становања породица са
троје или четворо у Војводини. Право на ову помоћ имају
породице у којима се почев од 1. јануара 2022. године до
дана расписивања конкурса роди треће или четврто дете.
Процењено је да ће то право остварити око 230 породица.
Утврђен је и месечни износ материнског додатка за
незапослене мајке за треће или четврто дете, у висини
од 15.000 динара. За ову меру подршке у 2022. години
планирано је укупно 240 милиона динара, а очекује се
да ће право на помоћ остварити 1.400 мајки. И у 2022.
години поступак вантелесне оплодње суфинансираће

се са 240.000 динара, а криоембриотрансфер са 100.000
динара. За ову меру укупно је предвиђено 50 милиона
динара, а процена је да ће право на помоћ остварити око
170 парова.
Покрајинска влада разрешила је због истека мандата
досадашњег управника Српског народног позоришта
Зорана Ђерића. За новог управника, на основу конкурса,
на период од четири године, именован је Александар
Станков, досадашњи директор Опере СНП-а. У протеклих
пет година, Станков је успешно водио Оперу СНП-а, која
је на домаћој и међународној сцени имала запажене
наступе.
Извор: НС репортер

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“ ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

НАЂА БРАНКОВ И ГОРДАНА КОЈИЋ
ЛАУРЕАТИ НАГРАДЕ „НИКОЛА БРАШОВАН“
Под покровитељством Града Вршца,
на великој сцени Народног позоришта
„Стерија“, у среду, 26. Јануара, одржана
је традиционална Светосавска академија
чији је домаћин била Основна школа „Вук
Караџић“ и на којој су најуспешнијим
просветним радницима у претходној
години
уручене
награде „Никола
Брашован“. У име колектива госте је
на почетку свечаности поздравила
директорка школе Ана Аврамовић:
- Част ми је што је наша школа уз
покровитељство Града Вршца и подршку

градоначелнице
Драгане
Митровић
домаћин
овогодишње
Светосавске
академије,
рекла
је
директорка
Аврамовић и свим колегама и ученицима
честитала славу Светог Саву.
Благослов
и
поздрав
Његовог
Преосвештенства Епископа банатског
господина Никанора, који је био
оправдано
одсутан,
пренео
је
протонамесник Владимир Тодоровић.
Градоначелница Драгана Митровић је
у свом обраћању истакла да са поносом
славимо свог најумнијег просветитеља,

духовног препородитеља нашег народа,
првог архиепископа Српске православне
цркве, књижевника, државника и
дипломату, Светог Саву, који је читав свој
живот посветио борби за знање, доброту
и правду:
- Град Вршац, као и читаво наше
друштво, данас је посебно поносно на
своје учитељице и учитеље, наставнице и
наставнике који су претходне две године
у најсложенијим условима радили на
образовању наше деце и реализацији

школског
програма,
нагласила
је
градоначелница.
Потом је уследио најсвечанији чин,
уручење награде „Никола Брашован“ које
су ове године припале Нађи Бранков,
професорки Хемијско – медицинске
школе у Вршцу и Гордани Којић,
учитељици Основне школе „Младост“.
Након тога ђаци ОШ „Вук Караџић“
извели су богат музичко – сценски
програм.
Б.Ј.

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ НИКОЛА БРАШОВАН
НАЂА БРАНКОВ
Професионални почеци Нађе Бранков – као
професорке српског језика и књижевности – везани
су за ОШ „Јован Стерија Поповић“ из које прелази у

према домовини, српском језику и писму.
У свим школама водила је успешно рецитаторску,
литерарну и драмску секцију.
Професорка има богату радну и уметничку
биографију, о чему сведоче бројна признања и награде
које је добила као педагог, ментор и самостални
уметник.
Њени ђаци годинама освајају прва места на
Покрајинским смотрама рецитатора, као и награде на
конкурсима Вукове задужбине, Министарства просвете
и Министарства рада.
Добитница је различитих награда и признања за
поезију. До сада је објавила две збирке песама, а још
три збирке су у припреми за штампу.

Рецензент је два уџбеника математике и тренутно
ради рецензију за уџбенички комплет „Свет око нас“ за
1. разред основне школе.
Њени ученици имају више од 150 запажених
резултата на многобројним такмичењима.

ГОРДАНА КОЈИЋ

Хемијско-медицинску школу, где ради и данас. У току
школске 2004/2005. г. Министарство просвете и спорта
је ангажује на извођењу Допунске наставе на српском
језику у Немачкој – у Баден Виртембергу – где тамошњим
ђацима различитих старосних група преноси љубав

Учитељица Гордана Којић рођена је 1966. г. у
Лесковцу. Након школовања почиње да ради у ОШ
„Владимир Назор“ у Зрењанину из које споразумно
прелази у ОШ „Младост“ у којој и данас ради.
Њен рад оставио је траг у свим сферама образовног
процеса.
Као аутор и предавач стручног рада учествовала је
на Међународном симпозијуму „Настава на српском
језику у Румунији на европским координатама“ 2013.
године.

Ангажована је у разним ваннаставним активностима,
самосталним и школским пројектима.
Има сјајну комуникацију са децом и одличну сарадњу
са родитељима. Ђаци је воле јер су њени часови
креативни и занимљиви.

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ПРИРЕЂЕН ПРИЈЕМ ЗА НАГРАЂИВАНЕ ЂАКЕ

ЛЕПИР: ЖЕЛИМО ДА ИХ МОТИВИШЕМО
ДА НАСТАВЕ ДА ВРЕДНО РАДЕ
У Градској кући у Вршцу приређен је
пријем за ученике који су учествовали
на камповима Истраживачке станице
„Петница“ и за ђаке који су се истакли
на републичким такмичењима у
разним областима и освојили једно
од прва три места. Град Вршац је за
сваког од њих обезбедио награде у
виду књига и одређеног новчаног
износа.

„Желимо да им покажемо да смо као
Град поносни на њих, да подржавамо
њихов рад, њихове успехе и резултате.
Желимо да их мотивишемо да наставе
да вредно раде, да у наредним
годинама имају још више успеха, али
и да мотивишемо друге ученике да
пођу њиховим стопама, а Град ће увек
бити ту да их на сваки начин подржи
и помогне им у остварењу њихових

циљева“, рекао је Мирослав Лепир,
члан Градског већа задужен за област
образовања.
Најављено је и расписивање
овогодишњег конкурса за доделу
материјалне
помоћи
најбољим
ученицима
средњих
школа
и
студентима, а на крају школске
године биће поново награђени и ђаци
генерације.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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ФОТОРЕПОРТАЖА
СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“

„И САД ТВОЈА ХИМНА ПОБЕДНИЧКИ ЗВОНИ“

Ученици и наставници Основне школе
„Вук Караџић“ били су овогодишњи
домаћини традиционалне Светосавске
академије која је одржана у Народном
позоришту „Стерија“. У припреми програма
учествовали су наставници: Александра
Тадић, Симонида Јурић, Татијана Стефанов,
Владимир Тодоровић и Валентина Вујовић.
Музичко – сценски програм извели су
ученици: Лука Радивојевић (Домаћинов
поздрав Светом Сави), Јована Секулић
(Слово о Светоме Сави), Ана Цветковић и
Марко Влајковић (Свети Сава, рецитација),
Јована Скочајић (Време рађа борце,
рецитација), Јана Здравковић, Сандро
Црнобрња, Милица Жарков, Луна Јевтић,
Милош Марјанов, Едвард Вираг (Свети
Сава у народном предању, сценски
приказ), Стефан Костадинов (Беседа),
Лука Митов, Ђорђе Стојков, Ања Белић,
Михаела Зимоња, Петра Коста (Свети
Сава, рецитација), Ана Миленковић,
Ива
Радивојевић,
Давид
Бићанин,
Огњен Вучковић, Василије Магурјан,
Маша Антонијевић, Ана Живков, Дамјан
Жула, Лара Нешковић, Никола Арађан
(Духови пријатељства, сценски приказ),
Анастасија Станковић, Нађа Орешан (Пут
се за путником рађа, драмски комад), Јана
Агатоновић, Владислав Калинов, Никола
Мрђа (Смрт Светог Саве, рецитација),
Ивана Ранков (Тужна молитва, рецитација),
Уна Станисављев (Свети Сава, рецитација),
Милица Петровић (Путовање Светог
Саве, рецитација). Музички солисти: Ања
Павић - флаута, Никола Мијаиловић –
гитара и певачи: Катарина Николић, Сања
Грубиша, Наталија Јанчић и Ангелина
Сандић извели су Химну Светом Сави и
композиције: „Помози нам Боже драги“
и „Растко“. Техничка подршка: Љиљана
Томић, Мира Ристановић, Наташа Вујичин
и Гордан Капелан. Водитељи Светосавске
академије били су Татјана Шарић и Бојан
Орешан. Координатор приредбе Душица
Костадинов а пријатељи манифестације:
Народно позориште „Стерија“ и Културни
центар Вршац.
Фото: Дејан Голд
М. Анђелковић
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НИКОЛАЈ САНДИЋ, ВИОЛИНИСТА:

М

„ЦРКВЕНО ПОЈАЊЕ ЈЕ
ЖИВИ КОНТАКТ СА БОГОМ“

у музици? Шта те „Први контак са виолином је био
око нас. Потребно је само
окренути се око себе и
трећег разреда Средње музичке школе инспирише?
преломан, то је била сасвим сићушна
За
сада
свирам
6
наћи нешто значајно што
„Јосиф Маринковић“, постиже изузетне
школска виолина која није била
инструмената:
виолину,
нас може орасположити.
резултате у музици. Поред виолине,
великог квалитета, али сасвим
виолончело,
клавир,
свира још пет инструмената и успешно се бави
довољна да ме наведе на истраживање Можемо се радовати
саз, фруле и тарабуку.
разним
стварима
у
композицијом, а иако први сусрет са виолином
Компонујем искључиво њених прелепих могућности“
животу. Понекад нека
памти као преломан тренутак, његова љубав
класичну
музику.
композиција или неки
према музици рођена је још раније, у најранијем
Тренутно, мој опус броји
стих нас може извући из
детињству, које везује за духовну музику којом је преко 50 композиција, махом су то инструменталне увреженог начина размишљања и подарити нам
био окружен растући у свештеничкој породици.
композиције писане у необарокном стилу. Како сасвим нову димензију живота.
Данас су његова интересовања разноврсна и
време пролази, компоиције се нижу једна за другом
У људској природи је да одговара на ритмичне
и хвала Богу, свака је на свој начин напреднија и тактове. То је један од начина људског изражавања.
крећу се од музике, преко теологије, историје,
лепша од предходне, тако
Сваки ритам у нама буди
литературе, па све до филма.
да како време пролази „Понекад нам нека композиција
жељу за кретањем. То
полако
почињем
да или стих могу подарити сасвим нову
нас може одвести било
Када си и како почео да се бавиш музиком? експериментишем
и димензију живота“
где. Свака наша мисао је
Зашто си одабрао баш виолину?
компонујем у стиловима
вибрација која се мења у
- Велики утицај на моје интересовање за
зависности од промена у
музику имала је моја породица, без изузетака,
окружењу. Због тога мислим да је музика,
али пре свега моја мајка која је завршила
као таква, велика инспирација.
средњу музичку школу на одсеку за виолину.
Поред класичне, бавиш се и
У мојој породици се гајила како духовна,
духовном музиком. Одакле долази ово
тако и традиционална музика која је махом
интересовање?
вокална, тако да је мој први додир са музиком
- С обзиром да потичем из свештеничке
било певање. Како сам растао, тако је и моје
породице, било би веома необично да
интересовање за музику расло и тражило све
своја интересовања не калибришем у тој
више и више простора у мом срцу. Први контак
сфери уметничког изражаја. Своје дане
са виолином јесте био преломан, то је била
најранијег детињства управо везујем за
сасвим сићушна школска виолина која није
духовну музику. Још сам из мајчине утробе
била великог квалитета, али сасвим довољна
на службама слушао звуке предивног
да ме наведе на истраживање њених прелепих
црквеног појања. Како сам растао и сам
могућности. То је заправо била виолина на
сам појао на Литургијама. Црквено појање,
којој је моја мама свирала као мала. Када
уз молитву, представља живи контакт са
сам први пут прешао гудалом преко жице,
Богом, појањем ми изражавамо суштину
обузела ме је огромна усхићеност и жеља за
текста, а речима хвалимо Господа, као
свирањем виолине. Одлучан у својој намери,
таква ова музика је себи својствено
положио сам пријемни испит и пошао пут
искуство, по свему различито од било
музичке школе у којој се школујем и данас.
какве световне музике. Таква дешавања
Сада сам трећи разред средње музичке школе,
управо представљају и мој први контакт са
а од прошле године уз виолину похађам и
музиком као таквом.
виолончело.
Поред музике, успешан си и у другим
Како је време прошло, схватам да сам
областима. Награђиван си за своје
направио праву одлуку, управо зато што вам
литерарне радове, али и за филм. О
гудачки инструменти дају слободу изражаја
каквим радовима је реч? Које су теме
у пуном смислу те речи, не постоји никава
које те интересују на овим пољима?
препрека између свирача и жице (извора
- Веома уживам у истраживању
звука).
националне историје и управо у њој
Који су највећи успеси које си до сада
проналазим инспирацију за учешће на
постигао у музици?
разним конкурсима у виду литералних
- Рекао бих, пре свега, да је и својеврсни
радова и краткометражних филмова. Дуги
успех, као и част бити ученик једне од
низ година сарађујем са православним
најстаријих музичих школа у српском народу.
дечијим часописом „Светосавско звонце“,
У нижој школи сам неколико пута освајао
који сваке године расписује конкурс на
награде на такмичењу„Млади виртуоз“, а данас
одређену тему, где сам освајао разне
се поносим својим композицијама. Велика је
награде из поменутих области.
част и понос бити у оваквом колективу који
Као првонаграђен путовао сам на острво
функционише као велика породица и који
Крф, где сам имао прилике да проширим
ме подржава како практичним радом тако и
своје знање о нашој славној прошлости.
теоретским, почевши од
Постоји још један филм, на који сам јако
директорке школе, преко „Црквено појање, уз молитву,
других
епоха. Као поносан, и који вреди поменути, а то је филм „Развој
професора, па све до представља живи контакт са Богом,
кулминацију
тог византијске нотације“, настао као део наставног
мојих другова из школе.
појањем ми изражавамо суштину
напретка могу издвојити, програма. Ову тему ми је задала, не случајно,
Поред
виолине текста, а речима хвалимо Господа, као
необарокну свиту за професорка историје музике. Филм траје 15 минута,
свираш још неколико таква ова музика је себи својствено
виолину и клавир у Де- а био је јако запажен, како међу професорима тако
инструмената, а бавиш искуство, по свему различито од било
дуру,
четвороставну и међу широм публиком. Радећи овај филм спојио
се и композицијом. Шта какве световне музике“
сонату у Бе-дуру (у стилу сам оно што волим, музику и духовност.
те највише привлачи
позног
класицизма),
Да ли си се већ определио да ће музика
балканску свиту (у стилу бити твој позив? Какве су твоје амбиције у
српског
романтизма) будућности?
и за сада недовршени
- Свакако, музика је неизоставни део мене и њом
романтични
концерт ћу се бавити на овај или онај начин. Имајући у виду
за клавир и оркестар моја интересовања из области теологије, историје
у еф-молу (у стилу и музике, дакле друштвених наука, желео бих да све
романтизма).
ово спојим и уз Божију помоћ упишем Православни
Многи
од
нас богословски факултет у Београду, али и Факултет
траже инспирацију у музичких уметности на одсеку за музикологију.
различитим
стварима.
Људи кажу – она је свуда
Т.С.
лади виолиниста Николај Сандић, ученик
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ИНТЕРВЈУ
НИКОЛА ИГЊАТИЈЕВИЋ, ТРЕНЕР ОМЛАДИНАЦА ОФК ВРШАЦ:

„ЗВЕЗДА ЈЕ ИМАЛА ВЕЛИКИ УТИЦАЈ
НА МЕНЕ У СВАКОМ ПОГЛЕДУ“

Спортска
прича
Николе
Игњатијевића имала је бајковит
почетак. Као талентовани клинац у
родном Великом Градишту, у којем
се 1979. године славила титула
одбојкашког
шампиона
СФРЈ,
схватио је да га срце више вуче
на фудбалски него на одбојкашки
терен. Пар година касније његов
таленат приметили су фудбалски
стручњаци, селектиран је у
пионирску репрезентацију западне
Србије, уследио је одлазак у Београд,
у омладинску школу Црвене звезде,
прошао је све селекције клуба,
али када је требало да дебитује у
сениорској конкуренцији, спортска
судбина наменила му је другачији
пут. Некадашњи поуздани леви бек
многих српских тимова данас ради
у омладинској школи ОФК Вршца
и своје богато искуство преноси
момцима који су на добром путу да
заиграју у Омладинској лиги Србије.
О својој иностраној каријери, о томе
како га је повредио Жорди Кројф
и ко му је дао надимак Бригел,
Игњатијевић је говорио за „Вршачку
кулу“.
Како је почела твоја фудбалска
прича?
Мој родни град, Велико Градиште,
чувен је по одбојци, 1979. године у старој
Југославији ВГСК био је шампион и сви
дечаци у то време тренирали су одбојку.
Ја сам као мали зими тренирао одбојку а
лети фудбал, али ме је срце више вукло
на фудбалски терен. Ипак, када ме је
1997. године Ђорђе Коковић уврстио у
пионирску селекцију западне Србије више
није било дилеме којим ћу се спортом
бавити. На турниру региона Србије,
који је одржан у Јагодини, селекција
западне Србије освојила је прво место
и из те селекције смо голман Владимир
Стојковић и ја прешли у Црвену звезду, а
Данко Лазовић у Партизан.
Како се један малишан из
провинције снашао у великом граду и
великом клубу?
По доласку у Београд био сам
фасциниран величином стадиона Црвене

звезде, чуо сам да су ту играли добри
југословенски и српски играчи, о свему
осталом нисам знао баш ништа. Ишао сам
на тренинге као што сам пар месеци пре
тога ишао на тренинге у Великом Градишту.
Тек када сам потписао први стипендијски
уговор са клубом, 1999. године, отац ми
је рекао: „Сине, да није тебе никад не бих
стајао поред Драгана Џајића а камоли
се руковао са њим“. Тада ми је поменуо
неке људе, Јована Аћимовића, Милета
Јовина који ми је био први тренер, Тому
Милићевића, Жоту Антонијевића, Војина
Лазаревића...легенде које су биле ту око
нас, и у причи о њима схватио сам у какав
сам клуб дошао, каква је одговорност
играти у њему и колику армију навијача
има Црвена звезда.
Да ли се и у млађим селекцијама
осећао притисак који носи играње
у Звезди, да ли је било императива
победе у свакој утакмици?

Када сам
потписао први
стипендијски
уговор са клубом
1999. године
отац ми је рекао:
„Сине, да није
тебе никад не
бих стајао поред
Драгана Џајића,
а камоли се
руковао са њим.“
Није. У то доба најважније у омладинској
школи Звезде било је лепо понашање,
кућно васпитање и како се представља
клуб. То је био основ свега. Није смело
да се догоди да се неком тренеру или
старијем у клубу не јавимо са „добар дан“,
„довиђења“, када смо ишли на турнире
у друге градове увек су нам говорили,
да представљамо себе, своју породицу,
свој клуб и своју земљу. Неког посебног
притиска, императива победе није било.
Систем такмичења је тада био другачији
па неког посебног осећаја због освајања
титуле није било. Једноставно у то време
смо се још увек играли и радовали се
победи као да играмо на терену испред
зграде.
Да ли ти је недостајала кућа,
породица, како си се сналазио тих дана
у Београду?
Имао сам много среће што сам првих
годину дана живео код стрица и стрине.
Већина мојих саиграча похађала је чувену
Основну школу „Карађорђе“ на Вождовцу,
прекопута „Маракане“, у коју су ишли сви
играчи „Црвене звезде“ који су дошли
у Београд из унутрашњости. Међутим,
ја сам ишао у ОШ „Светозар Марковић“
на Врачару из простог разлога јер је
тамо ишао и мој брат од стрица, који се
такође бавио спортом, био је џудиста,
репрезентативац. Он ми је много помогао
да постепено упознам Београд.
У Црвеној звезди си стасао
фудбалски, имаш ли осећај да је клуб
формирао и карактер твоје личности?
Мислим да велики утицај Црвена

звезда имала на мене у сваком погледу.
Чак и када сам завршио свој омладински
стаж и почео сениорски у Звездиној
филијали Јединству са Уба, утицај на мене
имали су тренери који су били повезани
са Црвеном звездом. Тада сам се први
пут такмичио са одраслим људима који
живе од тога, не само са дечацима свог

узраста где је мотив пре свега био љубав
према фудбалу. Требало ми је времена
да схватим да улазим у једну сасвим
другачију димензију фудбала, у томе ми је
много помогао чувени „профа“ Радановић,
мој тадашњи тренер.
Да ли си после Звездиних
омладинских селекција прелазак у
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Јединство схватио као корак уназад у
каријери или као нови изазов?
Нисам имао осећај да је корак уназад
из простог разлога јер је у то време
било изузетно тешко из омладинаца
Звезде прећи у први тим. Чак је и велики
Немања Видић прво ишао на позајмицу у
суботички Спартак па тек онда заиграо у
првом тиму Звезде. Голман Дишљенковић
је био у Хајдуку са Лиона па се вратио у
Звезду, Ненад Ковачевић у Банату и Борцу
из Чачка, Баста и Мрђа у Јединству са
Уба, врло су ретки случајеви да је неко
директно прешао у први тим. Мислим
да су то урадили само Деки Станковић
и Дејан Миловановић, пре тога ја се не
сећам да је неко у успео. Био сам срећан
када сам ишао у Јединство, тада члан
Друге лиге Србије, али првих шест месеци
нисам успео да се изборим за место
стартера у тиму из разлога јер то нисам
заслуживао.
У даљем току каријере играо си у
Земуну, Крушевцу, Ивањици, колико
се професионалац емотивно везује за
средину у којој борави?

Изузетно тешко
је из омладинаца
Звезде прећи у
први тим. Чак је
и велики Немања
Видић прво ишао
на позајмицу у
суботички Спартак
па тек онда
заиграо у првом
тиму Звезде.
За себе могу да кажем да сам везан
за сваки град у којем сам провео део
каријере. Период на Убу ми је један
од најдражих у каријери, јер сам ту
започео сениорски стаж и научио шта
значи бити професионалац. Потом је
уследио позив бившег селектора Србије
Радована Ћурчића, тада тренера Јавора
да играм у Суперлиги, где сам се осетио
почаствованим јер су ти људи веровали у
мене. У Земуну сам научио шта су тешки
тренуци, власник клуба у то време био
је Драгомир Карић, породица Карић
запала је у проблеме, уследио је њихов
одлазак из земље, клуб, тренери и играчи
остали су препуштени сами себи. Тада сам
схватио шта значи беспарица, не добијати
плату а извршавати професионалне и
давати све од себе обавезе сваки дан.
Твоја интернационална каријера
благо речено није имала срећан
почетак. Испричај нам како је прошла
пробна утакмица у Украјини.
Отишао сам на пробу у Зорију из
Лугањска, играли смо против Металурга

из Доњецка, клуб за који је бранио
Дишљенковић и играо Жорди Кројф,
некадашњи играч Барселоне. После
једног дуела са њим, пао сам и сломио
кључну кост. Уследио је период опоравка,
уместо у Украјини ја сам се нашао на
позајмици у Напретку из Крушевца где је
у току била промена управе клуба. То је
једина средина у којој се нисам снашао,
можда зато што сам излазио из повреде
и нисам прошао припремни период.
Поново је уследио позив Радована
Ћурчића у Јавор, тада члан Друге лиге,
са којим сам изборио улазак у Суперлигу.
После те сезоне добио сам позив за
повратак у Црвену звезду који сам
оберучке прихватио.
Ко ти је дао надимак Бригел по
чувеном немачком репрезентативцу?
Надимак ми је дао тренер Миле Јовин
још у млађим звездиним селекцијама.
Први пут га је поменуо када је тренер Дуле
Савић питао да наступим за селекцију
старијих играча коју је он водио, а Јовин
му је рекао: „Дуле, имам ја мог Бригела,
може да игра за тебе само кад играш
недељом а ја суботом“. Мени је то било
интересантно иако тада нисам ни знао
ко је Бригел. Касније сам се информисао,
надимак је остао, сада кад се упознајем
са неким не кажем Никола него Бригел
Игњатијевић.
Да ли си веровао да ћеш се икад
више вратити у Црвену звезду?
Више је то била жеља и нада да ћу
успети да се вратим. Сваки момак који је
провео одређено време у клубу, скупљао
лопте иза гола, гледао утакмице, веровао
је да ће се једном бити у првом тиму.
Искрено, како је време одмицало нисам
био превелики оптимиста да ће се то икад
десити, на моју велику радост имао сам
срећу да ме Звезда врати у своје редове.
Повратак у Звезду дошао је у
време доминације Партизана, како
си задовољан тим периодом своје
каријере, ко су ти тада били саиграчи
у тиму?
Екипу је предводио тренер Владимир
Петровић Пижон, капитен и најстарији
играч био је Никола Лазетић, играли
су: Нинков, Ђорђевић, Богдановић,
Перовић, Јефтић, Вилотић касније се
прикључио Лекић, било је доста играча
попут мене, Звездине деце која су се
вратила са позајмица из других клубова
да дефинитивно покажу имају ли квалитет
за први тим. Председник клуба тада је
био Владан Лукић, у спортском сектору
радили си Иван Аџић и Маза Василијевић,
њихова идеја била је да се у клуб врате
играчи поникли у Звезди. Мислим да
је та генерација мало потцењена од
стране јавности, иако нас је тренирала
четврта Звездина звезда. Било је то време
промена у клубу, смена председника,
свашта се дешавало у годинама пре тога,
Пижон је покушао да нас заштити, на
себе је преузимао притисак јавности.
Навијачи се из тог периода најрађе
сећају европских утакмица против
Динама из Тбилисија када је после 0:2
у Грузији Звезда у Београду победила
5:2, а најтеже им пада сећање на период
када је испуштена предност од 7 бодова
у првенственој трци са Партизаном
и смена тренера Петровића.Тај други
мандат у Звезди трајао ми је две године, с
тим што сам 6 месеци био на позајмици у

Темишвару, где бих остао да није дошло до
банкрота клуба и иступања у трећи ранг
такмичења у Румунији. Ипак, то време у
Црвеној звезди памтићу по освајању Купа
Србије, тако да могу да се похвалим да сам
учествовао у освајању једног Звездиног
трофеја.
Интернационална каријера није
почела сјајно, да ли си задовољан како
се касније развијала?
Зорија из Лугањска се у време мог
другог доласка у Украјину борила за
опстанак. Успели смо да останемо у
Премијер лиги, наредне сезоне изборили
смо место у врху табеле, постао сам
заменик капитена, био сам најбоље

оцењени странац у тиму, уживао сам
највише у мечевима против Шахтјора из
Доњецка који је имао страшну екипу са
Вилијаном, Дагласом Костом, Ракицким,
Срном. То су за мене били истински
празници фудбала. Међутим тада долази
до велике политичке кризе у Украјини која
се одразила на ситуацију у сваком клубу.
Добио сам понуду Зорије да останем,
међутим десио ми се најрадоснији догађај
у животу, рођење ћерке, одлучио сам,
ипак, да напустим Украјину и вратим се
у Србију. Ни дан данас нисам сигуран
да ли сам донео исправну одлуку, јер по
повратку шест месеци нигде нисам играо.
Да ли си размишљао о томе да након
играчке каријере останеш у фудбалу
и да ли си мислио да ћеш радити као
тренер?
Након повратка из Украјине уследила
је кратка епизода у Радничком из Ниша
где сам провео пар месеци. Ипак, морао
сам бити ближи свом детету и због тога
сам потписао уговор са ОФК Београдом.
2016. године отишао сам поново у
печалбу, у Белорусију, играо сам за
Шахтјор Солигорск и после тога потписао
за чачански Борац у 33-ој години. Те
сезоне Борац се борио за опстанак у
плеј- ауту, предводио нас је тренер
Милорад Косановић. Његов начин рада,
изванредни тренинзи, али и комуникација
са играчима, однос према њима,
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инспирисали су ме да и ја покушам да
уђем у тренерске воде. После разговора
са њим, још као активан играч уписао
сам курс ФСС за Б тренерску лиценцу
у Крагујевцу. Након тога уследио је

Начин рада
Милорада
Косановића,
изванредни
тренинзи, али и
комуникација са
играчима, однос
према њима,
инспирисали су ме
да и ја покушам да
уђем у тренерске
воде.
повратак у Београд, прихватио сам позив
Рада, одиграо још једну суперлигашку
сезону, али сам и уписао курс ФСС за А
тренерску лиценцу. Моје прво тренерско
искуство је рад са омладинцима ОФК
Вршца.
Како теку припреме омладинске
селекције ОФК Вршца и да ли сте
задовољни резултатима у јесењем
делу?
Омладинци су припреме почели
заједно са првотимцима и сви су
кандидати за место у првом тиму. Идеја
људи у клубу је да се тим момцима да на
значају, да осете да клуб рачуна на њих,
наравно о томе ко ће од њих заиграти
у првом тиму одлучује шеф стручног
штаба сениора, али да би стекли искуство
и да би видели где су у односу на своје
вршњаке сви ће играти у омладинској
конкуренцији и суочити се са изазовом
борбе за титулу првака Војвођанске лиге.
Биће то за њих огромно искуство које ће
им много помоћи у даљем току каријере.
Што се тиче јесењег дела, прија осећај да
сте на првом месту, утисак помало квари
пораз од Словена из Руме, али има још
јако пуно да се игра, читав пролећни део
са сезоне и плеј - оф у којем ће се пасти
одлука о шампиону.
Да ли сте оптимиста?
Верујем у момке, мислим да у
пролећном делу могу да сакупе
довољно бодова да би у плеј – офу били
равноправни са екипама из друге групе
Војвођанске лиге. Радимо и на довођењу
појачања, трагамо за играчима који имају
квалитет за сениорски тим а који по
годишту могу да наступају за омладинце.

Б.Ј.
Фото: Архива Црвене звезде
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КОВАНИЦА ИЗ 13. ВЕКА
ДОНЕЛА СРЕЋНОМ
ПРОНАЛАЗАЧУ
772.000 ЕВРА

КО ЈЕ БИО ПРВИ
ПРЕДСЕДНИК САНУ

У ЊИВИ НАШАО ВРЕДАН НОВЧИЋ

Изузетно редак примерак златног новчића који је нашао
колекционар у пољу енглеске грофовије Девон продат је на аукцији за
648.000 фунти (772.000 евра).
Кованицу краља Хенрија Трећег исковао је Вилијам из Глостера
1257. године и то од злата које је донето из Северне Африке, пренео је
Девон лајв.
У недељу увече новчић се нашао на аукцији у аукцијској кући Спинк,
где је продат за 772.000 евра.
Првобитно је процењено да би срећни проналазач, који је нашао

кованицу на имању у Хејмоку, могао да заради између 200.000 и 400.000
фунти.
Зна се да постоји осам таквих кованица и већина је у музејима.
Проналазач, који је ишао са металним детектором по пољу први пут
после 10 година, када је нашао новчић, рекао је да је златник нашао
у напуштеном пољу и да је лако могло да се деси да никада не буде
пронађен, преноси Танјуг.
Извор: Политика

НОВА ДИМЕНЗИЈА ИНДУСТРИЈЕ ЗАБАВЕ

УСКОРО ИЗГРАДЊА
ФИЛМСКИХ СТУДИЈА
И КОНЦЕРТНОГ
ПРОСТОРА
У СВЕМИРУ

Јосиф Панчић * Ботаничар Јосиф
Панчић био је први председник
Српске академије наука. Рођен је
1814. године у Брибиру, у Далмацији,
а преминуо 1888. године у Београду.
У Пешти је завршио медицину. У Бечу
се упознао са Вуком Караџићем, по
чијем је налогу дошао у Србију 1846.
године. Панчић је почео каријеру у
Србији као лекар. У Београду је постао
професор природних наука у тадашњој
Великој школи. Предавао је зоологију,
ботанику, минералогију и геологију.
Био је члан многих научних друштава.
Као ботаничар стекао је велике заслуге
на пољу истраживања флоре Србије.
Описао је око 100 до тада непознатих
родова, међу којима нарочито значајне
балканске ендемичне врсте, као што су
Picea omorica (Панчићева оморика) и
Ramondia Serbica. Објавио је велики број
научних радова, међу њима и први рад
о флори Србије штампан 1884. године,
под називом „Флора Кнежевине Србије”.
Као члан Друштва српске словесности,
касније САНУ, био је први председник
ове највеће научне установе тадашње
Србије.
Извор: Политика

Свемир као туристичка дестинација,
као атракција, мистерија и нешто што већ
деценијама окупира и фасцинира људе сада
ће постати и концертна дворана. Наиме, ако
је веровати писању страних медија, Спејс
ентертаинмент ентерпрајз, компанија која
учествује у продукцији новог филма Тома Круза,
чија је радња смештена у свемиру, планира да
лансира свемирску спортску арену и студио за
продукцију.
План ове угледне продукцијске куће је да
изграде свемирску станицу у којој ће бити
спортска и забавна арена, али и студио. То је план
који намеравају да остваре до краја 2024. године
и тамо планирају да се одржавају филмски,
телевизијски, музички и спортски догађаји, али
уједно ће бити и простор за креативце који у
ниској орбити пожеле да снимају.
Аксиом спејс побринуће се за изградњу
модула СЕЕ-1 који ће бити повезан са Аксиомовом
станицом која је осмишљена с циљем да постане
дом за комерцијалне садржаје, укључујући и
свемирски туризам, преноси Индекс.
Извор: Политика

ВЛАСТИ У ТАЈЛАНДУ СКИДАЈУ КАНАБИС СА ЛИСТЕ НАРКОТИКА

МАРИХУАНА ПРВИ ПУТ ЛЕГАЛНА
У ЈУГОИСТОЧНОЈ АЗИЈИ
Тајландски одбор за наркотике
саопштио је да ће канабис скинути
са листе наркотика чиме ће
пољопривредним домаћинствима
бити отворен пут да легално узгајају
ту биљку.
Тајланд ће тако постати
прва земља југоисточне Азије
која је легализовала марихуану
за медицинску употребу и
истраживање.

Према
новим
правилима,
узгајање канабиса у кућним
условима биће дозвољено након
пријављивања локалним властима,
с тим што се канабис не може
користити у комерцијалне сврхе
без додатних дозвола, рекао је
новинарима министар здравства
Тајланда Анутин Чарнвиракул, јавља
Ројтерс преноси Танјуг.
Ова одлука мора бити објављена

у званичном Краљевском листу, а
кућни узгој канабиса постаће легалан
тек 120 дана након објављивања у
службеном гласилу.
У међувремену, министарство
здравља ће још ове недеље
представити парламенту посебан
нацрт закона који садржи детаљне
одредбе о легалној употреби
канабиса,
укључујући
његову
производњу
и
комерцијалну
употребу, али и смернице о
рекреативној употреби.
У нацрту закона предвиђене
су казне до 20.000 бахта (605,33
америчких долара) за узгој канабиса
без знања локалних власти и казна
до 300.000 бахта или три године
затвора, или и једно и друго, за
продају канабиса без дозволе.
Извор: Политика
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КАКО ЈЕ СРПСКА АТИНА ПОСТАЛА ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

НОВИ САД ЈЕ СВЕТ!

Тог 13. јануара, заслужно смо понели то одличје о којем брује
сви светски и домаћи медији – Европска престоница културе. Сви
ми, који чинимо наш град вишенационалним, који признајемо
разлике, уважавамо их, знајући да нема града који је више
заслужио да представља иновативности, културу, креативност у
свету. А како је све започело...
У холу Студија М, свечаним отварањем изложбе под називом
„Време и васељена“, аутора др Душана Јововића и професора др
Александра Петровића, као омаж великану светске науке Милутину
Миланковићу, а која се бави појмом времена кроз векове, као и
међусобним односом човека, времена и науке. Аутори су у овој
интерактивној мултимедијалној изложби користили скулптуре,
холограм, мапиране 3Д слике, дигитални звук, механичка тела и
може се погледати током целе 2022. године, сваког радног дана,
осим недељом и понедељком, од 10-18 сати. Изложбу су отворили
министарка културе и информисања Маја Гојковић, истакавши
да се нада неком бољем времену од ове године, а како је иста
организована уз подршку Покрајинске владе, пригодним говором
све присутне је поздравио и председник Владе Војводине Игор
Мировић, рекавши да су овакви концепти изложби победе
светлости над тамом. У процесу стварања феномена времена
и дела Милутина Миланковића, оствареног у низу дисциплина:
математици, метеорологији, климатологији, геологији, геофизици,
географији, астрономији, учествовао је велики број сценариста,
монтажера, вајара, продуцената, програмера, као један зупчаник
сложеног механизма, у жељи да нам представе непредстављиво
– вечност и бескрај.
Након размишљања и сањања, како каже велики Милутин
Миланковић, а како и знамо да се у времену налази пут одласка и
пут повратка, морали смо поћи ка Српском народном позоришту,
где се одигравао још један битан догађај за Нови Сад – званична
додела титуле Европске престонице културе! На импозантној
сцени која је обиловала ефектима, удобно смештени, захваљујући
једној од организаторки Гали Гајин, која се својски потрудила да
цео догађај прође без премца и без инцидента, дочекао нас је
читав уметнички тим који нам је приказао векове нашег града:
Балет и Опера СНП-а, Арадачке мешкарке, музичар Борис Ковач и
New Ritual Ensemble, ЕПК квартет хармоника и перкусионистички
ансамбл „ dRumlbe “, Тамбурашки оркестар „Велос“, Александар
Бахун на клавиру, Тодор Урсу на цимбалу, као и солисти, док су
церемонију гледаоци могли пратити и путем малих екрана, у
директном преносу, с водитељским паром Јованом Балашевић
и Васом Стајкићем. Присутнима се обратила Европска комесарка
за иновације, истраживање, културу, образовање и младе Мариа

Габриел, путем видео-линка, затим градоначелник града Новог
Сада Милош Вучевић, који је поносом истакао да ћемо Европи
показати какво благо имамо.
- Показаћемо богатство и испреплетаност различитих култура
које су снажна веза међу људима и народима који овде живе. Исти
тај Нови Сад који је од настанка био вишенационалан град, који су
наши преци заједно градили бојама своје духовности, традиције и
идентитета. Исти тај Нови Сад који је назван Српском Атином, јер
је у 19. веку био културни, политички и друштвени центар српског
народа, “највеће српско опшчество на свијету”, како је говорио
Вук Караџић, а Јован Скерлић бележио да се у Новом Саду тада

писало и мислило за цео српски народ. Исти тај Нови Сад
који данас заблиста када углас зазвоне звона са шест разних
цркава. Град који нас сада представља на највећој европској
културној сцени. Хвала мојим Новосађанима! Због њих је све
ово – саопштио је градоначелник, којем је Амбасадор и Шеф
делегације Европске уније у Републици Србији Емануеле
Жиофре уручио плакету, чиме је Нови Сад и званично

Свемирски поздрави!
Врхунац отварања уприличио је популарни двојац Synspecies, с перформансом који је представио мит о стварању,
док је домаћин Лазар Јованов одржао здравицу са ракијом препеченицом, уредно спакованом гостима, као и ћебенце
да се угреју током трајања перформанса. И то није све! Као део самог свечаног чина, на видео-позив укључили су
се космонаути са „Роскосмоса“ Антон Схкаплеров, Пyотр Дубров и астронаут из Међународне свемирске станице,
представник Европске свемирске агенције Маттхиас Маурер, честитајући Новосађанима на титули. Више од 400
уметника из Србије и Европе, кроз Дочек – јединствену уметничку прославу, заједно са публиком, досегнули су зенит,
показавши како се чува и промовише наслеђе оних који су достигли европске и светске оквире, а након тога су широм
града одржани концерти на различитим локацијама; навешћемо само неке од најистакнутијих и најпосећенијих:
Carminho, Nouvelle Vague, Јосипа Лисац, Матија Дедић, Van Gogh, Morcheeba, кларинетиста Andreas Ottensamer,
краљица фада Carminho, америчка певачица Chrysta Bell, фински џез музичар Jimi Tenor и многи други. Нови Сад давне
2016. године изабран је да понесе ову титулу 2021. али је пандемија одложила догађај.
Титула је установљена како би се нагласило богатство и различитост европских култура, али и да би се спојили људи
из различитих европских земаља.

Уметнички врхунци
током целе године
Током читаве текуће године Нови Сад ће имати
задатак да се као Европска престоница културе
представи кроз више од 1.500 културних догађаја,
уз учешће око 400 локалних, националних и
интернационалних уметника, а оно што нас у најближој
будућности чека јесте програмски лук под називом
Сеобе, који нас подсећа на позитивне последице
миграција и међусобних прожимања у култури, и
то кроз 300 догађаја, а један специфичан издвајамо
- Сеобе душа, павиљон књижевности, који има за
циљ да се представи утицај миграција на индивидуу.
Потом је планиран Караван, гастро путовање Европом
кроз уметност и укусе, затим едукативне и циркуске
радионице, изложбе, фестивали, књига, стрип, музика,
позориште, игре и многе друге активности на новој
платформи Будућност Европе. Већ у мају најављено је
женско стваралаштво Хероине, али детаљније ћете о
свим програмима читати у Новосадском репортеру јер
ћемо настојати да током читаве године испратимо сва
културна дешавања као Европска престоница културе!
проглашен Евроспком престоницом културе.
У оквиру церемоније, обратила се и председница Владе
Републике Србије Ана Брнабић, рекавши да не постоји град који
је више заслужио ову титулу, подсетивши нас да је Србија земља
која је у науку, иновативне, креативне и талентоване идеје и људе
у последњих пет година инвестирала милијарду евра! Један од
најзаслужнијих што наш град сада ужива у овој ласкавој титули
свакако је Директор Фондације „Нови Сад 2022 ЕПК“ Немања
Миленковић, који је истакао да је Нови Сад понео титулу заједно
са Каунасом (Литванија) и Ешом (Луксембург) и да смо први град
коме је то успело испред земаља кандидата зе Европску унију.
Након свечаности, сви гости радо су прошетали до Булевара
Михајла Пупина, Новосађанима знаног дела као Бановина, где је
у тачно 20.22 часова свечано отварање осликала несвакидашња,
импресивна представа „Зенитеум::2022“, у режији авангардног
уметника, словеначког редитеља Драгана Живадинова,
инспирисана зенитизмом – транснационалним уметничким
покретом чији је оснивач Љубомир Мицић, песник, писац, глумац,
професор филозофије и књижевни критичар. Кроз часопис„Зенит“,
чији је оснивач, комбинујући различита писма и форме, Мицић је
прокламовао најсавременије идеје у области културе и уметности,
а то је данас послужило да славимо уметност, математику,
физику и астрономију баш испред зграде која је модернистички
симбол Новог Сада, дело архитекте Драгише Брашована,
проглашено једном од најзначајнијих грађевина света у 20. веку.
Уз протагонисте, светске научнике Милеву Марић Ајнштајн, коју
је тумачила Анита Манчић, најнаграђиванија глумица Стеријиног
позорја, и Милутина Миланковића, којег је у представи тумачио
Борис Исаковић, и уз 22 глумца, 22 певача, балетских плесача,
акробата, соло трубача Лауру Вукобратовић и Ненада Марковића,
уз дувачки оркестар, Dj-еvе Милоша Мартинова и Дејана Илића,
цео овај аудио – визуелни догађај потврдио је и оправдао саму
титулу! Овај мултимедијални догађај дефинисао је место
Новог Сада на културној мапи Европе!
Никеа Вучетић
Извор: НС репортер

СВЕТСКА ИЗЛОЖБА ДУБАИ ЕКСПО 2020.

УСПЕШНА ПРОМОЦИЈА ВОЈВОДИНЕ У ДУБАИЈУ

Пратећа аутомобилска индустрија постала је последњих година код нас изузетно важна јер веома успешно послују фабрике светских гиганата, какви су
немачки Континентал аутомотив, британски Аптив и амерички Лир, рекао је покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић
Делегација Покрајинске владе на чијем
је челу покрајински секретар за привреду
и туризам Ненад Иванишевић, у току шесте
тематске недеље под називом Глобални
циљеви, посвећене предузетништву, развоју
компанија и високим технологијама, у присуству
представника Привредне коморе Србије,
Привредне коморе Војводине, Развојне агенције
Војводине, других институција и привредника,
одржала је презентацију у оквиру павиљона
Републике Србије на светској изложби Дубаи
експо 2020.
На презентацији под називом Промоција АП
Војводине секретар Иванишевић је истакао да
су три кључна привредна сектора у Војводини –
пратећа аутомобилска индустрија, агробизнис и
информационе технологије.
- Пратећа аутомобилска индустрија
постала је последњих година изузетно важна
јер у Војводини веома успешно послују
фабрике светских гиганата, какви су немачки
Континентал аутомотив, британски Аптив
или амерички Лир. Сектор информационих
технологија је у апсолутној експанзији у
Војводини и напредује највећом брзином, а
има практично неограничен простор за даљи

Он је додао да све наведено даје велики
допринос извозу информационих технологија
који је достигао нето износ од 1,2 милијарде
евра годишње, те да су то разлози због
којих су АП Војводина и Нови Сад, као њено
административно, привредно и научнообразовно средиште, један од лидера у
том сектору. Међу присутнима су били и
представници других павиљонана изложби
“Дубаи експо 2020”, из кинеске провинције
Гуангдонг, затим Словачке, Хрватске, Мађарске,
Словеније и Аргентине.
Догађају су присуствовали и шеф Кабинета
председника Покрајинске владе Татијана
Ђукановић, директор Развојне агенције
Војводине Никола Жежељ, председник
Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић,
као и представници 15 компанија из Војводине.
Након презентације,делегација АП Војводине
се састала са представницима других земаља,
а разговарало се о могућностима сарадње у
областима привреде и туризма.
просперитет. За образовање кадрова и за
истраживачки рад изузетно је важан пре месец
дана отворени Научнотехнолошки парк у који су

Србија и Војводина уложиле 26 милиона евра и
који се простире на 30.000 квадратних метара –
нагласио је Иванишевић.

Зоран Сурла
Извор: НС репортер
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„СЈАЈ РУСКИХ СЛИКАРА“ У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

СВЕДОЧАНСТВО НЕРАСКИДИВЕ ВЕЗЕ ДВА НАРОДА
Прошле суботе, у Градском музеју
отворена је изложба под називом „Сјај
руских сликара“, на којој су изложена дела
из приватне збирке Владимира Пешића.
Јавности су овом приликом први пут
представљена дела руских уметника који
су стварали на територији Србије, већином
између два светска рата.
Директорка Градског музеја у Вршцу
Ивана Ранимиров нагласила је да је значај
ове изложбе, осим у њеној уметничкој
вредности, у емотивној димензији и
подсећању на дубоке историјске везе
између српског и руског народа.
– Први светски рат, турбулентна
дешавања у царској Русији, Октобарска
револуција, покренула је више од два
милиона људи. Река цвета руског друштва
и интелигенције слила се у Србију. Тај
немерљив људски потенцијал, имаће
велики утицај у краљевини и допринеће
развоју Србије на пољу науке, културе
и свакако уметности. Руске избеглице
српски је народ пригрлио. Поред дубоких
и значајниј војних веза, у Србији се оснива
Друштво руских инжењера и Друштво
руских архитеката. Александар Игњатовски

један је од оснивача Медицинског
факултета у Београду, један од многих је
и Георгије Острогорски, који је основао
Катедру за византологију на Филозофском
факултету у Београду. Изложба коју данас
отварамо јесте пут да се поносно осврнемо
на наше претке и наше дубоко укорење и
нераскидиве везе Србије и Русије – рекла је
Ранимиров.
У збирци Владимира Пешића, која
је настајала дуго и са великом пажњом,
између осталог се налазе дела Степана
Фјодоровича Колесникова, четири слике
Николаја
Дмитријевича
Кузњецова,
уметника који је једно време живео
и стварао у Вршцу, дела Константина
Констатиновича Кузњецова, Харитонова
Николаја Васиљевича, Мајковског Иполита
Даниловича, Петра Петровича Соколова,
Александра Ивановича Лажечникова,
Владимира Павловича Зелинског, Николаја
Кривошејна, као и иконе руских уметника
стваране крајем ХИХ и почетком ХХ века.
Део изложбе посвећен је Браниславу
Максимовићу, деди по мајци колекционара
Владимира Пешића, Вршчанину, који је са
својом браћом тридесетих година прошлог

века основао Универзитетски квартет
„Браћа Максимовић“ који је постигао успех и
ван граница тадашње Југославије, нарочито
у Сједињеним Америчким Државама.
Портрет Бранислава Максимовића, који
је такође део изложбе, урадио је уметник
Игор Васиљев, син руских емиграната.
Историчар уметности Никола Кусовац,
музејски саветник у пензији, говорио је о
уметничкој вредности изложбе.
– Руси су између два рата толико помогли
Србији, која је много страдала у Првом
светском рату. Руси су преузели све што је
нама било важно, од медицине, позоришта,
културе и архитектуре. На овој изложби,
између осталог, говоримо о блискости и
испреплетаности два народа у историји
и култури – рекао је Кусовац, додајући да
свако настојање да се већ историјским
збивањима изграђена блискост Руса и
Срба у животној пракси учврсти и ојача,
заслужује нашу пуну пажњу и подршку.
Колекционар Владимир Пешић, нагласио је
да Вршац није случајно одабрао као место
где ће јавности по први пут представити

део своје збирке, јер га за њега везују
породични корени.
Изложбу је званично отворио Мирослав
Лепир, члан Градског већа задужен за
образовање.
Међу гостима изложбе били су и
представници Амбасаде Руске Федерације
у Србији: Александар Канонихин, први
саветник и аташе за културу при Амбасади
Руске Федерације, Игор Киселев, први
секретар при Амбасади Руске Федерације,
као и Јевгениј Баранов, директор Руског
центра за науку и културу „Руски дом“ у
Београду. Изложбу су увеличали и наступи
црквеног хора Светониколајевске цркве
који води диригент Олга Шинковић,
балерина из студија за савремену игру и
професора др Уроша Дојчиновића, који је
извео сплет руских песама на гитари.
Изложба „Сјај руских сликара“ у
Градском музеју Вршац биће отворена до
27. фебруара године.

Т.С.
Фото: Бора Крљић

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (151)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И НОВИ СВЕТ БЕЗ СЕНКИ

Зашто је Петар Пан тако очајнички покушавао
да врати своју сенку? Сенка је место предаха,
одмора, приватности, шанса да се сакријеш и
дођеш до даха пре него шпто опет изађеш на
светло, на ветрометину животних изазова.
Пајино
сликарство
је
сликарство
пластичности ,све је у три д техници оног
времена, али на један нежан лирски начин где
није као у кубизму сенка постала равноправнија
од облика који је прави.
По први пут у свету постоји глобална
империја, како каже угледни амерички социолог.
Глобална империја, информатичка мрежа која
повезује све, и по својој природи хотимично
контролише све, пружа услуге и све то наплаћује
а профит се слива у једну касу.
То личи на опис Римског царства које је прво
правило путеве, мостове, тврђаве па слало
војску да силом натера варваре да плаћају и
одржавају Империју у животу.
Човек се не сакрива да нешто крије, напросто
и сан је сакривање које не бирамо и машта је
сакривање и забава је сакривање детета у нама
од обавеза одрасле, све немоћније, особе каква
треба да будемо.
Време или трајање је дар васионе
својевресним кочењем ексапнзионистичких
намера маса и енергије . У том предаху, у тој сенци
дешавамо се и ми. Сада смо вешти и талентовани
упалили неко ново сунце информација које нам
увелико пристижу и не чекају нас па се чини да

све што ми намеравамо да урадимо, створимо,
већ се десило јер време од неког времена као
да иде у супротном смеру, не од прошлости ка
садашњости, и од садашњости ка будућности,
већ од будућности ка садашњости са намером
да се поново исконструише прошлост.
Информације о нашим намерама, нашим
генијалним идејама испаре или се истопе
на сунцу терабајта информација које су то
декодирале и пре него што је то засијало у
нашем уму а камоли кад смо саопштили другима.

Пајин Триптихон је простор који се угиба око
људи и поднебља подврднутог њиховом раду,
преобликовању на један данас незамисливо
спор, комотан начин чистог луксуза траћења
времена, као да и њега држимо у новчанику
или на кредитној картици а све чешће смо
бродић насукан на спруду времена стварности
док огромна река догађаја пени око нас, бесно
јурећи да нешто одради тамо где наш ум не може
да допре.
Свет материје и енергије у коме гостујемо

одржава суптилну равнотежу против узурпатора
свих врста па тако и хемијски елементи највеће
атомске тежине као да су уљези, крије неку
опасност, својом осионом масом и распадају
се брже или спорије. А да ли таква логика важи
и за све форме прекомерног нагомилавања
узурпације и контроле људске стварности са
жељом да не долази до спонтаних духовних
мутација идеја, страсти и то се ради незамисливо
успешно док несвесни вирус користи васцело
човечанство да мутира и угрози домаћина
као привремени инкубатор у некаквом свом
биолошком ходу опстајања захваљујући
бескрајно
издашној
шанси,
глобално
нераскидиво повезаној мрежи људи, и путује
од једних ка другима као опаки слепи путник,
несвесни узурпатор и као свака малигна болест,
рецимо, прети самом себи уништавајући свог
домаћина.
Стотинак година пре настанка Триптихона
Вршчани су подигли капелу Светог Рока да
их подсећа на победу над кугом. Стотинак и
нешто година од настанка Триптихона настају
болнице, тврђаве за борбу против пандемије,
сваки човек постаје капелица, изолује се и
спрема се да постане трајна меморија ружног
искуства побеђеног непријатеља, кога је сам
угостио, позајмљивао, давао другима, чувао у
својим плућима, крвотоку, уместо да чува себе и
ближње.

Т. Сухецки

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
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Богато знање палеонтолога Хуана Луиса Арсуаге
(сапијенса) комбиновано је у књизи „Сапијенс разговара са
неандерталцем“ с духовитим, изненађујућим погледом писца
Хуана Хосеа Миљаса (неандерталца) на стварност око нас,
историју, порекло и настанак човека.
Писац је неандерталац (бар тако каже), а Арсуага
је у његовим очима сапијенс и њих двојица месецима
иду, разговарају и посећују разна места која су тек део
свакодневног живота, као и бројна одредишта на којима се
још могу видети остаци наше прадавне историје.
Приликом тих путовања која читаоца могу подсетити на
авантуре Дон Кихота и Санча Пансе, сапијенс је покушавао
неандерталца да подучи како да мисли као сапијенс, а пре
свега да праисторија није ствар прошлости. Човекови трагови
кроз миленијуме налазе се на сваком месту, од многих
пећина или предела до парка за децу или продавнице дечјих
играчака.
У овој књизи развоја човека, природе и цивилизације
приказани су разумљиво, духовито са пуно идеја и чињеница
које ће вас подстаћи да сами истражујете даље и размишљате.
Ово је вероватно најдуховитије и најлепше дело из историје и
популарне науке које ћете прочитати.
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К УЛ И Н К У В А Р

ВЕСЕЛА САЛАТА

НАМИРНИЦЕ:
5 кромпира
4 парадајза
1 празилук
2 тиквице
1 шака грашка
3 шаргарепе
1 црни лук
2 чена белог лука
200 мл сувог белог вина
100 мл бујона
од поврћа
со, бибер
млевена паприка
зачин Ц

ПРИПРЕМА: Празилук, црни
и бели лук и шаргарепу исецкати на
колутиће, тиквице на коцкице, додати
грашак и динстати у дубљем тигању
на мало уља. Додати исечени парадајз

и кромпир на кришке. Зачинити по
укусу. Залити белим вином и бујоном,
поклопити и динстати на тихој ватри, уз
повремено мешање, око пола сата, тј. док
кромпир не омекша, а вино не испари.

ЗАПЕЧЕНА ПИЛЕТИНА
НАМИРНИЦЕ:
400 г Матијевић пилећих
прса
2 Матијевић батака са
карабатаком
1 кашика зачина за
пилетину
5 кашика уља
4 јаја
120 г брашна
прстохват соли
500 мл млека

ПРИПРЕМА: Матијевић пилећа
прса исећи на мање комаде, а Матијевић
батаке са карабатаком одвојити од кожице
и костију па и то исећи на мање комаде
и сво месо посути зачином за пилетину.
Пропржити на 3 кашике загрејаног уља,
са свих страна, десетак минута. Размућена

НАМИРНИЦЕ:
500 г танких кора за питу
1 кг рендане бундеве
150 г презли
200 г шећера
око 150 мл уља
цимет по жељи
прах шећер

ПРИПРЕМА:
Три
коре
попрскати уљем и поређати једну на
другу. Посути ренданом бундевом, преко
шећером и презлама. По жељи посути мало
цимета. Завити у ролат и ставити у науљен

јаја помешати са брашном, сољу, млеком и
смесу оставити да одстоји 10-15 минута. У
ватросталну посуду ставити преостало уље и
загрејати га. Сипати трећину припремљене
смесе од јаја и брашна. На то распоредити
пропржено месо, а по месу сипати преосталу
смесу од јаја, брашна и млека. Пећи око 20
минута у рерни загрејаној на 210°Ц.

П И ТА С А
БУ Н Д Е В ОМ

плех. Поступак понављати док се не утроши
сав материјал. Поређану бундевару одозго
покапати са мало уља и пећи у загрејаној
рерни 45 минута на 180°Ц. Испецену питу
посути шећером у праху.
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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
KÖZÉP-BÁNÁTBAN ÉLETERŐS KÖZÖSSÉG TEVÉKENYKEDIK

A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MAGYAR MŰVELŐDÉSI
EGYESÜLETBEN

Karácsonyi műhelymunkát
szerveztek Lukácsfalván
L

Citeratábort
rendeztek Muzslyán
E
lső alkalommal rendeztek citeratábort a Muzslai Petőfi Sándor Magyar
Művelődési Egyesületben.
A táborra olyan általános
és közepiskolás tanulók neveztek be, akik kedvelik a
citeramuzsikát. A részve-

ukácsfalva magyar közössége egész évben odaadó
munkával dolgozik azon,
hogy színessé varázsolja az ottani emberek életét. Szorgalmasan, hagyományt ápolva alkotnak maradandót, együtt teszik ezt örömben és egyetértésben. A szeretet ünnepének közeledtével karácsonyi kézműves-foglalkozást szerveztek a
gyerekek számára. Az ötlet Lukácsfalva Helyi Közössége tanácsától és Bodó Szílviától, a
helyi közösség titkárától ered.
-Az elmúlt időszakban sokan mondogatják, hogy településünkön a Paradicsomnapom és a falunap megünneplésén kívül nem történik egyéb
esemény. Erre szerettünk volna rácáfolni és mint utólag ki-

terásokkal megismertessék
a citeramuzsika fontosságát, elmélyítsék bennük
eme hangszer iránti szeretetüket, illetve, hogy gyarapítsák a már megszerzett
tudásukat és tapasztalatukat. Az első muzslyai cite-

„

Egy sikeres karácsonyi- »A gyerekek és a szülők örömmel vettek részt
foglalkozáson
derült, sikerült is. Ugyanis egy Katica néninek és Pista bácsinak
vagyunk túl, amelyen
sikeres karácsonyi-foglalkozá- az önzetlen segítségnyújtásért.
son vagyunk túl, amelyen több Tervünkben van, hogy húsvéttöbb mint húsz
mint húsz gyermek és fiatal ra is egy hasonló jellegű összegyermek és fiatal vett
vett részt, bizonyítva ezzel azt jövetelt szervezzünk – tudtuk
részt, bizonyítva ezzel a tényt, hogy a lukácsfalvi ma- meg a szervezőktől.
gyarság egy életerős, tenniakaró
A karácsonyi kézműves-fogazt a tényt, hogy a
és összetartó közösség. Ezúton lalkozás alatt a legkisebbek ünlukácsfalvi magyarság szeretnénk köszönetet mondani nepi festényeket, mézeskalácsoa szülőknek, a nagyszülőknek, kat és díszeket készítettek, meegy életerős
továbbá Amáliának, Natáliának, lyek később felkerültek a helyi

»A citeramuzsikának van jövője
közösség épületének udvarában levő karácsonyfára. Az est
meglepetéseként megérkezett a
Télapó is, aki csomagokkal kedveskedett a gyerekeknek. Az eseményt megelőzően a helyi közösség képviselői meglátogatták a
legidősebb falubelieket, akiknek
egy-egy szerény, de szívből jövő ajándékkal szereztek örömet.
BORBÉLY TIVADAR

HÍREK A SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL

Birtokukba veszik a diákok a tornateremet
M
»
ajdnem öt évvel a szentmihályi iskola tornatermének a hivatalos átadását követően az újonnan épült épület
megkapott minden szükséges
engedélyt a működéshez. Ezzel a szentmihályi diákok már
a második félévben birtokukba
vehetik az épületet.
- Nagybecskerek Város Önkormányzatának, Simo Salapura polgármester úrnak, Jelena
Travar Miljevićnek a polgármester segédének, valamint minden
szakmunkatárs erőfeszítéseinek
köszönve, sikerült ennek a nehéz
és hosszadalmas útnak a végéhez érnünk. Ezzel minden biztonsági előírásnak megfelelő tornatermet vehetnek birtokukba

»A szentmihályi tornaterem

diákjaink. Az előttünk álló 2022es esztendőben egy igen fontos
feladat előtt állunk, hogy minél sikeresebben használjuk ki
ezt az új lehetőséget, és új sport
kiívásokat tűzzünk ki magunk
elé.2022. 01.17-én 12 órakor az
új tornaetrem előtt ünnepélyes
keretek között jelképesen átadjuk a terem kulcsát a diákparlamentünk és az önkormányzat
képviselőinek.Ezúton szeretném
minden diákot, szülőt, munkatársat a szentmihályi polgárokat,
iskolánk támogatóit, valamint a
tájékoztatási eszközök képviselőit, meghívni erre az eseményre-nyilatkozta lapunknak Jelena
Jenovay a Sonja Marinković Általános Iskola igazgatónője.

Az új ablakok a
helyükön vannak

ÚJ ABLAKOK AZ ISKOLA
UTCAI HOMLOKZATÁN
2021 utolsó napjaiban
befejeződtek az iskola épületén
megkezdett munkálatok.
Vajdaság Autonóm Tartomány
iskolák felújítása, valamint
folyó karbantartására kiírt
pályázatán a munkálatok 2.
fázisára az iskola 1800000
dinárt kapott.
Ezzel még 10 ablak cseréjét
valósították meg, amelyből 1
ablak cseréjének a költségeit
Nagybecsekrek város
önkormányzata pénzelete.
Ezzel az iskola utcai
homlokzatán minden ablak
cseréje megtörtént, amellyel
megteremtődtek az előfeltételei
a további karbantartási és
felújítási munkálatoknak.

vőkkel, akik Temerinből,
Óbecséről, Törökbecséről,
Magyarcsernyéről és Muzslyáról érkeztek, három oktató, a törökbecsei Micsik
Béla, a szentmihályi Flaman István és a helybeli citeraművész, Lele József foglalkoztak. A háromnapos
esemény célja az volt, hogy
a kezdő és haladó fiatal ci-

ratábort Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Csoóri Sándor
Alap támogatta. A Csoóri
Sándor Alapnak köszönhetően a Muzslai Petőfi Sándor MME citeraállománya
is bővült, illetve a helybeli
fiatal citerásoknak sikerült
új öltözetet varratni.
BORBÉLY TIVADAR

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Egykori karácsonyokat
és szilveszteri
mulatságokat
elevenítenek fel
A
z ünnepek elmúltával
folytatódnak a Találkozások az Úri utcában. Január 14-én, pénteken 18.00
órai kezdettel. Ezúttal –az
ünnepkörhöz kötődve – érdekes történelmi visszapillantásban lesz részük mindazoknak, akik ellátogatnak
a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületbe. Dr. Németh Ferenc művelődéstörténész: Régi nagybecskereki karácsonyok és szilveszterek címmmel tart előadást. Egykori dokumentu-

» Egy korábbi találkozó közönsége

mok és újságcikkek segítségével visszaemlékezhetünk
arra, miként ünnepelték a
karácsonyt és várták az új
év jövetelét a néhai bánáti
polgári körök tagjai. A jelenlevők is felidézhetik emlékeiket, hogy összehasonlítsuk a valamikori és mostani ünnepek hangulatát. A
talélkozó vendége a csókai
Kónya Sándor néprajzkutató és pedagógus lesz, aki
az ünnepkörhöz kapcsolódó népi énekekből ad majd
elő válogatást.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м²,
на улазу у село, посађен са багремом,
погодан за пчеларе. Тел. 064/425-6130.
Продајем стан 62 м², 6. спрат, Војнички
трг, није јефтино, вреди погледати. Тел.
069/721-949.
Продајем плац са виноградом у Малом
Жаму, на улазу у село одлична локација.
Повољно. Тел. 064/228-7558.
Продајем двоспратну кућу Трг Андрије
Лукића 9 Вршац. Два улаза у зграду,
спратови одвојени 2 гараже и летља
кухиња. Тел. 065/994-3394.
На продају спратн кућа у Вршцу на
Гудуричком путу у улици Озренска 5, са
комплетном инфраструктуром. Звати
после 16 часова Тел. 066/503-0323.
На продају викендица на Гудуричком
путу, површина плаца 587 м² са малим
воћњаком. Тел 060/7342-609.
На продају плац од 12 ари у улици
Цара Лазара 35 у Вршцу са комплетном
инфраструктуром. Звати после 16 часова.
Тел: 066/503-0323.
Продајем кућу 74 м2 на плацу 354 м2
за комплетно реновирање или рушење,
све комуналије. Првомајска 97. Тел:
064/130-1043.
Хитно на продају приземна кућа
делом реновирана, помоћне просторије,
земљиштљ, воћњак, башта, врт, Влајковац,
Змај Јовина 33. Тел 060/5050276
На продају мања кућа у Авалској 7 у
Вршцу. Тел. 065/8391800 или 061/1068893
На продају спратна кућа на тргу
Андрије Лукића, легализована са свом
инфраструктуром. Тел. 064/6859415 и
064/2805881.
Хитно на продају стан 57м²+ 10 м² у
центру, стара градња. Тел. 064/2355436
Продајем стан 59 м² на одличној
локацији. Тел. 069/3545058
Продаје се плац у Првомајској улици
(иза психијатрије) вода, 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.

Број

1362

013/830-753
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.
На продају спратна кућа на плацу
730м², посебно гаража. Тел. 061/3004439,
013/837-631 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
гратис.Тел. 0638406977
Издајем
гаражу у граду између
Дворске улице и Позоришта. Месечно 25
евра. Тел.064/5152245
Издајем стан запосленој девојци. Тел.
060/1671519, 060/7401210 и 0603603311.
Стан
погодан за студенте
код
Цвијићеве
улице
(Београд)
Тел.
065/4024342
Издајем мању собу у дворишном
стану са употребом кухиње и купатила,
искључиво ученици првог разреда
средње школе. Тел. 063/8860704.

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,
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
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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.

исправна, очувана повољно Тел.063/8420246.
Продајем
пластеник,
метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 063/8420246.
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-

(ш64,5хв190хд25цм.) Тел. 064/362-3640.
Продајем нове росерај шерпе и
тигањ у оргинал паковању и мали старији
телевизор. Тел. 064/4902239
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. 061/3071085
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 џак за бокс, црвени 130х35,
пун. Цена 2.500 дин. Тел. 063/737-5149
Продајем велику гробницу мермер
споменик, ограда, комплетно сређена,
у Вршцу, Православно гробље. Тел.
064/4676583 (звати увече)
Продајем домаћу ракију лозовачу од

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
6872 и 013/806-872.
Вршим услуге педикира (сређивање
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388
Продајем или мењам за огревно дрво,
дрвене прозоре, балокнце са дуплим
стаклом и жалузинама. Тел. 063/8111948
Једнобразни плуг, Хонда култиватор,
прскалица, цистерна, фреза, кавез за
пилиће носиље, хранилицу за свиње,
циркулар, моторну тестеру, вагу и мотор
Т12. Тел. 063/7061638
Продајем ловачку пушку“ Hamerles SVHL
merkel „ специал калибар 16мм и ловачки
карабин Ремингтон магнум калибар 7мм.
Тел. 064/3855729
Продајем мотокултиватор 506 са свом
пратећом опремом. Тел. 064/1223707.
Продајем 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 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

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.
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
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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

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

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
Продајем ракију лозовачу и два бурета

од по 100 л. Тел. 060/3805110
Грађевински
послови
(зидаље,
бетонажа,
малтерисање,
кровне
конструкције, фасада стиропор. Повољно и
квалитетно. Тел. 061/2656204
Купујем собна врата са стаклом
(димензије 90 цм). Тел 064/9174777
Пећ на дрва „Алфа плам“ , цена 3.000
дин. Тел. 063/1509822.
Два женска бицикла 18 брзина,
америчке производње, у одличном стању
(као нови). Тел. 064/4256130
Продајем расипач ђубрива и сејалицу за
жито 18 реди. Тел 065/2579100.

Дана 29. јануара 2022. године навршава се пола године од
смрти најдражег оца и деде.
Помен ће се одржати у 11:30 часова на вршачком гробљу.

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.
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

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“ 12
исправна, цена по договору. Тел. 013/831419 и 064/3892738
Продајем плинску пећ „Алфа“ исправна.
Тел. 013/861-419 и 064/3892738

ЈОВАН САЈДЛ
(1955-2021)

Љубав не умире.
Заувек у срцу.
Заувек са нама.
Твоји ћерка Марија и син Иван са породицама.

Дана 30. јануара 2022. године навршава се двадесет године туге и бола од како је
престало да куца срце нашег драгог тате, супруга, деде, зета и тече

Дана 30. јануара 2022. године навршава се двадесет године туге и бола од како није са
нама мој син, девер и чика

Предраг-Бата Петров

Предраг-Бата Петров

( 1961- 2002 )

Тешко је корачати стазом живота на којој нас не прате твоји кораци. Како бити срећан а
у себи носити највећу тугу неповратног одласка твог. Твоје место у нашим срцима је заувек
закључано. Са пуно љубави те спомињемо и чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији: синови Драган и Давид са породицом, супруга Јованка, ташта Љубинка,
свастика Рајна са породицом

( 1961- 2002 )

Постојиш и трајеш кроз најлепше успомене које подсећају на све што смо твојим
одласком изгубили.
Бићеш и даље мајци прва мисао буђења и тајне сузе у ноћи без сна.
Мама Милица , братанице Јелена и Анђела, братанац Жарко и снаја Снежана
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ШТИВО ЗА ЉУБИТЕЉЕ ПОПУЛАРНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

САВЛАДАЈТЕ ИЗАЗОВЕ
САМОУЧЕЊА
И ПОСТАНИТЕ
УЛТРАУЧЕНИК
Књига Ултраучење Скота Х. Јанга
намењена је пре свега љубитељиима
популарне психологије, али и читаоцима
који су изгубили веру у себе или су
прошли кроз тешке животне тренутке
и желе да у провереној литератури
пронађу неку врсту решења, утехе или
смернице.
Опстанак у бурним временима
економских
и
технолошких
промена зависи од континуираног
самообразовања
–
доживотног
апсорбовања свежих идеја и вештина.
Уколико претендујете на то да се
издвојите од осталих и достигнете
више циљеве, морате да постанете
ултраученик.
Ултраучење нуди девет принципа
за
хитро
унапређење
вештина.
Помоћу моћних стратегија из ове
књиге, извући ћете се из менталне
окошталости, напредоваћете и стећи
ћете самопоуздање. А једном кад се
истакнете, можете да добијете бољи
посао, преговарате за већу плату или
више слободног времена, повежете се са
занимљивијим људима и на друге начине
унапредите лични и професионални
живот.
„Скот Јанг излаже основе за брзо

учење и задржавање нових вештина и
концепата. Препоручујем Ултраучење
свима који су заинтересовани за
практичне структуре и упутства за
самостално учење – било да је реч о
послу или о слободном времену.“ – Пауло
Коељо
Ултраучење аутора Скота Х. Јанга
доступно је на сајту vulkani.rs и у
књижарама Вулкан широм земље.
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 „Ултраучење“,
које ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали
смо књигу „Ова је љубав катастрофа у
најави“, освојиле су је Јованка Петров и
Милена Пантовић. Честитамо! Награде
се могу преузети у редакцији „Вршачке
куле“, Другог октобра 59, средом од 10
до 17 часова. При преузимању награде
потребно је са собом понети најновији
број „Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 7. БРОЈ 85,
30. ЈАНУАР 1982.

ЗАВРШНИ РАЧУН - ОЗБИЉАН
ПОСAО
Увелико се ради на свођењу пословних резултата 1981,
на изради завршних рачуна. Све је на том плану препуштено
стручним службама, међутим, пошто је обавеза свих радних
људи да те документе темељно размотре на зборовима
у својим колективима, упутно је да се овом приликом у
најкраћем упознамо са карактером завршних рачуна и
њиховим стварним значењем.
Само под условом да су правилно сачињени, завршни
рачуни утврђују и исказују реално стање свих средстава

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 (21)

1494 -1927.
Превео Александар Бобик

радне организације, њихове изворе, као и финансијске
резултате пословања. У противном, уколико се завршни
рачуни „штимују“ (а такве праксе је било), ствара се привид
доброг стања, које кад-тад доводи до краха.
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 7. БРОЈ 85,
30. ЈАНУАР 1982.

НУШИЋ НА ДАСКАМА „СТЕРИЈЕ“
Управо првих фебруарских дана ансамбл овдашњег
позоришта „Стерија“ извешће две премијерне
представе. Прва је дечја „Град са зечијим ушима“
Душана Пешића, а друга „Народни посланик“
Бранислава Нушића. Оба дела сценски је поставио
вршачки редитељ Ђура Удицки.
- До краја сезоне публика ће моћи да види Радовићев
„Рат и мир у груди“ у режији госта из Титограда
Благоте Банета Ераковића, затим „Светислава и
Милеву“ Милоша Николића и „Сабирни центар“ Душка
Ковачевића - каже Иван Андрејевић, вршилац дужности

управника театра“Стерија“. – Свакако је вредно пажње
да се тренутно на репертоару позоришта налази
12 представа, што на најбољи начин потврђује да се
публика враћа у Талијин храм.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Вршачко виноградарство
је веома старо. Спомиње се
још у средњем веку. Године
1494. плаћало се на двору
угарског краља Владислава
буре вршачког вина са 10 1/2
форинти у злату. Према томе,
већ тада је вршачкко вино
имало квалитет и углед.
И у турска времена цветало
је вршачко виноградарство.
Године 1664. учени турски
путописац Евлија Челебија
посетио је Вршац и обавештава
нас, да су се од турског
утврђења, које се налазило
у Чукурмали, према истоку
до Вршачке куле протезали
виногради и да је овдашње
црно грожђе укусно, али му је
сок опор.
Када се након поновног
освајања
Темишвара,
1716.
године
гроф
Клаудиус
Флоримунд
Мерси, нови гувернер
провинције Банат, залагао
да унапреди ову област,
колонизирањем Немаца и
увођењем разних новина,
посветио
је
посебну
пажњу виноградарству.
Већ
Италијан
Франц
Гризелини,
најстарији
монограф
Баната,
прича у свом 1780. г. на
немачком
објављеном
делу,
да
су
поред
осталог,
становници
срезова Вршац и Лугош
обучавани да што боље
гаје лозу и припремају
вино. То потврђују и стари акти
из архиве 1722. године. Када је
1722. године уследила прва
велика немачка колонизација
Баната,
врбовани су и
виноградари. У лето 1723.
године
поред
Српског
Вршца, за Немце је одређен
простор за Немачки Вршац.

Темишварска земаљска управа
одредила је простор где би
могли засадити винову лозу.
Код расподеле земље новим
придошлицама десило се, да је
овима препуштен и виноград
овдашњег српског владике, у
подножју брега Капела, што је
на жалбу владике опозвано,
“Владичин виноград”, како га је
народ називао, је према томе,
данас виноград који најдуже
има власника.
Тада су сељаци виноградари
добили и Гудурицу, а међу
њима и 1723. г. преци
Клајнових из Бернкастела у
долини Мозела, где се гаји
чувено црно вино.
Ради развоја банатског

виноградарства, 1727. године
забрањен је увоз страних вина
у Банат.
Први немачки виноградари
понели су са собом, како то
сведочи вршачки Градски
музеј, мотику која је знатно
мања од данашње и мотику
за кречњачко земљиште, која

је већа од оне која је данас у
употреби.
Из тог доба потичу и
римокатолички
“поповски
виногради” јужно од пута
Калварија (данас: Степениште).
Свештеник Себастијан Јозеф
Пибергер, који је службовао
од 1729. до 1739. године,
купио је себи у подножју брега
Капела један виноград, који
је његов наследник Јохан
Кристофер Шмалцер себи
присвојио. Овај је докупио
још један суседни виноград
од Јохана Грасмана. Након што
је Грасман умро 1741. године
и сам Шмалцер 11. фебруара
1743. године, оба винограда
преузела је црквена општина,
након што је удовица Ева
Грасман, пошто јој виноград
вероватно није био исплаћен,
овај као капитал у вредности
од 20 рајнских
форинти
завештала за одржавање
миса. За принос винограда,
који се сматрао као интерес
(камата) на капитал од 20
фл., почев од 1741. године,
сваки свештеник је за Јохана
Грасмана прочита једно
опело.
Та два винограда, која
су
поред “владичанског
винограда”
у
погледу
власништва
други
по
старости у Вршцу, не леже
један поред другог. Године
1852. имали су у катастру
бројеве 1343 и 1353.
До 1751. године вршачко
виноградарство
је
било
још безначајно. Од тада
производња је расла из године
у годину.
Године 1775. потужили
су се Вршчани, да на
овдашњим вашарима страни
гостионичари доносе страна
вина.
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ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА У ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА

„ПУПИНОВ ИЗАЗОВ“

ТОКОМ ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ВИКЕНДА

Регионални центар за таленте „Михајло
Пупин“ и Савез удружења Циркулирање,
организује овог викенда такмичење
у
информационо-комуникационим
технологијама под називом „Пупинов
изазов“.
Континуирана сарадња и рад на
унапређењу едукативног екосистема
региона су поставили добар предуслов за
успешну реализацију пројекта „Пупинов
изазов“, са овогодишњим учесницима,
ђацима средњих школа, кажу организатори
такмичења. Као циљеви постављени су
унапређење образовно информационог
екосистема и културолошки и привредни
развој региона.
Такмичење ће бити одржано у Панчеву,
у просторијама Регионалног центра за
таленте, током викенда 29. и 30. јануара. У
склопу припрема је ових дана одржан и

јавни онлајн уводни час са учесницима и
заинтересованима за такмичење. Речено
је да је за ово такмичење фокус на хакатону
и тимском наступу. Представили су се
неки од ментора и стручних сарадника,
представљени су задаци, а учесници су
добили материјал за припрему.
Пројекат „Пупинов изазов“ званично
је започет 3. децембра прошле године,
међународном
панел
дискусијом
„Образовање по мери младих“.
Поред подршке учесника - средњих
школа и заинтересованости ученика,
подршку су пројекту пружили и
Министарство просвете, РРА Јужни Банат,
Војводина ИЦТ кластер, Делоите Србија,
Елетротехнички факултет и Факултет
орагнизационих наука у Београду, ИЦТ
заједница у Румунији, већи број школа,
привредних субјеката и експерата.

ТРИБИНА У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЛИМАТСКОГ ФОРУМА

ДА ЛИ КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ ПРОДУБЉУЈУ
НЕРАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА?
Екологија је тема број један последњих
неколико деценија у развијеном свету.
Многе државе истински се боре да унапреде
и заштите своју животну околину, пре свега
у промени размишљања сваког појединца
о заштити своје и опште еко средине, а
не изузимајући администрацију из тога
ланца одговорности. Напротив, кроз разне
економске стимулације развијене државе
подстичу грађане на здраве промене које
директно утичу и на здравље појединца и
здравље читавог друштва
Екологију чини читав низ елемената,
поступака и навика које сваки становник
планете што пре усвоји пре ће доживети
здраву промену. Ретко ко би повезао да
родна равноправност и те како има везе
са здрављем жена, које су, у контексту (не)
здраве животне средине, неретко веће
жртве него што су мушкарци наизглед у
истим условима.
- Већа рањивост жена на климатске
промене резултат је друштвених структура
и норми који доводе жене у неповољан
положај, а не природних предиспозиција
– констатација је др Марине Андријевић
из Међународног института за системску
анализу, која је тај закључак изнела у свом
уводном излагању на трибини “Ког рода су
климатске промене?” половином децембра

КЛИМАТСКА (РАВНО)ПРАВНОСТ
Женска платформа за развој Србије
постоји 20 година, а прошле године
направила је документ о значењу
еко-феминизма и климатске правде
у Србији, открила је Зорица Скакун.
Међутим, важни актери достизања
родне равноправности су поред жена
и мушкарци.
- То није посао који мушкарци раде
за жене, нити је нешто што нема везе
са мушкарцима. То је заједнички
посао који морамо да обавимо –
закључила је Скакун.

прошле године.
Сматра да жене више од мушкараца
страдају у одређеним временским
непогодама, било са смртним исходом
или са повредама или пате од неких
дугорочнијих последица попут насиља у
породици.
Саветница за родну равноправност на

у Србији само је једна у низу чињеница
која осликава њихову неравномерну
заступљеност у енергетици у односу на
мушкарце.
- У јавним зградама у Србији у области
здравства, социјалне заштите и образовања
седи преко 75 одсто жена. Оне треба да имају
реч када се планирају мере унапређења

-Истраживање показује да жене много
више времена проводе у кући, а те разлике
су посебно велике у руралним срединама,
што би значило да су много више и изложене
негативним утицајима који потичу од тог
неефикасног сагоревања – изнела је један
од података из истраживања Поповицки.
Жене имају компетентност да учествују

хуманитарним програмима Зорица Скакун
нагласила је да родна равноправност
захтева трансформацију система који
генерише неједнакости.
- Волела бих да се пажња не усмерава
само на жене као жртве, већ да посматрамо
цео један хијерархијски систем који
генерише неједнакост и насиље, где заједно
учествују и жене и мушкарци – рекла је
Скакун.
Са поруком о неопходности дубље
промене сагласна је и Вишња Баћановић,
сматрајући да да би решења стварно могла
да буду родно осетљива, мора да се иде
дубље и да се трансформишу разне ствари
које систем чине таквим какав јесте.
Податак да жене чине тек једну трећину
лиценцираних енергетских менаџера

ефикасности, када се планира термални
комфор и када се разговара о енергетским
услугама које се нуде – нагласила је Тања
Поповицки из РЕС фондације.
Ако у заједницама правимо решења
која ће одговарати на потребе жена, она
ће дефинитивно бити добра и за друштво у
целини, а исто тако и за природу, приметила
је Вишња Баћановић из Gender Knowledge
Huba. С тим се слаже и др Марина
Андријевић која каже да постоје индиције
из макроекономских студија да земље које
имају већи удео жена у парламенту доносе
строже климатске политике.
Тања Поповицки је посебно истакла
проблем унутрашњег загађења ваздуха
услед грејања и кувања на старе и
неефикасне шпорете на дрва.

у доношењу јавних политика у сектору
климатских промена, неопходно је
охрабрити их да се више укључе, сложиле
су се учеснице. Као крајњи резултат
процеса достизања родне равноправности
очекује се промена свести, парадигме и
самог система као генератора неједнакости
не само међу женама већ и свим
маргинализованим групама.
Трибина је одржана у организацији
Климатског форума и реализована је у
оквиру програма ЕКО-СИСТЕМ Подршка
реформама у заштити животне средине
који спроводе Млади истраживачи Србије
(МИС), уз подршку Шведске.
Марија Магдалена Идеи Трифуновић
Извор: НС репортер
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СПОРТ
ФУДБАЛ
ЈЕСЕЊИ ШАМПИОН СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК ШАМПИОНАТА

ВРШЧАНИ НАСТАВЉАЈУ ПУТ КА ЦИЉУ

Фудбалери ОФК Вршца почели су у
четвртак, 20. јануара припреме за пролећни
део сезоне 2021/22 са циљем да наставе
свој поход ка коначном циљу, освајању
титуле и пласману у Прву лигу Србије. Шеф
стручног штаба Ненад Мијаиловић на првој
прозивци имао је 25 играча, новајлија у тиму
нема, клуб су напустили голман Јеверичић
и играчи Драгићевић и Стојадиновић.
- Још увек нисмо комплетни,
неколицина играча славе крсну славу и
добили су поштеду, неки броје последње
дане изолације због коронавируса.
Клуб су напустила тројица играча, али
непланираних одлазака нема. Мислим да
имамо најбољи тим у лиги и због тога ћемо
вршити минималне корекције у играчком
кадру. Имамо јасну визију оног што желимо
и знамо кога чекамо, рекао је тренер
Вршчана.
Комплетан припремни период ОФК

Вршац спровешће на стадиону под кулом
где има идеалне услове за рад. Терен
са вештачком травом, атлетску стазу на

главном терену, Центар Миленијум са
врхунским фитнес садржајима.
- Стручни штаб нашег клуба добио

је појачање, са нама је професор Борис
Станковић, са играчима ће радити на
физичкој и психолошкој припреми. Уз екипу
су и Иван Илијевски, Никола Игњатијевић,
Љубан Вучковић, Марин Миок и Горан
Милићевић, истакао је Мијаиловић
Стратег ОФК Вршца направио је
распоред припремних мечева током
припрема, у плану је 7 утакмица, ривали
су: 29. јануара, Пролетер (Б. Карловац),
2. фебруара, Јединство (Влајковац), 5.
фебруара, Јединство (Б. Карађорђево),9.
фебруара, ОФК Кикинда, 12. фебруара,
БСК (Борча), 16. фебруара, Смедерево, 19.
фебруара, Жељезничар Панчево. Прву
званичну утакмицу Вршчани ће одиграти 26.
фебруара, одмериће снаге са панчевачким
Динамом у Купу.
Б. Ј.
Фото: Б. Јосимов

КОШАРКА
ПОРАЗ ВРШЧАНКИ у 15. КОЛУ ПРВЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ОСВАЈАЧ КУПА УБЕДЉИВ У МИЛЕНИЈУМУ

Београђанке су оправдале улогу фаворита у Центру
Миленијум савладавши ослабљене, али борбене Вршчанке
које се нису обрукале иако су претрпеле убедљив
пораз. Арт Баскет је током највећег дела утакмице имао
резултатску предност, најчешће са двоцифреном разликом,
међутим, кад год су изабранице тренера Кањевца успевале
да парирају агресивношћу у одбрани топила се и предност
актуелног освајача купа. Ипак у другом полувремену
пресудио је већи избор играчица које је на располагању
имао тренер гошћи Видосављевић, у трећем периоду
серијом 9:0 за вођство 65:49 Арт Баскет је стекао одлучујућу
предност, домаћи тим је остао без енергије и последњи

ВРШАЦ – АРТ БАСКЕТ 62:87
(14:24, 17:19, 18:22, 13:22)

Центар Миленијум, гледалаца 100, судије: Николић,
В. Ђорђевић, А. Ђорђевић
ВРШАЦ: Вукосављевић, Марјановић 22, Стојић 2
(5 ск), Веригић, Репац 2, Јовановић, Милетић 2, Цера,
Селаковић 26 (9 ск), Зорић 8.
АРТ БАСКЕТ: Ђоковић 11, Вучковић, Стефановић 11
(6 ск), Панић, Миљанић 5 (5 ск), Буквић 7, Митровић
12 (5 ск), Јовановић 6 (10 ск), Чолић, Ђукић 13, Тешић,
Росић 22 (4 ск).
период протекао је без много узбуђења.
Најбољи период игре Вршца био је крајем првог
полувремена, када је жестоким пресингом у одбрани
гостујући тим приморан на велики број грешака и
серијом 8:0 смањено је његово вођство на само пет 5
поена (26:31). Одсуство Тамаре Јованчевић био је велики
хендикеп за Вршац, сем тога ни шут није био адут домаћих
играчица, са процентом испод 40 одсто и са десет скокова
мање од ривала није било могуће избећи убедљив пораз.
Б.Ј.

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 15. КОЛО
Вршац - Арт Баскет			
62 : 87
Врбас Медела- Пролетер 023		
80 : 61
Студент - Партизан 1953			
63 : 91
Војводина 021 - Радивој Кораћ		
100 : 45
Дуга - Раднички				одложено
Краљево - Црвена звезда			
75 : 78
1.Црвена звезда
2.Арт Баскет
3.Војводина 021
4.Краљево
5.Партизан 1953
6.Врбас Медела
7.Дуга		
8.Радивој Кораћ
9.Вршац		
10.Раднички
11.Студент
12.Пролетер 023
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АТЛЕТИКА
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА СТАРИЈЕ ПИОНИРЕ

СОЛИДНИ НАСТУПИ
ТАНКОСИЋА И МЛАДЕНОВСКОГ

На Првенству Србије за старије
пионире у атлетици, солидан
наступ је имала екипа АК Атина.
У бацању кугле у конкуренцији
14 такмичара, Марко Танкосић
је бацио куглу (4кг) 12,05 метара,
што је овога пута било довољно
за 5. место. Прво место је освојио
Лука Томић из земунске Младости
са резултатом од 15,40 м, друго
Ђорђе Илић из Руме са 14,26 м док
је трећи био Михајло Пејовски из
Сурчина са 12,55 м. У конкуренцији
продуженог спринта на 300м
Марко Младеновски је од 19
такмичара освојио 8. место са

резултатом од 42,11 секунде. Први
је био Небојша Илић из Војводине
из Новог Сада са временом од
38,63, други Страхиња Чикић из
Сирмијума са 40.26 и треће место
је заузео Дамјан Јелић из Младости
из Земуна са 40,42 секунде.
“Треба истаћи да је у
последњих 5-6 година ово било
најквалитетније такмичење у
овом узрасту,а екипа је била
ослабљена добрим делом због
короне. Следеће такмичење које
нас очекује је Првенство Србије
у вишебојима” истакао је тренер
проф. Срђан Јовановић.
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