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103. ГОДИШЊИЦА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ
ВОЈВОДИНЕ И 59. ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА ЗНАЧАЈНА
ПРИВРЕДНА ОСТВАРЕЊА У 2021. ГОДИНИ
У Привредној комори Војводине
обележена је 103. годишњица од оснивања
и том приликом додељене су награде
најуспешнијим привредним друштвима и
појединцима за постигнуте резултате у 2021.
години.
Председник Привредне коморе Војводине
Бошко Вучуревић истакао је да је Привредна
комора Војводине једна од најстаријих
пословно - привредних институција у држави
и на ту чињеницу смо веома поносни, иако
она намеће велику одговорност.
„Година за нама и време које је пред
нама пуно је нових искушења за привреду
због пандемије изазване ковидом- 19. Као
део јединственог коморског система били
смо ту од почетка за наше привреднике.
Захваљујући очуваној макроекономској и
финансијској стабилности и правовременом
свеобухватном пакету економских мера које
су донеле Народна банка Србије и Влада

Републике Србије, Србија је у две пандемијске
године забележила кумулативни раст реалног
БДП-а, од око 6, 5%. Укупна спољнотрговинска
робна размена АП Војводине у 2021. години
износила је преко 16 милијарди евра – што
чини 32% укупне размене Републике Србије
истакао је Вучуревић. Сарадња Привредне
коморе Војводине и Покрајинске владе је
интезивна и свакодневна. Заједно радимо
на промоцији привредних потенцијала
покрајине. Томе сведочи и овогодишњи
заједнички наступ Покрајинске владе и
Привредне коморе Војводине са Развојном
агенцијом Војводине и представницима 15
компанија из Војводине на светској изложби
Дубаи Експо 2020“, рекао је Вучуревић.
Трудимо се да будемо достојни визије
Косте Миросављевића, по ком наше
престижно признање носи име, додао је
председник ПКВ.
Председник Покрајинске владе Игор
Мировић истакао је поводом обележавања
103. годишњице да је реч о једној од
најстаријих
привредних
институција
која континуирано ради на унапређењу
привредних потенцијала Покрајине.
„У протеклих шест-седам година уочавамо
велики развојни тренд који је мерљив
конкретним параметрима, тренд укупног
економског развоја читаве наше земље,
где Војводина предњачи у готово свим
областима“, изјавио је Мировић.
Он је истакао да је на крају прошле године
укупан број незапослених у Војводини
износио 98.000, подсетивши на то да је
2016. године у Покрајини било 165.000
незапослених.
Председник је рекао да је актуелни
привредни тренутак, упркос негативним
утицајима пандемије, по свим параметрима
разлог за оптимизам, оцењујући да је и област
туризма на стабилном путу опоравка.

У име награђених захвалалила се Драгана
Чалија, добитница признања за привредницу
године и истакла да јој ова награда значи и
да је потврда за њен рад као и да је посвећује
свом тиму.
Свечаности је присуствовао и Игор
Поповић, директор Сектора удружења
привреде Привредне коморе Србије.
Овогодишњи добитници награда су „Grow
Rasad“ – најуспешније привредно друштво
у области пољопривреде, „ Rapid Invest“најуспешније привредно друштво у области
индустрије ,„ DDOR osiguranje„ – најуспешније
привредно друштво у области услуга. За
најуспешнију привредницу награђена је
Драгана Чалија, а привредника Мирољуб
Кршанин.
Признање „ Златно перо привреде“
уручено је Горану Ерору, новинару и уреднику
Радио - телевизије Војводине.

ВРШАЧКА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ УСКОРО БОГАТИЈА ЗА ЈЕДАН СМЕР

БУДУЋЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОБРАЗОВАЋЕ СЕ У ВРШЦУ
Национално акредитационо тело (НАТ), задужено за
акредитацију високошколских институција и програма
у Републици Србији, позитивно је оценило захтев
за акредитацију студијског програма - струковна
медицинска сестра/техничар при Високој школи
струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у
Вршцу.
Почев од јуна на вршчкој високошколској установи
биће уписана прва генерација
будућих струковних медицинских сестара/техничара
који ће имати прилику да се у нашем граду образују
и усавршавају за овај медицински позив, на државној
акредитованој високошколској установи.

СВЕ ВИШЕ ЂАКА ЗАИНТЕРЕСОВАНО ПОЉОПРИВРЕДНУ СТРУКУ

НОВИ СМЕРОВИ У
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ

Пољопривредна школа „Вршац“ последњих година
броји све више ђака који су заинтересовани за струке
које она нуди, пре свега због даље проходности за рад
али и школовање.
- Пољопривредна школа нуди ученицима могућност
да се врло брзо запосле било који смер да изаберу.
То показује и упис у школску 2022/23 годину који нам
предстоји, где стоји да ће сви смерови пољопривредне
школе ићи у дуално образовање, што значи да је потреба
привреде за свим смеровима наше школе изузетна тако

да деца знају да ће врло лако наћи посао или
наставити даље да студирају, рекао је Срђан
Клиска, директор школе.
Нови смерови сваке школске године отварају
се у складу са потребама и захтевима тржишта.
- Ове године уписаћемо прве генерације
ученика на смер оператер прехрамбене индустрије, то је
трогодишњи смер у дуалном образовању. Привреда је у
претходном периоду тражила и смер конобар. Оператер
прехрамбене индустрије је потпуно нов смер и највише

га тражи прехрамбена индустрија у граду.
Пољопривредна школа једна је од првих у Вршцу која
је увела дуално образовање, те стручна пракса коју нуди
најбоља је припрема за излазак на тржиште рада након
окончања школовања.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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СТОПАМА СВЕТОГ САВЕ
У Саборном храму Светог оца
Николаја у Вршцу, у петак, 28. Јануара,
уприличена је свечана Светосавска
академија под називом СТОПАМА
СВЕТОГ САВЕ у организацији Епархије
Банатске Српске Православне цркве.
Његово преосвештенство Епископ
банатски господин Никанор одржао
је поздравну беседу у којој се
захвалио свим учесницима програма
и поручио да: „Рећи било шта и било
колико о Светом Сави, увек је мало
речено, али у исто време довољно

да знамо о коме говоримо и шта
тражимо од овога светитеља”.
Свечану
беседу
одржао
је
ђакон Милан Лазић, док је након
изговорених стихова о Светом Сави,
протојереј-ставрофор
Недељко
Васиљевић,
уручио
грамате
најуспешнијим студентима којима
су додељене стипендије задужбина
и фондова Српске православне
црквене општине Вршац.
Уз величанствене звуке хора
Светог Теодора Вршачког, хора

Светоуспенског
храма,
Музичке
школе “Јосиф Маринковић” и групе
певача „Исток 10”, под диригентским
палицама
Олге
Шинковић
и
Биљане
Петровић,
стопама
најумнијег просветитеља, духовног
препородитеља нашег народа, првог
архиепископа Српске православне
цркве, књижевника, државника,
дипломате и неимара - Светог Саве,
водили су нас својим креативним
изведбама, средњошколци Николај
Сандић, Ана Михајловић, Анђела

Јосимов и Александар Триплат, као
и најмлађи учесници академије,
Никола
Станковић,
Магдалина
Сандић, Николина Удовичић, Анђела
Хинић, Стефан Радосављевић и Ирина
Урошевић.
О животу и делу Светог Саве
говорили су Ивана Ранимиров,
кустос и директорка Градског музеја
Вршац и Снежана Илић директорка
Хемијско медицинске школе Вршац,
док су целовечерњи програм водили
Виолета Сандић и Срђан Радивојевић.

НОВА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВУ У ЦРВЕНОМ КРСТУ ВРШАЦ

ХВАЛА ДАВАОЦИМА, КРВ ЈЕ И ДАЉЕ НЕОПХОДНА
У просторијама Црвеног крста у
Вршцу одржана је друга јануарске акција
добровољног давања крви. Вршчани су
поново у великом броју показали своју
хуманост а сви даваоци прошли су строгу
лекарску контроле. И поред редовних
и ванредних акција лекари Завода за
трансфузију крви Војводине подсећају
да су залихе крви још увек слабе и да су
скоро све крвне групе у дефициту.
- Трудимо се сваки дан на територији
Војводине да прикупимо што већи број
јединица, увек је акценат на негативним
крвним групама, односно крвним групама
са негативним рх фактором. У дефициту
смо буквално са свим крвним групама
можда су нам потребније А и 0, али
наравно сви даваоци су добродошли без
обзира на њихов рх фактор, кажу у Заводу
за трансфузију крви Војводине.

Пандемија је у пуном јеку и одмаже при
прикупљању залиха крви. Свака акција
спроведена је уз строге мере заштите.
- На уласку су обавезне и маске и
дезинфекциона средства, трудимо се да
бесконтактно премеримо температуру

сваком даваоцу, да се што краће и што
мање задржавају у нашим просторијама,
да правимо што већи размак међу
даваоцима, али кад је оваква акција сви
људи желе да у том периоду од 9 до 12
дођу да дају крв.

И поред пандемије у Вршцу су
задовољни прошлогодишњим одзивом и
прикупљеним јединицама крви.
- Прошле године реализовано је 29
акција добровољног давања крви , 24
редовне и 5 ванредних акција, по једна у
Хемофарму, Великом Средишту, у Павлишу
и две ванредне у нашој организацији
Црвеног крста. Подаци говоре да смо
претходне године прикупили 1339
једница крви од тога крв је дало 966
мушкараца и 373 жена. Претходне године
смо план премашили за 69 јединица
крви, али заиста није довољно јер
јединице крви су неопходне поготово у
трајању пандемије тако да и даље велики
апел свим грађанима који се осећају
здраво да се одазивају на акције давања
крви, нагласила је Сузана Цветановић,
секретарка Црвеног крста Вршац.

У СУСРЕТ СМОТРИ ВИНА И ЖЕСТОКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

АНАЛИЗЕ У ТОКУ, МОГУЋА ОНЛАЈН СМОТРА

У току су анализе вина и ракије
пристиглих на смотру оцењивања
квалитета коју по 30. пут организује
Пољопривредна школа „Вршац“.
Пристигло је нешто мање узорака него
претходне године, 52 узорка воћних
ракија, 21 узорака лозове ракије,
преко 30 белих и црвених вина, 15
розеа и 15 специјалних напитака.
- Долазе излагачи из целе Србије,
ове године имамо чак и из БиХ један
узорак, тако да је манифестација
и даље задржала међународни
карактер.
Одржали
смо
прву
дегустацију воћних ракија. Узорака
има негде око 160-170 тако да ће
дегустације бити одржане у три дана,

рекао је Иван Станић, професор
биљне производње, виноградарства
и воћарства.
Најбољи
произвођачи
биће
награђени на прослави дана школе,
Св. Трифуна, који се обележава 14.
фебруара. Због нерадних дана читава
манифестација планирана је за 11.
фебруар, а у школи се надају да ће
упркос пандемији моћи да се одржи
како доликује.
- Десетковани смо са професорима,
тренутно имамо осам људи на
боловању од педесетак запослених
наставника, читава организација
рада у самој настави је отежана,
а то се односи и на организацију

ове значајне манифестације како
за нашу школу тако и за сам град
Вршац и за наше пољопривредне
произвођаче. Надамо се најбољем,
али још увек постоји могућност да се
све организује и он лајн, као и прошле
године, истакао је Срђан Клиска,
директор Пољопривредне школе.
Прошле године због корона вируса
изостала је прослава дана школе, а
најбољи произвођачи вина и јаких
алкохолних пића у оквиру 29. смотре
проглашени су онлајн. И организатори
и произвођачи надају се да ће ове
године, ипак, бити другачије.
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У ВРШЦУ ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА „НЕБЕСКЕ ХЕРОИНЕ СВЕТА“, АУТОРКЕ РАДМИЛЕ ТОНКОВИЋ

ИМЕНА СПАСЕНА ОД ЗАБОРАВА

Прошле седмице у Градској
библиотеци
представљена
је
књига „Небеске хероине света“,
ауторке Радмиле Тонковић, прве
ваздухопловне
новинарке
и
ваздухопловне уреднице на Балкану
у
часописима
„Аеромагазин“,
„Наша крила“ и „Мома-Гласник“,
списатељице и преводитељке, која је
23 године радила у команди ратног
ваздухопловства и противваздушне
одбране у Земуну. Промоција у
Вршцу била је 76. представљање ове
капиталне монографије, која је до
сада промовисана у 15 различитих
држава.
Истакавши задовољство што књигу
представља у једном ваздухопловном
граду, какав је Вршац, ауторка
је изјавила да је у њу уложила
десетогодишњи, са једне стране
мукотрпан, а са друге предиван рад.
- Иако књигу нисам писала ни
за какву популаризацију, нити сам
очекивала овако велики успех, веома
сам задовољна и срећна. На књизи
сам радила пуних десет година, што
није мали период, али то објашњавам
тиме што жене у авијацији нису
испоштоване нигде у свету. Њихова
имена нису забележена у архивама
и библиотекама. Веома тешко сам
дошла до свих ових података. У књизи
се налази 2.000 биографија жена
са 1.700 раритетних фотографија.
Намерно користим баш тај термин јер
сам сама дошла до тих фотографија
или лично од тих жена или од њихове
родбине и потомака. Можда ћу
најбоље описати колико је тешко било
написати ову књигу ако вам кажем
да сам радивши на њој обишла целу
планету. Путовала сам различитим
превозима,
од
најлуксузнијих
путничких, до речног теретног брода.
После сваког разговора, одлазила
сам у хотел и целу ноћ радила, да бих
сутрадан одлазила на ауторизацију
текста. Толика је била моја жеља да
остварим тај свој циљ – каже ауторка
„Небеских хероина света“, које је
Светска ваздухопловна асоцијација
из Женеве прогласила јединственом
монографијом у свету на ову тему.
- Било је врло тешко одабрати
стил који неће оптеретити читаоца,
већ ће га мотивисати, и најдраже
ми је што сам у томе успела. Књига
је конципирана из низа прича,
питких за читање, док је све оно што
је стручно издвојено у посебним
деловима текста – каже Радмила
Тонковић, објашњавајући да је књига
конципирана тако да се читање може
започети на било којој страници, иако
је писана хронолошки.
Књига се од пре две године
налази и у Конгресној библиотеци у

Вашингтону, док је у Русији уврштена
међу
уџбенике
ваздухоловних
академија. Ипак, ауторка наглашава
да највећим успехом сматра то што јој
је пошло за руком да аргументовано
и документовано оповргне низ
предрасуда и погрешних уверења
о женама у авијацији и историји
ваздухоловства уопште.
- И Американци су ми признали
нова сазнања до којих сам дошла. У
књизи рецимо негирам да су прво
полетање авионом извела браћа
Рајт 1903. године и објашњавам да
је за то заслужан Вајтхед, односно
Вајскопф, Немац којем је касније
преправљено име. Он је направио
прве летове још 1901. године
и касније настрадао под врло
мистичним околностима. Мој порив
је био да аргументовано истакнем
све оне који су нешто урадили и
заслужили славу, као и да укажем на
оне случајеве где је неко покушао да
себи припише туђе заслуге. Мислим
да је моја књига управо због тога
толико прихваћена у свету; у њој је
све документовано, поткрепљено
званичним подацима, документима
и фотографијама – наводи ауторка
и додаје да многе од земаља које је
посећивала истражујући, нису имале
никаква сазнања о својим првим
пилоткињама.

ВРШАЦ НА МАПИ ИСТОРИЈЕ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
У књизи се појављује и више од 70 жена са наших простора које су оставиле траг
у авијацији, а међу њима је и неколико оних у чијим је биографијама Вршац важан
топоним.
- Вршчанка Мила Матејић била је између два рата рекордерка на једрилицама
„Чавка“, а такође је била и наставница летења Вршчанину Предрагу Милићевићу који
је 60 година радио као једини Србин у одбрамбеној авио-индустрији Русије. Иначе,
његова мајка је била Анђа Зрењанин, сестра славног Жарка Зрењанина. У Вршцу
су се обарали и разни рекорди. Људмила Јовановић је својевремено на Вршачком
брегу летела пуних 12 сати без слетања у једрилици без мотора. То је необорен
национални рекорд – наглашава Радмила Тонковић додајући да јој је жеља да
покаже да жене нигде у свету нису заостајале за мушкарцима ни у овој области, била
најјачи мотив да напише ову књигу.

- То је нешто што ми је најдраже,
ја сам из неког полу-заборава или
чак потпуног заборава у неким
случајевима, спасила нека имена.
Интересантно је да сам рецимо, прва
у историји, пронашла прву жену која
је била пилот у Египту. Амбасадор
Египта Амр Алгувејли био је
фасциниран тиме, долазио је на сваку
моју промоцију, а моју књигу држи у
својој канцеларији, отворену на тој
страници која говори о тој пилоткињи.

Такође, у Норвешкој рецимо многи
нису знали да је Гидскен Јакобсен
њихова прва жена у авијацији, иако
имају кафић који се зове по њој.
Историја српског и југословенског
ваздухопловства такође је пуна
значајних имена, али и важних
догађаја који, чини се, нису добили
пажњу какву заслужују.
- Прва жена пилот на нашем
поднебљу била је Даница Томић,
иначе супруга Миодрага Томића,
пилота са Солунског фронта који је
први искористио лет за хитну помоћ,

повезавши рањеника Радослава
Штефанека који ће касније постати
војни министар Чехословачке. Да су
то урадиле велике силе, сви бисмо о
томе учили у школи, а ми смо некако
потиснули те наше људе. Даница
Томић је 1928. године добила пилотску
дозволу у Француској, али Србија
врло често не верује свом човеку, па
је овде морала поново да полаже и
добије пилотску дозволу 1932. године,
иако је летела већ четири године. Као
доказ, пронашла сам и фотографију
нашег Тадије Сондермајера и Данице
Томић на аеромитингу у Београду.
У прилог својој тези да је авијација
на овим просторима и те како имала
своје блиставе тренутке, ауторка
наводи и податак да су се 1938, на
једном аеромитингу у Енглеској,
појавила три авиона најмодернија
и најсавременија у то доба – један је
био јапански Зеро, један британски
Спитфајер, а један наш ИК-3, који
се производио у фабрици авиона
Икарус.
- Ми смо некако склони да
признамо све странцима, а свом
човеку мало теже. Ја покушавам то
да променим, да дам нашем човеку
примат ако је то заслужио. Због
тога волим да истакнем какве смо
велике и дивне људе имали. Године
1952. било је једно једриличарско
првенство у Енглеској, на коме
су учествовали највећи пилотски
асови на једрилицама. Типовало се
да ће првенство освојити Енглези,
Холанђани или Немци, али наша
двојица пилота – баш Вршчанин
Божидар Комац и Звонимир Рајин
освојили су прво место. Колико је то
изненађење било говори и чињеница
да организатори нису имали спреман
снимак југословенске химне, па су
њих двојица из петних жила певали
нашу химну!
Т.С.
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ПРЕМИЈЕРА ЗА ДАН ПОЗОРИШТА

„ЛАРИ ТОМПСОН,
ТРАГЕДИЈА ЈЕДНЕ МЛАДОСТИ“
Народно
позориште
„Стерија“
обележиће 10. фебруара Дан позоришта
новом премијером. У питању је
представа„Лари Томпсон, трагедија једне
младости“ по тексту Душана Ковачевића
и у режији Душана Петровића.
„Више од сто година, од појаве филма,
потом радија и телевизије, говори се
о одумирању и нестанку театарске
уметности. У данашње време, услед
опште небриге надлежних, али и појавом
паралелне стварности у виду друштвених
мрежа, ријалитија, компјутерских игара
и свих других садржаја на интернету,
положај
позоришта
делује
још
угроженије. Али театар ипак опстаје,
пре свега захваљујући ентузијазму људи
који још увек верују у магију која долази

са дасака које живот значе, као и јунаци
ове необичне трагикомедије“, речи су
редитеља представе Душана Петровића,
коме је ово прва режија у Вршцу.
У представи играју Милош Ђуровић,
Тамара Тамчи Тоскић, Предраг Грујић,
Иван Ђорђевић, Дојна Петровић,
Срђан Радивојевић, Вања Радошевић,
Младен Вуковић, Соња Радосављевић,
Моника Болдовина и Срђан Марин.
Сценографију потписује Софија Лучић,
костим Сенка Ђорђевић, дизајн звука
Владимир Рашковић, док је за израду
сценске маске био задужен Драган
Јеремић.
Т.С.

ПРЕДСТАВНИК АУСТРИЈСКОГ КУЛТУРНОГ ФОРУМА ПОСЕТИО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРШАЦ

НАСТАВАК САРАДЊЕ ДВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
У среду 2. фебруара, у просторијама
Културног центра, одржан је састанак
представника Аустријског културног
форума и Културног центра Вршац.
Састанку су присуствовали директор
Аустријског културног форума др
Адријан Фајкс, члан градског већа
задужен за културу др Трајан Качина,
те представници Културног центра
на челу са директором Давором
Стојковићем.
Тема састанка била је дугогодишња
сарадња ове две институције
на пољу културе са посебним
освртом на планове и остварење
заједничких пројеката у наредном
периоду. Испред Града Вршца,
госту је добродошлицу пожелео
др Трајан Качина. Захваливши се
госту на посети, Качина је говорио о
могућим видовима сарадње са свим
градским институцијама културе,
те спремности да Вршац, као град,
кроз сарадњу на програмима са

Аустријским културним форумом,
подржи представљање Аустрије у
свим областима културе и уметности.
- Сматрам да је веома значајно да
Вршац, као град који је историјски
био део Аустроугарске и у себе
има уткан део аустријске културе,

настави да негује пријетељске односе
са Аустријом и добру сарадњу са
Аустријским Културним форумом –
истакао је Качина.
Културни
центар
Вршац
је
сарадњу са Аустријским културним
форумом започео давне 2008.

године и до данас је из ове сарадње
проистекло више десетина програма.
Наставак сарадње, у току 2022.
године, донеће вршачкој публици
могућност да види неколико нових
изложби, укључујучи документарну
изложбу о Николи Тесли, али и да се
упозна са савременом аустријском
кинематографијом. Манифестација
„Дани аустријске културе“ биће,
као и претходних година, саставни
део Вршачког културног лета, а
обухватаће изложбени и филмски
сегмент програма. Према речима
директора Културног центра Вршац,
Давора Стојковића, сарадња ове
две институције ове године биће
обогаћена и концертним програмима.
Након посете Културног центра
Вршац, др Адријан Фајкс наставио
је свој боравак у Вршцу посетом
и састанцима у осталим градским
институцијама културе.

НА МЕЂУНАРДНОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ У МОСКВИ

НАГРАДА ЗА ФИЛМ
“БОЖИЋНИ ДНЕВНИК ИЗ БАНАТА”

На Међународном фестивалу дечијих филмова
о божићним обичајима у Москви, „Играем Сватки“,
у организацији Министарства просвете и науке
Руске федерације, учествовао је и филм „Божићни
дневник из Баната“, аутора Виолете Сандић, а
у продукцији Јерковић из Вршца. Фестивал је
одржан он - лајн у недељу 16. јануара. На Фестивалу,
у званичној конкуренцији, поред нашег филма
учествовала су остварења из Русије, Белорусије,
Украјине, Молдавије. Награда Лауреат првог
степена припала је нашој ауторки, Виолети Сандић
из Вршца.
Рад Сандићеве приметила је проф. Милена Дорић
из Министарства просвете и науке Републике
Србије. На предлог проф. Дорић, која сарађује
са просветним институцијама руске Федерације,
филм је послат на Фестивал у Русију. Љубав према
Богу и нашим прелепим божићним обичајима су
подстакли ауторку да уради овај филм. Филм је

снимљен у Гудурици. Главни актери су
деца и бака Мирослава Стојић, која је
живописним речима описивала деци
како се некада славио Божић у њеном
родном селу Влајковцу, и њеној кући,
када је она била дете. Прича се веома
допала публици и жирију тако да је филм
добио запажену награду. Поред приче
бака Мирославе, у филму се говори и
о празницима, породичне љубави и
повезаности, а који претходе Божићу.
Виолета Сандић из Вршца, поред
овог филма урадила је још петнаестак
филмова намењених деци о Божићу,
Васкрсу, Светом Сави и другим
значајним верским датумима. Иначе
Виолета је и сарадник телевизије Храм
за коју је урадила преко тридесетак емисија из
циклуса „Ризница Баната“. Љубав према Богу и

Православљу њен су основни мотив у раду на
едукативним филмовима.
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ИНТЕРВЈУ
ИВАН МАКСИМОВИЋ, ЏЕЗ МУЗИЧАР И ПРОФЕСОР У МШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“:

„НЕ ТРЕБА
БРИНУТИ ЗА
БУДУЋНОСТ ЏЕЗА
У СРБИЈИ“

У Музичкој школи „Јосиф
Маринковић“ ученици се већ
десетак година поред класичног,
школују и на џез одсеку, где имају
привилегију да им знања и вештине
преносе еминентни џез музичари са
домаће сцене. Један од њих је и Иван
Максимовић, џезер са изузетном
извођачком каријером, који у
вршачкој музичкој школи поред
класичног контрабаса предаје и џез
контрабас и бас гитару. О својим
музичким почецима, педагошком
раду и будућности џеза у Србији,
говорио је за „Вршачку кулу“.
Школовали сте сe у Београду, а
затим и у Америци. Како је текао ваш
лични музички развој? У ком тренутку
су се ваши афинитети са класичне
музике преусмерили (или проширили)
ка џезу?
- Музичко школовање сам почео у
школи „Војислав Вучковић“ у Београду
у којој сам похађао часове клавира и
солфеђа. После неколико година, моја

интересовања су кренула другим правцем
тако да нисам завршио основну школу
клавира. Ипак, љубав према музици није
нестала па сам у трећем разреду средње

„За опстанак
класичне и џез
музике у нашој
средини је веома
значајно да
постоји музички
образована
публика,
нарочито
у мањим
градовима“

школе уписао нижу школу контрабаса.
Завршио сам је по повратку из војске а
у међувремену сам уписао социологију
на Филозофскoм факултету у Београду.
После две године студирања одлучио
сам да се потпуно посветим музици па
сам после озбиљних припрема које су
трајале око годину дана успео да упишем
музичку академију у Београду. Џез сам
почео да слушам још у гимназијским
данима а њиме сам озбиљније почео
да се бавим у току студија на академији.
Веома ми је значило то што сам ишао на
часове код Војина Драшкоција који је
био солиста Београдске филхармоније,
али и изванредан џез музичар и педагог.
Пред крај студија на академији сам се
запослио у Симфонијском оркестру Радио
телевизије Србије а у то време сам почео и
да свирам по џез клубовима у Београду и
сарађујем са џез и рок музичарима што ми
је значајно проширило професионалне
видике.
Потичете из музичке породице.
Колико је та чињеница одредила ваш
пут? Која су прва сећања која везујете
за музику?
- Oтац је био професионални музичар,
хорски диригент, корепетитор и професор
музике а мајка се такође својевремено
бавила музиком и завршила је две
године музичке академије тако да сам
од детињства био упућен на музику.
Родитељи су се дружили са људима из
света музике а у кући смо често слушали
хорску музику, симфоније и опере па је
музика била значајан део свакодневице.
Мислим да је све то значајно утицало на
моје професионално опредељење јер сам
имао пуну подршку родитеља у тренутку
када сам одлучио да се професионално

бавим музиком а то је било прилично
касно, када сам већ имао двадесет и три
године. И у току студија а и касније, када
сам већ постао професионални музичар,
родитељи су ми увек пружали несебичну
подршку због чега сам им неизмерно
захвалан.
У
Музичкој
школи
„Јосиф
Маринковић“ предајете контрабас и
бас гитару на џез одсеку. Шта вас је и
када довело у Вршац?
- У музичкој школи „Јосиф Маринковић“
предајем од 2005. године. Те године
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сам се вратио са постдипломских
студија из Сједињених држава па сам
одмах почео да тражим посао а школу
„Јосиф Маринковић“ ми је препоручила
колегиница са академије која је
предавала флауту у Вршцу још крајем
деведесетих када је школа почела са
радом. У почетку сам радио као професор
класичног контрабаса са пола радног
времена јер сам истовремено радио и
у једној музичкој школи у Београду. Од
2012. године када је основан џез одсек у
средњој школи, предајем џез контрабас
и бас гитару, а наставио сам да предајем
контрабас у основној музичкој школи.
Музичка школа „Јосиф Маринковић“
једна је од ретких у Србији које имају
џез одсек у средњој музичкој школи.
Колико је ово значајно за развој џеза у
нашој средини?
- До пре петнаестак година, ученици из
мањих градова у Србији који су желели
да се озбиљно баве џезом, морали су
да иду у Београд јер је у музичкој школи
„Корнелије Станковић“
постојао џез
одсек који је годинама био једини у

„Доста тога што је
у вези са техником
свирања, теоријом
музике, слушањем
музике и
приступом музици
уопште, неко
ко се годинама
бави искључиво
извођењем
другачије
посматра од
младог човека који
је тек почео да учи
да свира и стиче
прва теоретска
знања“
Србији. У међувремену, џез одсек је осим
у Вршцу, отворен и у музичким школама у
Суботици и Лесковцу што је веома добро
јер је великом броју заинтересованих
младих музичара омогућено да у својој
средини стекну солидно теоретско и
практично знање које ће им бити корисно
уколико по завршетку школовања
одлуче да се професионално баве џез и
популарном музиком.
Осим тога, за опстанак класичне и џез
музике у нашој средини је веома значајно
да постоји музички образована публика,
нарочито у мањим градовима.
Шта за вас значи рад са младим
музичарима?
- Веома дуго сам се бавио искључиво
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извођењем и када је дошао тренутак
да своје знање и искуство почнем
да преносим ученицима који су тек
закорачили у свет музике, многе
аспекте бављења музиком сам почео да
сагледавам из другачијег угла.
Доста тога што је у вези са техником
свирања, теоријом музике, слушањем
музике и приступом музици уопште,
неко ко се годинама бави искључиво
извођењем другачије посматра од младог
човека који је тек почео да учи да свира
и стиче прва теоретска знања. Могу да
кажем да сам много научио од својих
ученика јер сам подучавајући их, морао
добро да размислим о неким извођачким
и техничким проблемима на које раније
уопште нисам обраћао пажњу или им
нисам придавао значаја.
Члан сте Београдског диксиленд
оркестра, институције која је по много
чему јединствена на овим просторима
и која је прошле године обележила 20
година уметничког рада.
- Члан оркестра сам од 2006. године и
од тада смо снимили пет компакт дискова
и одржали огроман број концерата у
Србији и иностранству. Наступали смо
на фестивалима, у великим концертним
дворанама али и у џез и блуз клубовима.
За мене је то било и још увек је, сјајно
лично и професионално искуство.
Оркестар и даље ради али у овом тренутку
немамо јавне наступе због тренутне
епидемиолошке ситуације.
Наступате и са бројним другим
саставима. Шта је тренутно актуелно у
вашој извођачкој каријери?
- Нажалост, у последње две године
сам ретко свирао уживо из разумљивих

разлога. Тренутно немам заказане наступе
али редовно вежбам инструмент у нади
да овакво стање неће још дуго трајати и
да ћемо и ја и многе моје колеге поново
моћи да се вратимо редовним наступима.
Где ви видите џез данас на глобалној
музичкој сцени? Које су специфичности
домаће џез сцене?
- Још од шездесетих година прошлог
века, џез музичари су почели да
постепено у џез језик уносе елементе поп,
рок, латиноамеричке и индијске музике
као и музичких традиција других народа
тако да данашња џез музика у себи носи

огромну стилску разноврсност.
Могло би се рећи да веома дуго
нема стилског правца који би био
карактеристичан за један временски
период као што је то био свинг у
тридесетим годинама прошлог века, би бап у четрдесетим или џез рок на почетку
седамдесетих година.
Савремени музичари су склони да у
својој музици комбинују веома различите
и разнородне утицаје, од старијих џез
стилова, савремене академске музике,
поп музике, електронске музике до хип
хопа, рок музике или народне музике
различитих традиција.
Домаћа џез сцена је увек показивала
велику животну снагу и успевала је да
опстане и у време велике економске
и политичке кризе. Нажалост, у овом
тренутку нема довољно џез клубова
у којима се редовно свира што је
разумљиво узимајући у обзир тренутне
околности. Добро је то што у Србији
имамо три велика међународна џез
фестивала – београдски, новосадски и
нишки (Нишвил) а ту су и нешто мањи

фестивали у другим градовима (Панчево,
Крагујевац, Шабац, Вршац, Краљево,
Кањижа, Косовска Митровица) тако да
заинтересована публика широм земље
може да уживо присуствује наступима
џез музичара. Рекао бих да је џез музика
недовољно заступљена у нашим великим
државним и приватним медијима али и да
поред тога, увек успева да пронађе своју
публику.
Исте године када је у Вршцу почео да
ради џез одсек, на Факултету музичке
уметности у Београду је отворен џез
одсек. На тај начин, џез је успео да уђе
у институције високог образовања у
нашој земљи а то је јако добро за све
младе музичаре који би желели да се
професионално баве том музиком jeр су

„Џез музика
је недовољно
заступљена у
медијима али и
поред тога, увек
успева да пронађе
своју публику“
некада сви они који су желели да стекну
образовање академског нивоа из области
џез музике и одговарајућу диплому,
морали да иду на студије на академијe и
високe школe у иностранству.
С обзиром на то да редовно пратим
дешавања на домаћој џез сцени, могу
да кажем да су се у последњих десетак
година појавили нараштаји вредних,
талентованих
и
образованих
џез
музичара тако да не морамо да бринемо
за будућност ове дивне музике у нашој
земљи.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ЈОШ ЈЕДНА ПОСЛЕДИЦА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

РАНО ЦВЕТАЊЕ БИЉАКА
РИЗИК ЗА ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

Пораст температуре узроковане климатским променама
проузрокује да биљке у Великој Британији цветају скоро месец дана
раније него што је то био случај током више од два века до средине
1980-их, што потенцијално представља ризик за животињски свет,
саопштили су научници.
Истраживачи предвођени Улфом Буентгеном, професором
географије на Универзитету Кембриџ, анализирали су више од 419.000
докумената о датумима првог цветања 406 биљних врста у периоду
између 1753. и 2019. године, и упоредили их са подацима о историјским
рекордним температурама који су показали да клима постаје топлија,

преноси агенција Ројтерс.
Највећа промена, односно раније цветање од чак 32 дана,
регистрована је међу биљкама које имају висок ниво генетске
адаптације, што је промена за коју је Буентген рекао да је „огромна”.
„Раније цветање би могло повећати ризик од оштећења од мраза,
али и угрозити инсекте, птице и друге дивље животиње које зависе од
цветања одређених биљака у одређено доба сезоне раста”, изјавио је
Буентген наводи Танјуг.
Извор: Политика

ТИНТИН И ШТРУМПФОВИ
У БЕЛГИЈСКОМ ПАСОШУ

СВАКИ РУСКИ
ГРАЂАНИН
ДОБИЈА ХЕКТАР
НА АРКТИКУ

Заступник, намесник * Викар
(од латинске речи cicarius –
заступник, намесник) звао се
у Римском царству начелник
државне области, дијецезе,
који се на грчком језику
називао и егзарх, те је имао
у својој области готово исту
компетенцију као и префект у
својој префектури. Име викар
ушло је у српску цркву са запада
и први пут се среће у Далмацији
у 17. веку, када су православни
филаделфијски епископи из
Млетака почели да постављају
своје намеснике, зване викаре,
за управу подручне им Српске
православне цркве у млетачкој
Далмацији. Недавно је тај
назив ушао из Карловачке
митрополије и у Српску
патријаршију. Данас Српска
патријаршија има четири
викара, од којих су двојица
епископи посвећења, а двојица
архимандрити.
Извор: Политика

ПРОМОЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ УМЕТНОСТИ И ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ

РУСИЈА БЕСПЛАТНО ДЕЛИ ЗЕМЉУ

КО ЈЕ ВИКАР

Сви држављани Русије су
од 1. фебруара добили право
да бесплатно користе хектар
земље на Арктику. Програм
„Арктички хектар“ је ступио
на снагу 1. августа 2021.
године, али су првих шест
месеци земљу добијали само
становници арктичких региона
Русије, јавља портал Спутњик.
„За шест месеци од почетка
програма на Арктику, захтеве
је послало 4.300 људи, док је
њих 2.100 добило земљу на
бесплатно коришћење. Земља
на Арктику је различита.
Постоје места на којима је
могуће организовати еколошки
туризам, на пример, у Карелији
и у Мурманској области, као
и развој малог и средњег
бизниса“, рекао је министар

Од 7. фебруара званични пасоши Белгије биће
илустровани цртежима најпознатијих белгијских
стрип-јунака почевши од Штрумпфова, преко
Таличног Тома до Тин Тина и Марсупиламија.
Нови белгијски пасоши биће тако међу
уникатниим у свету, а то ће бити и прилика за даљу
промоцију стрипа као националне уметности на
коју су Белгијанци веома поносни, преноси Танјуг.
„Белгијски пасош је један од најбољих на
свету, он је за нас извор поноса, али и предмет
жеље фалсификатора. Због тога стално радимо и
на побољшању његове безбедности”, изјавила је
шефица дипломатије Белгије Софи Вилмес.
Нови пасоши ће укључивати 48 различитих
сигурносних техника и требало би да буду
дупло безбеднији од тренутних када је реч о
злоупотреби.
Белгијски пасош је у овом тренутку седми
најцењенији по могућностима за слободу кретања
коју пружа носиоцу на глобалној скали од 199
националних пасоша.
Стари белгијски пасоши ће важити до истека
рока, а нови ће бити доступни у локалним
општинама по цени од 65 евра за одрасле и 35
евра за децу.
Извор: Политика

за развој Далеког истока и
Арктика Алексеј Чекунов.
Бесплатан хектар се може
добити у шест арктичких
региона Русије: Архангелској
и
Мурманској
области,
Ненецком
и
ЈамалскоНенецком аутономном округу,
и у републикама Карелија и
Коми. Становницима Русије
је тренутно на располагању
више од милион хектара, већи
део земље, 700.000 хектара, се
налази у Мурманској области.
Од 1. фебруара Арктички
хектар могу да добију и Руси
који живе у иностранству.
Становници
могу
да
изаберу земљиште на он-лајн
порталу „хектарарктике.рф“.
Захтев може да се пошаље
појединачно или за групу до

десет људи.
Програм
„Арктички
хектар“ је направљен према
пројекту
„Далекоисточни
хектар“ и оба су настала као
иницијатива владе Русије. На
земљишту се може изградити
кућа или покренути било
каква привредна делатност,
укључујући
стварање
пољопривредног газдинства,
пружање различитих врста
услуга, између осталог, и
туристичких.
Подсетимо,
председник
Русије Владимир Путин је
крајем јуна 2021. године
потписао закон којим се
програм
„Далекоисточни
хектар“ проширује на Арктичку
област Русије.
Извор: Политика
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На основу одредаба члана 63 Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020)
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску
разраду локације
За изградњу стамбено пословног објекта
спратности По+П+3 у Стеријиној улици бр.107 у Вршцу
на катастарској парцели број 7780 КО Вршац
Инвеститор је „Лончар градња“ ДОО из Вршца, улица Призренска бр.3а,
израђивач Пројекта је „АртРојал инжењеринг“ из Панчева, улица Трг слободе бр.1,
а идејно решење је израдио „МС десинг про“ из Београда, улица Хиландарска бр.3
Наведени урбанистички пројекaт биће изложен у холу зграде СГ Вршац. Јавна
презентација трајаће 7 дана почев од 11.02.2022. године. Увид у пројекат може се
извршити у холу зграде Скупштине Града Вршца и на интернет адреси htp://www.
vrsac.com. Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе, на изложени
урбанистички пројекат за време трајања јавне презентације, у писаном облику и
предају их Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство преко
Писарнице Градске управе Града Вршца.
Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца Гордана Милојковић пружaће обавештења о садржају
јавне презентације путем телефона 013/800-563
Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца
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На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи
(„Службени Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019,
39/2020 и 52/2021) и члана 40 Правилника о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/2019) Одељење за просторно
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града
Вршца, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
АЕРОДРОМ И ВАЗДУХОПЛОВНУ АКАДЕМИЈУ У
ВРШЦУ
Израда плана поверена је Југословенском институту за
урбанизам и становање „Југинус“ Београд.
Излагање плана у холу зграде Скупштине Града Вршца и на
интернет страници носиоца израде планског документа, Трг
победе бр.1, почеће 04. фебруара и траје 15 дана.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе
и сугестије на изложени нацрт плана за време трајања раног
јавног увида у писаном облику и предају их на писарници Градске
управе Вршца Одељењу за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца.
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца свим заинтересованим лицима
пружиће потребне информације и стручну помоћ у вези са
појединим решењима и евентуалним давањем примедби и
сугестија на нацрт плана.

ПРОМОЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ СЛУЖЕЊА ВОJНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРСА
СЛУШАЛАЦА РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Обавештење за јавност
Дана 08.02.2022. године у Панчеву у времену од 11:00 до
14:00 часова у улици Војводе Живојина Мишића у оквиру
Поред општих. кандидат за слушаоца курса за резервне
промоције винаријаде „Дани вина Долово 2022“. одржаће официре мора испуњавати и следеће услове:
се промоција добровољног служења војног рока са оружјем
- да има завршене основне академске студије односно
и курса слушалаца резервних официра.
основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
- да испуњава услове прописане за регруте који се упућују
Центар Министарства одбране Панчево, обавештава у посебне јединице Војске Србије и
заинтересована лица мушког и женског пола, да се у датом
- да има позитивну безбедносну проверу
термину могу пријавити за добровољно служење војног
рока са оружјем и за курс слушалаца резервних официра
Више информација могу се добити на интернет
Војске Србије, као и да добију све потребне информације у страници Министарства одбране www.mod.gov.rs, или у
вези служења војног рока;
Центру Министарства Одбране Панчево, адреса Милоша
Право пријављивања имају држављани Републике Обреновића бр.1, Панчево, где могу поднети и пријаву.
Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове
конкурса :
После потписивања уговора који дефинише права и
обавезе обе стране, кандидат одлази у
Општи услови:
један од три центра за обуку Војске Србије- Сомбор,
- да је држављанин Републике Србије;
Ваљево или Лесковац.
- да није осуђен на казну малолетничког затвора или
Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописује
безусловно на казну затвора због кривичног дела (док да служење војног рока траје шест
казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
месеци.
- да се не води кривични поступак због кривичног дела за
које се гони по службеној дужности;
Служење војног са оружјем је један од предуслова за
- да је здравствено способан за војну службу;
заснивање радног односа у јединицама Војске Србије у
- да није одслужио војни рок са оружјем и
статусу професионалног војник.
- да има место пребивалишта на територији Републике
Центар Министарства одбране Панчево
Србије.
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„ТАЧКА СУСРЕТАЊА“ СЛАВИ ОСМИ РОЂЕНДАН

ИЗЛОЖБА
АНЕТЕ ГАШПАР
И КОНЦЕРТ
„МАТОРАНА“

Удружење
за
промоцију
и
афирмацију
културе,
науке
и
уметности „Тачка сусретања“ ових
дана обележава осам година
постојања и плодног рада. Свој
рођендан ће „Тачка сусретања“
прославити
14.
фебруара,
отварањем изложбе „Конгломерат“,
мултимедијалне уметнице Анете
Гашпар,
и
концертом
групе
„Маторани“.
„Стваралачки
процес
Анете
Гашпар заснован је на истраживању
и мапирању садржаја личних и
колективних искустава људског бића.
Преиспитивањем мотива, појава
и предмета, препознатљивих из
свакодневног живота и окружења,

њиховим бележењем, а затим
и
апстраховањем,
долази
до
раслојавања и отварања њиховог
поља
тумачења.
Акумулација
збивања
на
унутрашњем
и
спољашњем плану – пријатности и
тескобе, згуснутости и пространства,
међусобно одмеравају снаге, све до
коначног успостављања равнотеже“,
каже се у рецензији изложбе коју
потписује Катарина Вијатов, мастер
ликовни уметник – сликар.
Анета Гашпар рођена је 1996. године
у Вршцу, где је завршила основну и
средњу школу, као и средњу музичку
школу на одсеку за џез певање.
Основне и мастер студије визуелних
уметности завршила је на Западном

универзитету из Темишвара. Излагала
је на колективним изложбама у
Румунији и Србији и презентовала
своје радове у интернационалном

часопису за уметност и културу
“Лумина” на румунском језику.
Т.С.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (152)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ КАКО
ПОСТМОДЕРНА ДИСЦИПЛИНУЈЕ НАШ УМ,
СПУТАВА НАШЕ ЖЕЉЕ И ПРАВЕ СНОВЕ

Пајин Триптихон је билборд једног времена,
али не и пропаганда, памфлет већ пример,
образац скромне слободе и досегнутих
вредности по мери људске природе.
Пајин Триптихон се димензијама не може
мерити са пирамидама старог века, али се
може мерити по својој хуманости грађанских
вредности, која је сасвим другачије исијавала
монументалност пирамида и грађевина свих
времена које су људе чиниле малим, послушним,
употребљивим.
Постмодерне праксе уметности или
антиуметности нису проналазак данашњих
времена. Јављају се у циклусима, спонтано, али и
промишљено кад треба дисциплиновати људски
ум, заокупити га којештаријама које напросто
одувају мисли о слободи и другачијим односима
у друштву, да би они који имају моћ задржали
привилегије, замрзли суштинске промене, чини
се безболно и савршено ефикасно, како то већ
објашњава чувени амерички социолог.
Људи данас, који су довољно преживели,

сећају се узлета потребе за уметношћу, културом
и забавом свих врста у узлету времена обнове
ентузијазма. И онда, деценијама дуг пут духовног
корачања низбрдо, кад је нестало гужви на сајму
књига, кад је позориште постало пропагандни
митинг, кад су слике нудиле искуства која су
понижавала перцепцију публике.

окупирале ум целог света.
Замислимо болнице на којима пише: „Не
примамо пацијенте који не знају латински“, јер
ето, надобудни доктори увреде се кад чују трбух
уместо абдомен.
Наш ум је аналитичка машина спремна
да нам изброји опстајање у све сложенијим

У неким светским галеријама надобудни
кустоси ставили су натпис: „Забрањен улаз
за уметнички неписмене“, односно за оне
који не прате теорије безбројних новотарија
које се смењују на текућој траци механичке
креативности постмодерних сцена које су

околностима у друштву и природи. Оног
тренутка кад свој ум престанемо да користимо
за разгртање валова сопствене глупости и туђих
лоших намера, већ да се забављамо не би ли
безболно плутали низ реку живота која је изазов
страсти и оно што вреди кад сумирамо колико

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
После толико година рада у фирми,
стекао сам само –
стечајног управника.
З. Ђуровић Ђурке

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

смо брзака, вртлога, стена на том путу савладали,
на колико смо бесциљно плутали попут баченог
дрвета без весала и кормила, што ми јесмо и
какви јесмо.
Грађани старог Рима компезовали су
своју послушност крвавим гладијаторским
играма, данас се општа немоћ и неспособност
остваривања компезује још делотворније,
бескрајном понудом сајбер фантомских игрица
освајања и губљења моћи где се испразно троши
страст, превртничка енергија цеди и нестаје
да би играчи у стварном свету били послушне
љуштуре које штите привилегије оних који држе
прсте на џојстику којим се покреће судбина
света.
У време настанка Пајиног Триптихона Вршац
је добио своју прву електрану, чкиљаве сијалице
представљале су чудо неког нај новог света.
Људи су се грејали оним што су сами насекли,
нису зависили од енергије која путује хиљадама
километара и чију цену одређује неко исто
толико удаљен. Људи су се хранили оним што су
сами гајили и нису били свесни своје привилегије
да живе у еколошки одрживом окружењу које се
напросто истопило пред цунамијем либерарних
вредности похлепе свих врста и арчења људских
и материјалних ресурса једне опијености
коју нису ни ратови отрезнили да у крилатом
стваралачком Триптихону препознају вечни
људски дом.

Т. Сухецки
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ПРЕПОРУКА ЗА ЧИТАЊЕ

СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ УБИВА АЖДАХУ
Након збирки „Маратонци трче почасни круг“, „Балкански шпијун“ и „Сабирни центар“,
у књижаре стиже четврта књига драма у оквиру изабраних дела Душана Ковачевића –
„Свети Георгије убива аждаху“.
Душан Ковачевић је драмски писац који је прославио српску комедиографију,
стварајући дела која сведоче о духу нашег времена, а ова књига садржи драме „Свети
Георгије убива аждаху“, „Клаустрофобична комедија“, „Урнебесна трагедија“ и „Поноћна
посета“.
„Ковачевићеве комедије су напуњене сатиричним експлозивом, али се њихов опсег и
домет не исцрпљују сатиром. Није Ковачевић случајно, или тек вица ради, једну од својих
најурнебеснијих комедија назвао трагедијом. Они лудаци у ’Урнебесној трагедији’, којима
се грохотом смејемо, нису смешни, него трагични. У комаду ’Свети Георгије убива аждаху’
Ковачевић у велике оквире Првог светског рата смешта драму једног необичног брачног
троугла, која се преплиће са ратном драмом мачванских војника и сељака; у тој причи о
промашеним и несрећним породицама, и о осујећеним љубавима, има мелодраме, има
и родољубиве патетике, али, што је најважније, има и ироније и хумора.“ Јован Ћирилов
„У историјској мелодрами ’Свети Георгије убива аждаху’ нема стварног излаза из личне,
друштвене, историјске ситуације у којој се налазе јунаци – спасли су се само они који су
мртви, Ђорђе и Гаврило, непријатељи помирени у смрти, и у томе је трагичка иронија овог
комада.“ Владимир Стаменковић
„Са ’Клаустрофобичном комедијом’ почиње низ Ковачевићевих друштвено-критичких,
сатиричних драма, па је тако и ’Урнебесна трагедија’ понела нешто од тренутка у којем је
настала: хистерију и агресију пред избијање грађанског рата у Југославији. Догађаји који
образују радњу искрсавају као инциденти свакодневице и откривају друштвену, моралну
и политичку позадину наших живота у једно време које је све само не нормално.“ Зоран
Милутиновић
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К УЛ И Н К У В А Р

САЛАТА ОД
ЦРВЕНОГ
КУПУСА СА
ВОЋЕМ

НАМИРНИЦЕ:
- 1 главица црвеног купуса
- 1 банана
- 1 јабука
- 1 поморанџа
- сок од пола лимуна
- 50 г сувог грожђа
- 1 кашика меда
- неколико ораха

ПРИПРЕМА: Купус изрендати
или га исеци на тракице. Поморанџу
и банану исећи на колутице, јабуку на
коцкице, помешати са купусом и прелити

лимуновим соком. Суво грожђе опрати
врућом водом и додати купусу. Пре
послужења салату украсити половинама
језгра ораха.

ЗАПЕЧЕНИ КРОМПИР
СА ЧЕДАР СИРОМ
НАМИРНИЦЕ:
- 800 г кромпира
- 1 кашичица соли
- мало бибера
- 2 дл павлаке за кување
- 2 дл млека
- 150 г ренданог чедар сира
- 2 чена белог лука
- 2 кашике путера
- 150 г ренданог димљеног
сира

ПРИПРЕМА: Укљуцити рерну
на 200°Ц. Кромпир ољуштити и нарендати.
Ставити кромпир у велику посуду, посолити
и побиберити. Додати млеко, павлаку,

НАМИРНИЦЕ:
- 500 г брашна
- 300 мл воде
- 6 кашика уља
- прстохват соли
Фил:
- 400 г рикота сира
- 7 крушака
- 10 кашика млевених
бадема
- 10 кашика шећера
- 1 ванилин шећер
- шећер у праху за посипање

рендани цедар сир и бели лук. Ватросталну
посуду намазати путером и у њу сипати
смесу од кромпира. По врху изрендати
димљени сир. Пећи око 45 минута.

С А В И ЈА Ч А
СА
К РУ Ш К А М А
И БА Д Е МОМ

ПРИПРЕМА: У брашно додати
со, уље и млаку воду, па умесити тесто.
Оставити да стоји на топлом док нарасте.
Поделити на три дела и сваки развити
оклагијом да буде дебљине 1 цм. Премазати
га с мало уља. Фил: Умутити сир и оба

шећера. Додати очишћене и на коцкице
исецкане крушке, а затим и млевене
бадеме. Добро измешати. Филовати тесто,
уролати и стављати штрудле у подмазан
плех. Пеци 45 минута на 180°Ц, односно док
савијаца порумени. Готову савијачу посути
прах шећером.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
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MAGYAR TÜKÖR

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

A nagy háború katonái voltak
A
múlt pénteken a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben bemutatták Csömöre
Zoltán A nagy háború katonái
voltak című kötetét.
Csömöre Zoltán most megjelent könyve az első világháború ideje alatt 1914 és 1918 közötti
időszakban Nagybecskerek területén elhunyt katonákat veszi
számba. A kutatás alapján szeptemberben a római katolikus temető egykori katonai parcelláján
emléktáblát állítottak fel, ahol
az elhunyt katonák neveit vésték fel. A nagybecskereki katonai
temető ezen parcelláját a hatvanas évekig gondozták, ám ami-

„

Száz évnek kellett
eltelnie, hogy valaki
feldolgozza ezt
a témát, és ezzel
az elesetteknek
megadjuk a kellő
tiszteletet

étfőn Kovács Elvirát, a
Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőjét választották meg az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egyik alelnökévé.
Kovács Elvira ezt a tisztséget
egy éven keresztül látja el.

Megkezdődött a
jubiláris találkozó
S

»Csömöre Zoltán és Németh Ferenc
kor a városi temetkezési vállalat
vette át az egyháztól a temetők
kezelését, az egykori katonai sírokat fokozatosan felszámolták.
Egy szélesebb körű projektnek a záró rednezvénye ez a
könyvbemutató, hiszen az említett emléktáblák is ezen projektum keretében kerültek felállításra, a könyv viszont a nevek mellett a katonák elhalálozásának a körülményeit is taglalja. Vagyis egy átfogó képet ad
azokról a személyekről, akik itt
Nagybecskerek területén hunytak el az első világháború alatt.
A kötetet dr. Németh Ferenc
művelődéstörténész méltatta. Németh rámutatott, hogy

a két nyelven megjelent kiadvány igen nagy jelentőséggel
bír, tekintettel, hogy száz évnek kellett eltelnie, hogy valaki feldolgozza ezt a témát, és
ezzel az elesetteknek megadjuk a kellő tiszteletet.
Csömöre Zoltán kifejtette, hogy igen megnehezítette
a munkáját a koronavírus-járvány, amelynek következtében
a levéltárakat bezárták, és igen
nehezen tudott a kellő forrásokhoz jutni. Elmondta, hogy
másfelől igen nagy szerencséje volt, hogy a császári és királyi katonai tartalékkorház halotti anyakönyve a római katolikus plébánián szinte teljes

épségben előkerült, és ennek
a forrásnak az alapján sikerült
a kutatásomat véghezvinni. A
hiányzó adatokat, viszont más
forrásokból sikerült beszerezni.
A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület projektuma Magyarország kormánya és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatta, és a Bethlen Gábor Alap közvetítésével,
illetve a Magyar Nemzeti Tanács
segítségével valósult meg.
Tekintettel, hogy a könyvbemutatót a magyar kultúra napja előestéjén rendezték meg, e
jeles napról Tabacski Edit az
egyesület könyvtárosa készített alkalmi kiállítást.

A nagybecskereki városelnök látogatása
D

»Simo Salapura polgármester és Német László püspök találkozója

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Továbbképzés a Nagybecskereki Egyházmegyében
2
022. január 19-én délelőtt továbbképzést tartottak a püspökségen, amelyet Dr. Német
László SVD püspök vezetett.
Püspök úr a továbbképzés
elején ismertette, hogy miről is
fog szólni majd a jövőben ez a
továbbképzés az egyházmegye

H

TORDAI MŰVELŐDÉSI NAPOK

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

r. Német László Nagybecskereki püspök január 18-án
a püspökség épületében fogadta Dr. Simo Salapura Nagybecskerek város polgármesterét. A
polgármester Aleksandar Vučić
szerbia köztársasági elnök karácsonyi ajándékát adta át a püspök úrnak. A szívélyes beszélgetés keretében különböző nyitott
kérdések is felmerültek, mint pl.
a nagybecskereki katolikus temető sorsa, a nagybecskereki
plébánia államosított javainak
visszaszármaztatása és a püspökségre való bejutás nehézségei a Pupin utcán keresztül. A
polgármester megígérte, hogy
ez ügyekben intézkedni fog.

EURÓPA TANÁCS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉSE
KOVÁCS ELVIRA A
KÖZGYÚLÉS EGYIK
ALELNÖKE

papjai számárá, és egyben felkérte Msgr. Gyuris László pancsovai plébánost-általános helynököt, valamint Ft. Erős Mihály
ürményházi plébánost-délbánáti esperest, hogy a továbbiakban
ők szervezzék és koordinálják a
továbbképzéseket, amelyek havi

szinten lesznek megtartva különböző helyszíneken.
Püspök úr előadása alapjául
a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (A papképzés általános szabályzata) szóló
dokumentum, amelyet a Vatikáni Papi Kongregáció adott ki

2016-ban. Hangsúlyozta, hogy a
dokumentum a papok továbbképzésével kapcsolatban a 80.
ponttól foglalkozik, és ebben a
mai rohanó világban, ahol gyorsan változik minden felelősek
vagyunk a továbbképzésünkért
minden téren.

zombaton Tordán a művelődési otthonban kezdetét
vette a huszadik Tordai Művelődési Napok elnevezésű
rendezvénysorozat.
Az est kiállítás megnyitójával vette kezdetét, ahol az elmúlt húsz év alatt készült fotók egy részét mutatták be. A
tárlator Sutus Áron a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke nyitotta meg.

»Az ünnepi est
Az egybegyűlteket Dobai János, a tordai helyi közösség
elnöke köszöntötte, a rendezvénysorozatot pedig mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg.
A szervezők a következő programmal várják a látogatókat:
JANUÁR 30. 19,00 TÓBAI ME SZÍNJÁTSZÓINAK VENDÉGSZEREPLÉSE
„GANÉDOMB” CÍMŰ TRAGIKOMÉDIÁVAL
FEBRUÁR 5. 19,00 ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ VENDÉGSZEREPLÉSE
„MARADOK MARADNI” CÍMŰ SZÍNDARABBAL
FEBRUÁR 12. 19,00 BÁCSFEKETEHEGYI ME VENDÉGSZEREPLÉSE
„KAKUKK MARCI” CÍMŰ VÍGJÁTÉKKKAL
FEBRUÁR 19. 19,00 SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ VENDÉGSZEREPLÉSE
„SÓGORNŐK” CÍMŰ VíGJÁTÉKKAL
FEBRUÁR 25. 19,00 MAGYAR SZÓ ÉLŐÚJSÁG
FEBRUÁR 27. 19,00 NAGYBECSKEREKI MADÁCH SZÍHÁZ VENDÉGJÁTÉKA
MÁRCIUS 5. 19,00 TISZAALPÁRI EST – TISZAALPÁRI TESTVÉRTELEPÜLÉS
ZENÉS - VIDÁM ESTJE
MÁRCIUS 12. 18,00 KOPJAFA MEGKOSZORÚZÁSA
18,15 SÜTEMÉNYVERSENY
19,00 HÁROM TORDA ÉS AZ ELSZÁRMAZOTTAK KÖZÖS
Művelődési műsora tervezve van ezenkívül „csütörtöki
találkozók” néven, szakelőadások, irodalmi estek, könyvbemutatók, alkalmi és gyermekműsorok
A szervezők fenntartják a programváltozás jogát, amelyről időben értesítenek

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Ökumenikus imahét
L
áttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy
imádjuk őt” (Mt 2,2) – igével
kezdődött vasárnap január
16-án az ökumenikus imahét, amely január 23-ig tart.
Egy héten át imádkoztak
együtt a különböző felekezetű Krisztus-hívők egységért és üldözött testvéreikért. A 2022-es imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak
Tanácsa állította össze. A választott téma kifejezi, hogy
Isten Jézus személyében közölt szeretete egyetemes, vagyis minden
emberhez szól.
A Pápai Missziós Művek (a kato-

likus Egyház legnagyobb
központi segítő szervezete, amely négy ágazatán keresztül: Hitterjesztés Műve,
Szent Péter Apostol Műve,
Szent Gyermekség Műve és
Missziós Unió koordinálja
és támogatja Krisztus egyházának missziós küldetését) is szorgalmazza az ökumenikus imahét megtartását, hiszen a Krisztus-hívők
közös küldetése tanúskodni
az evangéliumról, az örömhírről. A Pápai Missziós
Művek mindenkori
fő célja az evangelizáció legszorosabb értelemben
vett támogatása.
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50
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5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м²,
на улазу у село, посађен са багремом,
погодан за пчеларе. Тел. 064/4256130.
Продајем стан 62 м², 6. спрат,
Војнички трг, није јефтино, вреди
погледати. Тел. 069/721-949.
Продајем плац са виноградом у
Малом Жаму, на улазу у село одлична
локација. Повољно. Тел. 064/228-7558.
Продајем двоспратну кућу Трг
Андрије Лукића 9 Вршац. Два улаза у
зграду, спратови одвојени 2 гараже и
летља кухиња. Тел. 065/994-3394.
На продају спратн кућа у Вршцу
на Гудуричком путу у улици Озренска
5, са комплетном инфраструктуром.
Звати после 16 часова Тел. 066/5030323.
На
продају
викендица
на
Гудуричком путу, површина плаца 587
м² са малим воћњаком. Тел 060/7342609.
На продају плац од 12 ари у
улици Цара Лазара 35 у Вршцу са
комплетном инфраструктуром. Звати
после 16 часова. Тел: 066/503-0323.
Продајем кућу 74 м2 на плацу 354
м2 за комплетно реновирање или
рушење, све комуналије. Првомајска
97. Тел: 064/130-1043.
Хитно на продају приземна
кућа делом реновирана, помоћне
просторије, земљиштљ, воћњак,
башта, врт, Влајковац, Змај Јовина 33.
Тел 060/5050276
На продају мања кућа у Авалској
7 у Вршцу. Тел. 065/8391800 или
061/1068893
На продају спратна кућа на тргу
Андрије Лукића, легализована са свом
инфраструктуром. Тел. 064/6859415 и
064/2805881.
Хитно на продају стан 57м²+
10 м² у центру, стара градња. Тел.
064/2355436
Продајем стан 59 м² на одличној
локацији. Тел. 069/3545058
Продаје се плац у Првомајској
улици (иза психијатрије) вода, струје,
плин. Тел. 065/88349000.
Продајем
плац
13,46
ари,
грађевинска зона „Белуца“ Павлиш
Број

1363

(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812
Викендица (спратна) у Козлуку,
са (радним) базеном, реновирана и
укњижена, струја, вода, канализација,
48.000 €. Тел. 831-134.
Продајем на Брегу 60 ари, потез
„Павлишко брдо“погодно за виноград,
воћњак и пчеларе. Тел. 060/1671519,
060/7401210 и 0603603311.
Испред раскрснице за Велико
Средиште продајем 12 ари, десна
стрна, 100 метара од асвалта, добро
за виноград, воћњак и пчеларе.
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и
0603603311.
Продајем кућу у Јабланци, 9 км од
Вршца, у центру села. Цена повољна.
Тел. 013/830-753
Продајем стан 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.
На продају стан на првом спрату 57
м² у центру, боце за угљен диоксид 2
ком, Кирби усисивач. Тел. 064/2355436

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.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

065/4024342
Издајем мању собу у дворишном
стану са употребом кухиње и купатила,
искључиво ученици првог разреда
средње школе. Тел. 063/8860704.
Мањи локал за издавање у Вршцу
погодан за девојке које шминкају,
раде нокте... Повољно. Може и за
одлагање некварљиве
робе. Тел
069/2119565.

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

2064.
Вршим услужно култивирање
башта и одвожење биљних остатака.
Тел. 060/080-6872 и 013/806-872.
Вршим услуге педикира (сређивање
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388
Продајем или мењам за огревно
дрво, дрвене прозоре, балокнце са
дуплим стаклом и жалузинама. Тел.
063/8111948
Једнобразни плуг, Хонда култиватор,
прскалица, цистерна, фреза, кавез за
пилиће носиље, хранилицу за свиње,
циркулар, моторну тестеру, вагу и
мотор Т12. Тел. 063/7061638
Продајем ловачку пушку“ Hamerles
SVHL merkel „ специал калибар 16мм
и ловачки карабин Ремингтон магнум
калибар 7мм. Тел. 064/3855729
Продајем мотокултиватор 506

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
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 ЦЗ 99 , корито за
клање и тучани казан. Тел. 063/308-331.
Радим послове везане за дрва,
шут, ризлу и избацивање непотребних
ствари. Тел. 064/412-4994.
На продају
лежећи масажер,
масажер за каротиде, космодиск и
кухињски сто за 6 особа. Тел. 061/6806244.
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-

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
(ш64,5хв190хд25цм.) Тел. 064/362-3640.
Продајем фрижидер од 150 литара
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
„Горење“ у одличном стању. Тел.
061/307-1085
Продајем четворокрилни прозор
2,40х1,60 са ролетнама у одличном
стању. Тел. 065/8340611
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

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

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.

од грожђа „Хамбурга“. Тел. 064/1818917.
Продајем очуван трокрилни орман
(шифоњер). Повољно. Тел. 064/1818917.
Продајем конац за хеклање
„Љиљан“ драп бр.40,50 и70 и бели бр.
70.Тел. 063/8012554
На продају лловачки карабин
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. Тел.
064/3855729.
Дајем часове енглеског основцима,
вршим услугу уноса текста, коректуре,
лектуре, прелома, дизајна, штампа свих

Припрема математике за пријемни
на факултет. Тел. 013/2839461
Купујем Сингер машину за шивење
испаравну. Тел. 063/482418 и 013/861419.
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

У петак, 11. фебруара навршава се тужних 12 година од како нема наше драге и вољене
супруге, мајке и баке

потребни пиштољи у калибру 9мм. Тел.
064/1170705
Два кауча, тросед, витрина,
судопера и горњи део, тв, грејалице
на струју, тепихе различитих величина,
машине Багат и Сингер, бојлер плински.
Тел. 830-753
Продајем тамно браон зимске
кожне чизме високе бр 39 бр. Са
крзном изнутра 2.500 д, кратке црне
чизме са крзном 39 бр 2.000 д, антилоп
кожа зимске чизме 39 бр. Бела кафа,
1.500 дин. кратку до колена крзнену
бунду тамно браон 42-44, 40 €. Тел.
064/1319128
На продају 12 кошница ЛР-празне.
Тел. 064/3511952
Продајем патике нове 39 број црно
са малим апликацијама нове 1.500 дин,
и црне скроз 39 број 1.000 дин и бунду
од вештачког крзна црна дуга 42-44
број , нова, 2.000 дин. Тел. 064/1319128
Повољно продајем комбииновани
фрижидер Беко, 310л. (још у гаранцији).
Тел. 062/255119.
Продајем на велико 5 литара и више
одличну ракију од шљиве, кајсије,
крушку и грожђа. Тел. 065/2579100
Продајем машину за веш, храстову
витрину, сто и столице, кухињу од два
метра и 70 цм, телевизор са сточићем и
патуљасте зечеве. Тел. 060/0114958.
Продајем писаћи сто и тренажер
за ноге цена 4.000 по комаду. Тел.
064/9174777
Подајем велику празну гробницу
са 6 места без споменика на
Православном гробљу уз Павлишки пут
, пренос власништва тестаментом . Тел.
066/8076207.
Продајем стаклени сто са четири
столице и електрични шпорет Горење
са 4 рингле, очуван. Тел. 063/1121270
На продају термоакомулациона
пећ 6кw са оргиналним колицима и
тајмером у комплету. Тел. 064/6620457
Продајем два кауча, тросед, 2
јоргана вунена, 2 бицикла, 2 колица за
вучу, ћилим, кожне јакне 0132832336
Продајем
нов
некоришћен
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер
искључиво лицима са дозволом, врло

повољно. Тел. 0644222700
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.
013/831-419 и 064/3892738
Продајем плинску пећ „Алфа“
исправна.
Тел.
013/861-419
и
064/3892738
Продајем двосед, тросед, угаону
гарнитуру за седење, фотеље и табуре
све од еко коже, погодно за кафиће и
пословне просторије, мало коришћено.
Тел. 063/8860704.
Продајем
две
тракторске
приколице „Кикинда“ једна киперка.
Тел. 065/2579100.
Продајем
Томос
аутоматик
регистрован до јуна. Тел 061/2660848.
Продајем шиваћу машину PFAFF
230 ендларица, исправна, кабинет
(8000дин) електромотор за круњач
исправан (6000 дин). Тел. 062/310-915
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.
На продају кожна јакна (тања) скоро
нова, апарат за воду (греје и лади), радне
ципеле бр 41, радне панталоне и радну
јакну наранџасту. Тел. 064/1432911
Једнодевни товни пилићи „чили
вили“ једнодневни гушћићи, младе
коке носиље од годину старости. Тел.
064/4256130

У СЕЋАЊУ

ОБРАД МИЛОСАВЉЕВИЋ - ТОЛЕ
АУРОРА ЖИВАНОВИЋ - ЛОЛА
Време пролази, сећање на Тебе живи. Твој лик чувамо у срцима и мислима.
Супруг Аца, ћерка Адријана и син Адријан са породицама.

(1946 - 2021.)

Дана, 9. фебруара, навршава се тужна година како си нас прерано напустио. Остали су
неизбрисива туга и бол у нашим срцима.
Твоји: Супруга Драгица, синови Љубиша и Предраг, снаје Наташа и Милица, унука Тијана
и унуци Војин, Матеја и Вукан.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ СВЕТСКИ БЕСТСЕЛЕР БРОЈ ЈЕДАН

„ИЗЛАЗ“
БЕЛИНДЕ БАУЕР
Из
пера
бестселер
ауторке
Белинде Бауер, која помера границе
криминалистичке прозе, стигао је роман
Излаз. Препун заплета и мистерије,
Излаз је прави избор за оне који воле
најквалитетнију прозу из жанра трилера
и крими романа.
Када је Феликс Пинк дошао у кућу у
Блек Лејну, није ни слутио да ће се његов
досадни, троми живот преокренути
наглавачке. Он је ту из милосрђа, да
прави друштво смртно болесном човеку
до последњег даха, да не буде сам кад
умре.
Међутим, петнаест минута касније,
Феликс је у бекству, након што је
направио највећу грешку у свом животу.
Нема представу како је дошло до тога,
али решен је да открије шта је пошло по
злу. И ко је за то одговоран.
Роман Излаз Белинде Бауер, једне
од најоригиналнијих ауторки крими
романа, доступан је на сајту vulkani.rs и у
свим Вулкан књижарама широм земље.
„Узбудљива и фасцинантна прича о
животу и смрти, права посластица за
љубитеље трилера.“ – Гуардиан

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 „Излаз“,
које ће припасти читаоцима
који најбрже пошаљу имејл на
адресу citajmokulu@gmail.com. У
прошлом броју поклањали смо
књигу „Ултраучење“, освојиле
су је Сања Ђурђевић и Ерика
Цицка. 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 9 БРОЈ 89,
28. ФЕБРУАР 1983.

ПРИПРЕМАЈУ ПРОГРАМ
АКАДЕМИЈЕ ПОВОДОМ 8. МАРТА
Без обзира на ширу неусаглашеност програма и
„рововску“ одбрану својих културних институција,
нема деобе у мишљењу да је женски хор МЗ “Паја
Јовановић“ , као окосница културног Културноуметничкког друштва, прави пример плодног
аматерског рада. У том погледу заслуга припада
свим чланицама хора (има их 33), али изнад свега

диригенту Јелисавети Леградић (на слици десно).
Радећи без икаквог хонорара, чистим ентузијазмом,
она плени енергијом, створивши хор који има
значајно место у културном животу Вршца. Овај
хор, заједно са рецитаторима и музичарима КУД-а
МЗ „Паја Јовановић“, припрема програм академије
поводом Дана жена. Академија ће бити одржана у
позоришту „Стерија“ 7. марта у 18. часова.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 9 БРОЈ 89,
28. ФЕБРУАР 1983.

ПРЕДСТАВА ЛЕПШЕГ ДЕЛА
АНСАМБЛА
Прексиноћ је у „Стерији“ одржана нова премијера.
Реч је о музичкој комедији Жана Ануја „Женски
оркестар“ у режији Ђуре Удицког, с музиком
Бојана Адамича, костимима Зорице Давидовић, у
сценографији Живојина Марковића. Улоге тумаче:
Љиљана Љубичић, Љуба Куликова, Валентина
Станисављев, Вера Хрћан, Вера Николић, Бојана
Удицки, Наступају и два глумца Милић Јовановић и
Влада Никић.
- Радња овог занимљивох музичког комада
догађа се напосредно након последњег рата у једној

бањској пивници с именом „Глобус“ – објашњава
редитељ Удицки. – У атмосфери свежих ратних
сећања откривају се чудне животне судбине жена из
оркестра. Представљајући свет у малом, тај музички
састав постаје средиште трагикомичних збивања...

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (22)

1494 -1927.
Превео Александар Бобик
Производња вина је већ
1777. године износила 26.626
ведра. Тада се на свако ведро
плаћао десетак од 9 крајцара,
што значи да је цена вина
износила поведру 1 форинту
и 30 крајцара.рачунајући
форинту по 60 крајцара.
Лозом је 1783. године било
засађено 3.027 1/2 јутра.
Крајем 1787. године, када је
због ратних припрема у Вршцу
била сконцентрисана војска,
цена вина у гостионицама се
кретала од 7 до 8 крајцера по
“холби” (1 мађхалба -0,8484
литра).
Око 1795. године Вршац је
имао под виноградима 3.373
јутра са просечним приносом
од 80.000 доњеаустријских
ведара (1 аустр. ведро - 0,5659
хл.), а цена се те године
кретала од 1 форинте и 30
крајцара до 2 форинте и 15
крајцара.
Једна олуја је 12. јула 1816.
године уништила, сем 80
јутара, род целог виногорја
од 4.021 јутра, што је имало
дуготрајан негативан утицај
на виноградарство.
Када су 1818. године
вршачке занатлије добиле
еснафске
привилегије,
бачвари су се удружили
у посебан еснаф, тако је
велики тада био је њихов
број. Њихов уметнички
израђен
“мајсторски
сандук”, иначе ремек-дело
двојице столара, може се
данас видети у Градском
музеју.
Године
1828.
на
иницијативу
тадашњег
свештеника и предстојника
катедрале Марсела пл.
Данијела, у долини Физеш,
подигнута је капела посвећена
Св.
Урбану,
заштитнику
виноградарства, и од тада
тамо се сваке године 25. маја
приређује литија.
Око 1830. године могао је
знаменити вински статистичар

Франц Шамс установити да је
у тадашњој Угарској највећа
производња била у Вршцу, јер
је овде једно јутро давало 4050 ведра. Шамс је проценио
тадашњу производњу регије
на 300.000 ведра, од којих је
на сам Вршац отпало 200.000,
произведених на 4.500 јутара.
Споредни производи били
су: кувана маста, кобасице
које се једу уз масту, слачица,
(сумпорисано) шарено вино и
вермут, све најбољег квалитета
и на далеко познато.
У пролеће 1830. године
у Вршцу су се појавили
виноградарски
савијачи
(гусенице), које су у брдима
1832.
године
уништили
трећину приноса, а и чокотима
причинили значајну штету. Ову

штеточину је тек идуће године
киша истребила.
У оно време вршачко
вино продавано је у разне
крајеве Тамишке жупаније,
у Темишвару и Винги, а и
у Ердељу и Панчеву, као и
у Торонталској жупанији.

Вршчани су обављали и
уносну трговину слачицом
(сенфом), углавном са Бечом
и Пештом. По отварању
паробродског собраћаја на
Дунаву 1832. године, вино се у
Новој Паланци укрцало за Беч
и Пешту и коначно за Праг.
Дана 10. фебруара 1857.
године у гостионици „Код
два кључа“ одржана је прва
изложба вина у Вршцу. У
ту сврху произвођачи су
изложили експонате црног
вина у бутељкама и белог
вина и шилера одлежаног у
подрумима. Том приликом,
након дегустације, од сваке
три сорте стручњаци су
прогласили први, други и
трећи
најбољи
експонат
а
њихови
произвођачи
именовани су и проглашени
у присуству предстојника
среза,
градоначелника
и других проминентних
личности из града, позваних
као гости. Те исте године
вршачко вино је освојило и
прво признање на страни.
То је била једна сребрна
медаља
на
Изложби
пољопривреде и шумарства
у Бечу.
У Вршцу је те исте године
лагеровано 300.000 ведара
вина, а од слатких сорти
било је 2.000 ведра црног
и 15.000 ведра шилера.
Вршачко црно вино, које се
служило уз печење, било
је веома цењено. Тада се
већ признало да је Вршац
највеће произвођачко место
вина у бившој аустроугарској
монархији.
Уз то долази и производња
комовице. Године 1853.
избројано је 533 казана за
печење ракије са приближно
годишњом производњом од
10.000 ведара.
Дана 15. септембра 1875.
године овде је отпочео
са радом уред за мере
(баждарница).

ВРШАЧКА КУЛА
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ИНТЕРНЕТ ВРЕБА ДЕЦУ, НА
РОДИТЕЉИМА ВЕЛИКА ОДГОВОРНОСТ
Виртуелни свет новим и младим
генерацијама близак је и то од раног
детињства или, самим доласком на
овај свет. Деца врло рано почињу
да користе рачунаре, самим тим и
Интернет јер рођени су у том времену
када се једним кликом долази до
низа нових информација и њихова
радозналост бива како пробуђена
тако и задовољена. То никако не значи
да су све информације путем разних
истраживачких мрежа и проверене
и тачне, али су брзе и доступне. То и
јесте замка за младе јер и контакти
са непознатим особама су лако
остварљиви а непријатности приликом
успостављања контакта су потпуно
одсутне, посебно код деце.
Време пандемије омогућило, боље речено
условило је да Интернет уђе у сваки дом и да
постане свакодневица рада, учења и живота
сваког појединца у породици. Одрасли
можда и умеју да се заштите и буду опрезни
током коришћења Интернета и друштвених
мрежа, међутим деца су, пре свега радознала
и авантуристички расположена, те су после
испуњавања обавеза према школи која је
последње две године углавном спроведена као
онлајн настава, задржавају на рачунарима и
користе све могућности тог виртуелног света.
Друштвене мреже су годинама најпопуларнији
начин забаве и дружења, размене мишљења,
окупљања и ширења, колико добрих и
позитивних мишљења, толико и заблуда,
мржње и опсена које на младе директно утичу,
јер они имају мањак искуства и не критички
се односе према пласираним информацијама
које и имају за циљ да их “заведу” у погрешном
правцу. Таквим начином размишљања лакше
је Интернет предатору да манипулише дечјим
одлукама и да их усмeрава ка остварењу својих
циљева јер млади буду заведени и пре свега
обманути. Родитељи врло често касно примете
да су им деца изманипулисана а стручњаци кажу
да је јако битно да управо они, први и нужно
морају да разговарају са својом децом и на тај
начин буду основна заштитна баријера која ће
препознати виртуелног предатора. Уколико

осећају да не могу сами деци да помогну постоје
званичне инстанце у нашој држави којима
би требало да се обрате како би своју децу
заштитили.
Зато надлежни који се баве савременим
технологијама сматрају да насиље на Интернету

треба одмах пријавити, јер како поручују,
кључ превенције је отворен разговор деце и
родитеља.
Како бисмо себи и својој деци пружили
безбедно дигитално искуство и спречили
сајбер злостављање, о њему морамо отворено
разговарати одмах када га уочимо, и то са
онима на које смо највише упућени: родитељи
и наставници с децом, а деца са својим
најближима и вршњацима. Важно је и на време
потражити помоћ стручњака и институција,
заједничка је порука Националног контакт
- центра за безбедност деце на Интернету и
програма Нова писменост који је промовисан
средином децембра прошле године.
Више од петине грађана (22 посто) не зна на

који начин би се заштитили од злостављања на
Интернету, а ове године је 37 посто испитаника
доживело непријатност у онлајн простору,
за четири процентна поена више него 2020.
Преко 44 посто млађих од 25 година имало је
непријатности у комуникацији путем интернета,

налази су ЦеСИД-овог истраживања дигиталне
писмености за програм Нова писменост,
који партнерски воде Америчка агенција за
међународни развој (УСАИД) и организација
Пропулсион.
– Интернет и друштвене мреже за свакога
у Србији морају бити пре свега безбедан
простор. Дигитална писменост, стално учење
и превенција кључне су вештине за нас и нашу
децу. Кроз националну Стратегију развоја
дигиталних вештина, платформу “Паметно
и безбедно”, Владин пројекат “Дигитална
експедиција” и друге активности, Министарство
ради на јачању дигиталне писмености деце и
одраслих, што је услов за дигиталну безбедност,
али и за просперитет нашег друштва - навела је

УЗБУНА
Сваки случај угрожавања безбедности
деце и младих на Интернету и
друштвеним мрежама треба обавезно
пријавити
Националном
контактцентру за безбедност деце на интернету
на број 19833 или путем платформе
паметноибезбедно.гов. рс чим се
догоди, а ако поруке садрже претње
насиљем,
ухођење,
напастовање,
дечју порнографију и сл., потребно је,
поред Центра, неодложно обавестити и
полицију.
Татјана Матић, министарка трговине, туризма и
телекомуникација током.
Едукатори Националног контакт-центра на
броју 19833 и у разговорима уживо са децом,
родитељима и наставницима имају задатак да
осветле дигиталне технологије као саставни део
живота које пружају могућност за напредовање,
образовање, бржу комуникацију, истраживање,
забаву.
Према речима Емине Бековић из овог
Центра, те технологије са собом носе и многе
ризике и злоупотребе, па је дигитална писменост
неопходна вештина за сналажење у 21. веку.
– Институције, грађани, невладин сектор,
новинари и уосталом сви ми који смо
онлајн, морамо свакодневно заједнички да
унапређујемо дигиталну писменост. Без обзира
на то јесмо ли стални или повремени корисници
Интернета, медијске куће, инфлуенсери,
креатори садржаја, деца, родитељи, бизнис
или државна управа, сви смо медији. Уз ту
улогу долази обавеза одговорног деловања у
онлајн свету, па пре него што поставимо било
који садржај на некој од мрежа, размислимо
још једном да ли тиме некога угрожавамо,
вређамо или застрашујемо - истакао је директор
програма Нова писменост Дарко Соковић и
додао да свако има право на сигурно онлајн и
офлајн окружење.

Марија Магдалена Идеи Трифуновић
НС репортер

СПЕКТАКУЛАРАН ПРОГРАМ ПРЕДСТАВЉАЊА СРПСКЕ
МОДЕ НА СВЕТСКОЈ ИЗЛОЖБИ ЕКСПО 2020 ДУБАИ

Уговор између “Serbia Fashion
Week” и
“Fort Fashion Council”,
захваљујући којем ће домаћи
дизајнери имати прилику да се
представе и у Дубаију на новој
платформи “Serbia Fashion Week
Middle East”, потписан је на Светској
изложби Eкспo 2020 Дубаи! Осим
потписаног уговора, значајног за
Србију и нарочито Нови Сад, бројни
модни дизајнери и модни брендови
из наше земље представили су се на
овој важној изложби спектакуларним
програмом, у организацији бренда
“Serbia Fashion Week”, а у сарадњи
са
националном
платформом
Србија ствара / Serbia creates Владе
Републике Србије и Сектором за
предузетништво Привредне коморе
Србије.
Оно што би челници SFW истакли,
поводом потписивања овог уговора,
јесте чињеница да ће од сада сваког
пролећа и јесени, осим у Новом
Саду, домаћи и страни дизајнери
имати прилику да представе своју
креативност и у Дубаију, на новој
платформи “Serbia Fashon Week Middle
East“, такође два пута годишње.
- Ово је наша прва франшиза,
чиме наша национална Недеља моде
потврђује да је за мање од 10 година
од оснивања постала значајан бренд
у интернационалним оквирима.

Поносна сам на ту чињеницу,
као и на све српске дизајнере
који већ годинама под окриљем
“Serbia Fashon Week Middle East” на
најбољи начин представљају српску
моду и креативност широм света,
изјавила је председница Светлана
Хорват, наглашавајући да ће овај

уговор и нова платформа домаћим
дизајнерима омогућити освајање
тржишта Блиског истока и Азије.
Свечани програм отворен је
модном ревијом српске дизајнерке
Сузане Перић, која се публици
приказала
ретроспективом
20
изабраних хаљина, које презентују
пресек њене дводеценијске каријере.

Програм је настављен ревијом
“Alme Couture” - дизајнерке Наде
Николић Кречковић, на којој је
публика имала прилику да види
јединствене елегантне хаљине,
оплемењене ручним радом у виду
веза и апликација израђених од
кристала, а потом је уследила ревија
“ТМВ компаније”, која је изложила
невероватну колекцију дечје одеће.
Ово је уједно био и најемотивнији
тренутак програма, а мали манекени и
манекенке су, шетајући модном пистом
попут професионалних светских
супермодела, измамили овације
публике. Нови обрт и динамику у
програму унела је дизајнерка Милица
Тричковић која се представила
авангардном,
маштовитом,
“mainstreem” колекцијом, коју су
представници медија и посетиоци
испратили са видним одушевљењем.
Одмах затим уследила је и ревија
накита новосадског бренда “Монои”,

а част да затвори програм имала је
дизајнерка Јелена Малешевић, која је
промовисала колекцију инспирисану
Винчанском културом, што је уједно
и инспирација читавог наступа и
Павиљона Србије на Expo 2020 Дубаи.
Баш ова ревија на најбољи начин
је показала да мода може да буде и
уметност. И треба да буде уметност.
Међу угледним гостима, који

су из првих редова пратиле модне
ревије, нашле су се познате личности
из УАЕ представници краљевских
породица шеик Мухамед Ашалан и
шеик Кхалид Алшареф, бизнисмени и
инвеститори из Дубаија, власник “Bu
Abdu - llah Group”, једне од највећих
мултинационалних
компанија
из Дубаија, др Бу Абдулах, модна
уредница “Marie Claire Arabia” Џесика
Бони, интернационална музичка
звезда пореклом из Ирана, Лејла
Кардан, али и високе званице из Србије
- министарка за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Дарија
Кисић Тепавчевић, председник
Привредне коморе Војводине Бошко
Вучуревић, покрајински секретар за
привреду и туризам Владе Војводине
Ненад Иванишевић, као и шефица
кабинета председника Покрајинске
владе Војводине, Татјана Ђукановић.
Овај јединствени модни спектакл
у организацији “Serbia Fashion Week”
пратило је више од 50 представника
домаћих и страних медија. Светска
изложба Expo 2020 Дубаи, одржава се
од 1. октобра 2021. до 31. марта 2022,
а тема наступа Републике Србије је
“Србија ствара идеје – Инспирисани
прошлошћу, обликујемо будућност“.
Никеа Вучетић
НС репортер
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КОШАРКА
НАСТАВАК ТАКМИЧЕЊА У КЛС

ЛЕСКОВЧАНИ ФАВОРИТИ, ВРШЧАНИ КОНАЧНО КОМПЛЕТНИ
У међувремену Вршац је појачао играчки кадар
доласком Бојана Нешића, некадашњег кадтеског
репрезентативца Србије који игра на позицији
Фото: М. Живковић

Епидемиолошка ситуација у Србији сасвим је
пореметила распоред такмичења у Кошаркашкој лиги
Србије тако да поједине екипе имају чак четири заосталих
утакмица у односу на ривале. Међу њима је и Вршац,
који је већ четиринедеље без такмичарских активности,
разлози су позитивни тестови на коронавирус Жиге
Јурчека и Милоша Димића. О томе како су у новонасталој
ситуацији радили кошаркаши Вршца, ко је у међувремену
појачао играчки кадар и како се екипа спрема за два
везана гостовања у Лесковцу и Београду, говорио је шеф
стручног штаба Владимир Ђокић.
- Налазимо се у чудном систему рада и све је под знаком
питања. Последњу утакмицу одиграли смо 8. јануара, а
наредних месец дана сваке недеље припремали смо се за
утакмицу које није било. Да смо то унапред знали сигурно
је да би другачије организовали тренажни процес.
Свакао нисмо изузетак по том питању, и остале екипе у
лиги имају сличне проблеме. Позитиван на коронавирус
био је Словенац Јурчек, седам дана после њега и Димић,
касније су још тројица играча имала исте симптоме као
њих двојица, али је њихов тест био негативан. Играчи који
су били здрави радили су у уобичајеном ритму два пута
дневно, у међувремену екипи су се прикључили Јурчек,
Димић и Лука Јовановић који је прележао блажи облик
упале плућа, рекао је тренер Вршчана.

Дуга пауза не спутава оптимизам: Владимир Ђокић,
тренер Вршца

плејмејкера.
- У питању је играч рођен 1998. године, некадашњи
члан кадетске репрезентације Србије која је на Европском
првенству у Летонији 2014. године освојила шесто место.
Био је носилац игре те генерације коју сам предводио као
селектор, касније је интернационално искуство стицао у
Шпанији, али је уследио застој у његовом развоју и за њега
се касније мало чуло. Познајем одлично његове играчке и
људске квалитете и због тога ћемо заједно покушати да га
вратимо на кошаркашку мапу, пре свега Србије и надамо
се да ће нам помоћи у остварењу зацртаних циљева у овој
сезони, рекао је Ђокић.
У суботу Вршчани гостују у Лесковцу екипи Здравља.
Каква су очекивања?
- Здравље има такмичарски континуитет, нису имали
одложених мечева и то их ставља у улогу фаворита на
тој утакмици. Међутим, оптимиста сам, мислим да ћемо
изгледати добро, што је најважније бићемо комплетни.
Након тога следи нам ритам среда – субота. Гостујемо
Слодесу у Београду у среду, у суботу би у Миленијуму
требало да дочекамо Младост из Земуна, међутим могуће
је да ће бити одлагања и тог меча јер је на програму
„прозор“ АБА 2 лиге, закључује Ђокић.
Б.Ј.

ЖЕНСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ ПРИПРЕМА СЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА НАРЕДНО СВЕТСКО ПРВЕНСТВО

СЕЛЕКТОРКА МАЉКОВИЋ ЗАДОВОЉНА
РАДОМ МЛАЂИХ КОШАРКАШИЦА

Репрезентација Србије после седмодневног рада
млађе групе у дворани Визура, наставља припреме у
“Хали спортова Ранко Жеравица”. Србија се припрема
за квалификациони турнир за Светско првенство који
се игра у Београду од 10. до 13. фебруара 2022, а као
и обично, селекторка нашег тима Марина Маљковић
искористила је ову акцију како би додатно радила са
најперспективнијим младим играчицама из домаће
лиге. Међу њима су и две првотимке Вршца, Марина
Стојић и Тина Селаковић.
– Веома сам задовољна приступом који су приказале
све младе кошаркашице. Вредно су радиле претходних
седам дана и одлучила сам да их наградим тако што
ће све наставити рад и у дворани Ранко Жеравица,
заједно са старијим кошаркашицама које ће нам се
прикључивати у наредним данима. Већ традиционално,
свако окупљање сениорског тима желим да искористим
тако што ћу групи кошаркашица из домаће лиге пружити
прилику да тренирају на високом нивоу и да се упознају
са системом рада који спроводим у репрезентацији. Оно

што је за мене такође веома битно, ова група је показала
да поред кошаркашког талента поседује и велику радну
енергију, као и огромну жељу да напредују – истакла је
селекторка Марина Маљковић.
Припреме у новобеоградској “Хали спортова Ранко

Жеравица” настављају Софија Олић, Маша Јанковић,
Тина Селаковић, Олга Степановић, Тамара Чорто,
Марта Јовановић, Јована Боричић, Невена Росић,
Наташа Бучевац, Александра Пуношевац, Марта
Митровић, Марина Стојић, Надија Смаилбеговић и
Kристина Топузовић, а у наредних неколико дана,
раду репрезентације прикључиће се Тина Kрајишник,
Невена Јовановић, Саша Чађо, Драгана Станковић,
Ивон Андерсон, Ивана Kатанић, Сања Мандић, Мина
Ђорђевић, Kатарина Зец, Ивана Раца, Маја Шкорић,
Јована Ногић, Теодора Турудић и Александра
Црвендакић.
Српске репрезентативке настављају рад у “Хали
спортова Ранко Жеравица”, где ће се и играти наредне
седмице квалификациони турнир за овогодишње
Светско првенство у Аустралији. Наш тим ће за ривалке
у групи имати кошаркашице Kореје, Аустралије и Бразила,
а пласман на Мундобаскет из групе ће, уз домаћина
Аустралију, обезбедити још две првопласиране екипе.

ФУДБАЛ
ВРШЧАНИ ПОЧЕЛИ СА ИГРАЊЕМ ПРИПРЕМНИХ МЕЧЕВА

ДОБРА ЕНЕРГИЈА НА СТАРТУ

Фудбалери ОФК Вршца започели су
трећу недељу припремног периода и до
сада одиграли две припремне утакмице.
Тренер Ненад Мијаиловић истиче да за сада
све иде по плану, задовољан је залагањем
екипе како на тренинзима тако и на прве
две припремне утакмице.
- Сви се надамо да ће нас пре свега

мимоићи повреде. За сада немамо
заражених коронавирусом, надамо се да
их неће ни бити, момци добро раде, добро
подносе напоре, комплетирали смо тим,
тврдим да имамо квалитет што смо својим
резултатима до сада и доказали, рекао је
шеф струке Вршчана.
ОФК Вршац је у прве две припремне
утакмице остварио две убедљиве победе,
најпре у Панчеву против Банатског
Карловца (8:1), потом у Влајковцу против
Јединства (6:1).
- Одмерили смо снаге са ривалима из
нижег ранга такмичења који су у раној фази
припрема, имају много мање тренинга од
нас. Утакмице су нам много значиле јер смо
ушли у добар ритам пред јаче мечеве који
нам следе. Већу минутажу добили су млађи
играчи, сви су у потпуности оправдали
поверење. У суботу се састајемо са лидером
Војвођанске лиге Јединством из Банатског
Карађорђева, потом следе три утакмице

против озбиљних српсколигаша, касније
две против друголигаша, генерална проба
биће финале Купа јужног Баната против
панчевачког Динама.
Какве су амбиције екипе у Купу?
- ОФК Вршац већ пет година не успева
да освоји Куп јужног Баната. Ове сезоне
имамо победничке амбиције у Купу,
желимо да коначно освојимо трофеј и да

наредне сезоне видимо колико можемо
у најмасовнијем такмичењу. Ипак, до
утакмице Купа има доста времена, пре свега
желимо да припреме за старт пролећног
дела спроведемо до најситнијег детаља и
да потпуно спремни уђемо у пролећни део
првенства, закључио је шеф струке јесењег
шампиона Српске лиге Војводина.
Б.Ј.

ЏУДО

550 УЧЕСНИКА НА ТРОФЕЈУ
ВРШЦА
У Вршцу је протекло викенда одржан 12. Међународни џудо турнир “Трофеј
Вршца 2022”. на коме је учествовало је 550 такмичара из 62 клубова из 8 земаља.
Џудо клуб Локомотива имао је 14 такмичара који су освојили освојили 6 медаља.
Јелена и Марија, Танацков освојиле су златне емедаље, Тара Ђекић и Јован
Деспотовић сребрне а Огњен Бојовић и Ања Мартон бронзане медаље.
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СПОРТ

90 ГОДИНА СВЕТЛЕ СПОРТСКЕ
ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО ЈУБИЛЕЈ

ТРАДИЦИЈЕ
Историја вршачке одбојке почиње августа
1930. године када је Невена Нена Богдановић у
Соколско друштво донела прву лопту и када су
у дворишту Порте, иза Соколане, одигране прве
одбојкашке утакмице. Већ септембра следеће
године, на Жупанијском првенству соколских
друштава у одбојци које је оджано у Бечкереку
(данашњем Зрењанину), вршачке соколице
освојиле су прво место, исти успех поновиле на
наредна два такмичења, и велики шампионски
пехар добиле у трајно власништво.
„Када је једна од играчица из шампионске
генерације, Јулијана Петровић, одлазила из
Вршца у Сегедин, где се удала и наставила да
живи, њене другарице и саиграчице за успомену
су јој поклониле шампионски пехар. Пролазиле
су године, прохујао је и Други светски рат, на
предратну одбојку спустио се вео заборава, а на
старе вредности нико није мислио. Све до априла
1980. године када је породица Стаменковић
из Београда писмом обавестила представнике
Одбојкашког клуба „Младост“ из Вршца да је

кадеткиње припремају да заузму своје место у
сениорском тиму, најмлађе играчице такмиче се
у Пионирској лиги Војводине. Предводнице те
генерације су Сара Момиров, Катарина Николић
и Лана Михајловић, које су недавно боравиле и
на Кампу одбојкашког савеза Србије на коме се
окупљају најталентованије играчице наше земље.

госпођа Јулијана Петровић из Сегедина послала
шампионски пехар из 1931. године. Тај пехар, уз
још 129 освојених на разним такмичењима, и данас
краси витрине клуба“ .
Овако је у монографији Одбојкашког клуба
„Вршац“ издате поводом обележавања 80 година
постојања клуба писао Димитрије Мита Радак,
легендарни секретар клуба. Десет година касније
Одбојкашки клуб Вршац, настављајући да баштини
светлу спортску историју града, прославио је
деветесетогодишњицу постојања.
Данас је Женски одбојкашки клуб Вршац члан
Друге војвођанске лиге југ. У њему, под вођством
тренера Михајла Пецикозе, тренира 70 девојчица
свих узраста. Управу клуба предводи председник
Богица Вучковић, а играчке легенде, Жаклина
Радочај и Гордана Мајсторовић, помажу како у
играчком формирању младих одбојкашица тако
и у раду управе. Вршчанке су после првог дела
првенства на првом месту без изгубљеног сета
и на путу су повратка у Другу лигу Србије. Док се

ЖОК Вршац 2022. године: стоје, Жаклина Радочај,
секретар клуба, Михајло Пецикоза, тренер, Сара
Момиров, Исидора Јовановић, Ирена Миленковић,
Јована Радмиловић, Милица Вујовић, Јелена
Јакшић, Катарина Николић, Гордана Мајсторовић,
члан УО, Богица Вучковић, председник.
Седе: Ивана Ивановић, Дуња Чејић, Миљана
Дудић, Ана Нишевић, Ања Попов, Јана Јовичин.
У историји клуба вршачке одбојкашице су
прволигашице први пут биле 1971. године, када
су се под именом некадашње вршачке фабрике
трикотаже „Злата“ , као првакиње Војводине

на републичким квалификацијама у Осијеку ,
пласирале у елитни ранг некадашње СФРЈ. По други
пут то је клубу пошло за руком у сезони 1975/76,
под именом Младост, поново кроз квалификације,
и поново у Осијеку, а трећи пут то су успеле 1992.
године, под именом Вршац, као првакиње Друге
савезне лиге. Творац све три генерације био је

човек чије је је име синоним за вршачку одбојку
Аурелијан Лука.
ЖОК Вршац 1984. године: Горњи ред, Ољача,
Радак, Лука, Миленковић, Бошковић.
Доњи ред: Одаџић, Раденковић, Кутрички,
Попов, Инајетовић.
Први и једини пут одбојкашице Вршца играле су
званични меч на међународној сцени 1995. године
у Купу победника купова против португалске екипе
Костело ди Мајо. Након тога, због неисплаћених
дугова, Одбојкашки савез Србије искључио је
Вршац из такмичења, али је упорним радом поново
стасала прволигашка генерација. 2003. године, опет
под вођством Аурелијана Луке, Вршац се пласирао
у Суперлигу.
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