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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

Дан Народног позоришта „Стерија“ у Вршцу синоћ је 
обележен премијером представе Душана Ковачевића 
„Лари Томпсон, трагедија једне младости“ у режији 
Душана Петровића. Ово је иначе друго постављање 
драме на сценама у Србији, након култне представе 
Звездара театра, када је представа имала своју 
праизведбу у режији писца. Публика је громогласним 
аплаузом наградила глумце представе Милоша 
Ђуровића и Тамару Тамчи Тоскић, који су тумачили улоге 
које су у култној представи играли Милена Дравић и 
Бора Тодоровић. Ову трагикомичну причу о збивањима 
иза сцене, непријатностима које настају када главни 
глумац не дође на представу, као и о унутрашњим 
дилемама глумаца и њиховом меланхоличном погледу 
на свет, али и неразумевању од стране најближих, 
представили су и остали глумци позоришта „Стерија“ 
Предраг Грујић, Иван Ђорђевић, Дојна Петровић, Срђан 
Радивојевић, Вања Радошевић, Младен Вуковић, Соња 
Радосављевић, Моника Болдовина и Срђан Марин.

Након премијере, Даријан Михајловић, редитељ 
и председник жирија за доделу годишњих награда, 
које је Народно позориште „Стерија“ установило од 
ове године, доделио је награде за најбољег глумца/

глумицу на сцени на српском језику Милошу Ђуровићу 
за улоге у представама „Фалстаф – веселе жене 
виндзорске“ Виљема Шекспира у режији Даријана 
Михајловића, затим „Сузе светог Лаврентија“ у режији 
Саше Латиновића и „Лари Томпсон – трагедија једна 
младости“ у режији Душана Петровића.

За најбољег глумца/глумицу на сцени на румунском 
језику и уметничко ангажовање добила је Отилија 
Пескариу за улогу у представи „Љубавници су вечни“ у 
режији Владимира Лазића. За најбољег радника награда 
„Иза сцене“ додељена је Драгославу Добросављевићу, 
техничком директору – за предан рад у свим сферама 
техничке организације посла, посебно током рада 
на представи „Фалстаф- веселе жене виндзорске“ и 
фестивала класике “Вршачка позоришна јесен”.

У име Града Вршца, Дан позоришта честитао је члан 
Градског већа за ресор културе др Трајан Качина:

“Пре тачно 77 година, на овој сцени јавности је била 
приказана представа “Кир Јања”, што је означило један 
нов почетак за вршачко позориште. Од тада је овом 

сценом прошло много глумаца, представа и разних 
културних манифестација. Године су пролазиле, разни 
проблеми су се ређали и редом су били решавани, 
али једно увек остаје јасно – позориште, своју улогу, 
одлично игра у нашем граду. Културна свест наших 
грађана је на високом нивоу и ваше присуство ове 
вечери управо то доказује”, истакао је Качина, у свом 
обраћању присутнима.

ПРЕМИЈЕРА УЗ ДОДЕЛУ 
ГОДИШЊИХ НАГРАДА

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „СТЕРИЈА“ ОБЕЛЕЖИЛО СВОЈ ДАН

НСЗ Филијала Вршац и у овој години 
наставља успешну сарадњу са послодавцима. 
У циљу промовисања мера активне политике 
запошљавања 10.02.2022. године организован је 
Форум са послодавцима у сали НСЗ. Презентовани 
су јавни позиви за младе, као што су стручна 
пракса и приправништво, као и програми за особе 
са инвалидитетом. Приближено им је које су то 
категорије теже запошљивих лица за које могу да 
добију субвенцију, приликом запошљавања.

Такође презентоване су и друге услуге које нуди 
НСЗ и начини на који се услуге могу користити.

Састанку су присуствовали послодавци са 
територије града Вршца заинтересовани за 
запошљавање радника. 

- У плану нам је да одржимо још таквих 
форума, који ће да обухвате и послодавце из 
Пландишта и Беле Цркве, како би им што више 
приближили услуге које нудимо. Циљ нам је 
успостављање сарадње и са новим послодавцима, 
новооснованим фирмама које су тек започеле своје 
пословање, кажу у вршачкој филијали Националне 
службе за запошљавање.

СТРУЧНА ПРАКСА И 
ПРИПРАВНИШТВО ШАНСА ЗА МЛАДЕ

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Рођенданска премијера: Ансамбл НП „Стерија“

Најбољи глумац на сцени на српском језику: Милош 
Ђуровић

Најбоља глумица на сцени на румунском: Отилија 
Пескариу

Најбољи „Иза кулиса“: Драгослав Добросављевић
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Вршачки Дата центар свечано је отворен 
8. фебруара 2018. године, после три године 
изградње, а фебруара 2020. свечано је примењена 
револуционарна технологија у хлађењу 
компјутерских сервера потапањем у расхладну 
течност  што је Дата центар ставило на лидерску 
позицију у Србији у тој области. Србија је постала 17. 
земља у свету у којој је примењена ова технологија 
америчког произвођача, конкретно компаније 
Грин револушн кулинг (Green Revolution Cooling), 
чиме се чини уштеда електричне енергије од преко 
40 одсто. Власник компаније Хи тим Горан Вељовић 
истакао је да је циљ да за потребе сопствених 
сервиса и апликација, као и за потребе будућих 
корисника буде обезбеђена инфраструктура која 
ће имати мање оперативне трошкове, као и да се 
утиче на квалитет живота и ваздуха који удишемо.

- У ХиТеам-у се налазе млади људи који су 
спремни и вољни да уче и раде и да прихватају нове 
технологије. Постојало је извесно одушевљење 
оним што смо направили, мада се неверица видела и 
код наших пословних партнера и стручне јавности, 
међутим ми смо то успешно имплементирали. 
Ови људи овде почињу да развијају апликације 
које ће моћи да користе услуге дата центра, као 
и платрофму инфо пултова”, наводи власник који 
даље истиче да је компанија имала својеврсну 
помоћ из Развојне агенције Србије која је помогла 

око формирања дата центра.
“Велику улогу је имао и председник Републике 

Србије који је приликом обиласка нашег објекта 
инсистирао да нађе неку могућност да нам помогне 
да успемо у томе што радимо. Ми смо у складу 

са том помоћи запослили 
планирани број људи, чак 
имамо и више запослених 
него што је према уговору са 
Развојном агенцијом Србије 
јер сматрамо да једино 
младим снагама и њиховом 
енергијом можемо да гурамо 
даље”, каже Вељовић који у 
први план ставља и друштвену 
одговорност размишљајући о 
будућности животне околине.

Запосленима у ХиТиму 
посебно задовољство 
представља што се њихов 
лого налази на сајту америчке 
копманије чију технологију 
примењује заједно са 

великим бројем светски познатих брендова.
“Изузетно сам поносан на оно што смо са нашим 

младим тимом направили. Углавном људи питају: 
‘Где су ту паре’, али није све у парама, није све у 
новцу, ово је нешто што је понос и дика, колико за 
мене толико и за Вршац, па и за целу Србију. Ми смо 
17. у свету освојили једну технологију о којој нико 
никада није ни размишљао, а која тек сада постаје 
интересантна и битна у циљу смањења енергетских 
трошкова за пословање нечега што се енормно 
шири”, навео је Вељовић.

Вршцу је, пре свега, указана велика част јер је 
одабран као место отпочиња нове ере у области 
информационих технологија, али да је ово добра 
инвестиција, посебно потврђује податак да је 
отварање нових радних места трајало и за време 
епидемије короне, нагласио је директор компаније 
Дејан Танасијевић.

“Ми смо у доба кризе запошљавали људе, 
повећавали плате и могу да кажем да смо користили 
све програме Националне службе за запошљавање. 
Кад год је неко могао да дође и да стекне праксу 
од шест месеци, ми смо га ангажовали и убрзо 
смо додатно плаћали те људе. Педесет одсто 
запослених је овде и дошло по неком програму и 
једноставно смо их задржали. Рекли смо: ‘Остајеш!’. 
Сваке године се нешто ново дешава и мислим да 
нас је то и одржало у целом нашем раду, млади 
људи, промена, подршка коју смо имали од државе, 
подршка власника и добра атмосфера.”, рекао је 
Танасијевић.

НОВА ТЕХНОЛОГИЈА СМАЊУЈЕ ТРОШКОВЕ
У ВРЕМЕ ЕНЕРГЕТСКЕ И ЕКОЛОШКЕ КРИЗЕ ВРШАЧКИ ДАТА ЦЕНТАР ШТЕДИ СТРУЈУ И ЧУВА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У Великој сали Градске куће 
одборници актуелног сазива 
вршачког парламента, у петак, 11. 
фебруара,  заседали су по 15. пут. 
У првој тачки дневног реда донета 
је Одлука о престанку манндата 
одборнице Татјане Воскрсенски, 
а затим је усвојено решење о 
разрешењу старе и именовању нове 
Градске изборне комисије Града 
Вршца коју чине кандидати које је 
предложила изборна листа Српске 
напредне странке „Александар Вучић 
– за нашу децу“. За председника 
Градске изборне комисије именован 
је Ален Делкић, за секретара 
Андријана Максимовић, за заменика 
секретара Славица Поповић, 
начелница Градске управе Града 
Вршца. Затим је изгласана Одлука о 

ангажовању ревизора за обављање 
екстерне ревизије Завршног рачуна 
буџета Града Вршца за 2021. годину. 
Одборници су потом усвојили 
Решење о давању сагласности на 
Други ребаланс усклађеног програма 
пословања Јавно – комуналног 
предузећа „Други октобар“ за 2021. 
годину, као и низ одлука који се тичу 
отужења катастарских парцела из 
јавне својине Града Вршца. Усвојена 
је и Одлука о прибављању стана 
спортске хале у Вршцу, у улици 
Феликса Милекера број 28, у јавну 
својину Града Вршца без накнаде, 
као и Одлука о отушењу катастарских 
парцела из јавне својине Града Вршца 
у радној зони, блок 82, Технолошки 
парк, у Вршцу поступком јавног 
надметања. 

УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОДРЖАНА 15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Дата центар Вршац – српски лидер у 
примени нових технологија

У Вршцу почиње нова ера примене 
информационих технологија: Директор Дејан 

Танасијевић (лево)

Нови систем хлађења компјутерских сервера путем расхладне 
течности
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ОСАМ ГОДИНА ИДЕЈЕ О СУСРЕТУ 
„Тачка сусретања“, Удружење 

за промоцију и афирмацију 
културе, науке и уметности, у 
понедељак је прославила свој 
осми рођендан. „Салон код 
Порте“ у Змај Јовиној 16, који је 
протеклих година био домаћин 
бројних сусрета од изузетног 
значаја за културу града, 
овога пута госте је дочекао 
концертом групе „Маторани“ 
и самосталном изложбом 
„Конгломерат“, мултимедијалне 
уметнице Анете Гашпар. 

- Пре осам година на пола 
пута од порте до куће у којој 
се сада налазимо нашла сам 
на плочнику карту кец срце, то 
је био први знак да се у овом 
здању све мора радити из 
љубави – љубави према човеку 
и животу. И ево на данашњи 
дан 14. фебруара када се 
прославља Свети Трифун и 
Свети Валентин, обележавамо 
трајање једне идеје која се свих 
ових година центрифугално 
шири кроз људе различитих 
година, интересовања, знања, 
искуства, али са заједничком 
потребом да се развијамо, 
унапређујемо, надограђујемо. 
Први услов за све претходно 
је сусрет који нам је данас 
потребнији него икада. Сусрет 
је интеракција погледа, речи, 
мисли, емоција… Знала сам да је 
сусрет неисцрпни извор нових 
идеја, креација, уметничких, 
или пак научних клица које ће 
се негде заметнути, израсти 
у здраво плодоносно дрво са 
којег ће се сладити поколења – 
рекла је Марија Васић Каначки, 
оснивачица „Тачке сусретања“ 
поводом рођендана Удружења. 

Током прошле године у 
„Салону код Порте“ одржана су 
34 догађаја, а како је истакнуто, 
у њима су учествовали: Јелена 
Маринков, Јелена Ожеговић, 
Драгица Станојловић, Марија 
Митрованов Милојевић, 
Снежана Ђенић, Ивана Орта, 
Гордана Димитријевић, Злата 
В.К., Драгана Ђонин, Јадранка 
Ћулум, Станислава Плећаш, 
Анђелија Стојановић и Јелена 
Танди; затим Мирча Маран, 
Невен Даничић, Тамаш Фодор, 
Данило Милошев Восток, Ђура 
Мрђа, Дејан Мак, Страхиња 
Николић, Драган Спасић и 
Жељко Пупавац. Све догађаје 
пратили су наступи ученика 
и професора Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“, а 
реализацију су помогли млади 
волонтери, ученици вршачких 
средњих и основних школа. 

Т.С. 
Фото: Вања Ј.В. 

КОНЦЕРТОМ И ИЗЛОЖБОМ ПРОСЛАВЉЕН РОЂЕНДАН „ТАЧКE СУСРЕТАЊА“ 
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Како је дошло до тога да 
почнеш да се бавиш музиком и 
зашто си одабрала баш флауту? 
Које су специфичности овог 
инструмента? 

Од малена ме је пратила та нека 
повезаност са музиком и жеља 
да се бавим њоме. Наговарала 
сам своје родитеље да одемо на 
упис у Музичку школу од почетка 
мог основног школовања, али се 
мој труд остварио тек после три 
године... Моја жеља је била да 
упишем клавир, али срећом, био 
је велики број уписаних ученика 
па сам се одлучила за флауту. 
Нисам зажалила. Флаута је веома 
леп инструмент са којим сам 
упознала своје амбиције, а и њене 
врлине и мане. Изузетно је лирски 
инструмент, док може да изрази 
такође моју тугу, љутњу, чак и 
страх. 

Твој таленат је рано дошао 
до изражаја, а прву награду 
си освојила већ у првом 
разреду музичке школе? 
Колико је овај рани успех 
деловао као подстицај за даље 
напредовање? 

- Кад сам добила своју прву 
награду била сам пресрећна. 
Одмах сам заволела то узбуђење, 
адреналин... Почела сам да 
залазим у неки нови свет. 
Наставници и професори са 
такмичења су пружали велику 
подршку, што ми је пуно значило. 
Упознала сам доста флаутиста 
свог годишта и добила прилику да 
их слушам. Било је све то, неким 
делом забава. 

Током наредних година 
школовања имала си много 
запажених наступа и освојила 
бројне награде. Који наступи и 
признања су теби лично били 
најзначајнији? 

- Моје последње такмичење на 
“Даворин Јенку”, прошле године 
садржало је другачије емоције 
у односу на прошла такмичења. 
Пошто сам матурант, имала сам 
велику жељу да дам све од себе 
и покажем свој труд и труд моје 
професорке. Добила сам прву 
награду и достигла свој циљ. 
Такмичење “Антон Еберст” у 
Новом Саду ми је највише значило. 
Веома је битно такмичење за нас 

флаутисте. Добила сам прилику 
да ме чују познати професори са 
факултета широм света и да се 
такмичим са децом из различитих 
држава. 

Основну музичку школу 
завршила си као ђак генерације. 

- Била ми је част што сам 
понела титулу ђака генерације. 
То је потврдило много мог рада и 
труда. Помогло ми је да још више 
верујем у себе и у то што радим. 
Била сам веома срећна и у исто 
време поносна. 

Поред музике, успешно се 
бавиш и цртањем, а једно од 
поља твог интересовања је и 
архитектура. Где видиш везу 
међу овим уметностима? 

- Сама уметност има намеру да 
пренесе емоције и идеје, али на 
различите начине. Везу између 
архитектуре и музике видим као 
поље у којем могу да искажем 
своју креативност. 

Ове године си матуранткиња 

у две средње школе. Какве су 
твоје даље амбиције? 

- Жеља ми је да упишем 
Архитектонски факултет, али не 
желим да се опростим од флауте. 
Ипак сам са њом одрасла, стекла 
позитивна искуства, вежу ме лепа 
сећања и не видим своју каријеру 
без ње. Увек сам имала највише 
амбиција за музику и верујем да 
ће тако бити са архитектуром 
током наредних година. 

Т.С. 

АЊА ПАВИЋ, ФЛАУТИСТКИЊА  

НА ПУТУ КРЕАТИВНОСТИ И ИДЕЈА 
ИЗМЕЂУ 

МУЗИКЕ И АРХИТЕКТУРЕ 
Флаутисткиња Ања Павић ове године 

је матуранткиња у Средњој музичкој 
школи „Јосиф Маринковић“ и у Гимназији 
„Борислав Петров Браца“, а од јесени ће, по 
свему судећи, имати и два индекса – један 
са Факултета музичке уметности, а други са 
Архитектонског факултета. Ања је флауту 
почела да свира са десет година и већ у 
првој години школовања освојила прву 
награду на такмичењу „Млади виртоуз“. 
Даље су се наступи и признања само 
низали, а међу њима се издвајају четири 
награде на међународном такмичењу 
“Даворин Јенко” у Београду, три награде 
на републичком такмичењу у школи 
“Владимир Ђорђевић” у Београду, прва 
награда на такмичењу флаутиста “Јосип 
Славенски”... 
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Глумица Отилија Пескариу део је 
професионалне сцене на румунском 
језику у Народном позоришту 
„Стерија“ од самог оснивања. Рођена 
је у Темишвару, а са 13 година дошла 
је у Србију, најпре у Чоку, а затим и 
у Вршац, где је завршила Гимназију 
„Борислав Петров Браца“, а онда 
и Учитељски факултет. За улоге 
одигране у вршачком позоришту 
добила је велики број награда, 
међу којима и награду „Томислав 
Пејчић“ за најбољег младог глумца 
на „Позоришној јесени“ 2008. 
године. После година проведених 
у ансамблу сцене на румунском 
језику, чија је у једном периоду 
била и координаторка, и паралелне 
новинарске каријере, пре неколико 
година уписала је глуму на Факултету 
музике и драмске уметности 
при Западном универзитету у 

Темишвару, где је сада на другој 
години мастер студија. 

На недавно одржаној свечаности 
поводом Дана позоришта, Отилији 
Пескариу уручено је признање 
за најбољу глумицу на сцени на 
румунском језику и уметничко 
ангажовање и улогу у представи 
„Љубавници су вечни“ у режији 
Владимира Лазића. Био је то повод 
за нашу причу.

- Свака награда значи радост, значи да 
те се неко сетио. Али не сматрам да је ово 
искључиво моја награда, мислим да је то 
награда професионалне сцене на румунском 
језику Народног позоришта „Стерија“. Сигурно 
је допринело то што сам се свих ових година 
трудила, у једном моменту била и координаторка 
сцене... Награда и јесете додељена за целокупно 
уметничко ангажовање. Свака награда наводи 
на преиспитивање и присећање, а наравно, 
награду треба бранити и даље, још већим трудом 
и активностима. 

Ви сте део сцене на румунском језику од 
њеног оснивања, 2003. године. 

- Врло сам носталгична када се присетим тих 
времена. Тај период ме подсећа на Петруа Крдуа 
и на друге људе који су били око њега и трудили 
се да допринесу позоришној култури у Вршцу, 
како бисмо били богатији. Јако је добро када 
долази нова енергија, она је увек покретач. 

У то време сам живела у Вршцу, у Дому 
ученика. Пут ка глуми отворио ми се захваљујући 
Татјани Вишњић која је водила драмску секцију 
у Дому ученика. Тамо сам била четири године, 
радила монодраме, учествовала на фестивалима 
и два пута освајала прве награде – у Новом Саду 
и Суботици. Никад нећу заборавити када сам 
покуцала на врата тражећи Татјану да се распитам 
око уписа на драмску секцију, одушевљено ми је 
рекла да сам прва која је икада дошла да пита 

да буде део секције, јер је сву децу пре мене она 
морала да „пеца“ и позива. Тако је све кренуло. 
Рецитовала сам на књижевним вечерима, а 
онда када се отворила професионална сцена на 
румунском језику, била сам и уз прве представе, 
мада нисам од почетка била на сцени. Нисам 
сигурна да бих рекла да сам тада била глумица, 
била сам неко ко је тежио да се глумом бави на 
најпрофесионалнији начин са информацијама 
и могућностима које сам имала у том тренутку. 
Али, захваљујући свим тим људима којима сам 
била окружена, који су ме водили, успевала сам 
да стигнем где треба и остварим те глумачке 
задатке. 

Пре неколико година, са већ 
дугогодишњим искуством на сцени, уписали 
сте глуму на факултету у Темишвару. 

- Понекад нас неки догађаји доведу до 
одлука да направимо велике промене. Била 

ИНТЕРВЈУ
ОТИЛИЈА ПЕСКАРИУ, ГЛУМИЦА: 

„НАГРАДЕ ТРЕБА 
БРАНИТИ ЈОШ 

ВЕЋИМ ТРУДОМ“ 

„Када је сцена 
на румунском 
почела да ради, 
био је велики број 
алтернативних 
представа, 
перформанса. 
Ту је било доста 
метафизике, 
поезије, 
универзалног 
буђења емоција...“ 



ПЕТАК •  18. фебруар 2022. ВРШАЧКА КУЛА 77

сам координаторка сцене на румунском језику, 
глумила и упоредо радила на Телевизији Банат 
када сам напрасно одлучила да на сва три места 
дам отказ и покушам да упишем глуму, са скоро 
34 године. Уписала сам глуму на Факултету 
музике и драмске уметности при Западном 
универзитету у Темишвару. Кад си на академији, 
ти све време играш. Три године сам интензивно 
учила и играла. Драго ми је што сам могла да 
играм и пред другом публиком. Мислим да 
је добро за једног глумца да мења место, да 
добије прилику да игра и са другим људима. У 
Вршцу нисам имала прилику да играм у великом 
ансамблу, да нас буде пуно на сцени. Тамо нас 
је било четрнаесторо, чак смо у неком тренутку 
радили „Вишњик“, у ком је шеснаест лица. 

После тог искуства, можете ли да 
направите неку паралелу између 
позоришног живота у Румунији и у Србији? 

- Много тога се разликује, репертоари, 
стилови игре... Све се то понекад разликује и 
од позоришта до позоришта. Букурештанска 
позоришта се често раликују од позоришта 
у Темишвару. Једна добра ствар коју нам је 
пандемија донела је то што смо могли онлајн да 
гледамо представе из целог света, које никада не 
бисмо видели уживо, и то је такође била прилика 
да видимо како се ради негде другде у свету. 
Оно што је свуда исто, јесте то да је увек изазов 
придобити публику, у позитивном смислу, 
учинити да пожеле да се увек изнова врате у 
позориште. Свуда је битно да публика добије 

најквалитетнији производ. 
Да ли је било лако донети одлуку да се 

вратите у Вршац? 
- Ни у једном тренутку нисам имала никакав 

план, срећом, јер бих се јако разочарала. Била 
сам трећа година када је избила пандемија, све 
је кренуло онлајн и онда сам се вратила у Вршац. 
После сам, на наговор професора, уписала и 
мастер студије и сада сам на другој години. 
Остао ми је још један семестар, видећемо шта ће 
бити даље... 

Одиграли сте велики број улога. Које су 
вам представљале највећи глумачки изазов? 

- Када је сцена почела да ради, био је велики 
број алтернативних представа, перформанса. Ту 
је било доста метафизике, поезије, универзалног 
буђења емоција... Сећам се рецимо „Друге 
математике“ по песмама Никите Станескуа, затим 
представе „На узглављу болесника“ Марина 
Сорескуа, „Пупољака“ Васка Попе... Није било 
карактеристично за Вршац у то време да се раде 
такве представе. Свакако ми је остала у сећању 
Марта из Камијевог „Неспоразума“ у режији 
Елене Иванке. Са њом смо радили и дивну 
комедију „Сан летњег сна“ по Шекспировом 
„Сну летње ноћи“. Једна од дивних улога ми 
је и у представи „Слика, рупа“ по Јонесковим 
једночинкама, где сам играла Алис. Представу је 
режирао Стефан Саблић, а ја сам толико уживала 
у процесу рада, да уопште не знам када сам и 
како постала Алис у тој представи. 

Како се током протеклих готово две 
деценије мењала сцена на румунском језику, 
са којим се изазовима суочавала и шта су 
данас највећи проблеми? 

- Менаџерски део приче је јако битан за 
функционисање једне такве сцене, треба пратити 
актуелности, фестивале, имати средстава за 
путовања на те фестивале а истовремено бити 
довољно добар да би се нашао тамо. Један 
одређени период је био помало проблематичан 
јер није било професионалних глумаца. Волела 
бих да нам ансамбл буде мало стабилнији, да 
ми чинимо језгро, али да дођу и други људи. То 
наравно зависи од разних околности, али ове 
године ће позориште добити два нова млада 
глумца, а та нова енергија много значи. Сарадња 
између српске и румунске сцене је одлична, 
поготово данас. Руководство улаже велики труд 
у позориште. 

У којим представама вршачка публика 
тренутно може да вас види? 

- Једва чекам да поново играмо „Ружу са 
два мириса“ Емилија Карбаљида у режији 
Снежане Удицки, где сцену делим са својом 
драгом колегиницом Моником Болдовина 
Бугле. Надам се да ћемо ускоро играти и наш 
последњи пројекат „Љубавници су вечни“у 
режији Владимира Лазића. Обе ове представе су 
комедије, иако веома различите. Требало би да 
ове године, на јесен, имамо још једну премијеру. 

Какве су сада ваше глумачке амбиције и 
жеље? 

- Обрадовало би ме да ми се деси нешто 
где бих имала прилику да покажем нешто 
ново, неко друго лице. Нисам сигурна колико 
бих овде могла да се пробијем имајући у виду 
мој нагласак, јер у Србији заиста има дивних 
глумаца и тешко им је парирати. Зато ми је жао 
што је Букурешт далеко, а тамо се одигравају сви 
кастинзи у Румунији. То је једино за чим жалим, 
не знам да ли ћу икада имати времена да одем и 
пробам. Сада сам морала да одустанем од једног 
пројекта на факултету у Румунији јер тренутно 
немам пуно времена и због ових околности не 
могу да путујем баш често. Зато се надам да ћу 
имати неке сличне шансе у будућности. Што се 
самих улога тиче, мислим да долазим у године 
када за жене постоји много добрих улога. Када 
се добије добра улога у добром пројекту, не 
може се омашити јер се тада увек ради са пуно 
енергије и радости. 

Т.С. 

„За глумца је 
добро да мења 
место, да добије 
прилику да игра 
са другим људима 
и пред другом 
публиком“ 

УНИВЕРЗАЛНИ 
ПОЗОРИШНИ ЈЕЗИК 

- Није лако данас одвојити сат 
времена за позориште, нарочито 
ако треба ризиковати и гледати 
представу на језику који не 
разумете. Међутим, на представе 
сцене на румунском језику долази 
и много публике која не говори 
румунски и хвала им на томе. 
Постоје представе које јако добро 
могу да се прате са преводом. Ја 
позивам сву публику да дође на 
наше представе и надам се да ћемо 
у наредном периоду играти и више 
него до сад. 

ПРОФЕСИОНАЛНА СЦЕНА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ 
КАО КУЛТУРНИ МОСТ 

- Институције попут сцене на румунском језику заиста су културни мост. 
Ми смо рецимо на почетку радили „Преваре“ Јована Стерије Поповића, оне 
су тада преведене и сада тај текст постоји као превод на румунском. Слично 
је са многим другим комадима. И савремени румунски комади су превођени 
на српски. Све нам је то омогућило да видимо где се шта дешава. Није лако 
превести драмски текст, није довољно бити само преводилац, тај посао 
је врло специфичан. Ми смо имали неколико добрих преводилаца, попут 
рецимо Симеона Лазареануа. Врло је битно што су са сценом на румунском 
језику сарађивали и уметници из Београда и уметници из Румуније. У таквим 
сарадњама су сви на добитку. 
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Партенокарпно * Развој плода 
из женских цветова банане обавља 
се без оплодње – партенокарпно. 
Као последица тога, у плодовима 
већине култивисаних сорти 
банана нема семенки. Банана је 
биљка тропских и суптропских 
предела. Она је зељаста биљка 
– бокор висине од шест до осам 
метара. Привидно стабло чини 
густо збијено, сочно лишће и 
расте из пупољака с правог 
стабла, које се налази под земљом. 
Ово подземно стабло назива се 
ризом. Листови избијају кроз 
центар привидног стабла и 
шире се на врху формирајући 
велика, овална пера дужине и до 
четири метра. Листови су обично 
поцепани услед дејства ветра и 
висе у ресама. Након развитка 
лишћа, кроз привидно стабло 
расте и цваст. Чине га групе 
кремасто-белих цветова. Сваку 
групу цветова окружује велика 
пурпурна брактеја (лист из чијег 
се пазуха развијају цветови), 
која се свлачи како се развија 
плод. Плодови, у виду гроздова, 
формирају се од двоструких 
низова женских цветова у свакој 
групи. Под тежином плодова, 
гроздови се савијају према земљи. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КАКО НАСТАЈУ 

ПЛОДОВИ БАНАНЕ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
НОВА ТЕОРИЈА О ПОЈАВИ ХОМО САПИЕНСА  

МЛЕЧНИ ЗУБ 
СТАР 54.000 

ГОДИНA МЕЊА 
СВЕ ШТО ЗНАМО 

О ПРВИМ 
ЉУДИМА 

Уметност која је додатно дигитализована и постоји у виртуелном 
простору у форми токена сада је добила и свој музеј. Наиме у 
Америци, у Сијетлу је отворен први Музеј посвећен НФТ. НФТ 
су вид криптовалуте која омогућава да се разна уметничка дела 
на различитим медијима и сајтовима продају путем механизама 
дигиталне трговине и које су у потпуности освојиле свет уметности.

Музеј НФТ у Сијетлу садржи оригинална уметничка дела с 
објашњењима технологије која стоји иза њих, а намењен је да 
помогне посетиоцима да се крећу у новом свету незамењивих 
токена.

„Смисао физичког простора је да олакша свакоме приступ”, 
рекао је за суоснивач музеја Петер Хамилтон, преноси Индекс 
наводећи да музеј у овој форми омогућава свима да уживају у 
уметности.

НФТ је дигитална чињеница којом се потврђује власништво 
уметничког дела у дигиталном свету, а њиме се тргује искључиво 

криптовалутама. Инвеститори и богати колекционари последњих 
месеци тражили су да се укључе у најновију дигиталну понуду, која се 
ослања на исту блокчејн технологију која покреће криптовалуте. На 
недавним аукцијама плаћени су огромни износи за НФТ, укључујући 
69.3 милиона долара за дигитално дело уметника Бипла што је била 
једна од ударних вести из света уметности последњих месеци.

А као и свака нова технологија, мишљења су подељена - неки их 
доживљавају као хир или невероватно паметан тренд, а посетиоци 
музеја рекли су да су осетили нешто стварно.

“То је нека врста глобалног феномена, па посматрамо како 
оживљава”, рекла је једна од девојака која је посетила овај необичан 
музеј.

“Тешко је рећи куда ће нас ова технологија одвести, ово је 
заправо тек почетак”, рекао је Хамилтон и објаснио да ко год каже да 
је стручњак за НФТ, не говори истину јер сви учимо.

Извор: Политика

Хомо сапиенс је стигао на територију Европе 
много раније него што се мислило, према 
археолошкој студији. До сада су, наиме, археолошка 
открића показала да су неандерталци нестали с 
европског континента пре 40.000 година, недуго 
након доласка њихових “рођака” хомо сапиенса тек 
5000 година раније и није било доказа о њиховом 
сусрету. Сада, ново откриће тима археолога и 
палеоантрополога предвођених Лудовиком 
Слимаком одређује долазак хомо сапиенса у 
западну Европу пре отприлике 54.000 година.

Још један изванредан налаз истраживања је да 
су се две врсте људи наизменично насељавале у 
пећини Мандрин у јужној Француској. Налазиште 
Мандрин, први пут ископано 1990. године, укључује 
слој по слој археолошких остатака који датирају 
више од 80.000 година.

„Мандрин је као нека врста неандерталског 
Помпеја, без катастрофалних догађаја, али с 

континуираним пуњењем песка у пећини коју 
наноси јак ветар”, рекао је Слимак за АФП, преноси 
Јутарњи.

Његов тим открио је слој, познат као „Е слој”, 
који је садржао најмање 1500 резаних врхова од 
кремена, финије изведених од врхова и оштрица у 
слојевима изнад и испод. Врло мале величине, неки 
од њих краћи од једног центиметра, ти су врхови 
„стандардизирани, до најближег милиметра, нешто 
што уопште нисмо видели код неандерталаца”, 
рекао је Слимак, стручњак за неандерталска 
друштва.

То су, објаснио је, вероватно били врхови 
стрела, непознати у Европи у то време. Ову 
производњу приписује култури званој Неронска, 
која је повезана с неколико локалитета у подручју 
Роне. Године 2016. Слимак и његов тим посетили 
су музеј Пибоди на Харварду како би упоредили 
открића са збирком фосила с налазишта Ксар Акил 

једног од главних места ширења хомо сапиенса 
на исток. Сличност између коришћених техника 
уверила је Слимака да су налази на локалитету 
Мандрин први трагови хоме сапиенса пронађени у 
Европи. Млечни зуб пронађен у „Е слоју” потврдио 
је његове сумње.

Укупно су научници на локалитету Мандрин 
пронашли девет зуба шест особа. Ти древни зуби 
поверени су палеонтологу Клементу Занолију. 
Млечни зуб из слоја „Е” био је једини модерни 
људски зуб пронађен на том месту и он представља 
најраније познате доказе о модерним људима у 
западној Европи.

„Налази из Мандрина су заиста узбудљиви и још 
су један део слагалице о томе како су људи стигли 
у Европу”, закључује професор Крис Стрингер, 
коаутор студије и стручњак за еволуцију човека у 
Природном музеју у Лондону.

 Извор: Политика

У АМЕРИЦИ ОТВОРЕН МУЗЕЈ ПОСВЕЋЕН ТОКЕНИМА   

УПОЗНАЈТЕ БУДУЋНОСТ УМЕТНОСТИ 

Чувар музеја „Борис Јелцин центра”, 
из досаде је доцртао очи на уметничко 
дело „Три фигуре”, уметнице Ане 
Лепорскаје. Када су посетиоци музеја 
погледати скупоцену слику из 1930. 
године нису веровали, јер су се на 
ликовима на делу појавиле очи. 

Према листу „Москау тајмс”, 
преноси Танјуг, чувар музеја, из досаде 
је „исправио” недостатак на слици - 
очи. Иначе управо недостатак очију је 
посебност тог дела. 

Према писању листа чувар је 
то урадио на свој први радни дан у 

музеју, а оскрнављено дело осигурано 
је на 75 милиона рубаља. 

Одмах након што је откривено 
скрнављење, слика је уклоњена и 
дата на рестаурацију. Срећом чувар-
уметник није упирао оловком на 
слику, па се штета може уклонити, али 
ће то коштати око 2.800 евра. 

Чувар је отпуштен и биће кажњен, 
али постоји свађа око висине казне, јер 
се полиција успротивила да покрене 
кривични поступак, а Министарство 
културе најављује жалбу тужилаштву.  

 Извор: Политика

ЧУВАР МУЗЕЈА ДОЦРТАО ОЧИ НА УМЕТНИЧКО ДЕЛО 

ИЗ ДОСАДЕ „ПОПРАВИО“ СКУПОЦЕНУ 
СЛИКУ ИЗ 1930. 
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Једном су ме питали 
зашто сам тако гимназијски 
заљубљен у Нови Сад. Нисам 
умео да одговорим. Јер са 
најдражим градом је као  са 
најдражом женом: никад 
нећемо успети да објаснимо 
ни себи ни другима шта нас 
је то тако везало... 

Мирослав Мика Антић 

Када је царица Марија Терезија 
потписала „Повељу слободног 
краљевског града“ 1748. године, Нови 
Сад је стекао аутономију вискоког 
степена, у оквиру тадашње Хабзбуршке 
монархије, те се од 1998. године датум 
1. фебруар прославља као Дан града. 
Грб Новог Сада представља штит у 
којем се налазе три куле, новосадско 
море – Дунав и бела голубица (Нојева) 
која држи у устима маслинову гранчицу 
која означава настанак мира након 
ослобођења од турске најезде. „Има у 
грбу града бели голуб, који не значи само 
чистору и мир, него и крилатост“, написао 
је велики Мика у свом делу „Печат на 
срцу времена“. Некада се Нови Сад звао 
Рацка варош и Петроварадински шанац, 
а у царској повељи назван је Неопланта. 
Када бисмо то превели са латинског на 
српски, добили бисмо „Нови Сад“, „Нови 
засад“, „Нова плантажа, мађарски Уј-
Видегх, немачки пак Неј-Сатз и бугарски 
Млада Лоза. Његови први становници 
били су градитељи мостобрана, а уз њих 
и трговци снабдевачи Тврђаве. 

У првој половини деветнаестог века, 
Српска Атина је била највећи град, о 
чему је писао још Вук Караџић истичући 
да је Нови Сад „данас највеће општество 
на свијету“, а Шафарик фа је Нови Сад 
„гнездо српства“. Нови Сад је добио 
назив Српска Атина, јер је био центар 
политичког, културног и друштвеног 
живота целокупног српског народа. 
Рецимо, у том периоду је излазило 
девет српских листова; Матица српска 
се преселила из Будимпеште у Нови 
Сад, а основано је и Српско народно 
позориште. Све су то разлози да овај град 
постане стециште великана, учених људи, 
образованих интелектуалаца чија дела не 
смемо заборавити, а чије трагове морамо 
сачувати. У обавези смо. Многе знамените 
личности потичу баш из Новог Сада: 
Светозар Милетић, адвокат, политичар, 
градоначелник града, најмлађи до 
тада у историји, Јован Јовановић Змај, 

познатији као чика Јова, песник, творац 
српске поезије за децу, Исидор Бајић, 
композитор, учитељ, издавач, диригент, 
оснивач музичке школе у Новом Саду, 
Марија Трандафил, највећа добротворка 
која је основала сиротиште на месту 
данашње Матице српске и помагала 
сиромашне ђаке, цркве, удовице... и многи 
други. Оно што је такође занимљиво јесте 
да је прва мушка јавна кућа била баш у 
Новом Саду, према речима хроничара и 
публицисте Зорана Кнежева, као и да је на 
месту данашњих кафића у самом центру 
града, некада био стуб срама, на којем су 
се разапињали они који су прекршили 
закон и које су чак и пролазници могли 
гађати воћем слободно, а који је уклоњен 
на захтев оних који су се стуба срама 
стидели. 

Интересантна је прича о горе 
споменутом адвбокату, политичару, 
новинару, писцу, најмлађем 
градоначелнику Светозару Милетићу, 
захваљујући којем је српски језик 
озваничен, а који је и један од оснивача 
Српског народног позоришта. Због својих 
политичких идеала, био је хапшен, а није 
их напуштао ни када је основао новине 
под називом „Застава“. За време боравка 
у притвору, његове новине преузима 
Миша Димитријевић и мења политику 
истих, додворавајући се власти, због 
чега је немоћни Светозар, видно узрујан, 
нарушио властито здравље. Након што је 

изашао из тамновања, народ му је клицао 
и поздрављао га, јер је имао њихову 
огромну подршку, док је Јован Јовановић 
Змај, његов пријатељ и сарадник, написао 
у једној песми: „Дижите децу из колевки, 
да запамте његов лик!“. Ето, толико је био 
велик Светозар Милетић. Његова ћерка, 
Милица Томић, удата за Јашу Томића, са 
којим није имала деце, на оца је повукла 
осећај за правду и невероватну борбу, 
те је основала часопис „Жена“, у време 
када су само мушкарци могли бити 
уредници новина, па како је утицала на 
еманципацију и образовање жена, тако 
би данас сви новинари могли да јој буду 
захвални што је успела у својој намери – 
да постане уредница часописа у првим 
деценијама двадесетог века. 

Филм о великану наше историје, 
по сценарију Милована Витезовића, 
под називом „У име народа“, угледао је 

светлост дана пре пар година, док се у 
улози Светозара нашао глумац Љубомир 
Бандовић. А можда је могао да се назове 
„Сложно, браћо, само сложно“, реченица 
коју је овај неумољиви борац неретко 
изговарао и која би могла чешће да се 
примењује у свим сегментима живота. 
Нарочито политичком. Наравно да му се 
његов Нови Сад одужио – поставио га је 
у огромној величини, висине пет метара, 
тако да гледа у Градску кућу, али и да је 
близу театра у чијем стварању је и те како 
учествовао, јер му је чувени вајар Иван 
Мештровић извајао споменик тежак 30 
тона! Његов пријатељ чика Јова Змај, 
највољенији међу децом, песник који 
је срцем и љубављу писао, још једна 
је важна личност за Нови Сад. Иначе 
лекар по струци, којем су преминули 
и жена и деца, што га није спречило да 
покреће хумористичне часописе и да 
бива окружен малишанима, пишући 
им најлепше стихове које им дан данас 
рецитујемо: „Материна маза“, „Жаба чита 
новине“, „Зима, зима, е па шта је“. 

У Дунавском парку, који је некад 
био прекривен језером, што мали број 
Новосађана зна, као и да се до улице 
Игњата Павласа стизало чамцима, 
пролазници радо седају у крило 
скулптуре Ђуре Јакшића, рад аутора 
Јована Солдатовића, фотографишући се 
са овим песником, сликаром, учитељем, 
бунтовником и нарочито боемом. 
Заљубљен у крчмарицу, којој је посветио 
стих: „Ана точи, Ана служи, ал’ за Милом 
срце тужи...“, Жура је њен лик само цртао, 
али јој није прилазио, те се крчмарица 
Мила удала за другог, с истим именом, 
и отишла за Нови Сад да пронађе своју 
срећу. Иако романтик, његова пргава 
нарав није му давала мира, нити га 
напуштала до последњих дана живота, 
када је умро од батина генерала Ранка 
Алимпића, којег је изазивао. Ранко је 
добио чак улицу у Шапцу, а ковчег нашег 
великог песника из сиротињског дома 
изнела су четворица књижевника, међу 
којима је био и Јован Јовановић Змај. 

(Наставиће се у наредном броју) 

Никеа Вучетић 
Фото: Александар Нешић, 

Владимир Рогић, Јован Ћулибрк 
НС Репортер 

СРЕЋАН 274. РОЂЕНДАН, 
НАЈЛЕПША ВАРОШИ! 

ЗАНИМЉИВОСТИ О НОВОМ САДУ 
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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada 

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (154)

ПАЈИН ТРИПТИХОН 
ПУТОКАЗ У МАГЛИ ВРЕМЕНА

Ако желите да се обогатите, да 
манипулишете људима, нипошто не 
читајте поезију, не слушајте праву 
музику, нити гледајте слике, посебно 
не Триптихон јер можете постати 
емпатични, да дајете а не узимате, да 
помажете уместо да манипулишете. 

Да ли је опис оних првих врлина 
успеха, моћ, отимање, манипулација,  
данашња жељена врлина, а доброта 
хендикеп којим ометамо себе и 
ближње да отмемо своје парче колача 
света.

Незахвалност јача праву доброту 
је духовност о коју смо се толико пута 
опекли а мисао Патријарха Павла: 
„Што си ближи Богу искушења су 
већа“, омета наше хедонистичке и 
конформистичке склоности.

Пајин Триптихон је бесмртно ремек 
- дело јер се не замлаћује смртним и 
потрошним вредностима. Он је неком 
поетском визијом очистио слику од 
порука манипулације политикантства, 
чак неједнакости, уздигао је свој град 
Вршац у висине изгубљеног раја 

недостижне утопије, али и вредности 
живота којих несмемо да се лишимо.

Пре скоро три века умне главе 
Европе желеле су образовањем 

и поукама да некако без крви и 
насиља унесу подношљиву, једнакију 
једнакост међу људима.

Данас остварено је оно што никад 
није сањано, на један клик, бесплатно, 

доступно нам је сво знање света, сва 
мудрост, све поуке, сва уметност а ми 
тонемо у све већу беспомоћност.

Парадоксално, апсолутно знање, 

увид у логику света и знање о 
коренима нашег незадовољства не 
решавају ниједан наш проблем.

Знање, разумевање не решава  
проблем, не јача животну сигурност, 

као да смо у златном кавезу који се 
претвара у клопку јер неко други 
држи кључеве логике наше слободе. 

Основно гориво развоја света 
капитала, похлепа, рад, иницијатива, 
предузетништво више и није нека 
вредност. Нешто друго покреће све 
већи, све захукталији свет а гориво 
које му ми нудимо никоме не треба.

Пајин Триптихон показује град 
по мери неше  меморије. Сви се 
препознају, свако свакога зна, а опет 
има приватности.

Давно пре формулисања идеје 
емоционалне интелигенције, која је 
данас психолошки хит са којим не 
знамо шта да радимо, покретао нас 
је најачи мотив, бич несигурности 
и немаштине, окретао нас је у 
временима кад је било простора 
у коме смо могли да се крећемо 
а искуство короне само је јасније 
осветлело сцену, арену нашег живота 
која постаје фарса.

 
Т. Сухецки

Поводом Дана заљубљених, у Дому 
војске, креативни Вршчани имали су 
прилику да изложе своје рукотворине 
на „Кутковом љубавном базару” који 
је организован у сарадњи Удружења 
креативаца и Културног центра 
Вршац.

Пројекат „Кутак“,  покренут 
у сарадњи Културног центра и 
Удружења креативаца,  има за циљ 
подстицање креативних капацитета 
локалне сцене. У оквиру овог 
пројеката, у просторима Културног 
центра Вршац, одржавају се 
изложбе, сајмови и радионице на 
којима креативни суграђани могу 
да презентују своје производе. 
Активности овог пројекта укључене 
су у све значајније програме 
Културног центра и добар су пример 
сарадње сектора цивилног друштва и 
институција културе.

Удружење креативаца “Женски 
креативни центар”  настало је 2007 
године. Неколицина креативних 
жена удружила se да би оствариле 
своје креативне снове и покушало 
да грађанима Вршца представи своје 
ручне радове. Са малим или већим 
паузама удружење је активно и данас, 

када броји више од 20 чланица, 
разних година, струке и креативног 
стваралаштва. Ту се преплићу 
ручни радови као што су штрикање, 
хеклање, шивење, декупаж, израда 
аранжмана, украсних и употребних 
предмета, накита  и још много тога 
што машта може да замисли а руке да 
је преточе у стварност.

- Наш кутак се налази у 

просторијама бившег дома Војске у 
центру града. Тамо правимо изложбе 
наших радова, а сви су добродошли 
да нас обиђу и погледају шта 
вредне руке наших жена умеју, да 
поразговарају са њима и притом 
пронадју поклон за неку своју драгу 
особу, кажу у Удружењу.

Културни центар Вршца препознао 
је мотивацију ових жена да заједно 

направе пројекат који ће граду 
Вршцу показати колико има жена 
које са својих десет прстију израђују 
разне предмете у које су уткани 
сати -  креативности, љубави према 
свом послу и среће, када се предмет 
заврши и изгледа баш онако како смо 
га замислили.

КРЕАТИВНИ ВРШЧАНИ ИЗЛОЖИЛИ 
РУКОТВОРИНЕ У ДОМУ ВОЈСКЕ

ОДРЖАН “КУТКОВ” ЉУБАВНИ БАЗАР
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ПРЕПОРУКА ЗА ЧИТАЊЕ: СОБА ЛЕПТИРА ЛУСИНДЕ РАЈЛИ

КЊИГА ПУНА ИЗНЕНАЂЕЊА
Недавно преминула списатељица 

Лусинда Рајли остаће упамћена као 
краљица историјских породичних 
сага. Њен роман „Соба лептира“ 
прави је пример умећа да 
исплете сложену породичну 
мистерију око тема као што 
су рат, тајне, изгубљена љубав 
и осећања. Пуна изненађења 
и преокрета, ова књига је 
чаробно штиво о љубави, 
губитку и шанси за нови 
почетак.

Поузи Монтегју се ближи 
седамдесетом рођендану. 
Мада и даље живи у свом 
лепом породичном дому 
Адмирал хаусу, у прекрасном 
сеоском пределу Сафока, 
где је провела идилично 
детињство хватајући лептире 
са вољеним оцем, а касније 
сама подизала децу, сада 
мора да донесе мучну одлуку. 
Иако је сентиментално везана 
за кућу која увелико пропада, 
а има и изузетан врт који је 
стварала и неговала двадесет 
пет година, Поузи је свесна да 
је дошло време да је прода.

Поузи се бори с лошим 
пословним потезима свога 
сина Сема, а изненада се 
враћа и њен други син Ник 
после десет година живота у 
Аустралији. Поврх свега, појављује 
се и Фреди, њена прва љубав, који 
ју је пре педесет година оставио 
сломљеног срца. Она нема поверења 

у његову обновљену наклоност и не 
зна да Фреди и Адмирал хаус – крију 
страшну тајну…

С већ познатом умешношћу у 

грађењу незаборавних ликова и 
заплета Лусинда Рајли нам пружа 
још једну чаробну вишегенерацијску 
причу.
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К УЛ И Н  К У В А Р

ДОМАЋА 
ПИЛЕЋА 

ПАШТЕТА

НАМИРНИЦЕ:

-350 г Матијевић пилеће јетре 
и срца
- 1 јаје
-1 главица црвеног лука
-сок 1лимуна
-1 ловоров лист
-пола шоље исецканог 
першуна
-2 режња Матијевић панчете
-90 г мајонеза
-1 исецкани кисели краставаћ
-путер
-со, бибер у зрну
-1 кашичица сенфа 
-путер

ПРИПРЕМА: Матијевић 
пилећу јетру и срца очистити од жилица 
па их у води кратко прокувати са пар 
зрна бибера, пола главице црвеног лука 
(заједно са љуском) и ловором. Извадити 
месо и исецкати га. На путеру пропржити 
исецекану Матијевић панчету. Додати 
исецкану пилетину и још кратко пржити. 
Пред крај попрскати са мало лимуновог 

сока и посути першуном. Извадити 
састојке и самлети у мултипрактику. 
На путеру пропржити пола главице 
исецканог црвеног лука. Додати обарено 
и исецкано јаје, краставац и сенф, па 
још кратко динстати. Сјединити са 
самлевеним састојцима у мултипрактику. 
Додати со и мајонез и уситнити у 
мултипрактику, док се не добије густа, 
уједначена и глатка смеса.

КИФЛИЦЕ 
КРОМПИРУШЕ СА 

ШУНКОМНАМИРНИЦЕ:

- 400 г кромпира
- 200 г брашна
- 200 г путера
- со
Фил:
- 150 г Матијевић прашке 
шунке
- 1 кашика киселе павлаке
Премаз:
- 1 јаје

ПРИПРЕМА: Кромпир обарити 
у љусци, ољуштити и испасирати. Додати 
путер, брашно, со и замесити глатко тесто. 
Оставити да одстоји у фрижидеру 20 
минута. Фил: Матијевић прашку шунку 
ситно исецкати, па додати 1 кашику киселе 
павлаке и измешати. Тесто поделити на 

3 дела. Сваки део развући оклагијом у 
округлу форму и сећи у троуглове. На 
сваки троуглић ставити мало фила, завити 
кифлице и ређати их у плех.

Сваку премазати жуманцетом и пећи 
пола сата на 220°Ц.

П И ТА  С А 
О РА С И М А 
И  С У В И М 

Г Р О Ж Ђ Е М

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг кора
- 300 г млевених ораха
- 100 г сувог грожђа
- 850 г шећера
- кесица цимета
- уље
- 1 лимун

ПРИПРЕМА: Помешати орахе, 
суво грожђе и цимет са 100 грама шећера. 
Положити коре и прелити с мало уља. 
Посути филом од ораха и уролати. Поступак 
поновити све док има кора. Подмазати 
плех и поређати пите. Ставити да се пеку у 

претходно загрејаној рерни на умереној 
температури. За то време, остатак шећера 
скувати у ½ л воде с лимуном сеченим на 
комаде. Добијеним сирупом, док је још 
врућ, прелити прохлађене пите.

ТУРШИЈА 
САЛАТА СА 

ПРОКЕЉОМ
НАМИРНИЦЕ:

- 200 г прокеља
- 2 парадајза
- 2 црвене паприке из туршије
- рукола
- 1 кувани кромпир
- пола главице црног лука
- маслиново уље
- оригано
- со, бибер

ПРИПРЕМА: Прокељ кратко 
обарити, оцедити и охладити. Исецкати 
парадајз и кромпир, па заједно са 
опраном руколом ставити у дубљу чинију. 
Додати на траке исецкану паприку

из туршије и преко распоредити 
преполовљен прокељ. Додати исецкан 
црни лук и залити маслиновим уљем, па 
посути ориганом, сољу и бибером.

ЗАПЕЧЕНИ ПИРЕ 
СА МЛЕВЕНОМ 

ПИЛЕТИНОМНАМИРНИЦЕ:

- 500 г кромпира 
- 500 г Матијевић пилећих 
прса 
- 250 г шампињона 
- 2 рендане шаргарепе
- 1 велика главица црвеног 
лука 
- 1 чен белог лука
- 30 г брашна 
- 300 мл бистре говеђе супе 
- 1 кашика кечапа 
- со, бибер

ПРИПРЕМА: Матијевић пилећа 
прса самлети у машини за млевење меса, 
па млевену пилетину издинстати на уљу. 
Извадити месо рупичастом кашиком, да 
масноћа остане у тигању.

Додати печурке, шаргарепу, црни и бели 
лук те пржити на лаганој ватри док поврће 
не омекша. Вратити месо, додати брашно и 
кратко пропржити. Сипати супу, кечап, со и 

бибер и кувати док не проври.
Поклопити и динстати на лаганој ватри 

пола сата. У међувремену обарити кромпир 
у сланој води, оцедити, додати млеко, 
направити пире кромпир и посолити 
по укусу. Смесу са месом зачинити, 
ставити у ватросталну посуду и прекрити 
пире кромпиром. Виљушком украсити 
површину. Пећи 20 минута у рерни 
загрејаној на 200°Ц.

М Е К А Н А 
Ч О К О  ТО Р ТА

НАМИРНИЦЕ:

Коре:
- 100 г чоколаде
- 270 мл млека
- 200 г шећера
- 1 жуманце
- 260 г брашна
- 1 кашичица соде бикарбоне
- пола кашичице соли
- 1 кашика какаоа
- 230 г шећера у праху
- 140 г путера
- 3 јаја
- екстракт ваниле
Фил:
- 200 г чоколаде
- 200 мл киселе павлаке
- прстохват соли

ПРИПРЕМА: Измешати 
чоколаду, шећер, жуманце и 90 мл млека, 
па кувати на лаганој ватри док се смеса не 
згусне (око 5 минута).

Брашну додати соду бикарбону, какао 
и со. Путер собне температуре умутити 
са шећером у праху. Умешати јаја, 180 мл 
млека, екстракт ваниле и брашно. Сипати 
чоколадну смесу и све добро сјединити. 
Калуп (пречника 24 цм) намастити, излити 

половину смесе. Пећи
у загрејаној рерни на 180°Ц, 35-40 

минута. Испећи кору од друге половине 
смесе. Оставити коре да се охладе. Фил: 
На пари отопити чоколаду за кување, 
склонити са ватре, додати со и киселу 
павлаку. Добро промешати. Нафиловати 
коре, а затим и целу торту. Украсти 
наренданом чоколадом
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LITERA ROMÂNĂ
SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL „BANATUL – ISTORIE ȘI MULTICULTURALITATE”

Cea de-a 26-a ediție s-a organizat 
pentru prima dată on-line
Cea de-a 26-a ediție a Sim-

pozionului Internațional 
„Banatul – istorie și mul-

ticulturalitate” a avut loc în lu-
na decembrie la sediul Insti-
tutului de Cultură al Români-
lor din Voivodina desfășurat 
on-line prin comunicare digi-
tal. Acest simpozion și întâlnire 
între bănățeni sau oameni ca-
re iubesc Banatul se desfășoa-
ră din 1996, alternativ, un an în 
diferite localități din Zrenianin, 
Serbia și în Reșița,România.

Edițiile precedente au enu-
merat participarea a peste 60 
de cercetători, profesori uni-
versitari și oameni de istorie 
și cultură, veniți din șapte ță-
ri: Serbia, Croația, Muntene-
gru, Ungaria, Germania, Statele 
Unite al Americii și România. 
Anul acesta a reunit 23 de par-
ticipanți din Serbia, România, 
Muntenegru și Croația.

Manifestarea a fost organi-
zată la Zrenianin și Reșița, sub 
denumirea „Banatul – trecutul 
istoric și cultural”, la cele 25 de 
ediții anterioare și-a desfășurat 
lucrările în mai multe localități 
din Serbia și România. 

Simpozionului Științific In-
ternațional „Banatul – istorie și 
multiculturalitate” este o reuni-

une cu tradiție și rezultate ști-
ințifice international. În cadrul 
everimentelor din anii trecuții 
au luat prezența și participa-
rea presonalități distinse din 
lumea academică, istorie și oa-
meni de cultură din mai mul-
te țări. Anul acesta situația es-
te destul de grea, totul datorită 
acestei pandemii ediția cea de-a 

26-a a simpozionului s-a orga-
nizat pentru prima dată on-li-
ne. La această manifestare oa-
meni de ștință, academicieni, 
profesori universitari, istorici, 
cercetători, scriitori, studenți, 
ziariști, au prezentat lucrările 
cercetate de ei.

Ediția de anul acesta a fost 
organizată de către Societatea 
(Fundația) Română de Etno-
grafie și Folclor din Voivodina, 
în colaborare cu Institutul de 
Cultură al Românilor din Voi-
vodina, avându-i alături pe par-
tenerii tradiționali, Universita-
tea „Eftimie Murgu” din Reși-
ța, și nu în ultimul rând, Insti-
tutul de Studii Banatice „Titu 
Maiorescu” al Academiei Ro-
mâne-Filiala Timișoara.

Institutul de Cultură al Ro-
mânilor din Voivodina ca in-
stituție a organizat, sprijinit 
și va sprijini și în continuare 
această manifestare. Simpozi-
onul Internațional „Banatul – 
Istorie și Multiculturalitate” a 
fost organizat mai mulți ani la 
rând de către Consiliul Jude-
ţean Caraș-Severin, Bibliote-
ca Județeană „Paul Iorgovici” 
Caraș-Severin și Universitatea 
„Eftimie Murgu” din Reșiţa, în 
parteneriat cu Societatea (Fun-
dația) Română de Etnografie și 
Folclor din Voivodina și Insti-
tutul de Cultură al Românilor 
din Voivodina și în colaborare 
cu Academia Română – Filiala 
Timișoara. Conform acordului 
dintre aceste instituții, Simpo-
zionul s-a organizat un an în 
Serbia, iar în anul următor în 
România, la Reșița. M. V.

HRAMUL CORULUI BISERICESC BĂRBĂTESC „ARMONIA” DIN TORACU MARE 

Aniversarea jubileului de 130 de ani de activitate
Ziua de 30 ianuarie este de-

dicată Sfinților Trei Ierarhi 
Vasile cel Mare, Grigorie Teolo-
gul și Ioan Gură de Aur, cei care 
sunt ocrotitorii membrilor co-
rului bisericesc din Toracu Ma-
re. La această mare sărbătoare 
se marchează hramul Corului 
Bisericesc „Armonia” al Biseri-
cii Ortodoxe Române din Tora-
cu Mare, iar anul acesta s-a ani-
versat și un mare jubileu – 130 
de ani de la înființare.

În acest an, marea sărbă-
toare a început cu o liturghie 
oficiată de către Părintele Ico-
nom Stavrofor Cristian Popi, 
preot paroh la Toracu Mare, 
alături de Preotul Protopop 
Gabriel Bandu din Ecica, Pre-
otul Iconom Stavrofor Ema-
nuil Mojic din parohia Toracu-
lui Mic și Preotul Marko Mi-
lojević din Ravni Topolovac, 
preot paroh la Biserica Orto-
doxă Sârbă din Toracul Mic. 
Răspunsurile la liturghie au 
fost date de corul bisericesc 
bărbătesc din Ecica, al cărui 
conducător este Daniel Ur-
sulescu.

Imediat după oficierea sluj-
bei s-a ţinut parastasul de po-
menire a conducătorilor de cor, 
respectiv a coriștilor trecuţi la 
cele veșnice, toţi fiind pomeniţi 
creștinește în trei rânduri. Răs-
punsurile au fost date de către 
Corul Bisericesc „Armonia” din 

Toracul Mare, condus de prof. 
George Jurca.

La sfârșitul liturghiei, Părin-
tele Cristian Popi a prezentat pe 
scurt istoria corului „Armonia” 
și s-a adresat binecredincioși-
lor cu alese cuvinte: „De la cei 
Trei Ierarhi învățăm să ne iu-
bim unii pe alții și să trăim în-
tr-o strânsă armonie. 

Sfinții Trei Ierarhi sunt pa-
tronii mai multor școli teologi-
ce, dar și ai multor coruri biseri-
cești, precum și ai corului nos-

tru „Armonia”, care aniversea-
ză 130 de ani de activitate neîn-
treruptă. Ziua de astăzi este o 
zi de mare bucurie pentru pa-
rohia noastră. Suntem cu toții 
într-o credință, într-o dragoste 
și într-o comuniune cu Dum-
nezeu. La sărbătoarea hramu-
lui corului se păstrează tradiția 
și spiritualitatea românească ce 
sunt strâns legate.

Pe Sfinţii Vasile cel Mare, 
Grigorie Teologul și Ioan Gură 
de Aur, se sărbătoresc laolaltă 

în data de 30 ianuarie, ca pe cei 
mai mari învăţători și păstori ai 
Bisericii. Pe lângă darul tălmă-
cirii Sfintelor Scripturi, ei  sunt 
cunoscuţi sub numele de Sfin-
ţii Trei Ierarhi.

Sfinţii Trei Ierarhi au tră-
it cam în aceeași vreme, adică 
în veacul al patrulea. Sfântu-
lui Vasile se face la 1 ianuarie, 
Sfântul Grigorie Teologul la 25 
ianuarie, iar Sfântul Ioan Gu-
ră de Aur la 27 ianuarie și la 13 
noiembrie. F. R.

„ÎNTRUNIRILE DE IARNĂ” LA EDIȚIA A 39-A 

Festivalul tradițional de 
folclor, obiceiuri vechi
Manifestarea tradiţiona-

lă „Întrunirile de iar-
nă”, a fost deschisă sâmbătă, 
29 ianuarie, în Casa de Cul-
tură din Novi Itebej, comuna 
Jitiște. Cea de-a 39-a ediție a 
întâlnirilor de iarnă din Ite-
bej se va organiza până pe la 
mijlocul lunii martie în fie-
care weekend. 

Întâlnirile de iarnă de 
la Itebei, concepute în mai 
multe unități de program 
diferite, vor dura până pe 
19 martie, cu un program 
de divertisment și cultural 
pentru toate vârstele, în ca-

re cel de-al X-a Festival al 
cârnațului din Itebei, care 
v-a avea loc pe 12 februarie, 
are un loc aparte. Întâlniri-
le de la Itebei durează până 
pe 19 martie, iar organizato-
rii s-au străduit să ofere un 
program de calitate pentru 
toate vârstele.

Festivalul tradițional 
de folclor, obiceiuri vechi 
și moștenire culturală, în  
prima parte a acestui eve-
niment a fost dedicată pre-
zentării multiculturalismu-
lui și conviețuirii popoare-
lor și naționalităților din 
această parte a Banatului, 

cu spectacolul ansamblu-
rilor folclorice, cultural-ar-
tistic, la care au participat 
trupe de folclor cu dansuri 
tradiționale maghiare, sâr-
bești și slovăcești din Novi 
și Srpski Itebej, Torac, Ara-
dac și Novi Becej. 

Manifestarea a început 
cu o expoziție de picturi și 
de prăjituri, iar în următoa-
rele weekenduri se vor de-
rula mai multe evenimen-
te, precum un bal mascat, 
„Festivalul cârnațului”, bal 
distractiv, spectacol cultu-
ral-artistic al Societății pen-

tru păstrarea culturii „Buz-
virag” din Novi Itebei, de-
punerea coroanei la bustul 
lui Lajos Kossuth și alte eve-
nimente.

Colaborarea pe plan cul-
tural dintre Novi Itebei și 
Torac are o tradiţie de mul-
ţi ani. Pe scenă torăceni s-au 
prezentat în ani precedenți 
cu secția de folclor dar și cu 
orchestra de muzică popu-
lară românească „Lyra” care 
de fiecare dată a prezentat 
suite de melodii româneș-
te, dirijor Filip Baloș. Anul 
acesta și cu o suită de melo-
dii maghiare. M. V.

UN MĂRŢIŞOR, CEL MAI POTRIVIT CADOU DE 1 MARTIE

Mărţişorul celebrează 
venirea primăverii
Cel mai comun și tradiţi-

onal dar în luna Martie 
este mărţișorul, fie el sub 
forma unui coșar, a unui tri-
foi cu patru foi, a unei bu-
buruze sau, mai nou, a unei 
broșe sau a unor medalioa-
ne. Toate acestea pot fi ofe-
rite celor dragi, de acasă sau 
de la locul de muncă, dar 
musai să nu lipsească șnu-
rul alb cu roșu! 

Un ghiocel, un mărţișor 
și câteva versuri gingașe – 
iată cel mai potrivit cadou 
de 1 martie, pentru cei mici 
și cei mari. Pe 1 martie avem 
una din cele mai frumoase 
și vechi sărbători specifice, 
Mărţișorul. Semnificaţiile 
cumulate sunt multiple, dar 

toate au trei trăsături speci-
fice: renașterea, sensibilita-
tea, și atenţia specială acor-
dată femeilor.

Mărţișorul oferit cu 
această ocazie femeilor se 
consideră că aduce noroc și 
bunăstare. Unii consideră că 
roșul simbolizează primăva-
ra și albul iarna, Mărţișorul 
fiind sărbătorit la întretăie-
rea celor două anotimpuri. 

 Pentru a sărbători Mar-
ţișorul și pentru a le arăta că 
nu am uitat de ele, le trimi-
tem cele mai frumoase urări 
de mărţișor. Chiar dacă nu 
le dăruim personal tradiţi-
onalul șnur roţu cu alb, spe-
răm ca aceste urări de măr-
ţișor să le ajungă la inima, și 
să le însenineze primăvara.

În această zi se oferă 
persoanelor de sex feminin 
apropiate mărţișoare, ca mi-
ci semne de mulţumire. Se 
consideră că mărţișoarele 
sunt aducătoare de fericire 
și noroc. Ele sunt formate în 
mod tradiţional dintr-o fun-
diţă roșu cu alb - roșu sem-
nifică iarna și albul primă-
vara - la care se adaugă al-
te simboluri ale norocului: 
trifoi cu patru foi, potcoavă, 
coșar, inimă.  »Oficierea slujbei, parastasul de pomenire a celor trecuţi la cele veşnice

„
La această manifestare 
oameni de ștință, 
academicieni, 
profesori universitari, 
istorici, cercetători, 
scriitori, studenți, 
ziariști, au prezentat 
lucrările cercetate

 »Martișorul

 »Orchestra ”Lyra” din Torac 

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa 
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 

и односе с верским заједницама АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продаје се плац у Првомајској 
улици (иза психијатрије) вода, 
струје, плин. Тел. 065/88349000.

Продајем плац 13,46 ари, 
грађевинска зона „Белуца“ Павлиш 
(улаз у Павлиш). Тел. 062/329812

Викендица (спратна) у Козлуку, 
са (радним) базеном, реновирана 
и укњижена, струја, вода, 
канализација, 48.000 €. Тел. 831-
134.

Продајем на Брегу 60 ари, 
потез „Павлишко брдо“погодно 
за виноград, воћњак и пчеларе. 
Тел. 060/1671519, 060/7401210 и 
0603603311.

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

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

Продајем стан 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

Мењам новију кућу  са нус 
просторијама за мањи стан. Тел. 
063/8829782

Мењам кућу са две стамбене 
целине  за двособан стан уз вашу 
доплату. Тел. 060/0834926

Продајем кућу Х. Пинкија 
код парка 120м²плус помоћне 
просторије на плацу од 5 ари. 
Тел.064/1286044 и 064/1541644.

Стан на Војником тргу мењам 
за викендицу на Брегу или Соко 
Бањи. Тел. 831-117

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 стан запосленој 
девојци. Тел. 060/1671519, 
060/7401210 и 0603603311.

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.

Потребна кућа или стан за 
становањење. Тел. 064/9174777.

РАЗНО

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,цена од 660 дин 
м2.Тел.062-437-236

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

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

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

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

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

Тел. 063/7061638
Продајем ловачку пушку“ 

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

Продајем мотокултиватор 506 
са свом пратећом опремом. Тел. 
064/1223707.

Продајем електрично ћебе 
димензије 160х80, витрину, 
старинске пегле, 4 тепих стазе, 
један тепих и черупаљку за пилиће. 
Тел. 064/4902239

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

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

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

На продају лловачки карабин 
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1365

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

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.

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 
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Тел. 064/3855729.
Дајем часове  енглеског 

основцима, вршим услугу уноса 
текста, коректуре, лектуре, 
прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. 
Тел. 069/626699 и 013/835-129.

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

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

Продајем повољно електричне  
кварцне грејаице (2 комада). Тел. 

065/3184084
На продају мања пећ на дрва. 

Тел. 061/2660848.
На продајем Томос  АПН 6С. Тел. 

065/2839461
Припрема математике за 

пријемни на факултет. Тел. 
013/2839461

Купујем Сингер машину за 
шивење испаравну. Тел. 063/482418 
и 013/861-419.

Продајем повољно комплет 
летњих ауто гума  Hankook 195/65 
R15, коришћене 2 сезоне. Тел. 

065/3184084.
Продајем казан за ракију 100 

литара, превртач. Тел. 064/8372635.
Стрељачком удружењу „Тане“ 

Вршац за потребе спортског 
стрељаштва  потребни пиштољи у 
калибру 9мм. Тел. 064/1170705

Два кауча, тросед, витрина, 
судопера и горњи део, тв, грејалице 
на струју, тепихе различитих 
величина, машине Багат и 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 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 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

Продајем бунду неношену 
женску. Тел. 0613004439 

Продајем ауто Пежо 307, годиште 
2001. Тел. 060/4524929

Продајем зимске гуме, потпуно 
нове „Клебер“- крисалп ХП 185/65 
Р 1588Т на челичним фелнама (4 
комада). Тел. 065/3184084

Продајем  столице дрвене са 
наслоном  за ппоправку, угаону 
мању на развлачење (тросед)  и 
тренажер за ноге, погодан за кућне 
теретане, за женске особе. Тел. 
064/6357325.

Продајем домаћу ракију и 
два лустера новијег дизајна. Тел. 
064/1830018.

Купујем  улазна и унутрашња 
врата са стаклом. Тел. 064/9174777.

Продајем собна врата. Тел. 
064/2906253.

Памучне завесе, нов вунени 
јорган, комбинован старински 
орман, мањи сточић, две витрине, 
две столице, лежећи масажер. 
Тел.013/833-939

Продајем машину за прање 
судова. Тел. 069/1117040.

Продајем зимске гуме потпуно 
нове „Клебер“ –крисалп ХП3, 
димензија 185/65 Р15, на челичним 
фелнама са 4 рупе (4 комада) Тел. 
065/3184084

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ОГЛАС ЗА ПОСАО

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

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa 
назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести позицију 
за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:

- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.

МАРИЈА БУГАРЧИЋ – БЕБА
1917-1996-2022.

Поносни смо што смо те имали, вечно жалимо што смо те изгубили.
Твоји најмилији

МИОДРАГ БУГАРЧИЋ – БАТА
1919-1991-2022.

Време нам не одузима ни бол, ни тугу, ни празнину, ни вечну 
љубав и вечни понос.

Твоји најмилији
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Обогатите библиотеку ваших 
малишана новом књигом из серијала 
који је одушевио децу широм света – 
Исидора Мун иде на венчање.

У свету вила и несташних вештица 
нема места досади!

Исидора ће бити деверуша на венчању 
своје тетке Кристалине и веома је 
узбуђена због тога. Али са враголастом 
старијом рођаком Мирабел, која се 
поиграва магијом кад год стигне, тај дан 
на крају неће бити тако савршен као што 
би требало да буде.

Необична и јединствена, Исидора се 
упушта у нову незаборавну авантуру. 
Да ли ће успети у својој намери да се на 
крају ипак све добро заврши?

У серијалу књига о девојчици која је 
пола вила, пола вампир, насталом из 
пера Харијет Манкастер, сазнаћете све 
лепоте прихватања себе онаквим какви 
јесте. Исидора схвата да припадање 
различитим световима може бити и те 
како забавно. 

Књига пуна непоновљивих враголија, 
чаробних илустрација и симпатичних 
јунака доступна је на сајту vulkancic.rs и у 
свим књижарама Вулкан.

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 „Исидора 
Мун иде на венчање“, које ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл 
на адресу citajmokulu@gmail.com. У 
прошлом броју поклањали смо књигу 
„Четири индијске мудрости“, освојиле 
су је Данијела Маринковић и Викторија 
Остојин. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, 
Другог октобра 59, средом од 10 до 
17 часова. При преузимању награде 
потребно је са собом понети најновији 
број „Вршачке куле“.

ПРИЧА ПРЕПУНА 
МАГИЧНИХ 

НЕСТАШЛУКА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НАСТАВАК СВЕТСКИ ПОЗНАТОГ СЕРИЈАЛА – „ИСИДОРА МУН ИДЕ НА ВЕНЧАЊЕ“



ПЕТАК •  18. фебруар 2022. ВРШАЧКА КУЛА 1919



ПЕТАК •  18. фебруар 2022.ВРШАЧКА КУЛА20
КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Прошлост Вршачког виногорја  бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору 
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово 
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском 
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није 
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.

Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на 
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и 
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

Године 1871. професор 
реалке Игнац Румлер 
предложио је отварање 
виноградарске школе у Вршцу 
и оснивање једног вршачког 
виноградарског друштва, по 
угледу на  белоцрквански 
модел.

Прву идеју су Вршчани 
обновили 1880. године 
када је град поднео 
захтев мађарској влади за 
отварање једне државне 
виноградарске школе, што је 
обећао и тадашњи министар 
пољопривреде барон Кемењи, 
али то се није остварило.

Седамдесетих година 
савијачи (tortrix pilleriana) 
постали су масовна и стална 
појава и проузроковали 
су местимично значајне 
штете.

Година 1875. била је 
најроднија виноградарска 
година коју познајемо. Није 
било довољно буради и 
бачви за пријем масте. То 
је допринело да се добра 
маста, чија је цена по 
ведру иначе износила 4 
и више форинти, продаје 
за само 60-80 крајцера. 
Тада се  виноградари нису 
обрадовали богатој берби.

Богате, родне године 
имале су подстицајни 
утицај и на оне гране 
занатства и индустрије 
које су биле у вези са 
виноградарством и 
подрумарством. Број 
бачвара и казанџија знатно 
се увећао и они су имали 
пуне руке посла израдом 
буради и ракијских казана. 
Вредно је споменути разне 
иновације и специјалитете. 
Антон Остхајмер конструисао 
је 1872. године винску 
пумпу израђену од дрвета, 

која јединствена и јефтина 
доживљава ускоро такву 
потражњу, да је до данас преко 
2.000 комада стављено у 
промет. Шеф фирме Валентин 
Најком и синови, Јулијус 
Најком, увео је у промет, од 
њега побољшане верзије  
виноградарских плугова, 
казане за печење ракије и 
других уређаја за производњу 
ракије, апарате на пару за 
добијање винског камена, 
апарате за загревање вина и 
слично. 

Године 1875. од стране 
Стефана и Карла Мајера  
подигнута је фабрика за 
валоризацију остатака од вина, 
а 1877. год. следила је друга 

те врсте, отворена од браће 
Франца и Алојза Ленгауера.

Од 1877. године  трговина 
грожђем достиже све 
већи обим, а 1882. године 
произведено је 70.000 

килограма.
Тих година за вршачко 

вино се отварало швајцарско 
(Базел, Цирих) и француско 
(Париз, Нанси) тржиште, јер 
је у Француској филоксера, 
смртни непријатељ винове 
лозе уништила винограде. 
Године 1879. примењиване 
су нове, посебне тарифе за 
транспорт у Француску и 
Швајцарску, након чега је те 
године, до краја новембра 
уследио  извоз 152.000 хл. 
вина, а од те количине 26.000 
хл. у Швајцарску.

Обим тадашње трговине 
вином доказује и податак 
да је овдашњи уред за мере 
1879. године  баждарио 11.995 

комада мера и судова, 
од којих је било најмање 
11.727 буради.

Ниске цене вина биле 
су повод за увођење нове 
гране индустрије. Године 
1879. започета је  од 
стране Јулијуса Најкома 
производња коњака, 
пример који су ускоро 
следили браћа Ленгауер 
и Штефан Мајер. Јулијус 
Најком побољшао је својом 
иновацијом један коњак 
-апарат, који је добио 
широку примену и постао 
предмет извоза. То је дало 
подстицај новом развоју 
дестилације коњака у 
тадашњој Угарској

Од 1880. године на 
железници су коришћени 
посебни вагони – цистерне.

Те исте године Бернард 
Штауб, вински трговац из 
Цириха, покренут пустошењем 
филоксере у Француској, 
подигао је вински подрум 
„Хелвеција“ капацитета 10.000 
хектолитара.  

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (24)

1494 -1927.
Превео Александар Бобик

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 

132, 15. ФЕБРУАР 1985. 

КО СЕЉАКУ КРОЈИ КАПУ
Ево, већ друга година како обилазим села у вршачкој 

комуни пишући о сељацима, њиховим бригама и 
надањима, успесима, незадовољству, радости.

Пре неки дан стигао сам у Потпорањ, ујутру рано, по 
голомразици, док је њих тридесетак мештана чекало 
хлеб да стигне из Вршца. Село је мало, 132 куће, школа 
са 19 ђака, црква,  две продавнице , стара зграда Дома 
културе и људи расположени да причају, да се убеђују, да 
се споречкају...

Колико је жена било напољу, отприлике толико је 
и људи стајало у уском ходнику и малој, оронулој , али 
топлој просторији месне канцеларије. У тој собици се 

„води политика“, прича о радостима и жалостима, о сетви и 
фудбалу, о томе зашто је Никола Королија, после 38 година 
партијског стажа, одлучио да врати књижицу?

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 

132, 15. ФЕБРУАР 1985. 

ОДРЖАН СУСРЕТ ГЕНЕРАЦИЈА
Заокружена је једна деценија постојања „Вршачке куле“, 

па ето прилике да новинари мало и о себи пишу. И да се 
сликају... А поводом те 10-годишњице, седмог фебруара 
увече одржали су у банкет сали Хотела „Србија“ усмене 
новине, назване Сусретом генерација.

Рубрике су припремили Бранислав Попов Миша, Соња 
Шлихтхубер, Душан Бунић, Милан Ковачевић, глумац 
Милан Богуновић, Иван Бабић, а програм је уредио 
Миленко Гвоздић.

-Упорност овога листа, на темељима богате  новинарске 

и издавачке традиције Вршца и Вршчана, резултат је 
дејства здружене енергије многих несебичних, вредних и 
добронамерних људи, који су допринели и који доприносе 
да у овој средини имамо угледну, радо виђену и читану 
новину. 

- Тако би могла да гласи порука овог садржајног Сусрета, 
чијем је одржавању претходило и отварање изложбе 
„Вршачка штампа“ у  читаоници  Градске библиотеке.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Крајем седамдесетих прошлог 
века Нови Сад изненада постаје 
водећи центар популарне музике 
у СФРЈ. Готово у исто време, 
хит за хитом избацују Ђорђе 
Балашевић, Лабораторија звука 
браће Вранешевић, Пекиншка 
патка, Неопланти, Луна, Ла страда... 
а етером већ од раније доминира 
Радио Нови Сад гласом својих 
водитељских и уредничких 
величина Вите Симурдића, Богице 
Мијатовића, Анђелка Малетића 
у емисијама Рандеву са музиком, 
Са југословенске поп сцене, Уз 
светлост поноћне лампе и Поп експрес. 
Каода је енормна новосадска радијска 
продукција на сцену и врхове топ листа 
избацила и извођаче овдашње. А тако је и 
било – Богица и Ангело Влатковић послали 
су Балашевића на опатијски фестивал 
забавне музике са песмом Прва љубав, а 
остало је стварно историја. 

Концептуално је другачије 
Замислите музички опус за преко 

стотину филмова, телевизијских емисија 
и серија, позоришних представа и 
фестивала, четири албума, десетину 
синглова... И при том увек корак испред 
свих, креирајући трендове а не каскајући 
за њима јер кукавице кукају, витези се 
боре, а деца измишљају фазоне и форе. 
Да, и то је било могуће у Новом Саду. 
Пеђа Вранешевић рођен је 1946. године, 
а наредне његов брат Младен, познатији 
као Бата. Као клинци почели су да свирају 
и певају бит музику, као и многи њихови 
вршњаци. Пеђа крајем шездесетих одлази 
у главни град да студира архитектуру 
али стиже да са групом The Best Nothing 
свира на правој београдској Гитаријади на 
Сајмишту. По дипломирању и повратку у 
Нови Сад на самом почетку седамдесетих 
запослио се у Урбису, а уметност му 

није сметала да предано ради између 
осталог и на урбанистичком концепту 
Новог насеља. Истовремено пише 
филмске критике у студентском листу 
Индекс, затим уређује филмски програм 
Трибине младих и увелико компонује и 
концептуално се изражава. Са уметничком 
групом КОД наступа на Седмом бијеналу 
младих уметника у Паризу 1971, а исте 
године са братом почиње да сарађује 
са Карпом Аћимовићем Годином на 
краткометражном делу Здрави људи за 
разоноду. Убрзо следе нова остварења и 
прве награде на фестивалима и код нас 
и у свету. Лабораторију звука Пеђа и Бата 
основали су 1977, а годину дана касније са 
песмом Док вам је још време наступају на 
Опатијском фестивалу кад и Балашевић, 
али на вечери шансона. У страховитој рок 
и поп конкуренцији осамдесетих година, 
кад је Југославија била четврта војна, а 
друга музичка сила у Европи, Лабораторија 
објављује албуме Тело, Дубоко у теби 

и Невиност са двадесетак хитова, 
а после десетогодишње паузе и 
повратнички Нема ниђе те љепоте. 
Велики пробој чине 1980. године 
са албумом Тело уз препознатљив 
Пеђин уметнички штих јер су песме 
постављене концептуално – на А 
страни о здравом начину живота а на 
Б о пороцима. 

Вилмош Каубој са ликом Јосипа 
Броза 

И наступи су им концептуални 
са петнаестак људи на бини, па 
међу музичарима вежбају билдер 

Петар Челик и његова супруга Ирена 
док кроз снове језди пунашни Вилмош 
Каубој односно Вилмош Лакатош са 
новосадских улица. Концерт у Новом 

Месту 1982. године био је плакатиран 
како доликује, али смерни и опрезни 
мештани обавештавају полицију да су 
им повређени социјалистички морал и 
патриотска осећања јер виде да Вилмош 

Каубој са шеширом и пиштољем пародира 
Јосипа Броза. У име бенда, Пеђа је сместа 
осуђен на 40 дана затвора али тамо никад 
није одведен јер су надлежни схватили да 
би тек то била бламажа. 

Истовремено Пеђа и Бата створили 
су музику и сонгове за безбројне 
телевизијске емисије, серије и филмове 
коју су сви певушили. Написали су је 
за десетину филмова као што су Сплав 
Медуза, Последња трка, Још овај пут, 
Крај рата, Оригинал фалсификата, 
Октоберфест, пун месец над Београдом, 
а Artificial Paradise/ Вештачки рај било 
је последње југословенско остварење 
на Канском фестивалу. Такође остаје 
незаборавна музика за серије Полетарац, 
Приче из Непричаве, Форе и фазони, Рам 
за неколико поза, Варошарије, Чик погоди 

ко сам, Луткомедија... 
Хеј, млекаџијо стани 
У позоришту Пеђа 

сарађује са Дејаном Мијачем, 
Видом Огњеновић, Паолом 
Мађелијем и многим 
другим на представама 
Смрт трговачког путника, 
Бура, Преноћиште, 
Обешењак и многим другим 
у Народном позоришту, 
Београдском драмском... 
Са Жилником написао је 
гастарбајтерску оперу која 
је годинама извођена у 
СНП-у, а са перформансом 
Узјахати коња светог Марка 
наступали су Вранешевићи 
1984. године у Лондону пет 
пута за редом у Институту 
савремене уметности. За 
уметнички рад и допринос 
награђени су Бронзаним 
змајем у Кракову, док су Пеђа 
и Младен засебно добили 
златне медаље и награде за 
животно дело на Фестивалу 
документарног и кратког 
играног филма у Београду. 

Једном је рекао да заступа 
тезу да је човеков живот по 
себи трагедија – главни јунак 

увек умире на крају. Хеј млекаџијо стани, 
проспи млеко по овој ноћи... и осветли 
Пеђи пут горе. 

Зоран Сурла 
НС репортер 

У СЕЋАЊУ ПЕЂА ВРАНЕШЕВИЋ

УВЕК КОРАК ИСПРЕД СВИХ 
ОСТАВИО НАС ЈЕ СТВАРАЛАЦ МУЗИКЕ ЗА ПРЕКО СТОТИНУ ФИЛМОВА, ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ЕМИСИЈА И СЕРИЈА, 

ПОЗОРИШНИХ ПРЕДСТАВА И ФЕСТИВАЛА, ЧЕТИРИ АЛБУМА, ДЕСЕТИНУ СИНГЛОВА... И ПРИ ТОМ КРЕИРАЈУЋИ ТРЕНДОВЕ 
А НЕ КАСКАЈУЋИ ЗА ЊИМА ЈЕР КУКАВИЦЕ КУКАЈУ, ВИТЕЗИ СЕ БОРЕ, А ДЕЦА ИЗМИШЉАЈУ ФАЗОНЕ И ФОРЕ 

„Осамдесетих година, кад је 
Југославија била четврта војна, 

а друга музичка сила у Европи, 
Лабораторија објављује албуме 
Тело, Дубоко у теби и Невиност 

са двадесетак хитова“ 
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ОФК ВРШАЦ – СМЕДЕРЕВО 1:1 (1:1)
Вршац, помоћни терен Градског стадиона, 

гледалаца 150, судија: Дејан Сантрач (Павлиш), 
стрелци: Вујић у 13. за ОФК Вршац, Зличић у 21. 
минуту из једанаестерца за Смедерево.

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Стојковић, Николић, 
Качаревић, В. Благојевић, Османагић, Вујић, М. 
Илић, Грек, Сарајлин, Главинић. Играли су још: 
Новаковић, Бељин, Пајевић, Лазевски, Ф. Илић, 
Делић, Радисављевић.

СМЕДЕРЕВО: Тасић, Ал. Марковић, Благојевић, 
Младеновић, Максић, Миловановић, Нешовић, 
Стајковић, Килибарда, Зличић, Станић. Играли 
су још: Добрић, Радивојевић, Ан. Марковић, 
Панић, Бојић, Миланковић, Биберџић, 
Тимотијевић, Лука, Марков.

Фудбалери ОФК Вршца су претходне недеље одиграли 
две припремне утакмице на новоизграђеном терену са 
вештачком подлогом. Најпре су у суботу, 12. фебруара 
савладали члана Српске лиге Београд, БСК из Борче 
(1:0), а у среду 16. Фебруара, одиграли су нерешено са прволигашем Смедеревом.

Изабраници тренера Ненада Мијаиловића су против 
БСК-а заслужено славили а победа је могла бити 
изражена и убедљивијим резултатом да су Лазевски 
и Радисављевић материјализовали добре прилике. 
Овако, једини стрелац био је Новаковић у финишу 
првог полувремена после одличне акције лазевског и 
Стојковића. 

Уместо да буде посластица за фудбалске сладокусце 
припремни меч Вршчана и Смедереваца претворио се у 
праву мору како за играче обе екипе тако и за љубитеље 
спорта на трибинама. У баксузном 13. минуту капитен 
Вршчана Војкан Сарајлин доживео је тешку повреду 
после које је колима хитне помоћи пребачен у болницу. 

После одлично организованог напада ОФК Вршца, 
Сарајлин је избио сам испред голмана Тасића, и када се 
очекивала завршница, дефанзивац Смедерева Филип 
Максић неопрезно је уклизао с леђа нападачу домаћих и 
сломио му ногу. Призор страве и ужаса за све на стадиону, 
играчи су се у неверици хватали за главу, никоме више 
није било до фудбала. Сарајлин је хитно оперисан и за 
њега је ова сезона, нажалост, завршена.

Утакмица је настављена, из слободног ударца Вујић 
је постигао еврогол за вођство ОФК Вршца, у 21. минуту 
Смедеревци су дошли до изједначења. Милан Илић је 
скривио једанаестерац, а Зличић био сигуран и поставио 
коначан резултат. 

Б. Ј.

УЖАС НА СТАДИОНУ ПОД ВРШАЧКОМ КУЛОМ

САРАЈЛИНУ СЛОМЉЕНА НОГА

ФУДБАЛ

ВРШАЦ – МЛАДОСТ 101:70 (25:16, 22:18, 30:16, 24:18)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 200, судије: Ј. 

Јурас, Обркнежевић, Стефановић.
ВРШАЦ: Радовановић, Л. Јовановић 10, С. Јовановић 

16, Илић 31 (4 ск), Нешић 2, Јурчек, Васиљевић 13 (4 ск), 
Димић, Јековић 6 (12 ск), Тејић 12, Мајсторовић, Јузбашић 
11 (5 ск).

МЛАДОСТ: Ливингстон 15, Клавжар, Љубичић 4, 
Милосављевић 9, Миленковић, Ристановић 8, Ковачевић 
6 (4 ск), Бојић 8, Гибсон 9 (4 ск), Карлсон 3, Живојиновић 
8, Сар.

Кошаркаши Вршца су у својој најбољој игри ове сезоне 
декласирали Младост, остварили једанаести лигашки тријумф 
и разгалили своје симпатизере атрактивном и егзибиционом 
игром.

Изабраници тренера Владимира Ђокића надвисили су 
великог ривала у свим елементима игре, и и са каматом се 
реванширали Земунцима које нису савладали још од 2018. 

године. Када се оствари стотка логично је да се хвали напад и 
сјајни Војин Илић који је са 31 кошем и 27 индексних поена 
заслужио епитет играча утакмице, али када се има у виду да 
је Младост у Миленијуму стала на свега 70 поена, јасно је да је 
вршачка одбрана била кључ великог тријумфа. У том сегменту 

игре епитет јунака заслужује Братислав Јековић, који је својом 
енергијом и пожртвовањем уливао самопоуздање читавом 
тиму. Вршац од почетка утакмице у својој петорци, ко год да је 
био на терену, није имао слабо место. Изузетна покретљивост 
и предузимљивост у одбрани омогућила је Вршчанима да 
антиципирају све нападачке намере ривала и да из брзих 
контри подижу предност до самог краја меча. Када се тома 
дода и солидно шутерско расположење у позиционом нападу 
већине играча, уз податак да је Вршац имао чак шесторицу 
са двоцифреним бројем поена, јасно је да је публика имала 
прилику да ужива у правој кошаркашкој симфонији Ђокићевих 
изабраника. Резултатске неизвесности више није било већ у 
трећој четвртини а почетком последњег периода постало је 
јасно да ће Вршац остварити убедљив тријумф. На конференцији 
за медије тренер Ђокић је уз похвале за ефикасност Илићу 
посебно апострофирао изузетну енергију у одбрани свог тима, 
док је тренер Земунаца Драган Јаковљевић, у дугом и емотивном 
обраћању, истакао да његов тим већ дуже време не пружа 
колико може и да се ствара све већи несклад између амбиција 
клуба и остварења екипе на терену.

Б. Ј.

НАЈУБЕДЉИВИЈА ПОБЕДА ВРШЦА ОВЕ СЕЗОНЕ

ВРШАЧКА РАПСОДИЈА У РЕЖИЈИ ВОЈИНА ИЛИЋА

КОШАРКА

Ф
ото: М

. Ж
ивковић

БИЛАНС ПРЕЛАЗНОГ РОКА
Отишли: Немања Јеверичић (Слога Пожега), 

Петар Драгићевић (Тимочанин Књажевац), Лука 
Стојадиновић (Тимок 1919. Зајечар).

Дошли: Дарко Терзић (Борац Сакуле), Милош 
Пајевић (Таково Горњи Милановац), Иван Лукић, 
Динамо 1945 Панчево).

ВРШАЦ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 67:79 (21:22, 10:22, 24:10, 12:25)
Вршац, Центар Миленијум, гледалаца 50, судије: 

Ковачевић, Милосављевић, Петровић.
ВРШАЦ: Марјановић 10, Стојић 20, Веригић, Репац 

12, Станаћев, Јовановић, Михајловић, Милетић, Цера, 
Селаковић 8 (6 ск), Зорић 14 (9 ск), Јованчевић 3 (6 ск).

Ц. ЗВЕЗДА: Елиот 4 (12 ск), Наумчев 9 (5 ск), Чорто, 
Зечевић, Катанић 13, Спасовски, Јанковић 24 (12 ск), 
Недељков 14, Бојовић, Мишељић 10, Авлијаш, Јовановић 
5.

Вршчанке су одиграле једну од бољих утакмица ове 
сезоне и имале лепу прилику да изненаде шампиона, 
међутим, Београђанке су у одлучујућим тренуцима 
имале сјајну Машу Јанковић која је извадила све флеке у 
игри екипе тренера Драгана Вуковића и довела до нове 

победе. Већ на почетку меча, када је Вршац повео са 9:2 
и пропустио неколико напада и могућност да већ после 
пет минута води двоцифреном разликом, видело се да 
Звезди неће бити лако у Вршцу. У првој четвртини игра 
фаворита стабилизована је уласком Невене Наумчев, да 
би у другом периоду захваљујући трилингу Недељков, 
Катанић, Мишељић гошће на полувреме отишле са 
двицфреном разликом (44:31). Чинило се да је Звезда 
трасирала пут ка победи, али у трећем периоду долази 
до великог преокрета. Ношене енергијом Марине Стојић, 
Тамаре Репац и Јелене Зорић Вршчанке су Звезду у трећем 
периоду свеле на свега десет поена и преокренуле 
резултат у своју корист 55:54. Ипак, у последњих десет 
минута отпор Вршца сломила је сјајна Јанковићева, 
убедљиво најкориснија играчица утакмице.

Б. Ј.

БОРБА ДАВИДА И ГОЛИЈАТА У МИЛЕНИЈУМУ

ВРШЧАНКЕ ПРУЖИЛЕ СНАЖАН ОТПОР ШАМПИОНУ
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