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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

Међународни дан борбе против вршњачког 
насиља обележава се сваке године, последње 
среде у фебруару, под називом “Дан розе мајица”. 
Поводом тог дана у овој недељи за нама у вршачким 
школама организовано је низ превентивних 
активности заштите од насиља и дискриминације а 
једна од активности одржана је у ОШ”Јован Стерија 
Поповић” .

На радионици ђацима од првог до четвртог 
разреда о вршњачком насиљу говорили су ученици 
Ђачког парламента као и директорка Центра за 
социјални рад Вршац, Мирјана Кнежевић.

Радионици је присуствала и чланица Градсклог 
већа за социјална питања Маја Ристић Лажетић која 
је овом приликом истакла да је први и најважнији 
корак у спречавању вршњачког насиља  превенција 
.

-Са превенцијом се почиње још од најранијег 
узраста, већ у примарној породици, наставља 
кроз предшколске установе путем радионица 
на којима деца развијају социјалне вештине, 
креативну комуникацију, конструктивно решавање 
конфликта, даље кроз основне и средње школе 
где се заједно са стручним службама, односно са 

педагозима, психолозима организују вршњачке 
радионице попут ове коју смо имали прилике да 
видимо. Јако је важно истаћи да у је нашем друштву 
још увек развијена предрасуда да је жртва неким 
својим поступком, или неким својим понашањем 
можда крива за то насиље, да је на неки начин 
изазвала насилника да тако реагује. Управо су 
превентивне активности поред учења социјалних 
вештина и асертивне комуникације. Једино је 

насилник одговоран за своје поступке јер он има 
могућности избора како ће реаговати. Желимо да 
пошаљемо поруку свој деци да слободно пријаве 
насиље, да на насиље не треба ћутати, не смемо 
окретати главу ако се не дешава нама, насиље неће 
престати само од себе. Уколико трпе насиље, ако 
су претрпела насиље, ако виде насиље или ако 
сумњају да се насиље негде неком другом дешава 
да то и пријаве, поручила је Ристић Лажетић.

У оквиру едукативне радионице деца су на розе 
папирићма исписали поруке са циљем исказивања 
толеранције, емпатије, поштовања права и 
различитости.

НАСИЉЕ НЕЋЕ ПРЕСТАТИ 
САМО ОД СЕБЕ, ПРИЈАВИ ГА!

У ВРШАЧКИМ ШКОЛАМА ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Представници удружења грађана 
„Из принципа“ у оквиру акције „Из 
принципа носим цегер“ поделили 
су у четвртак, 17. фебруара, 250 
бесплатних еколошких цегера 
Вршчанима испред Агрико пијаце.  

– Активисти удружења „Из 
принципа“ окупили су се на градској 
пијаци како би поделили еколошке 
цегере нашим суграђанима, а иначе 
ова акција је реализована уз подршку 
Града Вршца. С обзиром на то да су 
пластичне кесе веома заступљене 
код нас, надам се да ће ова акција 
бар једним делом помоћи очувању 

природе, истакла је Кристина Станчуљ 
активисткиња удружења.

Осим данашње акције, удружење 
„Из принципа“ веома је активно и 
на другим пољима, али нарочито у 
екологији.

– Наше удружење редовно 
спроводи еколошке акције, а једна од 
већих била је прикупљање пластичних 
кеса које је ветар разбацао дуж пута 
на улазу у Вршац из правца граничног 
прелаза са Румунијом.  На жалост, кесе 
често завршавају на гранама дрвећа 
и растињу, па нема лакшег начина да 
се уклоне. Иначе, ускоро планирамо 

и нове акције у којима ћемо саднице 
поделити нашим пчеларима, али и да 
урадимо пошумљавање насеља Мали 

рит, навео је Карађорђе Живковић из 
удружења „Из принципа“.

ЕКОЛОШКИ ЦЕГЕРИ ДЕЉЕНИ ВРШЧАНИМА
АКЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ИЗ ПРИНЦИПА“

Ученици ОШ „Паја Јовановић“обележили су 21. 
фебруар, презентацијом кроз коју су објаснили откада 
се и зашто баш на овај дан обележава Међународни дан 
матерњег језика. Такође, указали су на значај матерњег 
језика, нарочито у мултинационалној средини као што 
је територија Града Вршца.

 Изузетно је важно свакодневно подсећати ученике 
да су они чувари матерњег језика због све већег уплива 
туђица, а тај тренд је присутан је пре свега код млађих 
генерација. Чувањем матерњег језика чувамо историју, 
традицију, културно наслеђе и национални идентитет. 
Један народ постоји докле год има своје говорнике, тј 

језик. Отуда слоган овогодишњег Међународног 
дана матерњег језика у нашој школи који гласи: 
„(Са)чувај матерњи језик као зеницу свог ока, 
истакла је координатор пројекта Викторија Гајта, 
наставница српског језика.

Стихове на српском, ромском, румунском 
и мађарском казивали су ученице и ученици: 
Тара Марковић, Дијаманта Тасић, Бењамин Кета 
и Јана Ђурђев. Творац презентације је Огњен 
Шепецан, а у презентацији су учествовали и Тара 
Марковић, Алекса Марић, Тијана Ковач и Јована 
Бошковић.

Скеч којим се скренула пажња на претерану 
употребу жаргона међу млађим генерацијама 
извеле су: Сара Нешић, Марија Пауновић и Ана 

Миљков .
Обележавању Међународног дана матерњег језика 

у  школи „Паја Јовановић“ присуствовао је и Мирослав 
Лепир, члан Градског већа за образовање.

Дан матерњег језика, 21. фебруар, прокламован је од 
УНЕСКО 1999. године  у знак сећања на студенте који су 
21. фебруара 1952. године убијени у Даки у Источном 
Пакистану, (данас Бангладешу), јер су протестовали 
због тога што њихов матерњи језик (бенгалски)није 
проглашен за званични. Чланице УНЕСКО обележавају 
тај дан како би указале на значај поштовања основног  
људског права, да у свим приликама можемо да се 
користимо својим матерњим језиком.

(СА)ЧУВАЈМО МАТЕРЊИ ЈЕЗИК 
КАО ЗЕНИЦУ СВОГ ОКА!

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
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Реализација једног од најважнијих пројеката 
за заштиту животне средине у Вршцу, полако 
се приводи крају. У току су завршни радови на 
реконструкцији постројења за прераду отпадних 
вода у Вршцу, а овај пројекат ће, тврде надлежни, 
наш град позиционирати веома високо на листи 
градова који воде рачуна о еколошким питањима. 
Вршац се већ сада сматра једним од најпозитивнијих 
примера када је у питању заштита животне средине 
у Србији, а овај пројекат ће додатно унапредити 
ову позицију. 

Пречистач из осамдесетих година прошлог 
века, реконструкцијом вредном пет милиона 
евра, постаће један од најмодернијих у Србији, 
испуњавајући еколошке стандарде који важе 
у земљама Европске уније. Инвестиција на 
реконструкцији пречистача финансирана је 
сопственим средствима Јавно комуналног 
предузећа „Други октобар“ и Града Вршца, а њоме 
је уз постојећу фабрику пијаће воде Вршац постао 
један од најуспешнијих градова у овој области 
заштите животне средине. 

ЗАВРШНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПРЕЧИСТАЧА ЗА ВОДУ 

Традиционална манифестација 
„Дани младих вина“ одржава се 
у суботу 26. фебруара, по седми 
пут у гудуричком Дому културе. 
Организатор је удружење винара 
из Гудурице а покровитељи  Град 
Вршац, Туристичка организација 
Вршац, Удружење „Село плус“ и МЗ 
Гудурица.

На фестивалу ће  се представити 
двадесетак локалних винарија, 
а удружења жена „Гудурица“ 
и  „Месић“ са традиционалним 
кулинарским специјалитетима овог 

краја употпуниће винску понуду, 
док ће наступ КУД „Виногради“ и 
тамбурашког оркестра „Банатски 
боеми“ у културно-забавном делу 
програма допринети да атмосфера 
буде још пријатнија.

 Улазница је винска чаша, а она 
се може купити на улазу у Дому 
културе по цени од 200 динара и са 
њом се могу дегустирати вина на 
фестивалу и дегустирати банатски 
специјалитети, који ће тога дана 
бити отворен од 12:00 до 15:00 
часова.

Манифестацја је први пут 
одржана 2013. године са идејом 
давања атрактивног и лепог повода 
туристима да посете овај крај 
дуге традиције и колевке винског 
туризма у Србији. Упознавање са 
винским селом Гудурицом, јединим 
званичним у Србији „живим селом“ 
у којем се готово сви мештани 
непосредно или посредно баве 
производњом вина, већ прве године 
привукло је довољан број гостију 
који су оправдали организацију 
овакве једне манифестације.

„ДАНИ МЛАДИХ ВИНА“ 
У СУБОТУ ПО СЕДМИ ПУТ

ГУДУРИЧКИ ВИНАРИ ПОЗИВАЈУ 

ВРШАЦ ПРИМЕР ДОБРЕ ЕКОЛОШКЕ ПРАКСЕ 

Ове године је Светски дан деце оболеле од 
рака, који се обележава 15. фебруара, обележен 
акцијама добровољног давања крви у организацији 
НУРДОР-а и Института за трансфузију крви, а акције 
ће трајати до краја фебруара у целој Србији. 

Током акције добровољног давања крви, 
организовано је и давање узорака за регистар 
коштане сржи у Србији. 

- Грађанима је омогућено да поред редовног 
давања крви, дају и узорак за упис у регистар 
давалаца коштане сржи, што је такође веома битно 
јер се тиме омогућава лечење најтежих онколошких 
пацијената – каже др Душко Бељић из Завода за 
трансфузију крви Војводине. 

Овај регистар је од пресудне важности за 
налажење потенцијалних донора за оболеле од 
леукемије, којима је трансплантација коштане сржи 
једини начин за излечење. 

НУРДОР тренутно спроводи и пројекат изградње 
такозване „родитељске куће“ у Београду, а за то је 

неопходна подршка целокупне заједнице. 
- Грађани могу да помогну уплатом донација 

НУРДОР-у, слањем СМС порука на број 1150 или 
информисањем о раду удружења – истиче Срђан 

Ђокић, волонтер НУРДОР-а у Вршцу. 
Из Завода за трансфузију крви Војводине апелују 

на грађане да се одазову позиву и дају крв. Тренутно 
су у дефициту залихе свих крвних група, а нарочито 
нулте и А крвне групе са негативним рх фактором. 

„У Србији од 100 људи који могу дати крв то учини 
3. Такође, у Србији сваког дана једно дете оболи 
од рака. Током лечења често морају да примају 
трансфузије и то је оно што им спаси живот. Услед 
епидемије вируса корона и бројних проблема 
ситуација са залихама крви у нашој земљи је веома 
неповољна. Донације нису само материјалне 
и наш допринос не зависи увек од тога колико 
новца можемо да донирамо. Напротив, оно што је 
најважније да би се сачували животи заправо није 
материјално и већина нас то може да донира 4 пута 
годишње. Када бисмо то радили ниједно дете не би 
дошло у ситуацију да му живот буде угрожен јер 
залихе крви нису довољне“, каже се у саопштењу из 
НУРДОР-а. 

АКЦИЈАМА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ ОБЕЛЕЖАВА СЕ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА 

ОМОГУЋЕНО И ДАВАЊЕ УЗОРАКА 
ЗА РЕГИСТАР КОШТАНЕ СРЖИ 
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ВЕЧЕ ВРШАЧКИХ 
СПОРТСКИХ 

ЛАУРЕАТА ЗА 2021.
Традиционална манифестација Избор спортисте 

Града Вршца у организацији Спортског савеза 
одржана је у препуној Конгресној дворани Центра 
Миленијум у среду 23. фебруара. Ласкаву титулу 
најбоих спортиста понели су фудбалер ОФК Вршца 
Александар Лазевски и боксерска шампионка 
Србије, чланица „Гарда“, Сандра Маран. Најбоље 
екипе сениора су ОФК Вршац и женска екипа 
Стрељачког клуба Уљма, док је за екипу Града 
проглашен Теквондо клуб Еурошпед. Специјално 
признање за пласман у елитно друштво добиле 
су кошаркашице Вршца. За најбољег тренера 
проглашен је Стево Павловић из Бокс клуба Гард.

Најбољи јуниор за 2021. годину је Душан 
Везмар члан Стонотениске академије Миленијум, 
репрезентативац Србије, један од најбољих 
јуниора у нашој земљи.. На најпрестижнијем 
такмичењу ТОП 12 освојио је убедљиво прво 
место са свих 11 победа. Најбоља јуниорка је Тара 
Ђекић, члан Џудо клуба Локомотива, стандардна 
репрезентативка Србије, првак Војводине и Србије, 
од стране Олимпијског комитета Србије уврштена 
је у олимпијски програм Париз 2024.

Најбољи кадети за 2021. годину су Вук Михајловић 
члан Теквондо клуба Еурошпед и Романа Путник, 
члан Стонотениског клуба Јединство Влајковац.

Најбољи пионири за 2021. годину су Стефан 
Радоњић из Стонотенске академије Миленијум и 
Марија Танацков из Џудо клуба Локомотива.

Спортске наде су: Лана Орта (ВАК 1926), Василије 
Анкић (ВАК 1926), Анастасија.Вучковац (Боксерски 
клуб Гард), Андреј  Петковић (Боксерси клуб Гард), 
Дуња Вишацки  (КК Вршац), Јелена  Танацков  (Џудо 
клуб Локомотива), Страхиња Поткоњак  (Џудо 

клуб Локомотива), Стефан Петковић (Карате клуб 
Вршац), Уна  Сухецки (Карате клуб Вршац), Ања  
Тошић ( ЖОК Вршац), Миња Горјуп (ТКД Вршац), 
Стефан Рангелов (ТКД Вршац), Марко  Влајић (ОФК 
Вршац), Петар Панић (СК Уљма), Софија Лончар 

(МК Карика), Петра Пешић (МК Карика), Милица  
Влаховић  и Миа Нађ (Соколско друштво Вршац), 
Милица Драган и Урош Ђокић (Сноутим Вршац), 
Ђурђа Ивановић и Александар Давид Антонијевић    
(ПСД Жележничар), Алексеј   Гајта и Ђорђина  
Тарандза (ОФК и УЖФ Банат), Марија  Вујичић и 
Михајло  Здравковић (БК Фанатик), Николина Ђурић 
и Анастасија  Станковић (СУПС Миленијум), Марина 
Митровић и Анђела Радисављевић (Суперстар 
Акроденс), Алекса  Врањеш (АФ Кристал 2018), 
Милана  Станаћев и Михајло Папић (ОК Банат), Лена 
Јокић и Андрија Рабијац (ТКД Еурошпед Уљма), 
Маша Царан и Никола Јовулов (ТКД Еурошпед), 
Јанко Грбић и Лионел Роман (СТК Јединство 
Влајковац).

Награде лауреатима и спортским надама 
уручивали су: Градоначелница Драгана Митровић, 
помоћница градоначелнице Тамара Радочај, члан 
Градског већа за спорт и омладину Марко Рашић 
и председник Спортског савеза Вршац Бобан 
Богосављевић.

Б.Ј.
Фото: Дејан Голд

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ ИЗБОР НАЈБОЉЕГ СПОРТИСТЕ ГРАДА ВРШЦА

Најбољи сениори у 2021. 
Александар Лазевски и Сандра Маран

СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ 
КОШАРКАШКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ

Женском сектору  Кошаркашког савеза 
Србије уручено је посебно признање за заслуге 
за развој женског спорта и промоцију кошарке 
на територији Града Вршца као и доделу 
организације Купа „Милан Цига Васојевић“ 
за кошаркашице . У име Кошаркашког савеза 
Србије плакету је примила потпредседница 
Кошаркашког савеза Србије Ана Јоковић.

ВЛАДАНУ МАЈСТОРОВИЋУ 
ПОСТХУМНО НАГРАДА ЗА 

ЖИВОТНО ДЕЛО
Награда Спортског савеза за животно дело 

постхумно је додељена Владану Мајсторовићу 
Власти, човеку чијим је прераним одласком 
после његове породице највише изгубио 
спортски Вршац, његов Кошаркашки клуб Вршац, 
где је обављао функцију директора и Центар 
Миленијум у којем је радио као маркетинг 
менаџер. Награду је из руку Градоначелнице 
Драгане Митровић примио његов брат Бојан 
Мајсторовић.

Најбољем тренеру Стеви Павловићу 
признање је уручио Марко Рашић

Марин Дујић (лево), Марио Дујић (десно), 
тренери Еурошпеда, најбоље екипе Града 
Вршца за 2021.

Најбоља екипа сениорки: Стрељачки клуб 
Уљма

Најбоља екипа сениора: Данијел Бељин, ОФК 
Вршац
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Крајем прошле године објављен 
је твој први роман „Два света“ 
за који си награђен на конкурсу 
Књижевне омладине Србије. Иако 
је сврстан у епску фантастику, 
рецензија сугерише да у њему има 
и елемената научне фантастике, 
бајке, па и романа сазревања. 
Како би ти жанровски одредио свој 
првенац? 

- У јуну прошле године, када сам 
завршио писање свог романа, послао 
сам рукопис на неколико литерарних 
конкурса. Добио сам одговор од 
Књижевне омладине Србије. Њима се 
мој роман свидео и крајем године je 

објављен. Оно што ме је изненадило и 
заиста нисам очекивао јесте награда 
“Пегаз” коју Књижевна омладина 
Србије додељује ауторима прве 
књиге. Свечана додела ове награде 
била је у Руском дому у Београду, 
где ми је додељена трећа награда 
за најбољи роман у 2021. Што се 
тиче жанра, рекао бих да је то епска 
фантастика са елементима стимпанка.

Уз писање, бавиш се и 
многим другим стварима, 
од природних наука, преко 
програмирања, до музике. 
Колико су твоја разнолика 
интересовања утицала 
на обликовање романа, 
одабир теме и мотива?

- Моје интересовање за 
природне науке је веома 
утицало на овај роман, 
иако не у толикој мери као 
лингвистика. Да бих објаснио 
неке од појава у књизи, 
створио сам алтернативну 
верзију “стандардног модела” 
и тако објашњавам магију, 
разне облике живота у књизи, 
а и начин на који су Вадови 
успели да створе роботе пре 
него што су открили струју.

Интересантно је да 
јунаци твог романа 
говоре особеним језиком, 
Чераштекесом, а читаоце 
упознајеш са великим 
бројем речи које Куологани 
и Вадови користе да 
означе појмове који су им 

битни. Колико је све ово у вези 
са твојим интересовањем за 
лингвистику? Шта ти је послужило 
као инспирација за конструкцију 
језика?

- Одувек ме је занимала 

лингвистика. Када сам био мали, 
правио сам симболе и језике из чисте 
забаве и без много размишљања. 
Већ дуго стварам језике, међутим, 
ово је за мене био прави изазов. То 
је мој први језик због ког сам морао 
себи да постављам разна питања. 
Како би култура Куологана утицала 
на језик? Како би то што су Куологани 
гуштери утицало на језик? Како би се 
њихов језик развијао? По граматичкој 
структури најближи је ервопским 
језицима.

Који аутори и дела су обликовали 
твој књижевни укус?

- Ни једно дело конкретно није 
утицало на стварање мог романа. 
Иако волим да читам књиге разних 
жанрова желео сам да мој роман буде 
оригиналан.

Један од твојих хобија је и 
креирање друштвених игара. 
Индустрија друштвених игара 
је последњих година доживела 
ренесансу; да ли се то осети и 
у твојој генерацији? Колико су 
твојим вршњацима интересантне 
друштвене игре?

- Волим друштвене игре, волим 

изазове, загонетке, решавање 
проблема, стратегију. Имам велику 
колекцију друштвених игара, међу 
којима су и оне које сам сâм креирао. 
Међутим, међу својим вршњацима 
нисам приметио баш велико 
интересовање за друштвене игре.

Шта је најважније у 
осмишљавању једне друштвене 
игре, шта је то што је чини 
атрактивном и „заразном“?

- Креирање друштвених игара ми 
је само хоби и то радим искључиво 
због своје забаве, тако да нисам 
потпуно сигуран, али бих рекао да 
је најважније да игра може да се 
одигра што више пута, а да не постане 
досадна.

Какве су твоје амбиције у 
књижевности? Да ли радиш на 
новој књизи?

- Да, почео сам да пишем други 
део романа “Два света”. Имам идеју 
и за још неколико наставака. Што се 
тиче амбиција у књижевности, не 
размишљам о томе, пишем јер то 
волим.

Т.С. 

ЛУКА ЈЕРКОВИЋ, АУТОР РОМАНА „ДВА СВЕТА“ 

ШИРИНА АУТОРСКОГ ДУХА УТКАНА 
У ДЕБИТАНТСКУ ЕПСКУ ФАНТАСТИКУ  
Вршчанин Лука Јерковић недавно је 
награђен за свој први роман „Два света“. 
Признање “Пегаз” стигло је од Књижевне 
омладине Србије и то на конкурсу на ком 
нема старосног ограничења, у конкуренцији 
са знатно старијим ауторима. Овај свестрани 
шеснаестогодишњак већ је освајао награде 
на литерарним конкурсима, али и на 
такмичењима из физике, математике, хемије, 
биологије... Када се зна да се из хобија бави 
програмирањем, свира гитару и удараљке, 
осмишљава друштвене игре, а од детињства 
из забаве и заљубљености у лингвистику 
креира језике, не чуди слојевитост његовог 
дебитантског романа у којем је епска 
авантура смештена у универзум који 
има сопствене законитости, технологију, 
традицију, па и језик. 
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Тамара Цвејић, флаутисткиња 
и професорка флауте у Музичкој 
школи „Јосиф Маринковић“, са 
својим ученицима годинама 
постиже одличне резултате. За 
свој менторски рад награђена је 
признањем Покрајинског већа, 
њени ђаци су добитници на 
десетине награда на републичким 
и међународним такмичењима, а 
неки од њих данас су професионални 
музичари, попут Миње Марчетић 
која је докторирала на ФМУ у 
Београду, Миле Добросављевић 
која је на докторским студијама на 
Високој школи у Мајнцу, Мирјане 
Ановић која је завршила мастер 
студије на ФМУ у Београду... О улози 
професора у препознавању талента 
и неговању младог музичара не 
сведоче само успеси њених ученика, 
већ и њен лични музички развој 
који су, како каже, обликовали 
различити ментори, од наставника 
у основној школи који је уочио 
дар, преко професора у чијим се 
класама школовала и студирала: 
Конастантина Мирковића, Љубомира 
Димитријевића, Тахира Куленовића, 
Љубише Јовановића и Миомира 
Симоновића. Уз многе награде, 
њено школовање обележили су и 
небројени солистички и камерни 
наступи. Након студија, као чланица 
ауторског фјужн бенда Архаи, 
наступала је на фестивалима у Новом 
Саду, Загребу, Сарајеву, Љубљани, 
Охриду и Грчкој, где је бенд награђен 
за музичко стваралаштво. 

Школовали сте се у Ваљеву и 
Београду. Како се сећате својих 

музичких почетака и ко су људи 
који су имали највећег утицаја на 
ваш уметнички развој? 

- Велику захвалност дугујем 
наставнику музичке културе у мојој 
основној школи јер је препознао 
сестрин и мој таленат и инсистирао на 
томе да се музички образујемо, као и 
мом стрицу који нас је у последњем 
моменту одвео на пријемни испит. 
Пошто сам у том периоду завршавала 
трећи разред основне школе, имала 
сам могућност избора дувачког 
инструмента. Тако смо флаута и ја 
започеле једну дивну авантуру која и 
дан-данас траје. Највећу захвалност 
дугујем мојим родитељима који су 
потпуно тихо и ненаметљиво увек 
били моја највећа подршка. 

 Сви моји професори су имали 
велики утицај на мој музички развој 
и морам да признам да сам имала 
велику срећу да током целокупног 
школовања будем у класама тада 

најбољих професора у држави. Иако су 
сви били изузетни музичари и ментори, 
потпуно су различитих сензибилитета 
и имали су другачији приступ раду. 
Управо та различитост и самим тим и 
ширина коју сам добила, усвајајући 
најбоље од сваког, свакако су утицале 
да данас будем то што јесам. Наравно, 
ту су и сјајни светски флаутисти чија 
сам концертна извођења и предавања 
имала прилику да слушам. 

Ваше школовање обележиле 
су бројне награде и велики број 
солистичких и наступа у камерним 
саставима. И ваши ученици данас 
активно наступају на различитим 
манифестацијама. Колико је и 
због чега континуитет у јавним 
наступима током школовања 
значајан за младе музичаре? 

- Од изузетне је важности да 
се јавно наступа из више разлога. 
Ако претпоставимо да ће се један 
део деце определити за професију 
музичког извођача, онда је то вид 
праксе који је неопходан. Сваки јавни 

наступ подразумева да сте за њега 
што боље спремни, што иницира 
појачани и садржајнији рад да би се 
то остварило, па самим тим остварите 
и напредак у свом извођењу. Осим 
технички, за наступ морате бити и 
ментално спремни, што је опет добра 
пракса за било коју професију, јер се 
временом ослабађате треме и стичете 

самопоуздање. Сваки јавни наступ 
носи и терет критике,било да је добра 
или лоша, коју морамо да научимо да 
прихватимо и искористимо на најбољи 
могући начин у циљу сопсвене 
надградње. И на крају, мени најлепши 
део наступа је размена емоција са 
публиком, моменат када схватите да сте 
некога дотакли музиком коју изводите 
и да имате повратну реакцију. Ово су 
доживљаји који се не могу искусити у 

ИНТЕРВЈУ
ТАМАРА ЦВЕЈИЋ, ФЛАУТИСТКИЊА И ПРОФЕСОРКА У МШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“: 

„ВРХУНАЦ НАСТУПА ЈЕ МОМЕНАТ 
КАДА СХВАТИТЕ ДА СТЕ НЕКОГА 

ДОТАКЛИ МУЗИКОМ“ 

„Широј јавности је, 
нажалост, доступан 
музички садржај 
који бих, да 
могу, забранила. 
На нама, 
професорима, је да 
се боримо тако што 
ћемо на све могуће 
начине утицати 
на формирање 
музичког укуса 
наше деце“ 
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учионици и соби а веома су важни за 
успех, не само младих музичара, већ и 
у осталим професијама. 

Током студија, у оквиру 
пројеката у којима сте учествовали, 
изводили сте дела домаћих 
савремених композитора. Колико 
је савремено класично домаће 
стваралаштво видљиво у широј 
јавности и колико овакви концерти 
доприносе његовој афирмацији? 

- Ово је јако тешко питање... Разна 
искуства носим из тог периода. Од 
одушевљења композитора који 
су присуствовали концертима, до 
забране снимања од стране једне 
композиторке иако нам је намера 
била да се та дела забележе не у 
комерцијалне сврхе већ за фонотеку 
факултета. Тада смо се први пут 
сусрели са појмом „ауторска права“ и 
од тада обазриво бирали литературу. 
Апсолутно подржавам став и права 
сваког аутора али мислим да је важно 
да се та дела изводе да би допрла до 
ширег аудиторијума. И најважније, 
данас, без присуства у медијима, 
практично сте невидљиви. Мало је 
програма који се баве емитовањем ове 
врсте музике, има их, али недовољно 
да би музика допрла до великог броја 
слушалаца. Широј јавности је, на моју 
велику жалост, доступан музички 
садржај који бих, да могу, забранила. 
На нама, професорима, је да се боримо 
тако што ћемо на све могуће начине 
утицати на формирање музичког 
укуса наше деце. Моји ученици 
изводе дела домаћих аутора, а на 
нашим флаутистичким такмичењима 
често инсистирамо да та дела буду и 
обавезне композиције. 

Неколико година били сте 
чланица бенда Архаи са којим сте 
имали бројне наступе, освајали 
награде, и на чијем сте деби албуму 
„Mysterion” учествовали. Каква 
сећања носите из овог искуства? 

- Ово је једно фантастично искуство 
које ми је остало у прелепом сећању! 
Након много година извођења туђих 
дела, добила сам прилику да на 
основу идеје композиторке Јоване 
Бацковић креирам своју деоницу и 
оставим лични печат. Било је то нешто 
потпуно ново за мене и захваљујући 
томе што су људи окупљени у бенду 
били предивни, брзо смо се опустили 
и разумели што је довело до одличних 
идеја. Наступи, у односу на све 
претходне су такође били нешто 
потпуно ново и непознато за мене: 
састав класичних и електричних 
инструмената, велике сцене, свирање 
са озвучењем, сценски наступ... Било 
је веома узбудљиво! Осим усхићења 
што свирамо нешто што смо креирали, 
памтим и путовања и вишедневне 
боравке на фестивалима на којима 
смо упознали много интересантних 
уметника.  

Архаи је креирао ауторску 
музику надахнуту егзотичном 

традицијом Балкана и истока. 
Колико је публика у Србији 
сензибилисана за овакав звук? 

- У време док смо активно свирали, 
постојало је доста састава који су 
неговали музику ових простора. 
Већина је задржала традиционалне 
аранжмане или их упаковала у 
комерцијално рухо, као, на пример, 

Балканика. Мислим да је публика 
доста добро прихватила ту врсту 
музике и да је било пуно посећених 
концерата. Са друге стране, 
интересантно је да смо сви у бенду 
обожавали македонску Анастасиу 
као и Dead can dance, и имајући тај 

звук у себи као класични музичари 
(флаута, виолончело, клавир), рок 
гитариста, џез басиста, бубњар који је 
свирао све жанрове и три певачице 
које су студирале етномузикологију, 
добили смо интереснатан спој и идеје. 
Можда зато што се нисмо уклапали у 
тадашњи шаблон етно бендова, много 
смо интересантнији били публици 

и организаторима фестивала ван 
Србије.  

У Музичкој школи „Јосиф 
Маринковић“ предајете од 2004. 
године. Многи од ваших ученика 
постизали су изузетне резултате, а 
неки се данас и професионално баве 
музиком. Да ли је даровитост нешто 
што се по правилу препознаје већ 
у првим музичким корацима које 
деца направе или таленат долази 
до изражаја касније, са усвајањем 
технике и музичким развојем? По 
чему и у ком тренутку препознајете 
најталентованију децу? 

- На основу досадашњег искуства, 
могу да кажем да сам имала пуно 
случајева препознавања даровитости 
у самом почетку али и понеки у 
каснијем периоду бављења музиком. 
Децу која рано испоље даровитост 
одликује брзо савладавање техничких 
захтева и читање нота, одличан осећај 
за ритам а врло често и спонтано 
правилно фразирање, и све то раде 
са лакоћом чак и када не вежбају. 
И баш је ту велика замка за њихово 
даље напредовање јер схвате да без 
труда могу да добију добар резултат. 
Потребна је велика упорност да се 
таква деца убеде да је у каснијем 

периоду, када су технички и музички 
захтеви много већи, потребан редован 
и темељан рад да би се постигао успех. 
Деца код којих се даровитост открије 
касније су углавном упловила у свет 
музике без претходних додирних 
тачака са њом. То су стидљива и 
затворена деца која скоро никад нису 
певала, играла и потребно је време 
да се „ослободе“. Зато је важно дати 
шансу сваком детету и правилно га 
усмеравати. 

Шта доживљавате као највеће 
задовољство у раду са младим 
музичарима? 

Највеће задовољство ми је када 

после много труда и рада који су 
уложили видим њихову срећу и осећај 
победе након наступа или такмичења. 
То није победа против неког 
противника већ самих себе и својих 
досадашњих постигнућа. Моменат 
када су се попели за једну лествицу 
више. Тај осећај, да су урадили 
нешто значајно и ново и превазишли 
пређашње. И срећа док свирају и 
уживају у томе. 

Т.С. 

„Децу која рано 
испоље даровитост 
одликује брзо 
савладавање 
техничких захтева 
и читање нота, 
одличан осећај 
за ритам а врло 
често и спонтано 
правилно 
фразирање, и све 
то раде са лакоћом 
чак и када не 
вежбају. И баш је 
ту велика замка 
за њихово даље 
напредовање“ 
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Бројчана укрштеница * 
Бројчана или аритмогрифна 
укрштеница таква је укрштеница 
код које нема класичних описа, 
али зато је свако поље означено 
бројем. Бројчана укрштеница 
решава се по принципу: исти број 
– исто слово. Према томе, сви 
појмови су тако и обележени, а 
ономе који је решава као полазна 
основа служи личност или догађај 
коме је укрштеница посвећена. 
Правилним одгонетањем 
личности, догађаја открићете 
неколико слова која ће вам даље 
бити од помоћи. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КОЈА СЕ 

УКРШТЕНИЦА 
РЕШАВА ПО 

ПРИНЦИПУ – ИСТО 
СЛОВО, ИСТИ БРОЈ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА 

ПОТРАГА ЗА 
ПЛАНЕТОМ 

НА КОЈОЈ 
ИМА ЖИВОТА 

Један од највећих примерака опала на планети, који тежи више 
од 11.800 карата, продат је на аукцији на Аљасци за 143.750 долара.

Овај изузетно вредан примерак драгуља, који је добио назив 
„Americus Australis”, пронађен је крајем прошле године у кући у Биг 
Лејку, северно од Енкориџа, највећег града на Аљасци. Фред фон 
Брант, трагач за златом на Аљасци, из породице која деценијама 
тргује драгуљима, чувао га је дуго у плакару за постељину.

Фон Брант је рекао да је овај опал чуван у његовој породици од 
касних педесетих година прошлог века и да га је његов деда купио 
од Аустралијанца Џона Алтмана, трговца опалом.

Оснивач аукцијске куће на Аљасци Ден Њумен и његов пословни 

партнер Ник Клајн фотографисали су се са опалом 
непосредно пре него што је продат (Фото AP/Mark 
Thiessen)

„Мој отац Гај, који је деценијама бринуо о овом 
драгом камену, одлучио је да је довољно дуго био 
закључан и да је време да се покаже свету”, рекао 
је Фред фон Брант, а преноси АП.

Овај комад опала већи је од цигле и 
преполовљен је на два дела. Фон Брант објашњава да је пре 
много година на тај начин, практично „отварањем” драгог камена, 
провераван његов квалитет.

Опал је изузетно цењена врста драгуља, највише га има на 
налазиштима у Аустралији, али се може пронаћи и у САД, Перуу, 
Мексику и Бразилу.

Извор: Политика

Научници широм света трагају за могућношћу 
постојања одређеног облика живота на планетама 
у свемиру, а недавно откриће даје наду да он заиста 
постоји. Наиме, још непотврђена истраживања 
указују да је можда пронађена планета на којој би 
могао да постоји живот, а то небеско тело, удаљено 
117 светлосних година од Земље, кружи око звезде 
назване „бели патуљак”, преноси Би-Би-Си.

Студија о планети која је откривена у зони где 
није ни превише хладно ни превише вруће и где 
постоје могућности за развој живота објављена је 
недавно у месечнику Краљевског астрономског 
друштва.

Професор Џеј Фарихи, са Краљевског колеџа 
у Лондону, који је био на челу тима истраживача, 
рекао је да је запажање потпуно ново за астрономе.

Снимак остатака супернове Касиопеје А који је 

недавно објавила НАСА, направљен најмодернијом 
технологијом (Фото EPA-EFE/NASA/CXC/SAO)

– Ово је први пут да је тако нешто виђено у 
настањивој зони „белог патуљка”. Могуће је да 
постоји живот на планети која орбитира око „белог 
патуљка” и која је 60 пута ближе звезди него што је 
наша планета Сунцу – рекао је професор Фарихи за 
Би-Би-Си.

Истраживачки тим нема директне доказе о 
постојању планете, али кретање 65 структура 
величине Месеца које круже око настањиве зоне 
„белог патуљка” сугеришу да она постоји.

Удаљеност структура једне од друге се не мења, 
што сугерише да су под утицајем гравитације 
планете у близини.

„Ово откриће било је шок за тим. Кретања су 
била толико прецизна да јасно указују на постојање 

небеског тела”, рекао је професор Фарихи.
Док се веома велике звезде када потроше своје 

гориво, претварају у црне рупе, а мање, попут 
нашег Сунца, постају „бели патуљци”, односно 
звезде које су потрошиле све своје нуклеарно 
гориво и изгубиле своје спољашње слојеве. 
Обично су величине планете и емитују плавкасто-
белу светлост када се први пут формирају.

Захваљујући модерним технологијама 
стручњаци сазнају све више о свемиру и новим 
планетама. Тако је недавно откривена планета 
Проксима Д, која кружи око „црвеног патуљка” 
Проксиме кентаури, звезде најближе соларном 
систему. Претпоставља се да планета има четвртину 
Земљине масе.

 Извор: Политика

НА АУКЦИЈИ НА АЉАСЦИ 

ОПАЛ ПРОДАТ ЗА 
СКОРО 144.000 ДОЛАРА 

Крокодил који је шест година био приморан да 
живи са гумом од мотоцикла обмотаном око врата 
коначно је ослобођен. Женка крокодила дугачка 
око 4,5 метара постала је симбол житељима Палуа, 
центра острва Сулавеси и истоимене провинције, 
једне од 34 у Индонезији, али и многима широм 
планете. Појавила се први пут у градској реци пре 
шест година за гумом која јој се заглавила око врата 
претећи да је удави. Од тада многи су покушавали 
да ухвате крокодила и да уклоне препреку која 
му је онемогућавала нормалан живот. Више пута 
у претходних шест година организоване су акције 
спасавања у којима су учествовали познати 
светски стручњаци, али ниједна није успела. Власти 
провинције су чак 2020. године понудиле награду 
потенцијалним спасиоцима који би ослободили 
рептила, али ни то није дало резултате.

За чувеног крокодила недавно је чуо хватач 
птица и трговац по имену Тили који се крајем 
прошле године преселио у Палу. Комшије су му, 
како је сам рекао, испричале да нико није успео да 
ослободи крокодила од гуме и да је питање дана 
када ће га она усмртити.

„Вешт сам у хватању птица али и многих других 
животиња и веровао сам да уз помоћ мојих 

вештина могу да спасем крокодила”, рекао је Тили 
за Асошијетед прес.

Он је разапео ужад различите дужине изнад 
клопке уз дрво поред реке и оставио храну да би 
намамио крокодила. После три недеље чекања и 
неколико пропалих покушаја, крокодил је коначно 
ухваћен почетком ове седмице. Уз помоћ два 
пријатеља, али и спасилаца из удружења за заштиту 
животиња, Тили је „заробио” рептила и док су га уз 
помоћ ужади остали чврсто држали, успео је да 
уклони гуму са његовог врата.

Акцију је пратило на десетине посматрача 
окупљених на пристојној удаљености на обали 
реке, који су спасавање чувеног крокодила 
снимали мобилним телефонима и качили снимке 
на друштвене мреже. Крокодил је после успешне 
акције спасавања враћен у своје станиште.

Надлежни у провинцији Централни Сулавеси 
подсетили су да није тачно утврђено на који начин 
је гума доспела на врат крокодила. Претпоставља 
се да су уз помоћ ње ловокрадице покушале да 
ухвате рептила пре шест година, што им није успело. 
У Индонезији су крокодили врста заштићена 
законом и лов на њих је забрањен.

 Извор: Политика

СПАСИЛАЧКА АКЦИЈА НА ИНДОНЕЖАНСКОМ ОСТРВУ СУЛАВЕСИ  

КРОКОДИЛУ УКЛОЊЕНА ГУМА ОБМОТАНА ОКО ВРАТА 
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Поводом Светога Трифуна, заштитника 
виноградара и хришћанске љубави,  
прошле недеље су у Житишту (чувеном 
и по статуи Рокија Балбое и личној 
захвалности Силвестера Сталонеа), 
одржане манифестације посвећене вину. 
На централну свечаност, „Вино је поезија“, 
под покровитељством Библиотеке и 
Клуба књиге „Бранко Радичевић“, позвана 
је, поред поета из Зрењанина, Кикинде, 
Српске Црње и  вршачка песникиња, Нађа 
Бранков. 

- Са  књижевницима – домаћинима, 
имала сам пре неколико година заједнички 
наступ у Румунији. Допао им се мој песнички 
опус и интерпретација, упутили су ми позив, 
на који сам , овим изузетним поводом, 
одговорила. Уз мене су се представили 
и чланови Вршачког књижевног клуба, 
Зоран Ђуровић (афоризмима) и Михаило 
Прошевски (цртицама). Манифестација је 
урешена изложбом од преко сто флаша 
вина, из више од тридесет земаља света, 
приватне колекције породице Прибишић. 
У препуној свечаној сали Библиотеке, 
боемској атмосфери, уживали смо у 
музици, мелодијама усне хармонике, 
тамбуре....Низали су се стихови, сентенце, 
анегдоте, рујном бојом вина, бојени. Вина, 
које нам помаже да ујутру,  уместо новина, 
читамо песнике! Будили смо успавано, 
ватрили лед,  додали сунца у зимски дан...

Бодлер је рекао да човек увек треба да 
буде пијан, од вина или поезије, свеједно. 
Одабрала сам стихове. Једна од песама, 
коју сам казивала  је, In vino amor. Уздарје 
је господину Родољубу Драшковићу, а за 
Грожђебал је, спот  снимљен за њу, био део 
свечаног отварања Хелвеције.

СТИХОВИ РУЈНОМ 
БОЈОМ ВИНА БОЈЕНИ

ВРШАЧКЕ ПОЕТЕ СЕ ПРЕДСТАВИЛЕ У ЖИТИШТУ

IN VINO AMOR
Намера га намерила, међу да размеђи
Путеве пропути, кошаву укроти

Једном руком Храм диже
Другом, грозд, на чокот меће

У сумрак просут, болан корачи
Љубав га опчињава, рањава, оживљава..
Мед звездокандила, сан  расањен носи

Лута, вечномлад
Мачује се са заборавом,
Маглом бесмисла, концем краја

Вук, Лављег срца!
У руљи све самљи, у метежу, тиши
 Што више чемера, мање му горко

Над Вршцем, поглед развеже, чежњу отпусти
У варош стиха, своју песму тка, 
Лозинку лозе зна, закључано да откључа
Сања чудо Кане, Вино, од воде да твори!

Албатрос равнице
Од Баната бан
Протомајстор Љубави

Ластар оком милује
Лозје, од лозокрадица брани
Златогрозд му дланом зари

Виноград под ногом, Светиња над главом
У једној руци,  Храм звони, у другој му вино пева!
Дошљаквитез, смртно у бесмртно облачи...

Себи неважан, за Христодело траје,
Вином Љубави се несебично даје!

Нађа Бранков

У препуној сали биоскопа Културног Центра Вршац, 
у уторак, 22. фебруара,  отворена је Ревија јапанског 
филма која се реализује у сарадњи са Амбасадом Јапана, 
а посредством Удружења јапанско-српског пријатељства 
„Ханами“ из Вршца. Присутне је на отварању поздравила 
Адријана Барши, председница удружења, која је том 
приликом прочитала писмо Његове екселенције 
амбасадора Јапана у Србији  господина Кацумата 
Такахикоа. Амбасадор је у писму изразио своје искрено 
задовољство због одржавања Ревије јапанског филма у 
Културном центру Вршац у години у којој се прославља 140 
година пријатељства Јапана и Србије.

„На велику жалост, нисам у могућности да вам се данас 
лично обратим, међутим, исказао бих вам своју најдубљу 
захвалност на пријатељству свих људи Србије према Јапану, 
почевши од племените помоћи 2011. године, приликом 

Великог земљотреса у Источном Јапану. Надам се да ћу 
посетити Вршац што је пре то могуће. Овом приликом, 
упутио бих и своју срдачну захвалност и поштовање за 
дугогодишње пријатељске активности Друштва јапанско-
српског пријатељства „Ханами”, наводи се у писму.

Присутнима се обратио и директор Културног центра 
Давор Стојковић који се у својој поздравној речи осврнуо 
на плодну дугогодишњу сарадњу са удружењем „Ханами“ 
које даје непроцењив допринос сарадњи Културног 
центра и Амбасаде Јапана.

Ревија јапанског филма започета је пројекцијом филма „И 
твоја птица може да запева“. У оквиру ревије биће приказана 
још три филма: „Други свет“, „Море преживљавања“ и „Кажу 
да ништа не остаје исто“. Пројекције фимова почињу у 18 
часова, а улаз је бесплатан. 

У ЧАСТ ЈУБИЛЕЈА 140 ГОДИНА ПРИЈАТЕЉСТВА ЈАПАНА И СРБИЈЕ

РЕВИЈА ЈАПАНСКОГ ФИЛМА У 
ВРШАЧКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Наредних  дана у „Тачки сусретања“ 
биће приређена два занимљива догађаја. 
Најпре ће у петак, 25. 2. 2022. г. од 19 часова 
бити одржано предавање под називом: 
Прозор у прошлост града под брегом за 
грађанство и госте, чланове МЕНСА Србије. 
Предавачи су Невен Даничић, историчар, 
члан Центра за банатске студије и Тамаш 
Фодор, библиотекар, археолог по вокацији, 
члан Удружења љубитеља старине 
“Феликс Милекер”. Непозната јавности и 
још недовољно истражена историјска и 
археолошка генеза Вршца и околине биће 
тема сусрета са весницима прошлости.

У уторак, 1. марта од 18:30 биће одржан 
Књижевни сусрет са професором Ненадом Гуглом. Сусрет ће имати два сегмента – предавање 

о књижевности и промоцију романа „Велелепота 

секунде“ (БИТ издаваштво). У књижевној 
вечери поред аутора ће учествовати и 
Мирослав Павловић из БИТ издаваштва. 

Ненад Гугл је рођен у Немачкој, 
основну школу и гимназију је завршио 
у Чачку, а Филолошли факултет, смер 
српски језик и књижевност у Београду. 
Предаје књижевност у Трећој београдској 
гимназији. Написао је два романа: „Умро 
сам у петак“ и „Велелепота секунде“. На ТВ 
Храм уређује ауторску емисију „БИТ - сусрет 
књижевности и религије“. Снимио је већину 
часова књижевности за средњошколце 
на РТС за онлајн наставу, и аутор је сајта 
predavanja.com са снимљеним градивом за 

средњу школу. 

 У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“  ДВА ЗАНИМЉИВА ДОГАЂАЈА

ПРОЗОР У ПРОШЛОСТ ГРАДА И ПРОМОЦИЈА  
РОМАНА „ВЕЛЕЛЕПОТА СЕКУНДЕ“ 
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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 (155)

СЛИКА ВЕЧНОГ ЉУДСКОГ ДОМА
Пајин Триптихон је невина пасторела 

једне недостижне оазе где људи живе 
у привилегији кружења идеалног за 
остварење сопствене природе мирног 
суживота, све што ми данас можемо видети 
само као сајбер пројекцију на екранима 
уместо да закорачимо у сопствени живот.

У време настанка Триптихона Вршац је 
већ имао ливницу, железницу, појавили 
су се  трактори, електрана, банка, весници 
цивилизацијске олује, мишићи једне 
либерарне  воље,  помаме за стицањем 
уместо за бивањем.

Да ли би порука свету на светској 
изложби, где је Триптихон награђен,  била 
боља да су насликана  сва та техничка чуда 
која су преорала и и покорила планету, па 
неко би да повуче ручну кочницу развоја 
да би свет који пијемо, једемо, удишемо, 
поново постао здрав.

Да ли је Паја трагајући за изразом, 
темом и садржајем Триптихона, који је 
већ обишао добар део света, вероватно 
препознао његове врлине и мане, замке и 
заблуде насликао једну скоро безвредну 
троделну слику као фотографију за вечност 
једног оптимума остварености људи и 
невидљивих стега сваке заједнице.

Зато Триптихон треба посматрати и 
као филозофско дело, поруку снажнију од 
политике за  једнократну употребу која 
од људи ствара корисне употребљиве 

идиоте који сумњајући у  сопствене снаге и 
вредности пристају да служе. Триптихон је 
песма о слободним људима коју су могли 
испевати Васко Попа или Црњански, људи 
који живе у Банату, на једној географској 
тачки тада  огромног глобуса који припада 
такозваном златном луку, односно уском 

појасу између пола и екватора по мери 
биологије човека као врсте онога што 
је било добро још у Лепенском Виру па 
онда у избама Дупљаје и свим стаништима 
непрекидног постојања човека која смо ми 
наследили  као привилегију оптимума за 
вечни људски дом.

Постоје послови које радимо и паралено 
пратимо себе, своје постојање, стално смо 
ту где јесмо, а постоје и послови због којих 
напросто нестајемо, само функционишемо 
и тек касние,пренемо се и видимо да нисмо 
само продавали рад и време већ буквално и 
време свог постојања.

Данас  као у некој  пакленој моди 
постоји страх од вишка самоприсутности, 
превеликог бављења собом, што би требало 
да је суштина живота а постаје баук од кога 
бежимо у сан, у заборав забаве, бескрајног 
јаловог информисања не би ли утекли 
величанственој самоћи не усамљености 

која нас  принуди да подвучемо црту и 
поражени препоазнамо оно што се већ  
више од века назива бекство од себе.

Уметничка искуства су само појачавала 
дозу, инзтезитет самоперцепције без страха, 
као суштину постојања да су све  остале 
активности, рад,  стицање, тек предуслови 
да обезбедимо време и  простор да се 
бавимо собом, својим биокосмосом, много 
мистериознијим од такозваног неба изнад 
нас.

И све то упознавање себе није некакав 
мистични пут самопознања ка неким вечим 
вредностима већ напросто чиста обука 
менталне борбене готовости, упознавање 
мисаоних алата и процеса као једине 
шансе да се изборимо за опстајање у свету 
коме сметамо ако смо непослушни, где је 
непослушност ометање великих амбиција 
оних који су свој  ум брусили на тоцилу од 
материјала тврђег од дијаманта. То је воља 
за моћи, похлепа и трајање.

 Они су постали екстреми 
преживљавања и бујања живог ткива 
којем је тесно у туђем окружењу.

А Пајин Триптихон је простор под сунцем 
на земљи коју данас као привилегију 
поново откривамо када куће, окућнице, 
постају државице по себи, газдинство које 
васпитава нове домаћине. 

 
Т. Сухецки

Недавно одржана премијера 
представе “Лари Томпсон, трагедија 
једне младости” у Народном позоришту 
Стерија у Вршцу несумњиво представља  
одважан репертоарски искорак. И 
то не само из разлога што ова драма 
Душана Ковачевића, први пут изведена 
у респектибилној глумачкој подели  у 
Звездара театру сада већ давне 1996 
године,  представља једнако ововремено 
и свевремено дело, већ из далеко ширег 
спектра њених друштвених побуда  и 
актуелности,  концентрисаних управо 
овде и сада. При том мислимо на њен 
дубок социјално-критички потенцијал, 
који можемо посматрати у домену 
поређења друштвено-политичких 
прилика деведесетих година прошлог 
века и данас, али и у домену изналажења 
оних константи које чине малигна 
чворишта  друштва које је одавно 
одустало од свог духовног раста и од 
ревитализације система вредности.  

Избором поменутог текста  и његове 
поставке на даскама вршачке сцене, 
позоришна публика је добила прилику 
да ùжива  у истинском театарском 
празнику, које хистрионским надахнућем 
обједињује сва чуда и чудеса смештена 
под капу света - од чуда уметничког 
стварања и откровења - те неугасиве 
мисије уметности и уметника у тумачењу 
разнородних истина света, преко чуда 
наше надреалне збиље током три децење 
дуге агоније расапа многих вредности, 
све до чуда и чудеса оживљавања мртвих 
које у представи оваплођују брат и сестра 
Оливер и Оливера Нос.

Сјајном симбиозом и динамизмом 
игре,  вршачки  ансамбл узноси до 
катарзе све носеће интенције  већ 
помало потиснуте Ковачевићеве 

драме, успевајући жаром полета да 
осветли трагичне и комичне елементе 
овог слојевитог драмског предлошка, 
не занемарујући ни у једном часу 

вишеслојну пародичност и алузивност  
појединих сегмената, монолога, реплика... 
Отуда преплитање огољености исказа, 
пародичних и иронијских елемената игре 
на сцени, увлаче гледаоца у симулакрум 
шизоидних одјека стварности, где 
се  позориште, збиља и медијски кич 
оваплоћен мелодрамским серијалом 

о  Ларију Томпсону тамо негде у далекој 
Аустралији, (где, гле случајности, царују 
насиље, неправда и неморал!), сустичу у 
органицитет спајања наизглед неспојивог 

у складно какофоничан и збиља ретко 
виђен театарски рецитатив.

Сведоци смо да је редитељ Душан 
Петровић  већ пола посла обавио  
одличном поделом рола у комаду, 
доделивши  улогу управнице позоришта 
Катарине глумици Тамари Тамчи 
Тоскић, улогу Глумца Белог Милошу 

Ђуровићу,  улогу Стефана Носа Предрагу 
Грујићу,  потом су ту Иван Ђорђевић и 
Дојна Петровић и други., док сјајну  и 
функционалну сценографију потписује  
Софија Лучић.

И док глумци бескомпромисно 
разобличавају стварност кроз двоструку 
експозицију пародијске игре, додајући 
свему елементе личног, а неки од њих 
чак на моменте одбацују све образине 
и шокирају нас крајње  реалистичним 
нокаутима попут професионалца који су 
решили да  делују брутално као мангупи 
са улице, истрчавајући у публику, у 
финалном чину игре трагика надвладава 
комедију, а крајње пластични пастиши 
се постављају као круна целовитости 
театарског доживљаја који се задуго не 
заборавља и који ће попут ноћне море 
прогањати нашу успавану савест!

Представа мора бити одиграна, тврди 
писац, и пред нама се у завршној сцени 
поново појављује онај ‘шерет’ Бели који 
нас је као у причи Шехерезаде замајавао 
све време и држао нашу пажњу. Представа 
која заправо никад није ни одиграна, јер 
је главни глумац несрећно настрадао,  као 
да тек треба да почне. Након свих пораза  
и гашења нада, само једно је извесно: Сви 
смо ми само привидно живи. Зато ни не 
можемо ни умрети као људи. Јер онај ко је 
само привидно живео,  није заслужио ни 
истинску смрт. Привидно ће умрети и као 
такав биће плен чудотвораца и шарлатана 
који ће га поново òживети. Тако каже 
писац, тако казују ликови на сцени.  Пуцањ 
у уметност био је уједно пуцањ у све нас, 
где ни громки аплауз публике није у стању 
да отклони горки талог искуства, прави 
укус горчине,  о коме је писао такође у 
представи помињан велики Данило Киш!

Милош Николин

ИСТИНСКИ ПОЗОРИШНИ ПРАЗНИК
ВРШАЧКИ ТЕАТАР ОДУШЕВИО ПУБЛИКУ БРИЉАНТНИМ ИЗВОЂЕЊЕМ ПРЕДСТАВЕ „ЛАРИ ТОМПСОН, ТРАГЕДИЈА ЈЕДНЕ МЛАДОСТИ“
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К УЛ И Н  К У В А Р

ЉУТА 
КОРЕАНСКА 
САЛАТА СА 

КОРИЈАНДЕРОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг шаргарепе
-100 мл уља
- 1 главица белог лука
- 1 кашика млевене љуте 
паприке
- 1 кашичица бибера
- 1 кашичица коријандера
- 1 кашичица сусама
- со, сирће

ПРИПРЕМА: Шаргарепу 
очистити и нарендати или исећи на танке 
трачице. Посолити и побиберити по 
укусу. Додати млевену љуту паприку и 
бибер. Бели лук протиснути кроз пресу 
(или што ситније исецкати) и ставити 
преко шаргарепе, али не мешати. Уље 

добро загрејати и прелити преко белог 
лука. Коријандер уситнити у авану и 
додати у салату. Смесу од уља помешати 
са шаргарепом и зачинима, сипати мало 
сирћета и све добро промешати. Ставити 
у фрижидер да се добро охлади пре 
служења.

ПУЊЕНИ КРОМПИР
НАМИРНИЦЕ:

- 10 кромпира
- 200 г Матијевић јунеће 
плећке
- 100 г тврдог сира
- 1 шаргарепа
- 1 главица црног лука
- 2 чена белог лука
- 1 јаје
- 75 г путера
- со, бибер
- уље

ПРИПРЕМА: Матијевић јунећу 
плећку самлети у машини за млевење меса. 
Исећи црни лук, кратко динстати и додати 
млевено месо. Динстати око 10ак минута, 
посолити и побиберити.

Кромпир добро опрати и заједно а 
очишћеном шаргарепом кувати 10 минута. 
Извадити кромпир и шаргарепу из воде. 
Шаргарепу исећи на коцкице, а кромпир 
осушити и расећи на пола по дужини, 
кашичицом извадити средину, посолити и 

премазати унутрашњост путером. Извађену 
средину кромпира изгњецити виљушком, 
бели лук ситно исецкати, па додати коцкице 
шаргарепе, динстано месо и умућено јаје. 
Зачинити по укусу и пунити половине 
кромпира. У средини сваког пуњења 
направити удубљење и ставити комадић 
путера.

Пећи у загрејаној рерни на 250°Ц, 
па после 10 минута на сваки кромпир 
нарендати сир. Пећи још 5 минута.

Ј А Б У К Е  У 
Ш Л А Ф Р О К У

НАМИРНИЦЕ:

- 2 јаја
- 200 мл млека
- 1 дл киселе воде
- 250 г брашна
- прстохват соли
- пола кашичице шећера
- мала кашичица уља
- 4 средње јабуке
- шећер у праху
- мало цимета
- сок од лимуна
- уље за пржење

ПРИПРЕМА: Од јаја, млека, 
киселе воде, брашна, соли, шећера и 
мало уља умутити мало гушћу смесу као 
за палачинке. Јабуке ољуштити, исећи на 
колутове, попрскати лимуновим соком и 

сваки колут посебно уваљати у прах шећер 
помешан са циметом. Пржити у врелом уљу 
да порумене са обе стране. Пржене јабуке 
вадити и ставити на папирни убрус да упију 
масноћу. Посути шећером у праху по жељи.

ПИТА СА СИРОМ 
И БИБЕРОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 800 г кора за питу 
- 7 дл млека 
- 4 јаја
- 125 г путера 
- 1 кашичица соли 
- 1 кашичица крупно млевеног 
бибера 
- 500 г крављег сира
- 4 кашичице исецканог 
першуна

ПРИПРЕМА: У посуди, на 
благој температури, истопити путер и 
додати млеко, со и бибер. Умутити јаја, 
па додати сир и све добро изгњецити 
рукама. Додати ситно исечен першун. 
Добро промешати да се маса изједнаци. 
У плех за пећење сипати 2 до 3 велике 
кашике масе од млека и путера, па тиме 

подмазати дно суда. На дно ставити 3 
коре, па прелити растопљеним путером 
и млеком, па преко ставити фил од сира. 
Понављати поступак док се не утроши 
сав материјал, а завршити корама (2 
коре). Коре добро „ушушкати“ уз ивице 
и попрскати их остатком масе од млека и 
путера. Пеци око 45 минута на 275ºЦ.

САВИЈАЧА СА 
ЈАБУКАМА

НАМИРНИЦЕ:

- 500 г брашна 
- 1 коцка квасца
- 1 јаје
- 1 дл млека
- 1 кг киселијих јабука
- 100 г путера
- 250 г шећера
-100 г шећера у праху
- цимет, лимун

ПРИПРЕМА: Од брашна, 
квасца, јаја, млека и воде замесити средње 
тврдо тесто. Оставити на топлом да нарасте. 
Јабуке ољуштити и крупно нарендати. На 
отопљени путер ставити нарендане јабуке, 
посути шецером, додати лимунов сок и 
цимет и све продинстати десетак минута. 
Скинути с ватре и оставити да се прохлади. 
Надошло тесто премесити, оставити да 

одстоји још 10 минута и развући у коре. 
Нафиловати смесом од јабука, уролати и 
сложити у подмазан плех.

Филовано тесто оставити да још мало 
нарасте. Пећи пола сата у загрејаној рерни 
на 200 °Ц. Испецену и охлађену савијачу 
посути шећером у праху.

М А Ф И Н И  С А 
Ј О Г У Р ТО М  И 

Ј А Б У К А М А

НАМИРНИЦЕ:

-2 јаја
- 250 мл јогурта
- 100 г шећера
- 75 мл уља
- 2 јабуке
-250 г брашна
- 2 супене кашике прашка за 
пециво
- 1 коцка путера

ПРИПРЕМА: Умутити смесу 
од јаја, јогурта, шећера и уља. Додати 
ољуштене, очишћене и на мале коцке 
исецене јабуке и масу сјединити. На крају 
додати брашно, прашак за пециво и 
промешати, да се смеса сједини. Поделити 
тесто у калуп за мафине, који је подмазан 
путером и посут брашном. Пећи око 25 
минута на 180°Ц у претходно загрејаној 
рерни.
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MAGYAR TÜKÖR
A MUZSLYAI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Nemrégiben a magyar-
országi Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-nél si-

keresen megpályázott eszkö-
zökből 15 új szék és 3 ülőzsák 
lett vásárolva a muzslyai Szer-
vó Mihály Általános Iskola köz-
ponti épületének napközitan-
termébe, valamint új szekré-
nyek abba a helyiségbe, ahol 
a tanítók és a tanárok tartóz-
kodnak.

– A támogatásoknak kö-
szönhetően – és a gyerekek 
nagy örömére – sikerült új szé-
keket és ülőzsákokat vásárol-
nunk a napközi tantermébe. 
Tervezzük a meglévő szekré-
nyek felújítását és egy tv vásár-
lását, illetve meszelési munká-
latokat is. Az iskola központi 
épületének felépítése óta az 
úgynevezett tanáriban nem 
lettek kicserélve a szekrények 
és egyéb kellékek. Az új bú-
torzat megvásárlásával telje-
sen új kinézetet kap eme he-

lyiség, ahol egy vetítő besze-
relését is tervbe vettük – tud-
tuk meg Molnár Attila iskola-
igazgatól. Ezenkívül felújítási 
és rendszerezési munkálatok 

kezdődtek az iskola levéltárá-
ban is. A levéltárban találha-
tó dokumentumok rendsze-
rezve lesznek az újonnan be-
meszelt és korszerű polcok-

kal felszerelt helyiségben, va-
lamint egyes adatok digitali-
zálása is elő van látva. A fel-
újítást Nagybecskerek Város 
támogatja. BORBÉLY TIVADAR

NAGYBECSKEREI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Vietnámi vendégmunkások Nagybecskereken
Novemberben minden sza-

bad sajtó tele volt Szerbi-
ában a nagybecskereki Ling-
Long abroncsgyár építésében 
részt vevő vietnámi vendég-
munkások helyzetével. Vélet-
lenült fedezte fel a szerbia köz-
vélemény, hogy majdnem 500 
vietnámi él rabszolgaságban, 
konténerekben a város szélén. 
Amikor megérkeztek Szerbiá-
ba az útlevelüket elvették, ren-
des fizetést nem kaptak, tízen 
is laktak egy ilyen konténer-
ben. Hála a közvélemény nyo-
másának helyzetük nagyban 

jobbra fordult. Visszakapták út-
leveleiket, és mit ád Isten: ki-
tűnt, hogy sokan közülük ka-
tolikusok!

A karácsonyi éjféli misén 
egy ötvenfős vietnámi csoport 
vett részt. azóta rendszeresen 
látogatnak minket. Ellias atya, 
a Verbiat missziós itt Nagybecs-
kereken, szorosabb kapcsolatot 
épített fel velük, a hold-újév al-
kalmából meglátogatta őket és 
megáldotta a most már nor-
málisabban kinéző konténe-
rüket. Képeink erről az ünnep-
ről szólnak.

Farsangi jelmez- és 
fánkdíszítő versenyt 
szerveztek Muzslyán
A muzslyai Don Bosco 

Családok Egyesülete és 
a Kárpát-medencei Család-
szervezetek Szövetsége kö-
zös szervezésében második 
alkalommal tartották meg a 
farsangi jelmezversenyt és a 
fánkdíszítő versenyt. A ver-
senyekre óvodások, iskolá-
sok és felnőttek nevezhettek 
be. A résztvevők feladata az 
volt, hogy minél ötletesebb 
és érdekesebb jelmezbe öl-
tözzenek be, mutatkozza-
nak be a háromtagú zsűri-
nek, akik a maszkok újsze-
rűségét és egyediségét díjaz-
ták. Az óvodások csoportjá-
ban az első díjat Bacsó Vik-
tor érdemelte ki, második 
lett Kovács Arina, a harma-
dik pedig Juhász Mónika. Az 
iskolások (alsósok) kategó-
riájában a legötletesebb jel-
mezért járó díjat Bacsó Letí-
cia nyerte, a mésodik helyen 

Palatinus Vivien, a harma-
dikon pedig Pakai Andrej 
végzett, míg a felsősöknél 
Süveg Zita és Juhász Beáta 
jelmezét díjazta a zsűri. A 
felnőttek sem tétlenkedtek: 
az első helyen Süveg Hilda, 
a másodikon pedig az Oz-
vald házaspár, Gabriella és 
Pál végzett. Hogy Muzslyán 
és a környező településeken 
ügyes kezű gyerekek és házi-
asszonyok élnek, azt a fánk-
díszítő verseny is bizonyítja, 
ahol Kovács Arina és Süveg 
Hilda süteményei bizonyul-
tak a legötletesebbnek. Az 
esemény részvevői könyv-
jutalomban részesültek. A 
farsangi jelmez-és fánkdí-
szítő versenyt Magyarország 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma és a Kárpát-meden-
cei Családszervezetek Szö-
vetsége támogatta.

BORBÉLY TIVADAR

A FÓKUSZ KLASZTER-CSALÁDI GAZDÁLKODÓK EGYESÜLETE ÉS A CIVIL-SZERVEZETEK RENDEZÉSÉBEN

Töpörtőfesztivál és pálinkaverseny lesz Muzslyán
A muzslyai Fókusz Klasz-

ter Családi Gazdálkodók 
Egyesületének tagjai szomba-
ton, február 19-én – a helyi ci-
vil szervezettel és egyesülettel 
karöltve – a Lehel Sportköz-
pont pályáin megrendezik a 
jubiláris, sorrendben tizedik 
Töpörtőfesztivált. A fesztivál 
keretében 11 órától hagyomá-
nyos töpörtősütő versenyt tar-
tanak. A versenyzőknek a há-
zigazdáktól kapott 5 kg sza-
lonnából 150 g töpörtőt és egy 
sült szalonnát kell átadniuk a 
zsűrinek, hagyományosan fel-
díszített terítéken. (Beneve-
zési díj 2500 dinár) A rendez-
vény alatt első ízben rendez-
nek pálinkaversenyt. Benevez-
ni a helyszínen 0,5 liter pálin-
kával lehet, mégpedig 300 di-
nár/minta áron.

Felelevenítve a régi szokáso-
kat, a szervezők álarcos, jelme-
zes farsangi felvonulást is tarta-
nak. A menet a Hófehérke Óvo-
da épületétől indul 11 órakor, a 

központon keresztül a Dózsa 
György utcán és a piactéren át 
érkezik a fesztivál helyszíné-
re, ahol egy rövid műsor kere-
tében elbúcsúztatják a telet. A 
legötletesebb jelmezek viselő-

it díjazzák és megajándékoz-
zák. 14 órától a kisült töpörtők 
átadása, 14.30-tól pedig ered-
ményhirdetés és a díjak kiosz-
tása, melyet a késő estig tartó 
szórakozás fog követni. Az ér-

deklődők a jutányos áron meg-
vásárolt töpörtőn kívül lángost, 
sült kolbászt, illetve egyéb, ha-
gyományos disznótoros és falu-
si, tanyai ételek – sonka, sza-
lonna, sajt stb. – közül is válo-
gathatnak. 

Az ízletes falatok elfogyasz-
tása alatt a helybeli borászok 
forralt borral kedveskednek. A 
töpörtősütő versenyben rész-
vevő csapatok a 060/0758289-
es telefonszámon, kizárlóag 
üzenetben (SMS) jelentkez-
hetnek. A kiállítani vágyó sze-
mélyek/egyesületek a követke-
ző telefonszámon jelentkez-
hetnek: 064/3587510. A X.Tö-
pörtőfesztivál elsődleges cél-
ja a töpörtő, mint muzslyai 
„brand”, azaz különlegesség 
népszerűsítése, ezért a szer-
vezők megkérik a kiállítókat, 
hogy a rendezvény helyszínén 
ne készítsenek töpörtőt eladás-
ra. A szervezők szeretettel vár-
nak mindenkit!

BORBÉLY TIVADAR

„
Molnár Attila: 
Az új bútorzat 
megvásárlásával 
teljesen új kinézetet 
kap eme helyiség

Új felszerelések és 
felújítási munkálatok

 »Elias atya a vendégmunkásokkal

 »A jelmezverseny résztvevői

 »A töpörtőé lesz a főszerep

A MUZSLYAI DON BOSCO CSALÁDOK EGYESÜLETE 
SZERVEZÉSÉBEN

Etetők díszítik az 
iskola udvar fáit
A Sonja Marinković Általános Iskola második osztályos 

tanulói január utolsó napjaiban Jovanović Márta taní-
tónő vezetèsèvel az áttelelő madarakat házi készítésű ma-
dáretetővel és téli csemegével lepték meg. 

Az elkészült ötletesebbnél ötletesebb madáretetőket az 
iskolaudvar fáira állították fel. Figyelemmel kísérik, mikor 
jönnek majd lakomázni az éhező madárkák.

SONJA MARINKOVIĆ ISKOLA HÍREI

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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Tel: 837-902
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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

Стара кућа са свом 
инфраструктуром плац 1600м² 
близу центра широка улица. Тел. 
064/1979069

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.

Продајем 20 ари и 69 м², земље  
у викенд зони Думбрава, на плацу 
је доведена вода а у близини 
има струја. Тел. 013/2105496 и 
064//4406530

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.

Издавање локала (канцеларија), 
42  м², на Светосавском тргу. Тел. 
064/1979069

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. 
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064/1818917.
Продајем конац за хеклање 

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

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

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

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

Продајем ауто гуме са челичним 
фелнама, Сава ескимо 195/65 Р15, 5 

рупа, као нове. Тел 060/8070109.
Продајем повољно електричне  

кварцне грејаице (2 комада). Тел. 
065/3184084

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

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

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

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

Продајем 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 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 ХП3 185/65 
Р 15, 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

Продајем пекарску пећ са  
ферментационом комором, пећ 
је очувана од прохрома. Тел. 
064/1979069.

Вибро плоча за продају, три 
комада од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у 
одличном стању.Тел. 064/1979069

Намештај  нов, кухиње, плакари 
и све остало сечење и кантовање 
плочастог материјала. Тел. 
060/7506065

Комплет трпезарија, 2 плинске 
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар 
двокрилни, угаона гарнитура за 
спавање, тросед за спавање. Тел 
064/4256130

На продају АПН-6 и телевизор. 
Тел. 065/2839461.

Продајем електрични шпорет 
четири рингле „Слобода“ у 
одличном стању.Тел. 061/2660848.

Математика  припрема 
за  пријемни на  факултет. Тел. 
013/2839461

Продајем плински котао HC-31 
ком 2, цена 10.000 дин за оба, пумпу 
од  један цол(1), термоакомулациона  
пећ од 3,5 Магнохром, Краљево. 
Тел. 013/805-936 и 064/4142336

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.

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,  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 изградњу вишепородичног 

станбеног објекта, спратности П+1+Пк у  улици Ивана 
Милутиновића бр.65 у Вршцу, на катастарској парцели број 
5740 КО Вршац

Инвеститор је Дејан Манојловић из Вршца, улица Стеријина 
бр.12/17, а израђивач Пројекта је „Инград“ из Младеновца

Наведени урбанистички пројекaт биће изложен у холу 
зграде СГ Вршац. Јавна презентација трајаће 7 дана почев 
од 04.03.2021. 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 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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Девет живота Роуз Наполитано је 
дирљива прича о жени која је мислила 
да никада неће пожелети да буде мајка. 
Али живот може да изненади на много 
начина.

Једног дана, браку Роуз Наполитано 
дошао је крај. Њен муж жели бебу, али 
мајчинство никада није било део њеног 
животног плана.

Једног дана, брак Роуз Наполитано 
је преживео. Она искрено воли свог 
мужа. Може ли поново да замисли своју 
будућност?

Попут ефекта лептира, ова нас прича 
девет пута води свим стазама и одлукама 
које обликују живот. Кроз сва очекивања, 
све изборе, сваки исход – сваки делић 
себе који изгубимо и пронађемо на том 
путу.

„Роман који нам кроз живот главне 

јунакиње поставља многа важна питања 
о мајчинству и идентитету.“ – New York 
Times

Роман Девет живота Роуз Наполитано 
Доне Фрејтас доступан је на сајту vulkani.
rs и у књижарама Вулкан широм земље.

ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ 
НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка 
кула“ настављају да награђују читаоце и 
љубитеље књиге. Овог пута обезбедили 
смо два примерка књиге „Девет живота 
Роуз Наполитано“, које ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу 
имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com. У прошлом броју поклањали смо 
књигу „Исидора Мун иде на венчање“, 
освојиле су је Данијела Маринковић 
и Клара Мургу. 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“.

„ДЕВЕТ 
ЖИВОТА РОУЗ 

НАПОЛИТАНО“ 

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ТОПЛУ ПРИЧУ О ЖИВОТНОЈ БОРБИ И ДИЛЕМАМА СА КОЈИМА СЕ МНОГИ ОД НАС СУОЧАВАЈУ
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

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

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

Година 1880. остала је као 
жалосна успомена. Сушибуба 
или филоксера (phylloxera 
vastatrix), унета 1863. године 
из Америке у Француску, где 
је  тек 1868. застрашујуће 
наступила, а установљена 
најпре у Панчеву 1875. године, 
пронађена је у Вршцу 8. јуна 
од стране професора Јозефа 
Валдхера у пределу Забран. 
Мађарско министарство 
пољопривреде предузело 
је енергичне мере за њено 
сузбијање, а 1881. године дало 
да се  избуши један артерски 
бунар како би се заражена 
област потопила, али је све 
било узалуд. У пролеће 1882. 
Удружење произвођача 
вина добило је од града 350 
кв. хвати земљишта ради 
подизања једног винограда 
за производњу калемова лозе 
отпорне на филоксеру. Године 
1883. град је обезбедио 3 јутра 
земље за огледни виноград.

Већ 1884. године у Вршцу 
је било потпуно уништено 50 
јутара винограда, а делимично 
уништено 191 јутро. Од 
10.014 јутара винограда 1882. 
године, до краја 1886. г. било 
је  уништено већ 2.467 јутара. 
Производња која је 1879. год. 
износила 285.000 хл. опала је 
до 1882. г. на 50.104 хл. масте.

Подразумева се да је и 
трговина вином доживела 
озбиљан пад. Од 34 винарских 
трговаца у 1877. г., у 1894. 
години има их сам још 10, што 
значи пад од 70%. У замену за 
то, настало је време великог 
извоза буради за вино. Расла 
је и производња сода-воде. 
Било је венчања у кућама 
произвођача вина, где су на 
столу место винских  боца 
стајали сифони сода-воде и 
уместо вина, пила се  сода-

вода. Вино, некада производ 
коришћен у општој потрошњи, 
постало је луксузан артикал. 
Цене вина од 1880. до 1895. 
годн  повећане су за пуних 
80%.

Вршчани, суочени са 
разорним дејством ове 
пошасти, тражили су на 
почетку друге изворе  
егзистенције. Тако су 1890. 
године планирали подизање 
шећеране а затим откуп 
камералног имања у Ватину. 
Али су се ускоро опет 
вратили старој  култури. 
Настојања државе, града и 
већ споменутог Удружења 
произвођача вина, ускоро су 
код појединих произвођача 
наишли на одјек. Заслужује 
да се спомене Фридрих 
Хешл, који се није либио ни 

труда, ни трошкова у вршењу 
огледа. Затим, казанџија 
Карл Цофман, који је први 
постигао запаженију бербу 
грожђа. Године 1887. већ је 
17 јутара давало ново вино. 
Године 1894. поред 694 јутара 
старих винограда било је на 
роду већ 1.028 јутара нових 

засада. Године 1900. Било је 
1900 јутара на бреговима и 
460 јутара у равници засађено 
америчком лозом, а 1911. 
године било је опет 4.311 
јутара 275акв. хвати винограда 
у атару.

За обнову нашег 
виноградарства заслуге још 
имају: Јохан и Шандор Цофман, 
Јулијус Најком, Карл Керер, 
удовица Карла Хаузера, Др. 
Карл Семајер и Ернст Фирц. 
Велику помоћ у рестаурацији 
уништеног опстанка вршачких 
произвођача вина пружио 
је Јохан Вени, инспектор за 
филоксеру.

Потребно је још додати, да је 
на потстрек Фридриха Хешла, 
1891 године у Делиблатској  
пешчари од стране Вршчана 
основана колонија Шушара 
(Fejertelep), која је већ 1893. 
године испоручивала масту.

Обнова вршачког 
виноградарства извршена 
је путем оплемењивања. На 
почетку  оплемењивањем на 
самом чокоту riparie suvage, 
касније оплемењивањем на 
зелено на riparie portalis. Други 
је начин крајем века постао 
преовладајући и њему се 
може  приписати брза обнова 
у великом стилу.

Данас најраспрострањеније 
сорте грожђа су: мађарка, 
меснато грожђе и банатски  
ризлинг  (креацер, зелено-
бело). Од различитих 
нових сорти стоног грожђа 
нарочито се производе велике 
количине шасле (Gutedel). Од 
директних носилаца гаји се 
само португизац (oporto). Са 
овим сортама се бави већина 
ситних виноградара а расним 
виноградима данас располажу 
само поједини велики 
произвођачи.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (25)

1494 -1927.
Превео Александар Бобик

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12, БРОЈ 

153, 12. МАРТ 1986. 

ИЗБОРИ 86. ДАНИ ГЛАСАЊА
Ево, после обимног и одговорног преткандидационог 

и кандидационог посла, налазимо се на прагу коначног 
избора кандидата и чланова делегације.

Гласање у радним колективима обавиће се 13. и 14. 
марта (четвртак и петак), а у месним заједницама у недељу 
16. марта.

С тим у вези обављене су све  организационе припреме, 
почев од штампања и расподеле  изборног материјала, 
сачињавање бирачких спискова, слања обавештења 
бирачима, па све до именовања чланова бирачких одбора 
и комисија.

У Социјалистичком савезу и Општинском већу Савеза 
синдиката оцењују да су и све  политичке припреме овог 
посла обављене ваљано и на време, што се  потврђује и 
листама предложених кандидата за саставе делегација. 
Скупови радних људи и грађана  у колективима и мeсним 
заједницама потврдили су, наиме, да су предлози овога 
пута добро осмишљени, с чврстим уверењем да ће нам 
делегације, делегати, па према томе и  делегатски систем 
у целини, најзад превазићи стање пасивности, слабог рада 
и нерада. 

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12  БРОЈ 

153, 12. МАРТ  1986. 

МАСОВНОСТ ДОНОСИ БОДОВЕ
По први пут откако учествују у Радничко-спортским 

играма, спортисти Медицинског центра „Анђа Ранковић“ 
су освојили изврсно треће место у укупном пласману. До 
прошле године „доктори“, како их противници зову, били 
су познати као одлични одбојкаши, шахисти и стрелци, док 

се у осталим спортовима 
нису ни појављивали. 
Захваљујући, пре свега, 
једном броју спортских 
ентузијаста и спортском 
друштву „Медицинар“, 
у центру је покренута 
иницијатива да што 
већи број радника узме 
учешће у такмичењу. 
Иницијатива је 
спроведена у праксу, па 
је велики број мушких, 
и што је врло значајно, 
женских екипа Центра 
почео да се такмичи у 
различитим спортовима. 
З а х в а љ у ј у ћ и 
масовности, али и 
квалитету који је из 
утакмицу у утакмицу 
долазио до изражаја, 
„доктори“ су освајали 

бодове и медаље, и по први пут заузели једно од прва три  
места у укупном пласману.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СПОРТ

Генерална проба урађеног у зимском 
припремном периоду фудбалера ОФК 
Вршца био је меч против прволигаша 
Железничара из Панчева. Изабраници 
тренера Ненада Мијаиловића пружили су 
врло добру партију, али је датаљ одлучио 
да Панчевци изборе победу. Стратег 
ОФК Вршца оценио је урађени посао у 
припремном периоду  и нагласио да је све 
у клубу шокирала тешка повреда Војкана 
Сарајлина.

- Повреда Сарајлин је велики ударац за 
наш тим. Дуго ће одсуствовати са терена, 
срећом операција је протекла добро. Сви 
смо као клуб уз Војкана у овим тешким 
тренуцима, али такође он је показао 
како се стоички носи са овако тешком 
ситуацијом, позитиван је и прибран, свака 
му част на томе. Он ће бити додатни мотив 
да стигнемо до циља. Прелазни рок је 
завршен не можемо да доводимо замену 
за њега. 

Мијаиловић је истакао да је задовољан 
игром своје екипе против Железничара 
упркос минималном поразу.

- Пораз у Панчеву није покварио 

утисак припрема , изгубили смо од у 
овом тренутку квалитетнијег противника. 
„Жеља“ је озбиљан тим и желим им пуно 

среће у наставку првенства Прве лиге 
Србије, и мом учитељу Драгану Аничићу 
да их уведе у Суперлигу Србије.

ОФК Вршац ће у суботу у Панчеву 

одиграти први званичан меч у пролећном 
делу сезоне. Овог пута ривал је Динамо 
1945.

У финалу Купа јужног Баната са Динамом 
очекујем тежак меч. Надамо се да ћем 
оиз петог покушаја успети да подигнемо 
трофеј, али такође и да спремни дочекамо 

наставак првенства против Омладинца 
пред нашим навијачима, закључио је 
Мијаиловић.

ЗАВРШНИЦА ПРИПРЕМА ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

ВРШЧАНИ ПРОТИВ ДИНАМА У СВОМ 
ПЕТОМ ФИНАЛУ КУПА ЈУЖНОГ БАНАТА

ФУДБАЛ

ЖЕЛЕЗНИЧАР (П) – ОФК ВРШАЦ  
1:0 (1:0)

Панчево.СРЦ Младост. Гледалаца: 
100.Судија:  Александар Јанковић 
(Панчево). Стрелац: Гргић у 14 минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Андријанић, 
Симчевић, Балаж, Станимировић, 
Конатар, Јовановић, Дашић, 
Милошев, Марковић, Гргић, Зувић. 
Играли су још: Живковић, Костић, 
Трипковић, Дабић, Петровић, 
Плавшић, Реган, Ђорђевић, Гигића, 
Луковић, Аџибаба.
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Благојевић, 
Качаревић, Пајевић, Терзић, 
Лазевски, М. Илић, Стојковић, Ф. 
Илић, Главинић, Новаковић. Играли 
су још: Лукић, Бељин, Крстић, 
Вујић, Османагић, Грек, Новковић, 
Радисављевић, Делић.

Вршачки бели крос одржан је у 
недељу  у Градском парку, 10. јубиларни 
пут, а учествовало је чак 320 такмичара 
из 12 клубова широм Србије. Крос 
су свечано отворили члан Градског 
већа задужен за спорт Марко Рашић и 
председник Вршачког атлетског клуба 
1926 Ненад Хабибовић, док је испред 
Српског атлетског савеза програм водио 
Горан Чегар. По први пут се трчало у 20 
категорија, што је допринело да се на 
старту појави преко 320 такмичара разних 
узраста. Поред такмичара вршачких 
предшколских и школских установа, ове 
године учешће су узели и такмичари 
из атлетских клубова: Апатин, Инђија, 
Сурчин, Панонија из Панчева, Пожаревац, 
Чегар ранинг тим, Сремски Карловци, 
Младост из Ужица, Смедерево, ОАК 
Београд, Атина из Вршца, домаћин ВАК 
1926, као и спортски клубови и удружења 
из Вршца: Еурошпед, ОК Банат, КК Вршац, 
Соколско друштво Вршац, Школица 
спорта Више од игре, а било је такмичара 
и из Пландишта, Крушчице, Уљме, 
Влајковца, Павлиша, Великог Средишта 
и један дечак из Темишвара који је и ове 
године Кросу дао међународни карактер.

– Као домаћини оцењујемо да је 
овогодишња конкуренција била на 
врхунском нивоу, што је и логично 
ако видимо колики број атлетских 
клубова је узео учешће. Радује нас да 
се из године у годину повећава број 
најмлађих такмичара, предшколаца и 
ученика нижих разреда основних школа, 

што је и био циљ када смо почели са 
организацијама Вршачког белог кроса. 
Наравно да Крос не би био на овом нивоу 
да се у организацију нису укључили и Град 
Вршац, Спортски савез Града,Туристичка 
организација Вршац, Црвени крст Вршац, 
Центар Миленијум, Свислајон, истакао 

је председник Вршачког атлетског клуба 
1926 Ненад Хабибовић.

Вршачки бели крос, може се рећи сада 
већ традиционално, годинама подржава и 
помаже и Град Вршац.

– Заиста смо задовољни како је овај 
јубиларни 10. по реду Вршачки бели крос 

организован и могу слободно да кажем да 
као град веома добро радимо на развоју 
атлетике. Верујем да је ово само почетак 
и да ће вршачка атлетика у будућности 
остваривати још веће успехе, рекао је 
Марко Рашић, члан Градског већа за спорт.

ОДРЖАН 10. ВРШАЧКИ БЕЛИ КРОС У ГРАДСКОМ ПАРКУ

УЧЕСТВОВАЛО 320 СПОРТИСТА

Протеклог викенда у Беочину одржано је 
појединачно првенство Војводине за све четири 
узрасне категорије сезоне 2021/22. Тијана Јокић, 
победом у финалу против Анете Максути, стигла 
је до још једне титуле, сениорске првакиње 
Војводине.

Тијана наставља да ниже успехе,  иза ње је 

веома успешна сезона. Капитен СТК “Нови Сад” 
ових дана путују у Шпанију, где Новосађанке 
очекује реванш меч полуфинала Купа Европе 
против  шпанске Картахене.

 Стонотенисерке Новог Сада, шестоструке 
шампионке Србије, другу годину узастопно су у 
завршници европског такмичења.

ТИЈАНА ЈОКИЋ СЕНИОРСКА 
ШАМПИОНКА ВОЈВОДИНЕ

СТОНИ ТЕНИС
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Вршчани су тријумфом над Металцем наставили 
серију победа и атрактивних игара којима разгаљују своје 
симпатизере у Центру Миленијум. Изабраници тренера 
Владимира Ђокића надвисили су у свим елементима 
игре врло добре Ваљевце, јаком колективном одбраном 
онемогућили функционисање свих важних полуга напада 
ривала, осим сјајног Луковића, који је сваким потезом 
уверавао да је далеко изнад овог ранга такмичења. 
Металац је храбро почео меч, имао резултатску предност 
током целе прве четвртине захваљујући незадрживом 
Луковићу и одличном Стивенсону, међутим гости су 
тада пропустили прилику да створе већу разлику и били 
кажњени. У последњој секунди првог периода Вршац 
је атрактивним потезом Јурчека дошао до вођства и у 
истом стилу наставио до краја првог полувремена када 
су опорављени капитен Димић са пенала, Слободан 
Јовановић тројком и Агоч из тешке позиције под 
таблом, поентирали за серију 6:0 којом је створена прва 
двоцифрена предност (37:27). Уследила је реакција 
гостију серијом 6:0, али су Вршчани жестоко узвратили 
тројком Јековића, ефектним продорима Јурчека 
и Илића и серију 8:0 засладили закуцавањем Луке 
Јовановића. Предност од девет поена на полувремену 
(46:37) омогућила је Вршчанима да у наставак меча уђу 
растерећени и са самопоуздањем које манифестовано 
серијом од три узастопне тројке Агоча, Јурчека и Илића. 
Створена је залиха од 16 поена уочи последњег периода 

и практично обављен лавовски део посла на путу ка 
новој победи. Кориозитет меча је искључење једног од 

најбољих појединаца, капитена Вршца Димића у финишу 
треће четвртине, коме је најпре досуђена неспортска 
а потом и техничка грешка и морао је пре времена 
у свлачионицу. У последњих десет минута није било 
превише узбуђења, али је зато ефектних потеза било 
напретек, публика је овацијама наградила шутерски шоу 
Јурчека и Илића којим је украшена нова победа Вршчана.

Б. Ј.

ЕКИПА ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА ПРОТИВ ВАЉЕВАЦА СЛАВИЛА ТРЕЋИ ТРИЈУМФ У НИЗУ

КОШАРКАШИ ВРШЦА НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ ПОБЕДА

КОШАРКА

ВРШАЦ – МЕТАЛАЦ 87:73 
(25:23, 21:14, 26:20, 15:16)

Центар Миленијум, гледалаца 200, судије: 
Обркнежевић, Пецељ, Марковић.
ВРШАЦ: Радовановић, Л. Јовановић 4, С. Јовановић 
3, Агоч 9, Илић 22 (9 ск), Јурчек 16 (6 ск), Васиљевић 
4, Димић 13 (4 ск), Јековић 11 (4 ск), Тејић 5 (6 ас), 
Мајсторовић, Јузбашић.
МЕТАЛАЦ: Бајић 7, Аранитовић 2 (5 ск), Јанковић, 
Стивенсон 9, Павић 12, Трунић 2, Стефановић 2, 
Жижић 2, Мијаиловић 16, Теофиловић, Луковић 21 
(17 ск).

Атлетски клуб Атина имао је 7 
представника на Првенству Србије у 
дворани за млађе јуниоре, узраста до 
18 година.

На такмичењу је најуспешнији био 
Марко Младеновски у трци на 400 м 
где је заузео 5. место са резултатом 
од 59,23 секунде, иако је 2 године 
млађи од својих конкурената. Остали 
такмичари су у истој трци постигли 
следеће резултате: Немања Дамјан 
63,2  Марко Јанков 63,5 с , Урош 
Васински 68,1 с, Томислав Стојановић 
72,2 с.

У трци на на 60 м резултати су 
следећи: Марко Младеновски 7,94 с, 
Душан Кнежевић 7,94, Немања Дамјан 
7,98 с, Марко Јанков 8,30, Томислав 
Стојановић 8,78, Васински Урош 8,96 с, 
Душан Милошевић 9,77 с. У техничким 

дисциплинама је Душан Кнежевић 
скочио је у вис 145 цм, Душан 
Милошевић бацио је куглу од 5 кг 8,88 
м, док је штафета на 4x200 м у саставу 
Марко Јанков, Немања Дамјан, Марко 
Младеновски и Душан Кнежевић 
иако је постигла 4. резултат од 1:43 
мин на крају била дисквалификована 
због гажења линије приликом 
примопредаје. - Овим такмичењем је 
завршена атлетска сезона у дворани, 
где је АК Атина наступио на укупно 6 
такмичења и освојио 4 медаље. Сада 
почиње сезона кросева, што је веома 
важно за развој функционалних 
способности спортиста, те ће нам то 
бити приоритет у наредном периоду, 
рекао је проф. Срђан Јовановић, 
тренер атлетичара Атине.

ТАКМИЧАРИ АТИНЕ НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ

ЗАВРШНИЦА СЕЗОНЕ У ДВОРАНИ

АТЛЕТИКА

Велика борба у осмини финала другог степена 
такмичења Купа Србије припала је кошаркашицама 
Партизана. Црно-беле су за нијансу биле спретније и 
срећније и избориле пласман у четвртфинале у коме их 
очекује мегдан са новосадском Војводином. Вршчанке 
имају за чиме да жале, уложиле су велики труд и енергију, 
али нису успеле да материјализују квалитетну игру у 
одбрани из већег дела меча. Домаће су мотивисано 
ушле у утакмицу, у првој четвртини су надиграле 
ривала, повеле са десет поена разлике (16:6) и само због 
пропуштених зицера и техничких грешака нису створиле 
залиху која би им гарантовала мирнију игру у наставку. 
До краја првог полувремена Партизан је захваљујући 
Самарџићевој стабилизивао игру и успео да на крају 
полувремена дође до минималне предности (39:37).

У трећој четвртини поново су Вршчанке биле у налету, 
одличном одбраном неутралисана је већина напада 
црно-белих, али је бољка у њиховој игри и даље била 
реализација, па су у последњих десет минута ушле са 
свега три поена предности (52:49).

У последњем периоду дошло је до преокрета, уморне 
Вршчанке нису се сналазиле на пресинг Партизана, 
правиле су превише грешака, понекад чак и при 
превођењу лопте у поље напада, а црно-беле су то 
користиле и обезбедиле довољну залиху да у последњим 
секундама утакмице избегну драму.

Б. Ј.

ЦРНО-БЕЛЕ ПО ДРУГИ ПУТ ОВЕ СЕЗОНЕ СРЕЋНЕ У МИЛЕНИЈУМУ 

ВРШЧАНКЕ СТАЛЕ У ОСМИНИ ФИНАЛА КУПА
ВРШАЦ – ПАРТИЗАН 67:70
 (21:17, 16:22, 15:10, 15:21)

Центар Миленијум, гледалаца 50, судије: 
Ковачевић, Гуџулић, Луковић.

ВРШАЦ: Марјановић 10 (5 ас), Стјепановић, 
Стојић 16 (11 ск, 6 ас), Керкез, Веригић, Репац 4, 
Михајловић, Милетић 2, Цера, Селаковић 12 (10 
ск), Зорић 14 (9 ск), Јованчевић 9 (9 ск).

ПАРТИЗАН: Опачић 6, Глигић 19, Радојчин 2 
(4 ск), Мишкић, Олић, Лазаревић, Радивојац, 
Боричић 13 (10 ск), Зорић, Марјановић 5 (8 ск), 
Самарџић 16, Давинић 7.



ПЕТАК •  25. фебруар 2022.ВРШАЧКА КУЛА24


