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ПРВИ „ПУПИНОВ ИЗАЗОВ“ УСПЕШНО ЗАВРШЕН

ТРИЈУМФ ЕКИПЕ ВРШАЧКИХ
ГИМНАЗИЈАЛАЦА

Финале првог „Пупиновог изазова“ у организацији
Савеза удружења Циркулирање и Регионалног центра
за таленте „Михајло Пупин“ одржано је у суботу 5.
марта у просторијама Регионалног центра за таленте
у Панчеву. На такмичењу је учествовало 6 екипа, а
победу је однео тим ученика Гимназије „Борислав
Петров Браца“ из Вршца, у саставу: Душан Дакић, Маша
Шалиначки и Владимир Радловачки, а под менторством
професора Игора Лазароја и Горана Николића.
Организатори истичу да је такмичење обележила
сјајна атмосфера и активно учешће ученика, уз добро
дружење и усвајање нових знања. Део такмичења је
била и радионица у којој су учествовали панчевачки
гимназијалци и ученици Гимназије за талентоване
ученике са домом „Бољаи“ из Сенте, који су овог пута
имали прилике да стекну увид у оно што ово такмичење
пружа и спреме се за учешће на такмичарском делу за
следећи пут.
Такмичарски део је окупио четири екипе које су
представиле своје пројекте.
- Вредно су сви кренули од почетка такмичења.
Обилазили су их чланови комисије, а несебично им
помагао Стефан Ђорђевић испред Центра и члан
комисије за оцењивање. Све екипе су биле врло
активне и сарађивале међусобно. Унапредили су своје
знање и у току самог такмичења нека од тих знања и
применили и показали иницијативу за даљи развој свог
пројекта. Учесници су показали високи ниво свесности
о употребној вредности сопственог пројекта и интерес
јавног добра и општу корист друштва и остваривања
позитивног утицаја на околину у којој живе – изјавио је
Владислав Петковић, један од организатора такмичења.
Према речима организатора, екипа вршачких

гимназијалаца је искорачила значајније у односу на
остале и поред стандардне опреме коришћене за
такмичење за свој пројекат донела прототип производа

показале су приближно исто знање и поделиле друго
место.
Поред диплома, сви чланови екипа су добили и

под радним називом „Паметна канта“. Остале три екипе:
Секција примењене физике и електронике Математичке
гимназије, са ученицима из Математичке и Земунске
гимназије, Машинска школа „Панчево“ из Панчева и
Електротехничка школа „Никола Тесла“ из Панчева,

новчане награде од спонзора, адекватно освојеном
месту.
„Убеђени смо да ће ове екипе пружити добар пример
и подстаћи друге младе људе да учествују и развијају
се“, поручили су организатори „Пупиновог изазова“.

ГРАНИЦА ЉУДСКИХ ПРАВА КОЈА СЕ НЕ СМЕ ПРЕЋИ НА ИНТЕРНЕТУ

РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
УГРОЖАВА ЉУДСКА ПРАВА

Министарство за људска и мањинска
права и друштвени дијалог у сарадњи
са
Color
Media
Communications
организовало је конференцију у
Палати Србије на тему: „Људска права у
дигиталном добу“.
На
почетку
је
организатор
конференције Роберт Чобан истакао да је
ова тема веома важна и да је последњих
годину дана постала много видљивија
и треба још више на њу указивати и
разговарати.
- Зато смо се окупили да и органи
државне
власти,
представници
дипломатског кора, медији, активисти и
даље сви заинтересовани подигну свој
глас и отворе многа питања које заштита
људских права носи са собом, рекао је
Чобан.
Конференцију је отворила министарка
за људска и мањинска права и друштвени
дијалог Гордана Чомић.
- Кад сте приступили Интернету та
права браните сами. Један од исхода
ове конференције је шта ми можемо у
реалном свету да урадимо на Интернету
у бици за дигитални простор да бисмо
доказали свима који сматрају да
Интернет постоји да они организују
руљу која ће прогонити неке људе

због њиховог својства или за кампање
за ширење лажних вести да постоји
граница људских права која се не сме
прећи само зато што је неко корисник
Интернета, закључила је Чомић.

Мир не може опстати уколико се не
одржава и у њега се мора улагати сваки
дан што је и један од циљева Уједињених
нација, истакла је Франсоаз Жакоб,
стална координаторка Уједињених

нација у Србији.
- Развој дигиталних технологија се
показао као глобални проблем који
угрожава људска права. Не можемо
игнорисати тамну страну која узима све

већи мах. Већ сада знамо ће тензије и
конфликти, као што је већ и сада случај,
бити резултат активности у онлајн сфери,
пре свега због ширења дезинформација,
говора мржње и претњи, навела је

У бици за дигитални
простор требамо да се
докажемо свима који
сматрају да Интернет
постоји да они организују
руљу која ће прогонити
неке људе због њиховог
својства или за ширење
лажних вести - каже
Гордана Чомић
Жакоб.
У недостатку глобалне регулације
дигиталног света, већина компанија има
свој систем саморегулације и доносе
индивидуалне одлуке о најбитнијим
питањима, као што су степен заштите
података доступних онлајн, ширење
дезинформација и говора мржње што
као резултат има да се много више
пажње посвећује проналаску начина
да се поставе норме и правила која ће
ограничавати њихово деловање, додала
је Дејана Костадинова, директорка
УНИЦЕФ-а у Србији.
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У ВРШЦУ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН КАРАВАН „БУДИ ХРАБРА“

ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

У оквиру каравана “Буди храбра”, Вршчанке
су прошлог петка имале прилику да бесплатно
изврше превентивни преглед дојке. Прегледи су
били организовани у специјализованом возилу на
Тргу Светог Теодора Вршачког.
У току марта, месеца борбе против рака,
Удружење “Жена уз жену” организује пројекат
“Буди храбра”у 28 мањих градова у Србији у којима
ће бити стациониран аутобус опремљен ултра
звучним апаратом и свом неопходном опремом за
дијагностички преглед. Мисија је подизање свести
код жена о важности одласка на превентивне
прегледе прегледе. Такође, имајући у виду да
статистика приказује да је рак дојке најчешће
обољење код жена и да много њих, на жалост нису
у могућности да оду на ултразвучне прегледе,
управо је циљ овим пројектом обухватити што већу
популацију.
- Испред Удружења „Жена уз жену“ постоји овај
караван под називом „Буди храбра“ где ми радимо
брзе скрининг ултразвучне прегледе жена између
20 и 45 година. Жене старије од 50 година већ улазе
у обавезни национални скрининг са мамографијом,
а популацију коју смо ми одабрали већином чине
запослене жене које често не налазе времена да
закажу и обаве превентивне прегледе. На основу
ових брзих прегледа ми усмеравамо жене где да
се јаве уколико имају некакве промене, а када да

понове ултразвучни преглед ако немају никакве
промене – објаснила је др Мирјана Марковић
Лазић из Дома здравља Панчево.
Удружење ‘‘Жена уз жену’’ је основано са циљем
да пружа подршку женама оболелим од карцинома

дојке али пре свега делујући превентивно кроз
радионице, предавања у просторијама Удружења,
као и да говорећи ‘‘јасно и гласно’’ на ову тему,
указује на важност превентивних прегледа.

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА И НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЧЕШКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

„ДУХ ЧЕХА“ ПРЕД БРОЈНОМ
ПУБЛИКОМ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ
У галерији Дома војске, пред великим бројем
посетилаца и медија, у четвртак, 3. марта, отворена је
изложба „Дух Чеха“, која је организована у сарадњи
Културног центра Вршац, КУПУ „Чешка Беседа“
Вршац и Националног савета чешке националне
мањине. Отварање ове изложбе, као једног у низу
програма сарадње између Културног центра и
КУПУ „Чешка беседа“, послужило је и као повод
за потписивање протокола о будућој сарадњи
између ове институције културе и Националног
савета чешке националне мањине.
Присутне је на отварању изложбе поздравио
директор Културог центра Давор Стојковић
изразивши велико задовољство што је из
дугогодишње плодне сарадње проистекло
потписивање овог протокола који ће допринети
још успешнијој и богатијој сарадњи убудуће.
Др Трајан Качина, члан Градског већа за
културу, изајвио је да Град Вршац свесрдно
подржава овакав вид сарадње са националним
мањинама. „Лепо је видети овако добро посећен
догађај. Вршац је град у коме живи више од

двадесет националних мањина и веома је значајно,
кроз овакве културне догађаје, пружити свим
нашим суграђанима прилику да упознају историју
и културу својих комшија, рекао је он.

Испред КУПУ „Чешка беседа“ обратила се
председница
удружења
Драгана
Радовић,
захваливши се Културном центру што већ годинама

уназад отвара своја врата за програме које
удружење реализује.
Љиљана Стехлик, председница Националног
савета чешке националне мањине, изразила је
своје задовољство због потписивања протокола
о сарадњи захваливши се представницима
Културног центра Вршац, Града Вршца и вршачког
огранка удужења „Чешка беседа“, као једног од
најуспешнијих на територији јужног Баната, што
су имали слуха за неговање ове сарадње и тиме
допринели како презентацији, тако и очувању
чешке културе, језика и обичаја.
О самој поставци говорио је њен аутор
Антон Стехлик, образложивши да је изложба
настала на основу историјске монографије
учитеља Карела Шованеца под називом
„Историја чешког насеља Фабијан у краљевини
Југославији“. Циљ изложбене поставке је
био да се открије и учинити доступним већи
део заоставштине једног од најзначајнијих
и најактивнијих чланова белоцркванске
Чехословачке беседе, учитеља Карела
Шованеца.
Отварање изложбене поставке „Дух Чеха“
било је обогаћено и презентовањем сегмената
поменуте књиге које су, на српском и чешком
језику, читали млади чланови огранка удружења из
Крушчице Барбара и Иван Ировић.

ПОСТАВЉЕНЕ ПЕШАЧКЕ И ЕЛАСТИЧНЕ ОДБОЈНЕ ОГРАДЕ НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА

ЗАШТИТА ОД НЕСМОТРЕНОГ
ИЗЛЕТАЊА ДЕЦЕ НА КОЛОВОЗ
На више локацији на територији Града Вршца, у
петак, 4. марта, постављене су еластичне одбојне
ограде поред пута које би требало да заштите возила
од излетања са коловоза у оштрим кривинама.
Ограде су постављене на Вршачком брегу дуж
Туристичког пута, на две локације у укупној дужини
од 52 метра, као и на надвозу моста, преко канала
ДТД у Потпорњу у укупној дужини од 64 метара.
Пешачка ограда у дужини од 70 метара постављена
је на две локације, у Павлишу како би се заштитили
бициклисти од излетања на коловоз, као и код
основне школе „Паја Јовановић“ у Вршцу која би

требало да спречи прелазак возила преко зелене
површине и укључивање на улицу Боре Костића,
а посебно и као заштита од несмотреног излетања
деце на коловоз. Набавка одбојне и пешачке
ограде вршена је из средстава које је обезбедио
Савет за безбедност саобраћаја Града Вршца у
сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја у
висини од милион динара, док је уградња изведена
из средстава одржавања путева. Током ове године
планирана је набавка и уградња одбојних ограда у
висини од 1.500.000 динара.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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ВРШАЧКИ ОСМОМАРТОВСКИ
БАЗАР ОКУПИО БРОЈНЕ ИЗЛАГАЧЕ
Осмомартовски базар са бројним
тезгама препуних цвећа, слатикаша
и разних поклона, красио је два дана
централни вршачки трг. Ово је прва година
да су излагачи поставили тезге “код Крста”, а
према реакцијама посетилаца и продаваца
ово је добар избор и можда би требало
да прерасте у традицију да се и овакве
манифестације одржавају на највећем
градском тргу.
– Поводом празника Дана жена,
Град Вршац и Туристичка организација
Вршац организовали су 7. и 8. марта
Осмомартовски базар на Тргу Светог
Теодора Вршачког. Преко 40 излагача
понудило је велики асортиман цвећа и
сувенира и на тај начин омогућило многим
суграђанима да на једном месту, изаберу
одговарајући поклон.
Такође, овим поводом Туристичка
организација Вршац, Градски музеј Вршац
и Црквена општина Вршац свим женама,
али и њиховим пратиоцима, даровали
су бесплатан туристички обилазак града
са посетом Стеријине куће, Апотеке на
степеницама и музеја Конкордија, истакла
је Татјана Палковач, директорка вршачке
Туристичке организације.
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МАЛА ШКОЛА САОБРАЋАЈА

ПРЕЛАЗАК ПРЕКО БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
Од свих чињеница које утичу
на безбедност саобраћаја, утицај
фактора „возач“ је најважнији.
Посебно је важно скренути пажњу
младим возачима да истраживања
показују да они имају израженије
склоности
ка
небезбедном
понашању у саобраћају, али исто
тако представљају рањиву категорију
првенствено
због
недостатка
искуства. Због тога је лист „Вршачка
кула“ у сарадњи са Аутошколом „Бос“
покренуо Малу школу саобраћаја и у
сваком броју посветиће пажњу једној
теми из безбедности саобраћаја
и покушати да укаже на могуће
опасности. У овом броју биће речи у
преласку моторним возилом преко
бициклистичке стазе.
Једно
од
основних
начела
безбедности
саобраћаја
каже:
Бициклистичка стаза је пут намењен
искључиво за кретање бицикала, а
бициклистичка трака је саобраћајна
трака намењена искључиво за
саобраћај бицикала, мопеда и лаких
трицикала. Једно од основних

траци нема бициклиста, мотоциклиста
или можда мотокултиватора, ако
их има, пропустити их и тек онда
извршити радњу скретања.“
Због чега је то важно?
Бициклиста на бициклистичкој
стази, односно на бициклистичкој
траци увек има право првенства.
Такође, у случају да на коловозу нема
обележене саобраћајне траке за
кретање бициклиста користи се део
колова у ширини од једног метра од
десне ивице коловоза.
Бициклисти спадају у рањиву
категорију учесника у саобраћају
и чине 10 одсто свих погинулих у
саобраћајним несрећама у Србији.
Они имају шест пута већи ризик да
смртно страдају када учествују у
удесу, у односу на возаче и путнике
у аутомобилима. Просечно се
годишње догоди око 1.700 незгода у

Ризична ситуација
правила саобраћаја каже да возач
који при скретању возила пресеца
бициклистичку стазу или траку дужан
је да пропусти возила која се крећу

Бициклистичка трака

Бициклиста увек има предност на бициклистичкој стази

стазом односно траком. Инструктор
вожње Аутошколе „Бос“, Драгиша
Стјепановић, напомиње:
„У таквој ситуацији обавезно се
морамо уверити да на бициклистичкој

којима учествују бициклисти. Погине
просечно њих 56, а буде повређено
око 1.600, кажу истраживања.
Наставиће се

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА КОНСТИТУИСАЛА ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ
У Покрајинској влади конституисан је Савет за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима у надлежности
АП Војводине ради подстицања, организовања и усклађивања
послова безбедности саобраћаја на основу Закона којим се уређује
безбедност саобраћаја на путевима, а све у циљу смањења броја
погинулих и настрадалих. Приоритет рада биће зоне школа и
предшколских установа у свим локалним самоуправама, а у току је
поступак прегледа 500 зона школа и пројектовања 300 зона како би
се повећала безбедност деце.
Договорени су наредни кораци у циљу унапређења безбедности
саобраћаја, у координацији са локалним самоуправама, попут
анализе стања и критичних тачака на територији свих градова
и општина у Војводини, те праћења и иницирања превентивних
и других активности у овој области. На седници је речено да
је од 2017. године Покрајинска влада, преко Секретаријата за
енергетику, грађевинарство и саобраћај, са више од 220 милиона
динара подржала преко 150 пројеката улагања у саобраћајну
инфраструктуру. Истакнуто је и то да ће израђена Студија обележја
безбедности саобраћаја на подручју Војводине, поред основних
анализа ове области и предлога мера, уједно чинити и научностручни основ за израду Стратегије безбедности саобраћаја
Војводине, а члан Савета, Ендре Шурјан, именован је за координатора
за сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја.
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ИНТЕРВЈУ

ЉУБОМИР ПОПОВИЋ, ОПЕРСКИ УМЕТНИК И ПРОФЕСОР У МШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“:

„ГЛУМА У ОПЕРИ НИЈЕ ВАЖНА
ВЕЋ КРУЦИЈАЛНА“

Љубомир Поповић, тенор, завршио је Факултет музичке
уметности у Београду у класи чувене оперске уметнице
и професорке Бисерке Цвејић и након тога наставио
усавршавање код професора Николе Китановског. Одрастао
је у Зрењанину, а музиком је почео да се бави релативно
касно, практично прескочивши низ почетних корака, али су,
како сам каже, прилике пред њим почеле да се стварају саме
од себе када је одлучио да крене путем музике.
Одиграо је велики број улога у операма и мјузиклима
у Народном позоришту, Мадленијануму, Позоришту на
Теразијама, Малом позоришту „Душко Радовић“, Српском
народном позоришту у Новом Саду... Оперске и концертне
наступе имао је и у Чешкој, на Кипру, у Италији, Шведској,
Данској, Немачкој, Великој Британији, Босни Херцеговини,
Хрватској. Више од десет година предаје у Музичкој школи
„Јосиф Маринковић“ у Вршцу.
- Одувек сам волео музику. Још као мали
сам испољавао потребу за музицирањем.
Међутим, у мојој фамилији се нико никад није
озбиљно бавио музиком и пошто немамо ту
традицију, а ја нисам био довољно храбар да
сам тражим да ме одведу у музичку школу,
нисам ни ишао. Тек сам у осмом разреду
пошао на приватне часове гитаре, за својим
другом. Ту сам доста научио о музичким
основама. Професор ме је научио ноте и
неке ствари из теорије музике, упоредо са
свирањем гитаре. Ту сам се задржао око
годину дана, тај професор је касније нажалост
и преминуо. Уписао сам техничку средњу
школу у Зрењанину. Игром судбине, музичка
школа се налазила преко пута школе у коју
сам ишао и стално сам чежњиво гледао у њу...
Негде у трећем разреду средње школе, опет
идући за друштвом, уписао сам се у хор. Kада
сам дошао на прву пробу и чуо прве акорде,
знао сам да је то то. Одлазио сам редовно на
пробе хора, ниједну нисам пропустио, све
друго ми је било небитно. Ту сам се и музички

описменио. Онда ми је пријатељ саветовао
да пробам да полажем диференцијални
испит и упишем директно средњу музичку
школу, одсек за соло певање. Већ сам био
у озбиљнијим годинама, имао сам 21, 22
године. Послушао сам га и отишао у Нови
Сад. Требало је да се запослим, али почело је
бомбардовање, па сам ипак у септебру пошао

„Мислим да би
сваки музичар
који ради у школи
требало да се
активно бави и
сценом“

у средњу музичку школу. Већ на такмичењу у
новембру, чула ме је чувена Бисерка Цвејић
и позвала ме да дођем код ње. У фебруару
2000. године дошао сам код ње и договорили
смо се да прескочим средњу школу, положим
разлику испита и упишем факултет. То као да
је било неко ослобађање, коначно сам био
свој на своме. Сваког дана сам ишао на часове
код ње и упоредо узимао часове из других

Народним позориштем. Од тада траје наша
сарадња. Нажалост, од када је успостављена
забрана запошљавања, они више никога
нису запослили за стално и сви радимо
као хонорарни сарадници, што је у свету
нормално, али код нас ипак није изводљиво.
Када смо били Југославија, имали смо десет
оперских кућа, сада их имамо три. Данас се од
хонорарног посла не може баш лако живети

музичких предмета. Положио сам пријемни
као од шале и коначно сам се пронашао.
Још током студија почели сте и да
наступате у опери?
- Већ на другој години факултета почео
сам да радим у опери. Деби ми је био 2003.
године. У почетку сам имао мање улоге, али
сам убрзо добио и главну улогу у Моцартовој
„Чаробној фрули“, играо сам Тамина. Убрзо
сам отишао у војску, па сам наставио да
радим у опери када сам се вратио и тада
сам добио и први професионални уговор са

код нас, па сам био принуђен да ипак потражим
неки сигуран посао. Никад нисам веровао
да ћу радити у школи, иако су ме рецимо из
Зрењанина звали када се тамо отворила класа
соло певача. Касније сам стицајем околности
добио посао у Вршцу, 2010. године. Ту креће
моја педагошка каријера.
Колико ваша педагошка и извођачка
каријера међусобно утичу једна на другу?
- Временом је професура почела јако да ми
се свиђа и схватио сам да учећи друге учим и
себе. И даље сам остао у каријери, наступам у
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оперским кућама и на концертним подијумима
широм земље и иностранства. Мислим да би
сваки музичар који ради у школи требало да
се активно бави и сценом. То је јако корисно
и за уметника и за његове ученике, јер је једна
ствар вежбати у соби, а сасвим друга извести
нешто на сцени. Мој принцип рада је да се што
пре изађе на сцену. Чим спремимо неколико
композиција које су ваљане, одмах гледамо да
то некако пласирамо у Вршцу, а по могућству
и ван Вршца. Имамо добру сарадњу са многим
музичким школама ван Вршца. Корона нас је
прилично омела у концертним активностима,
али вратићемо им се сигурно брзо. Пуно
ученика је прошло кроз моју учионицу од када
сам почео да радим. Специфичност музичке
школе је што је настава индивидуална. То је
нешто што не постоји нигде другде. Зато је
рад у музичкој школи врло посебан и захтева
много педагогије и психологије.
Поред поменуте Бисерке Цвејић у чијој
сте класи студирали, ко су људи који су
утицали на ваш уметнички развој?
- Проналазио сам такве људе, били су ми
потребни. На факултету сам поред Бисерке
Цвејић имао још неколико професора са
којима сам имао јако добар однос и од којих
сам јако пуно научио. Они су ми пуно помогли
у разумевању музике уопште. Једна од таквих
врло битних личности у мом животу био је и

„Драго ми је и што
сам разбио тај
мит да су оперски
певачи аналфабете
што се тиче глуме“

редитељ Борислав Поповић, који је нажалост
покојни. Он је на неки начин доста утицао да
ја у оперу уђем тако рано. И то је био чудан
стицај околности... Заправо, када сам решио да
се бавим овим, ствари су почеле да се отварају
саме од себе. Колегиница из класе довела ме
је на њен час оперског студија у позоришту
и замолила ме да је заменим на некој вежби
на часу глуме, ја сам то урадио и остао у том
оперском студију. Њему сам се одмах допао
и он ми је пуно помагао. Био је редитељ и
читав живот је био у позоришту. И дан данас
су неке његове режије оперских представа
на репертоару. На пример, „Севиљски
берберин“ којег ја играм је на сцени Народног
позоришта преко 40 година, у његовој режији.
Чак и када сам спремао неке улоге за опере
које нису биле у његовој режији, разговарао
сам са њим. Ти разговори су били јако лепи
и корисни, много сам га волео и много ми је
помогао да се осамосталим.
Препознају вас као доброг глумца. Да
ли је глума само пожељан „додатак“ или
је обавезан елемент у доброј изведби
оперског уметника?
- Опера је музичко-сценско дело. Чим
постоји костим, сценографија, светла, мора
да се игра. Глума не да је важна, него је
круцијална, једнако као и певање. Ја сам то
тако увек и постављао. Никада није довољно
само једно. Можда је некад, педесетих година
или раније, било довољно да певач само
стане и пева. Многе опере су и писане тако да
не мора много да се игра, али у многим другим
и те како мора да се игра, јер је тек онда то
комплетно дело. Ја уживам у томе. Стицајем
околности сам ушао и у мјузикле, где се више
тражи глума. Драго ми је и што сам разбио тај
мит да су оперски певачи аналфабете што се
тиче глуме. Слажем се да има и таквих, али то

није правило.
Уз оперу, играли сте и у великом броју
мјузикала?
- Први мјузикл који сам радио били
су „Јадници“ у Мадленијануму. Они су на
репертоару сада већ 15 година, а ја сам један
од ретких који је одиграо све представе.
„Јадници“ су изузетно тешко дело за певање.
Као што међу певачима нема баш увек добрих
глумаца, тако ни међу глумцима нема баш увек
добрих певача и тешко је наћи средину, па је
тадашњи директор Мадленијанума тражио да
једна подела буде певачка, а једна глумачка,
с тим што сам ја остао у обе поделе. То је
био мој први рад са глумцима и редитељом
Небојшом Брадићем који је то поставио. Био
је врло занимљив рад. „Јадници“ нису баш
типичан мјузикл, у њима се свака реч пева...
Потом сам ушао у Позориште на Теразијама,
играо у њиховим мјузиклима. Сви су ме
хвалили, међутим, никада ме нико није позвао
да глумим, да играм у некој позоришној
представи или на филму. Мада, у Прагу
сам 2011. године радио продукцију једног
модерног дела – „Деришта“ („Les enfants
terribles“) по Коктоовом делу, композитора
Филипа Гласа, и тадашња редитељка, која
се иначе углавном бави филмском режијом,
рекла ми је већ после првих проба да ће
ме звати ако јој икада у филму буде требао
неки странац. Мислим да бих се усудио да се
опробам, ја волим да експериментишем и да
се играм.
Играли сте и у класичним и у модерним
операма. Какве специфичности носи једна,
а какве друга?
- Најбоље се сналазим у операма у којима
се игра, оне у којима се само стане и пева нису
ми блиске, баш као ни концертна извођења.
Често концертирам, али то је сасвим друга
димензија у односу на оперу. Ја волим да
играм, волим да уђем у костим, волим светла,
волим сцену, реквизите... Мени то све прија.

Модерна опера се још увек „тражи“, има
ту пуно експерименталних дела. Модерна
опера је више ушла у драмски жанр, мање
се бави певањем, иако је оно у њој доста
захтевно и тешко, има много неких необичних
хармонских решења, чудних мелодијских
решења, великих, не баш вокалних скокова...
У том смислу је мало теже, али то што се више
бави играњем је нешто што мени веома прија.
Неке улоге играте веома дуго. На који
начин оне еволуирају кроз време и како на

то утичу велике паузе које понекад постоје
између два извођења?
- Код нас је то чест случај, али у свету
није. У свету се често мењају репертоари.
Неке класичне опере увек морају бити на
репертоару, попут „Севиљског берберина“
или неких Моцартових или Вердијевих опера.
Али у свету се те опере дају једну сезону,
па се скину са репертоара и уради се нова
продукција. Код нас ствари стоје другачије.
У позориштима се драмске представе играју
док год има заинтересоване публике, бар
једном месечно, годинама, а у опери то на
жалост није тако. Рецимо „Слепог миша“ сам
играо у децембру, а пре тога се није играо три
године. Та представа се увек игра само око
Нове године. То је доста незгодно, јер ми свака
представа практично дође као премијера. Не
стигнем да их уиграм, иако их играм годинама.
Ако се оперска представа игра сваког
месеца, онда она може да расте, може да се
надогради, чак може и да се импровизује,
нарочито ако се пева на српском. Рецимо,
„Севиљски берберин“ је на српском и ми ту
редовно убацујемо неке штосове, референце
на тренутне актуелности. Али то можемо да
радимо само зато што смо толико уиграни.
„Фантома“ играмо у просеку два пута
месечно, „Јадници“ исто иду отприлике сваког
месеца, „Весела удовица“ такође... То су онда
представе које са сваким извођењем расту. У
опери се мора много водити рачуна о певању
и музичким правилима, нема много простора
за размахивање, па још ако су на репертоару
тако ретко како је то код нас углавном
случај, онда је то заиста незгодно. Тешко је
еволуирати кроз улогу ако су извођења тако
испресецана.
Како тај мали број извођења и већ
помињани мали број оперских кућа у
Србији утиче на положај уметника и на
публику?
- Југ је рецимо потпуно запуштен, а не
могу људи са југа земље долазити сваки час
у Београд да би гледали оперу. Зашто Ниш
нема оперску кућу, или Крагујевац, Суботица?
Зрењанин исто има позориште које има
оркестарску групу, на њиховој сцени би могла
да се игра опера. То недостаје... Гомила младих
певача стасава а нема где да пева. Не може се
развијати каријера тако што чекате када ће да
вас позову из једне од три постојеће оперске
куће. Ја сам рецимо у Новом Саду играо само
једну улогу, и то тек после 15 година моје
каријере. Тек су ме онда звали. На западу када
се неки наслов замени новом продукцијом,
прави се сасвим нова подела. Поред тога, људи
тамо путују са личним картама, и то јефтиним
летовима каквих код нас нема. Њима је лако
да једну сезону играју у Немачкој у неком од
стотину оперских театара колико их Немачка
има, а онда следећу сезону играју у Италији,
Белгији, Холандији... То је неком у Србији јако
тешко да изведе. Оно што ја саветујем младе
колеге је да оду да се школују у иностранству
и да онда тамо и остану... Код нас тржиште није
довољно живо, зато се и не може овде од тога
живети као фриленсер.
Колико све те околности утичу на
квалитет опере код нас?
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„Није добро стање
у музичком свету.
Све се свело на
сналажење и
на маркетинг,
маркетинг је
постао битнији
од наступа, што
је апсурдно. Неко
би требало да се
тиме позабави, али
кад ће култура да
дође на ред у овој
држави?!“
- Наравно да утичу. Годинама се не
запошљавају нови људи, ансамбли су
остарили, смањили се, многи певачи су
отишли у пензију или су пред пензијом.
Узимају се хонорарци који не могу да живе од
хонорара и принуђени су да се запосле негде
другде и раде неке друге ствари, а онда треба
једном у три месеца да из тога уђу у оперу и
отпевају неку представу. То не иде... Такође,
не знам када је последњи пут неко из високог
оперског света гостовао код нас. Све увек
раде исти људи, исти редитељи, диригенти...
Све то обара квалитет. Није добро стање у
музичком свету. Све се свело на сналажење
и на маркетинг, маркетинг је постао битнији
од наступа, што је апсурдно. Неко би требало
да се тиме позабави, али кад ће култура да
дође на ред у овој држави?! Ми генерално у
друштвеном уређењу правимо један корак
напред па три назад...
Постоји ли нешто чему се надате у
даљој каријери?
- Мислим да сам пуно тога већ испунио,
имам лепу каријеру и јако пуно улога иза
себе, на сцени сам скоро 20 година. И у школи
сам се лепо уклопио, имам пуно добрих ђака.
Имам и пуно концерата са РТС-ом. Бојан Суђић
ме често зове, он ради ораторијумска дела
која се никад нису изводила код нас, тако да
је то увек занимљиво, ново и свеже. Увек бих
пожелео нове улоге. То је лепота нашег посла,
осећај када у руке први пут узмете нове ноте.
Пријало би ми и више иностраних понуда,
али интернационална каријера узима целог
човека, тешко је посветити јој се уз било шта
друго. Мислим да сам ја нашао свој баланс.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ

ЈУРИШНА ПУШКА ЗА ДЕЦУ

Групе за контролу оружја и гувернер
Калифорније оштро су критиковали
произвођача оружја из Илиноиса јер
је представио полуаутоматску пушку
дизајнирану посебно за децу. ЈР-15,
или „јуниор 15”, дизајнирана је да буде
„мања, безбеднија и лакша” од обичне
АР-15, саопштио је произвођач оружја
„WЕЕ1 tactical”. Пушка намењена деци је
за око петину мања од праве АР-15, али
произвођач наводи да „функционише
као пушка за маме и тате”. „Верујемо
да ће ово рано упознавање младих с
ватреним оружјем произвести дубоко
поштовање које ће трајати доживотно”,
наводи се у саопштењу за јавност.
Пушка калибра 22лр представљена
је на сајму у Лас Вегасу, у Невади.
Манифестација је одржана под
покровитељством
Националне
фондације за стрељаштво и удружења
за производњу ватреног оружја. Бројне
организације су критиковале најаву
производње овог оружја.
„Национална
фондација
за
стрељаштво промовише дечју верзију
исте врсте јуришне пушке као она која
је коришћена у стравичном масовном
стрељању 20 првачића и шест

просветних радника у нашој заједници”,
рекла је По Мареј, председница Њутон
акционог савеза, мислећи на пуцњаву у
основној школи „Сенди Хук” 2012, у којој
је убијено 26 људи.
Гувернер Калифорније Гевин Њусом

назвао је ЈР-15 подлим оружјем,
напомињући да је и сам логотип, који
садржи лобању и укрштене кости с
цуцлом, осмишљен да изгледа „слатко”
да би се допао деци.

ОД ЧЕГА ЈЕ
ИЗВЕДЕНО ИМЕ
БОРКА

Од дрвета бор * Женска
имена Борка, Борана, Борика,
Борјана, Боруна изведена су од
свесловенског назива дрвета
бор. Бор је одувек био омиљено
и цењено дрво и имао је значајно
место у религији и духовном
стваралаштву. За некога се каже да
је висок као бор, леп и поносит као
бор, девојка је нежна и крхка као
борика (танко борово дрво), лепа
је као да је расла у борику; израсли
су као борје. На сличан начин
створена су, према називима
биљака, и друга имена као што су
Дренка или Смиљана.

Извор: Политика

САОПШТЕЊЕ НЕМАЧКОГ ГИГАНТА

ФОЛКСВАГЕН ОБУСТАВЉА
ПРОИЗВОДЊУ ВОЗИЛА У РУСИЈИ

Немачки произвођач аутомобила Фолксваген
саопштио је да до даљег обуставља производњу
возила у Русији због напада те земље на Украјину.
Компанија је на Твитеру навела да ће одмах бити
обустављен и извоз њених возила у Русију.
Фолксваген је навео да „веома озбиљно схвата
одговорност за раднике у Русији погођене тим
мерама” и додао да ће свима платити надокнаде за
скраћено радно време, јавља Бета.
Извор: Политика

СЛОНОВИ И ЛЕОПАРДИ У АФРИЦИ ПОНОВО НА УДАРУ ЛОВАЦА

ЛОВ, УНОСАН ПОСАО

У земљама као што је на пример Боцвана, лов на животиње-трофеје
се користи за финансирање очувања одрживости еко-система и
станишта. Тако је црни носорог на листи Међународне уније за заштиту
природе заведен као критично угрожена врста. Али, број црних
носорога у дивљини се удвостручио на више од 5.000 са историјског
минимума од пре три деценије.
Влада је, пише РТС, саопштила да је додељена квота за носороге
заснована на проценама популације, “које тренутно показују тренд
раста”.
С друге стране, криволов на белог носорога достигао је кризни ниво
између 2014. и 2017. године, када је у просеку сваке године убијано око
хиљаду. Тај број је прошле године преполовљен – на 451.
Ове животиње се убијају због рогова који се кријумчаре у Азију где
се погрешно верује да имају лековита својства. Јужноафричка влада је
зато саопштила да ће лов на леопарде бити ограничен на животиње
старије од седам година и да ће бити дозвољен само у регионима у
којима је популација великих мачака “стабилна или у порасту”.
У Јужној Африци лов је уносан посао који је донео оквирно
90 милиона долара у 2019. години. Приходи од годишњих ловних
квота које је одобрила влада, како су најавили, иде ка локалним
маргинализованим и осиромашеним руралним заједницама у којима се
ове животиње лове.
Извор: Политика

Извор: Политика
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КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“

ПРЕДАВАЊЕ О КЊИЖЕВНОСТИ И ПРОМОЦИЈА
РОМАНА „ВЕЛЕЛЕПОТА СЕКУНДЕ“
У уторак, 1. марта професор Ненад
Гугл био је гост Удружења „Тачка
сусретања“ и одржао предавање
о
књижевности
и
промоцију
романа „Велелепота секунде“ (БИТ
издаваштво).
- Ја верујем да књижевност има ту
моћ, ту силу, гравитацију и могућност
да знање претвори у сазнање.
Многи од књижевности очекују само
доживљај, али ја од књижевности
поред тога тражим и одређену врсту
истине која може да се преобрази
у сазнање, то јест у оно знање које
ме тера да делујем у одређеном
правцу и да живим са њим. Са тим
у вези, задатак књижевности јесте
да нам открије пре свега геометрију

размишљања, али и унутрашњег
човека, којег свако од нас има – рекао
је професор Ненад Гугл.
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.

ФЕЉТОН У НАЈАВИ

ВРШАЧКИ ПРЕЛУДИЈУМ: ОСВАЈАЊЕ
ВРЕМЕНА И ПРОСТОРА

На Интернет страници Википедија, као и у скоро
свим туристичким водичима о Вршцу и његовој
историји, стоји да први трагови насеља потичу
из времена праисторије, понегде се може наћи

Вршачки идол

податак да су овде боравили и Кимерци, Трачани,
Келти, Римљани, Авари, потом Словени итд.
Прича се обично ту завршава; међутим, рећи само
толико представља тек врх санте леда о богатој
(пра)историји
нашег
града. Наравно, стручна
литература је што се ове
теме тиче много богатија,
али најчешће се ради
о неколико страница у
разним зборницима и
историјским гласницима
до којих шира публика
стиже
веома
тешко,
најчешће управо јер не
зна где да је потражи.
Посебност Вршца се
огледа управо у томе да
је био насељен од освита
првих култура, и да су сви
народи који су обитавали
на
овом
простору
оставили
видљиве
сведоке свога присуства:
неолитске
ронделе
миленијумима
старије
од чувеног Стоунхенџа,
хумке
из
бакарног
и
бронзаног
доба,
светилиште из гвозденог
доба које су направили
Келти, римске шанчеве
из
периода
антике,
манастир Месић и замак
на брегу из средњег века,
турски водовод из позног
средњег века, и још
многе друге. Због свих
набројаних,
видљивих
сведока
прошлости,
Вршац
можемо
да
сматрамо
заиста
посебним, а чињеница
да је у Вршцу и његовој
најближој
околини
забележено више од 300
локалитета представља
куриозитет сам по себи.
Историјска посебност
Вршца
посебно
је

Тамаш Фодор
заинтригирала Тамаша Фодора, заљубљеника
у археологију и свој град. Недавно је у Тачки
сусретања, заједно са професором Невеном
Даничићем,
одржао
изузетно
занимљиво
предавање чије ће најзанимљивије делове Фодор
представити и на страницама „Вршачке куле“ у
наредним бројевима.
Тамаш Фодор (1981), дипл. библиотекар,
археолог- аматер из Вршца. Завршио је
Филолошки факултет у Београду. Библиотекар
је завичајног одељења Градске библиотеке у
Вршцу. Са пријатељима је основао Удружење
љубитеља старина “Феликс Милекер” које се бави
истраживањем и чувањем прошлости Вршца.
Аутор је више радова, чланака и организатор
предавања са циљем популарисања неистражених
тема из прошлости. Поља интересовања су му
историја, археологија, археоастрономија.
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ОДРЖАНА ГРАДСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА

ПЕТНАЕСТОРО УЧЕСНИКА ОСТВАРИЛО
ПЛАСМАН НА ЗОНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
У петак, 4. марта у просторијама
Културног центра Вршац одржана је
Градска смотра рецитатора „Песниче
народа мог“. Такмичаре је оцењивао
жири који је радио у саставу: др
Маринел Негру, професор, песник
Слободан
Ђекић,
председник
удружења „Вршачки књижевни клуб“,
и Кристијан Какован, мастер учитељ.
На смотри је наступило четрдесетак
ученика основних и средњих школа
општине Вршац.
Према одлуци жирија на зонско
такмичење, које ће бити одржано
18. марта у Ковину, пласирало се
петнаесторо ученика, подељених
у три старосне категорије. Међу
млађим основцима најбољи по
оцени жирија су били: Ана Милетић
и Ана Вулку, ученице првог разреда
ОШ „Јован Стерија Поповић“, Елена
Стан, ученица другог разреда ОШ
„Олга Петров Радишић”, Уна Каначки,
ученица трећег разреда ОШ „Јован
Стерија Поповић“ и Нина Лауш,
ученица четвртог разреда ОШ
„Олга Петров Радишић”. Од ученика
старијих разреда основне школе,
даљи пласман су остварили: Андреј
Петковић, ђак петог разреда ОШ
„Јован Стерија Поповић“, Марија

Тодоровић, ученица шестог разреда
ОШ „Јован Стерија Поповић“, Естера
Тајкуна Телеага, ученика седмог
разреда ОШ „Кориолан Добан“
из Куштиља и двоје матураната –
Александра Ђорђијана Малета, из

ОШ „Кориолан Добан“ из Куштиља
и Давид Бићанин из ОШ „Вук
Караџић“. У Ковину ће наступити и
средњошколци: Војислава Шашић,
ученица првог разреда Хемијско
медицинске школе, Стефан Брковић

и Божидар Недимовић Клипа, ђаци
другог разреда Хемијско медицинске
школе, Вељко Омчикус, ученик
другог разреда Пољопривредне
школе и Јована Магда, матуранткиња
Хемијско медицинске школе.
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У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ДР САШЕ МАРКОВИЋА

„ФРАГМЕНТИ О
СРПСКОМ СВЕТУ“
У
Градској
библиотеци
представљена је књига професора
др Саше Марковића „Фрагменти о
српском свету“. У књизи су сабрани
историјски мини есеји редовног
професора Педагошког факултета
у Сомбору, који су првобитно
објављивани
на
друштвеним
мрежама, што је допринело њиховој
актуелности,
непосредности
и
интерактивности, сматра аутор.
- Есеји су настали на основу
вишедеценијског
истраживања
модерне српске историје, питања
образовања и идентитета. Термин
„српски свет“ постоји већ дужи
низ година и нема политичку или
империјалну
претенциозност.
Рецимо, у Новом Саду 1912. године
у Аустроугарској излази часопис
Срба под називом „Српски свет“,
и намера тог часописа, као и ове
идеје, јесте да промовише културну
манифестацију српског идентитета, у
намери да та културна манифестација
окупи Србе око идеје интеграције
и цивилизацијског и вредносног

повезивања – рекао је Марковић.
Марковић сматра да је када је
у питању идентитет Срба, један од
најбитнијих
сегмената
очување
традиције и проналажење мера у
развоју идентитета који се по епохама
мењао.
- Јако је битно да се традиција
чува, али да не буде ригидна, да
не онемогући модернизацију. Тај
спој је и те како могућ, међутим, у
идеолошком друштву, та традиција
се или напушта као нешто лоше, или
када дође нова идеологија која се
темељи на традицији, она напушта
све дотадашње. То су лоши спојеви.
Треба да постоје мостови између
традиције и модерног. Бројни су
разарајући утицаји на идентитет
Срба кроз различите идеологије које
су тражиле или да се српство одрекне
самог себе или да се егзалтира у
поштовању самог себе и прецени
своје вредности. То су две крајности,
а суштина је у проналажењу мере –
нагласио је Марковић.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (157)

ПАЈИН ТРИПТИХОН

ИЛИ КАКО ПРЕЖИВЕТИ
НОВУ НОРМАЛНОСТ

Нови хит термин, нова нормалност,
ексклузивниа је етикета новог глобалног
стандарда културе. У суштини сваки дан је
некаква нова нормалност као конструкт у
сукобу са самим собом, али како то велики
свет описује нова нормалност је кад робу
дозволите све слободе сем ослобођења од
ропства.
А ту се циркус наставља. Све се мења
да електрична ограда која нас дели, због
лакшег планираног излова, пецка а не убија
и да свако остане у свом тору.
Пандемија нам је украла три године
живота, али нека друга пандемија
незајажљивог стицања пролази глатко па
свет постаје власништво све мањег броја
људи а државне границе су разбибриге
нерешиве укрштенице којом се одржава
ненормална нормалност. У контексту

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Ако хоћете да се боље осећате
угасите тв. Упалиће!
Зоран Ђуровић Ђурке

тврде логике људски ум је стручњак за
компромисе и самозаваравање и спушта
гард неслагања до пузања. Сви устави света
почињу са људи су једнаки и равноправни
а онда недостају читаве реченице које
објашњавају како постају неједнаки и
неравноправни. Има нешто у правном
систему који је полуга моћи онима који по
сваку цену желе да поремете клацкалицу
неке здраворазумске равнотеже, па тако и
на овом простору страдалници су плаћали
за мисије идеја једнакости, братства,
слободе, правде а данас ти појмови нису
ни у вицевима. Такав цивилизацијски салто
мортале је костур нове нормалности.
На Пајином Триптихону приказана је
исконска нормалност, први пут поетска
слика доба које је трајало десетак хиљада
година и тада се завршило, људски рад као
једини алат, једина машина која грожђе
претаче у флаше и жито може да обликује
у погачу. Деценијама су сликара Пају
Јовановића оптуживали да слика лажи,
улепшава свет, освртали су се посебно на
Крунисање цара Душана где су сви лепи,
умивени, увежбаног дворског церемонијала
и сценског покрета а требало је да слика
неке вукодлаке, примитивце, заосталост,

прљавштину која би била по укусу оних
који су били у обавези да нам отварају очи,
да заборавимо наслеђе, традицију, локална
искуства, преживљавања а у замену
добијемо све слободе бестијалних полних
права као да нам је то одувек била главна
брига.
Ове године Вршац и Србија обележавају
сто година рођења бајковитог песника
Васка Попе чије дело штрчи у модерном
песништву као самородно, јединствено,
недокучиво чини се без наследника и
правог разумевања.
Васкова поезија је магијска бајалица
којом песник успева да из неприступачних
предела ума сваког човека призове биће
поезије и сваки са искуством његових
песама куне се да је себе видео на другачији
начин.

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

Васко се бавио анатомијом песме, али не
и вивисекцијом бића поезије чему многи
нису одолели.
И такав јединствен песник био је
на корак или два да добије Нобелову
награду. Он награду а Вршац институцију
са његовим надзвучним именом. Овако се
завршило да он уствари није хтео да учини
тада функцинални корак који се очекивао
од сваког уметника са истока да би му запад
аплаудирао. Морао је да се поспе пепелом
заблуде, одрекне својих уверења и ето
наднице.
Да је Паја Јовановић сликао неки ружни
убоги свет како врли критичар свега
нашег, вероватно би имао више страница у
историји уметности.
Т. Сухецки
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„ЛАГУНИН“ И „ КУЛИН“ ПРЕДЛОГ ЗА ЧИТАЊЕ:

ИСТИНИТА
„ДРИПАЧКА
РАПСОДИЈА“
У
несвакидашњем
роману
„Дрипачка рапсодија“ Александар
Билановић нас води кроз одрастање
главног јунака Едварда Николића
на суровим београдским улицама,
потом кроз мрачни живот у Лондону,
одакле у потрази за собом одлази
до најегзотичнијих предела Јужне
Америке.
Едвард Николић, главни јунак
овог
дрипачког
манифеста,
несвакидашњи
је
књижевни
лик. У ужасима деведесетих он
је, најпре као младић, за себе
смислио запослење у самосталном
новобеоградском
ситнокрими
предузећу, па затим преко оца у
Државној безбедности, да би на
крају завршио у посве небезбедним,
озбиљнијим крими причама „преко
гране“. Када суманутим сплетом
околности запали и „преко баре“,
Едвард схвата да јурњава за новцем
и лагодним животом није оно што га
заиста испуњава.
Под небом Латинске Америке
он се заљубљује у непристојно
привлачну девојку. Навучен на
лепе жене и опојне чари тамошњег
света, Едвард умало да изгуби
главу, растрзан између онога што
жели и онога што мора да буде.

Када напокон постанемо сигурни
да се Едвард скрасио, у његовом
животу јавља се ново, неодољиво
искушење, којем изгледа да овај
пут неће одолети. Због његове
склоности да увек живи на ивици,
Едвардова чудесна судбина сама од
себе избија са страница ове књиге и
увлачи нас унутра као саучеснике.
У основи овог авантуристичког
романа, колико год то читаоцу после
читања изгледало невероватно,
налази се истинита животна прича.
Авантуристички дух главног јунака
покренут је, у ствари, борбом с
личним демонима и потрагом за
суштином живота.
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К УЛ И Н К У В А Р

САЛАТА ОД
АВОКАДА СА
МОЦАРЕЛОМ

НАМИРНИЦЕ:
- 150 г моцареле
- 1 авокадо
- 2 већа парадајза
Прелив:
- 1 чен белог лука
- сок од 1 лимуна
- 1 кашичица сенфа
- 3 кашике маслиновог уља
- 3 кашике сирћета
- прстохват сувог босиљка
- со

ПРИПРЕМА:
Авокадо
очистити, попрскати соком од ½ лимуна
и исећи на коцкице. Парадајз исећи
на кришке. Моцарелу исећи такође на
коцкице. Пажљиво промешати.

Прелив: Помешати ситно исецкан
бели лук, преостали лимунов сок, сенф,
маслиново уље, сирће и босиљак.
Кашиком мешати док се добије
уједначена смеса. Прелити салату и
лагано измешати.

ЕКЛЕРИ СА ЈАБУКАМА
НАМИРНИЦЕ:

Тесто:
- 120 г глатког брашна
- 3 јаја
- 2 дл млека
- 50 г путера
- 1 кашицича шећера
- мало соли
Фил:
- 2 жуманцета
- 1 дл млека
- 80 г шећера
- 6 листића желатина
- 3 дл слатке павлаке
- 1 шлагфикс
- 3 кашике шећера у праху
- 250 г јабука
- цимет
Остало:
- шећер у праху

ПРИПРЕМА:

Тесто: Скувати млеко са
мало соли, шећером и
путером. Склонити са
ватре и умешати брашно.
Вратити на шпорет и
загревати,
непрестано
мешајући, да се смеса
повеже у лопту. Склонити
с ватре, па постепено
додавати јаја, месећи тесто
да се лепо повеже. Кад се
тесто охладило, сипати
га у шприц са звездастим
отвором и истиснути
12 штапића на плех
обложен папиром. Пећи
20-25 минута у претходно
загрејаној
рерни
на
200°Ц. Фил: Јабуке исећи

на коцкице и кратко
прокувати. Оцедити и
посути циметом.
Помешати
жуманца
са шећером и млеком,
па мешати на пари да се
згусне. Намочен желатин
оцедити и растопити
у топлом филу. Кад се
фил охладио, додати
му умућену павлаку са
шећером и шлагфиксом.
Еклере попречно пресећи
на пола. На доње половине
нанети фил, преко ставити
јабуке, покрити горњим
половинама и посути
шећером у праху. Ставити
у фрижидер на сат
времена.

ЛЕЊА ПИТА СА
ЈАБУКАМА

СЛАГАНА ПИТА СА
ПОВРЋЕМ
НАМИРНИЦЕ:
НАМИРНИЦЕ:
Тесто:
- 225 г меког брашна
- прстохват соли
-125 г сецканог хладног
путера
- 1 умућено јаје
Надев:
-250 г димљеног качкаваља
- 1 тиквица
- 250 г шаргарепе
-1 главица црвеног лука
- 2 паприке
- 3 јаја
- 50 г Матијевић панчете
- 1 кашика ренданог
пармезана
- прстохват босиљка
- прстохват мирођије
- 1-2 кашике презли
- мало путера и брашна
- со, бибер

НАМИРНИЦЕ:
Подлога:
-150 г интегралног какао
кекса
-45 г путера
- 3 кашике јаворовог сирупа
Фил:
- 2 дл слатке павлаке
- 200 г маскарпоне сира
- 200 г црне чоколаде са 70
% какаоа

ПРИПРЕМА:

Тесто: Брашно, со и хладан
путер рукама умешати у
мрвичасту смесу. Додати
кашику ледене воде и
умућено јаје и замесити
глатко тесто. Завити у
провидну фолију, оставити
да
одстоји у фрижидеру
пола сата, па растањити.
Калуп подмазати путером,
посути
брашном,
па
прстима утиснути тесто.
Ставити у фрижидер.
Шаргарепу и тиквицу
крупно нарендати, црвени

лук исецкати, а паприку
исећи на коцкице и све
помешати.
Матијевић
панцету
исећи на коцкице. У умућена
јаја додати пармезан,
босиљак
и
мирођију,
Помешати са поврћем и
побиберити и посолити.
Тесто посути презлама, па
ређати коцкице Матијевић
панцете,
нарендани
димљени кацкаваљ и
мешавину поврћа и јаја.
Поравнати кашиком и
пећи око 35-40 минута
у претходно загрејаној
рерни на 200°Ц

ТО Р Т И Ц А С А
ЈА В О Р О В И М
С И РУ П ОМ

ПРИПРЕМА: Уситнити кекс,
додати путер и сируп, па све лепо умесити.
Смесу
утиснути у мање калупе за тортице и
ставити у фрижидер да се хлади. Чоколаду
растопити на пари. Умутити слатку
павлаку у чврст шлаг. Додати маскарпоне

сир и растопљену чоколаду. На крају добро
измешати и нанети преко подлоге од кекса.
Ставити у фрижидер на отприлике сат
времена.
По жељи направити глазуру од црне
чоколаде, растопљене у мало уља, па
нанети преко охлађених миник тортица.

- 1 кг киселих јабука
- 3 јаја
- 1 чаша од 2 дл шећера
- 2 чаше од 2 дл брашна
- 1 дл уља
- 2 дл млека
- 1 прашак за пециво
- 2 ванилин шећера

ПРИПРЕМА: У високој посуди
умутити јаја са шећером. Сипати брашно,
прашак за пециво, ванилин шећер, млеко
и уље. Добро умутити и пола смесе сипати
у плех и пећи на 180°Ц. Јабуке ољуштити,

НАМИРНИЦЕ:
Коре:
- 250 г брашна
- 175 г маргарина
- 6 кашика воде
- мало соли
Фил:
- 6 јабука
- 2 кашике густина
- 5-6 кашика шећера
- мало цимета
- 1 ванилин шећер
- џем од кајсија

ПРИПРЕМА: Од свих састојака

за коре замесити тесто и поделити на
два дела. Јабуке ољуштити, исецкати
на коцкице и помешати са осталим
састојцима за фил. Развући једну кору,

изрендати, помешати с мало шећера и
продинстати. Када је прва кора полупечена,
преко ње излити смесу од јабука и преко
другу половину теста.
Вратити у рерну да се колач испече до
краја.

А М Е Р ИЧ К А
П И ТА С А
ЈА БУ К А М А

ставити је у округлу плитку ватросталну
посуду, нафиловати, па ставити другу кору
(по жељи се може исећи на траке и унакрст
послагати). На крају премазати џемом од
кајсија.
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MAGYAR TÜKÖR

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
и односе с верским заједницама АП Војводине
MUZSLYAI RENDEZVÉNY A HANYOMÁNYÁPOLÁS SZEMSZÖGÉBŐL

Töpörtőfesztivál és farsangi
felvonulást szerveztek

H

ogy a régi, hagyományos
falusi és tanyasi élethez
kötődő disznótorok ne
merüljenek feledésbe, Muzslyán a múlt szombaton tizedik alkalommal rendeztek töpörtőfesztivált. A szervezők a
Klaszter Fókusz Családi Gazdálkodók Egyesület, valamint
a RÉMUSZ Hagyományápolók
Egyesülete voltak.
A régmúltra és a régi hagyományokra való tekintettel
dióhéjban el kel mondanunk
mi is ma a töpörtőfesztivál jelentősége. A disznótor ideje
karácsony előtt András-napjától, Luca napjáig tartó időszak, ez volt a parasztháztartások egyik legjelentősebb eseménye. A disznótor,a sertés leölésével kezdődött, feldolgozást
a legtöbb gazda sajátmaga végezte, de volt olyan családi ház

LUKÁCSFALVA HELYI KÖZÖSSÉGE TERÜLETÉN

ahol kettő esetleg három sertést is levágtak egy nap alatt,
ezért sűrűn segítségre is szükségük volt, ezért a disznótorok
alkalmával összejöt a rokonság
a család. A kora reggeli órákban, kezdődött el a munka, a
levágott sertés perzselésével.
Majd ezt követte a forró vízzel
történő tisztitása. Ezután kezdődött a disznó feldolgozása,
ekkor már az asszonyok is bekapcsolódtak a munkába. Ezidő
alatt a konyhában disznótoros

„

A tűzoltóság
fejlesztéséért, új
település-köszöntő tábla
A

Napjainkban
egyre ritkábbak
a hagyományos
disznótorok

»Az ovisok is részt vettek a felvonuláson

»A muzslyai vadászok vaddisznó töpörtőt készítettek

reggeli készült. Kisült a vér, a
máj, valamint a leszúrt sertés
tokájából kivágott szalonna.
A napi munka menete attól függött, hogy hány disznót
vágnak le. Főleg a sonka volt
az ami először elkészült, majd
kezdődött a szalonna és oldalas feldolgozása. Ezt követően már összeszedték a külünféle húsokat amit ledaráltak,
fokhagymával, borssal, törött
paprikával és sóval ízesitették,
majd vékony bélbe töltötték,
ebből készült a kolbász. Közben az asszonyok megfőzték a
disznótori ebédre a paprikást.
A húsok mellett minden sertésből marat két darab szalona
is amit a kolbásszal, sonkával
később a fűstőlőbe került. De
a szalonna mellett a paraszti
háztartásokban nagy szükség

volt a zsírra is. A zsir kisűtésére
szánt szalonnát kockákra darabolták fóró űstbe tették s több
órán át lassú tűzőn sütötték ki,
amikor kisült a zsír a szalonnából, megmaradt az ízletes töpörő, amit tél időben még frisen
hol reggelire, hol vacsorára fogyasztott a család. Napjainkban
egyre ritkábbak a hagyományos
disznótorok-vallj Bacsó Mihály
a REMUSZ elnöke, - ebben az
évben a sorrendben tizedik alkalommal szervezett töpörtőfesztivál résztvevői vagyunk. Az
egyesület tagjai három űst alá
gyújtottak melybe töpörtő, bárány illetve sertés paprikás készült.A töpörtőfesztivál farsangi felvonulással vette kezdetét,
amelyet ebben az évben a muzslyai Lehel sportpályán szerveztek
meg.
KÉP ÉS SZÖVEG PRECZ ISTVÁN

z Amerikai Egyesült Államok (USA) Ohio Állam Nemzetőrségének előljárói a nemrégiben Erzsébetlakra és
Lukácsfalvára látogattak, ahol a helyi közösség képviselőivel beszélgetést folytattak a helybeli Önkéntes Tűzoltó Testületek fejlesztéséről. Ezenkívül, Lukácsfalva Helyi
Közössége Tanácsának tagjai a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi — Nemzeti
Közösségi Titkárságnál sikeresen megpályázott eszközöknek köszönhetően, új település-köszöntő táblát helyeztek
el a falu bejáratánál.
BORBÉLY TIVADAR

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
PAJZÁN MAGYAR NÉPMESÉKET ADTAK ELŐ
A múlt pénteken a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben, a Találkozások
az Úri utcában című rendezvénysorozat keretében Rontó Márta és KónyaKovács Otília pajzán magyar népmeséket adtak elő.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Újabb továbbképzést tartottak
a nagybecskereki püspökségen
A
mint a januárban megtartott első továbbképzésen
Dr. Német László SVD püspök
úr elmondta a jövőben továbbképzések rendszeresen lesznek
megtartva, így 2022. február 23án Nagybecskereken a püspökség épületében második alka-

lommal került sor ennek megtartásárat.
A továbbképzést a koordinátorok Msgr. Gyuris László pancsovai plébános-általános helynök, valamint Ft.
Erős Mihály ürményházi plébános-délbánáti esperes atyák

tartották. Az továbbképzés témája alapjául a Vatikáni Papi Kongregáció által 2016-ban
kiadott Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis
(A papképzés általános szabályzata) szóló dokumentum
szolgált.

Az előadás a dokumentum
80-ik pontjától szólt, ahol Ft.
Gyuri László atya jelezte, hogy
ez a dokumentum a papi élet
gyakorlatáról szól, és így a folytatásban Ft. Erős Mihály atya a
saját életéből merített példákkal tette teljessé azt a továbbképzást. Az előadások után az
egybegyűlt papság hozzászóláskén a témához, a saját tapasztalataikat osztották meg
egymással.

A MUZSLYAI HÓFEHÉRKE ÓVÓDÁBAN

TÉLŰZŐ, FARSANGI ÜNNEPSÉGET RENDEZTEK

»A továbbképzés résztvevői

A koronavírus-járványra való tekintettel az idén is egy kicsit másképp, de
sikerült egy színvonalas télűző, farsangi ünnepséget szervezni a muzslyai
Hófehérke Óvodában. Habár elmaradt a hagyományos kiszebábú-égetés,
valamint a szülők jelenléte is, az ovisok - az órákig tartó mulatozás
és vigadozás alatt - nagy örömmel és fülig mosollyal vettek részt
eme közkedvelt eseményen. A Hercegnős, az Oroszlános, a Bohócos,
a Boszorkányos, a Tűzoltós, a Királyfi, a Szakács jelmezekbe öltözött
gyerekek egy-egy vicces mondókával törekedtek minél előbb „elűzni” a
telet. Ezenkívül – az óvónők segítségével – rögtönzött jelmezbemutatót
is tartottak csoportonként, a hét folyamán pedig farsangi fánksütésben
is ügyeskedtek az óvóda növendékei. Tették ezt abban a reményben, hogy
jövőre újra együtt, közösen, még nagyobb örömmel fognak farsangozni,
mulatozni és vidám pillanatokkal gazdagodni az óvodás éveikben.
BORBÉLY TIVADAR

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 11. март 2022.

1515

1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
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1 kg 72,00
30 kg 540,00
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Плац у Јабланци од 7 ари и 19
м², на улазу у село, посађен са
багремом, погодан за пчеларе.
Тел. 064/425-6130.
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.
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,

Број

1368

са (радним) базеном, реновирана
и
укњижена,
струја,
вода,
канализација, 48.000 €. Тел. 831134.
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: 061/2583124.
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 5,3 ари.
Тел.064/1286044 и 064/1541644.

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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
Потребна кућа или плац у
Вршцу на локацији
улице
Други октобар, синђелићева,
Брегалничка,
Радакова,
Југ
Богдана, К. Марка, Светозара
Милетћа, Фрушкогорска, Банатска.
Тел. 064/1955269
Купујем стан од 39-45 м² у
Вршцу или замена стана овакве
квадратуре за гарсоњеру до 30
м² на првом спрату код Дома
пензионера уз нашу доплату. Тел.

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 ,

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135

064/1955269.
У Малом Средишту продајем
мању кућу или мењам за стан у
Вршцу. Тел. 069/721949

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

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.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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 013/401210.
Продајем ормар за купатило
за монтирање изнад веш машине

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.
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

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.
нов, неотпакован, купљен у Лидлу
уз рачун (ш64,5хв190хд25цм.) Тел.
064/362-3640.
Продајем фрижидер од 150
литара „Горење“ у одличном
стању. Тел. 061/307-1085
Продајем
четворокрилни
прозор 2,40х1,60 са ролетнама у
одличном стању. Тел. 065/8340611
Продајем предратни круњач
кукуруза (у добром стању) Тел.
060/8435097
Продајем џак за бокс, црвени
130х35, пун. Цена 2.500 дин. Тел.
063/737-5149
Продајем
домаћу
ракију
лозовачу од грожђа „Хамбурга“.
Тел. 064/1818917.
Продајем очуван трокрилни
орман (шифоњер). Повољно. Тел.
064/1818917.
Продајем конац за хеклање
„Љиљан“ драп бр.40,50 и70 и бели
бр. 70.Тел. 063/8012554
На продају лловачки карабин
Ремингтон магнум, карабин 7 мм.
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.

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 ЛРпразне. 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
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
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 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.
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
Жена средњих година тражи
стару особу за доживотно
издржавање за кућу или стан, Тел.
061/8139998.
Продајем
трпезартијски
сто(интарзија), шест столица
(ново), стилске фотеље нове, сет за
ручавање за дванаест особа. Цена
по договору.Тел. 064/1335373
Продајем Пежо 307, 2001
годиште у одличном стању,
може и замена за мањи ауто. Тел.
060/4524929
Продајем ауто Дајву Нексија,
прва регистрација 2000 прешо
17000 км, мотор 1,4, 16 вентила
исправан, регистрован до 15.
јануара 2023. Тел. 063/320019.
Продајем Опел Астру Г , 2008,
1,7 дизел +4 нове летње гуме.
Први власник. Тел. 064/ 51 25 705
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ: НЕКА ПОБЕДИ ЗДРАВ РАЗУМ

ИМАЈТЕ НА УМУ
– ЗДРАВ РАЗУМ
НЕ ЗАБРАЊУЈЕ
ЗАДОВОЉСТВО
Биле су неопходне хиљаде година да
би се дошло до садашње фазе развоја
медицине. Међутим, услед њене изузетне
софистицираности, неретко сметнемо с ума
значај природних ресурса уз помоћ којих се
наше тело носи са болестима и меланхолијом.
Од праисторијског човека, преко грчких
научника и оријенталних мудраца, па све
до ренесансних алхемичара, у свакој фази
наше еволуције постојао је облик медицине
здравог разума. Из праисторије потиче учење
самопоуздања и учење жвакања. Медитација
и мали гестови кинеске мудрости охрабрили
су нас у томе да почнемо да фаворизујемо
превенцију, као и да постанемо свесни
фундаменталног добра између нашег тела
и ума. Још се Хипократ није устручавао да
пропише шетњу од 15 минута дневно или
дијету на бази рибе, рогача или пиринча,
а препоручивао је и дремке и сексуалне
активности. Алхемичари су нам показали
које врлине поседују топлота и музика. А
најновији истраживачи неуронауке управо
су потврдили изванредне ефекте медицине
здравог разума, која потиче из дубина
времена.
Професор Лежоаје показује на који начин
је оформљена медицина здравог разума и
како је доказала своју вредност. Најважније

јесте то што нам нуди једноставан и прецизан
програм, прилагођен свакодневном животу,
који нам помаже да живимо боље, будемо
у доброј форми и да развијамо добро
расположење. Имајте на уму – здрав разум не
забрањује задовољство.

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 „Нека победи здрав разум“,
које ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com. У прошлом броју поклањали смо
књигу „Боља половина: у прилог генетичкој
супериорности жена“, освојиле су је Данијела
Маринковић и Гордана Бељин. Честитамо!
Награде се могу преузети у редакцији
„Вршачке куле“, Другог октобра 59, средом
од 10 до 17 часова. При преузимању награде
потребно је са собом понети најновији број
„Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 14, БРОЈ 192,
23. МАРТ 1988.

ПРОЛЕЋНО „УМИВАЊЕ„ ГРАДА
Велико пролећно чишћење града требало би (ако
временски услови допусте) да се започне 26. марта.
Кренуће се са уређењем Војничког трга, уз очекивање да
ће младим акцијашима, комуналцима и представницима
Заједница комуналних послова да се прикључе и житељи
тог градског насеља. Уколико у суботу 26. марта буде
падала киша, акција ће бити одложена за 9. април.
Иначе, април ће у целини бити обележен радним
акцијама. О томе је у међувремену начињен план, и то
захваљујући ангажовању Општинске конференције ССОВ,
Заједнице комуналних послова, Гарнизона ЈНА, градских
МЗ, као и вршачких основних и средњих школа.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (27)

1494 -1927.
Превео Александар Бобик

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 14, БРОЈ
192, 23. МАРТ 1988.

НОВИ ОБЈЕКАТ СРБИЈЕ
Недавно је у центру града отворен савремен
експерес ресторан „Семафор“. Овај објекат који је
завршен за 45 дана нуди посетиоцима, уз приступачне
цене, више врста куваних јела. У реновирању и
опремању ресторана „Семафор“ (који је смештен у
простору некадашње продавнице „Борово“) уложено
је око 600 милиона динара. Истовремено реновира
се и бивша продавница сплитске „Југопластике“ у
коју ускоро треба да се усели дечја пицерија у којој
ће се поред пица малишанима, уз видео програм,
сервирати и воћни напици.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Тадашња, почев од јула
сваке
године
интезивна
трговина
грожђем
са
Аустријом и Немачком, после
1900. године проширена је на
Швајцарску и Белгију.
Поводом одржане изложбе
грожђа у Вршцу, у лето 1902.
године, 7. и 8. септембра у вези
са једном изложбом вина и
дегустацијом, организован је
један конгрес виноградара и
винарских трговаца. Такође
је 21. и 22. новембра 1909.
године у Вршцу одржан један
мађарски земаљски конгрес
виноградара са 740 учесника
(међу њима је из Швајцарске
био представник Бернске
трговинске коморе), а конгрес
је био везан за једну изложбу
вина и продајни вашар вина.
Изложба вина је била тако
масовно и добро опремљена,
да је додељена ни мање ни
више него 161 премија тј.
признање.
Година 1914. Ото Вајферт
иницирао је оснивање једне
фабрике
шампањца.
Ова
је пословала 1915. и 1916.
године у балској сали бивше
гостионице „Код Енглеске
краљице“ (која
је тада
припадала Јозефу Штарку).
Власници су организовали
конзорциј који су чинили:
Јозеф Штарк, Ото Вајферт,
Јохан Бауер, Франц Шренк,
Франц Вајганд, Карл Крамер
и Ладислав Гал. Производиле
су се три врсте пенушавог
вина: слатко, киселкасто и
суво. Производ је наишао
на потражњу и био хваљен.
Рат је овом предузећу
приредио прерани крај, јер су
саобраћајна средства затајила.
„Хелвеција“ је 1918. године
прешла у посед Ернеста
Фирца.

Светски
рат
донео
је промене и у нашем
виноградарству. Цене вина су
порасле до енормних висина,
прво због потреба војске,
а затим услед девалвације
новца. Тако на пр. 1919. године,
у појединим случајевима,
за један хектолитар вина
плаћало се 1.500 круна. Услед
тога поскупели су и виногради
и наднице.
Највиша цена за једно
јутро била је тада 120.000
круна а највећа дневна
надница 200 круна. Када је
1922. године уведен динар
као званично и јединствено
средство плаћања, раст цена
се настављао. Столно вино је
1924. г. било најскупље, чак и
700 динара по 1 хектолитру.
Што се винограда тиче, 1926.

године 1 јутро Густава Хелда
код Градског парка плаћено
је 100.000 динара. Највиша
дневна надница плаћена је
1925. године 170 динара.
Због околности да се Вршац
у лето 1919. године нашао на

самој државној граници, он
је изгубио највећи део Баната
као тржиште, јер је тај део
припао Румунији.
Већ 1912. године радници
су остварили свој захтев за
ограничење радног времена
утолико што је крај радног
времена одређен за 6 сати
после
подне.
Завршетак
радног времена је од 1922.
године померен на 5 сати
после подне.
Уз то од 1920. године настају
велики трошкови и тешкоће
транспорта, који су достигли
невероватне цифре. Тако
данас (март 1927) транспорт
и царина за Аустрију и
Чехословачку стају 5-6 дин. по
литри, а литра вина плаћа се
4-4,50 динара.
Све
то
није
могло
спречити да виноградарство
Вршчанима до 1924. године
донесе такво благостање, чак и
богатство, какво до данас није
доживљено. Мада су данашњи
односи
мање
повољни,
једно је непобитно: Вршац је
опет једно од најзначајнијих
произвођачких места вина у
свету.
Места у којима је вршачко
вино награђено: 1857. Беч,
1877.
Маријатеризијапол,
1866 Беч, 1869. Рудолфсхајм,
1878. Париз, 1869. Оравица,
1879. Штувајзенбург, 1873.
Беч, 1885. Будимпешта, 1874.
Бремен, 1888. Брисел, 1875.
Теплиц, 1891. Темишвар, 1876.
Сегедин. 1896. Будимпешта,
1877.
Темишвар,
1899.
Будимпешта, 1877. Линц.
Вршачки коњак награђен
је у: 1876. Сегедин, 1880.
Кашау, 1879. Беч (2. конгрес
сустр. виноградара) -1879.
Штулвајзенбург, 1882 Трст.
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ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ БОШКО ВУЧУРЕВИЋ НА ОТВАРАЊУ 44. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БУДИМПЕШТИ

ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП СРПСКИХ
ПРИВРЕДНИКА И ТУРИСТИЧКИХ РАДНИКА
Председник
Привредне
коморе
Војводине
Бошко
Вучуревић
присуствовао
је свечаном отварању 44.
Међународног сајма туризма у
Будимпешти.
Привредна комора Војводине
са Привредном комором Србије
и Туристичком организацијом
Војводине окупила је на сајму
25
излагача,
представника
туристичке
привреде
–
туристичких организација и
хотелијера.

Сајам је отворио министар
спољних послова Републике
Мађарске Петер Сијарто, који
је истакао да је сајам туризма
после кризних, ковидних година
веома важна манифестација.
Мађарска је земља којој
гравитирају страни туристи,
и ове године бележи се раст,
те се као и у целом свету виде
резултати опоравка туристичког
сектора истакао је Сијарто.
На овом сајму наступамо
јединствено са Привредном

комором Србије и Туристичком
организацијом Војводине и
значајно је да на сајмовима
како у региону тако и у Европи
представимо и промовишемо
нашу привреду, како би
се
привредници
повезали
и представили на другим
тржиштима, рекао је председник
Привредне коморе Војводине
Бошко Вучуревић.
Представници
туристичке

привреде имали су Б2Б састанке
на којима су имали шансу
да директно разговарају о
могућностима сарадње.
Поред
25
представника
туристичке
привреде
из
Републике
Србије,
представљање на сајму у
Будимпешти подржале су и
винарије Соколов замак, Шапат,
Авен, Мануфактура Спасић,
Винарија Acuminacium.
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СПОРТ
КОШАРКА
ПОБЕДА И ПОРАЗ КОШАРКАША ВРШЦА У КЛС

ВРШЧАНИ БЕЗ ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА
ЂОКИЋА ДО КРАЈА СЕЗОНЕ
ВРШАЦ – НОВИ ПАЗАР 81:86 (26:23, 18:19, 12:23,
25:21)
Центар Миленијум, гледалаца 200, судије:
Јевтовић, Арсенијевић, Прпа
ВРШАЦ: Радовановић, Дукић, Л. Јовановић 6 (4
ск), С. Јовановић 10, Агоч 12 Илић 18, Јурчек 11 (4 ул),
Димић 13 (5 ас), Јековић 2 (4 ск), Тејић 1, Мајсторовић,
Јузбашић 8 (10 ск).
НОВИ ПАЗАР: Николић 34 (6 ск), Палтаци, Милић,
Нумановић 8 (7 ск), Кулунџић, Микавица 15 (6 ск),
Мањгафић 25 (9 ск, 5 ас), Муратовић, Радомировић 2,
Ђуловић, Шаренац 2, Исламовић.
Нови Пазар је у вршачком Миленијуму, у заосталом
мечу 21. кола, дошао до важног тријумфа и направио
велики корак ка средини табеле. Јунаци тријумфа екипе
тренера Дарка Костића били су изванредни Николић,
неуморни Мањгафић и луцидни Микавица чији су
далекометни шутеви били можда и одлучујући фактор у

изједначеној борби два велика ривала.
Вршчани је на овој утакмици први пут са клупе
самостално водио помоћни тренер Марко Лалић јер је
шеф струке Владимир Ђокић на опоравку у ваљевском
Здравственом центру. Тренеру Вршчана брз опоравак
пожелели су сви актери, као и публика у хали. Још један
велики хендикеп за тим из Стеријиног града било је
и одсуство Томе Васиљевића, и њега су здравствени
проблеми одвојили од тима. Упркос томе Вршац је одлично
почео меч и имао доминацију све до половине другог
периода када је кошем Агоча уз реализовано додатно
бацање остварио двоцифрену предност (34:24). Међутим,
до краја полувремена ситуацију на терену преокренуо
је Мањгафић серијом добрих потеза најавивши своју
велику партију. Нови Пазар је пришао на само два поена

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПРЕКИНУЛЕ СЕРИЈУ ПОРАЗА

КВАЛИТЕТ ПРЕСУДИО
ПРОЛЕТЕР 023 – ВРШАЦ 53:80 (13:29, 10:16, 16:18, 14:17)

Серију
од
седам
пораза
кошаркашице Вршца прекинуле
су
у
Зрењанину
савладавши
последњепласирани
Пролетер.
Изабранице тренера Мирослава
Кањевца потврдиле су да су
квалитетније од Зрењанинки и већ
после првих двадесет минута игре,
предвођене
репрезентативкама
Марином Стојић и Тином Селаковић,
направиле велики корак ка освајању

важних бодова у борби за опстанак.
Вршац је имао доста расположених
играчица, добре партије пружиле
су Љиља Марјановић, Јелена Зорић
и Ивана Јовановић, а радује и
повратак на терен Душице Станаћев
која је забележила двоцифрен
број поена. У екипи Пролетера
учинком су се издвојиле Цукићева и
Михајловићева.

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

24
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
23
25

19
17
16
15
15
15
13
12
12
12
12
10
10
9
8
2

53 : 80
69 : 74
100 : 55
119 : 50
59 : 74
115 : 52

1.Црвена звезда 		
2.Арт Баскет 		
3.Војводина 021 		
4.Краљево 		
5.Партизан 1953 		
6.Дуга 			
7.Врбас Медела 		
8.Радивој Кораћ 		
9.СПД Раднички 		
10.Вршац 		
11.Студент 		
12.Пролетер 023 		

18
17
15
15
12
11
9
6
6
5
2
1

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДИСЦИПЛИНИ К- 1

ВУК ПАВЛОВИЋ ПРВИ У
КЛАСИ Б НА ПРВЕНСТВУ
СРБИЈЕ

над Стефаном Костицем из “Војводине” а затим
у финалу убедљивим резултатом 3:0 савладао
дугогодишњег репрезентативца Огњена Димића
из сомборских “Кобри”.
- Велику захвалност дугујем тренеру клуба
Вориор из Новог Сада, Зорану Бачулову, који ме
је припремао и водио до овог успеха, рекао је Вук
Павловић.

43
42
40
40
40
40
38
37
37
37
37
35
34
33
31
27

Б. Ј.

Пролетер 023 - Вршац		
Дуга - Војводина 021		
Краљево - Студент			
Црвена звезда - Врбас 		
СПД Раднички - Партизан 		
Арт Баскет - Радивој Кораћ		
19
20
20
20
20
19
20
19
19
18
20
20

5
8
8
10
10
10
12
13
13
13
13
15
14
15
15
23

заостатка (44:42) и са великим самопоуздањем ушао у
друго полувреме. Потпуни преокрет најавио је Микавица
тројком у отварању треће четвртине, од када су гости
преузели вођство и нису га испуштали до самог краја. У
последњих десет минута у гловној улози на терену био
је сјајни Немања Николић, његовом тројком и кошем
Мањгафића на пет минута до краја чинило се да су
Пазарци преломили меч јер су повели са 11 поена разлике
(78:67). Међутим, после тајмаута Вршчани су заиграли као
препорођени, направили серију 9:0 и дошли на само два
поена заостатка (76:78). Мањгафић и Николић успели су
да гостима обезбеде ново одстојање (82:76), али су Илић
и Слободан Јовановић тројком, смањили заостатак на
минус један (81:82) уочи последњих 60 секунди утакмице.
Ипак, надахнути Николић је до краја постигао још 4 поена
и Нови Пазар довео до заслуженог тријумфа.
У утакмици одиграној у суботу, Вршчани су савлдали
Раднички из Крагујевца, после продужетка и наставили
продор ка горњем делу табеле. У драматичној завршници
регуларног тока оба тима имала су прилику да дођу до
победе. Најефикаснији у тиму Вршца, капитен Димић,
на пола минута пре краја промашио је два слободна
бацања, а у последњем нападу гостију, најбољи играч
Радничког, Катић, није био прецизан у шуту за три поена.
Додатних пет минута био је период најбоље игре Вршца,
Васиљевић и Јековић успели су да неутралишу Катића, а
у нападу се разиграо Војин Илић и прецизно завршавао
транзицију Вршчана.

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 20. КОЛО

КИК БОКС

Првенство Србије у дисциплини К1 је одржано
претходног викенда, 5. и 6. марта у Спортској
хали у Сенти промовисало је нове прваке Србије
у најзахтевнијој ринговној дисциплини.
Учествовало је 214 такмичара из 50 српских
клубова. На такмичењу је наступио и члан БК Гард,
Вук Павловић у класи Б Сениора до 75кг. Он је до
освајања првог места у својој категорији дошао
победом нокаутом у првој рунди у полуфиналу

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ
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СПОРТ
ФУДБАЛ
ОФК ВРШАЦ ПОБЕДОМ ОТВОРИО ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ЛАЗЕВСКИ И НОВАКОВИЋ КРЕАТОРИ ТРИЈУМФА
Вршчани су пролећни део пута ка
титули првака започели тријумфом
против
традиционално
неугодног
ривала из Нових Бановаца. У обострано
чврстој игри оба противника, без
много прилика, пресудило је надахнуће
двојице најквалитетнијих и најискуснијих
појединаца у тиму ОФК Вршца,
Новаковића и Лазевског.
Вршчани су током првих 45 минута
имали константну иницијативу, пресингом
држали госте далеко од гола Марковића,
али праве прилике није било све до 27.
минута. Османагић је извео слободан
ударац за домаћи тим, у пуном налету
лопту је у казненом простору прихватио
Лазевски, кренуо ка голу Гуџулића, али је
уследио жесток старт Голубовића чији су
крампони оставили трага на потколеници
капитена Вршчана. Судија Бечановић
показао је на белу тачку, а сигуран извођач

пенала био је Слободан Новаковић, 1:0 за
домаћи тим.
У другом полувремену темпо игре је
знатно пао, гости су иако са играчем мање,
у неколико наврата показали офанзивне
амбиције, међутим нису успели да упуте
ниједан ударац у оквир гола. Најлепши
тренутак у другом полувремену догодио
се у 55. минуту. После прекршаја над
Лазевским, Вујић је одлично шутирао из
слободног ударца са 18 метара, али је
његова бомба погодила пречку. У финишу
су гости остали са деветорицом на терену,
капитен Омладинца Лежаић добио је
другу јавну опомену и пре времена морао
у свлачионицу.
Вршчани у наредном колу гостују у
Руми, екипи Првог маја, која је пролећној
премијери освојила бод у Старој Пазови
против Феникса.
Б.Ј.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 16. КОЛО
ОФК Вршац - Омладинац		
Феникс 1995 -1. Мај Рума		
Бечеј 1918 - Борац (Ш)		
Стари Град - Јединство (СП)		
Динамо 1945 - Борац (С)		
Тиса - ОФК Кикинда		
Раднички (Зр) - Хајдук 1912		
Текстилац - Раднички 1912 		

1:0
0:0
1:1
1:0
1:1
2:0
1:1
1:1

1.ОФК Вршац 		
2.Феникс 1995 		
3.ОФК Бечеј 1918 		
4.Текстилац 		
5.Омладинац 		
6.Борац (Ш) 		
7.Раднички 1912 		
8.Борац (С) 		
9.Тиса 			
10.1. Мај Рума 		
11.ОФК Кикинда 		
12.ОФК Стари Град
13.Динамо 1945 		
14.Раднички (Зр) 		
15.Јединство (СП) 		
16.Хајдук 1912 		

11
10
9
9
9
8
8
6
6
6
5
5
4
4
4
3

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

ОФК ВРШАЦ – ОМЛАДИНАЦ
1:0 (1:0)

4
4
4
3
1
3
2
5
4
4
1
0
2
2
1
2

1
2
3
4
6
5
6
5
6
6
10
11
10
10
11
11

37
34
31
30
28
27
26
23
22
22
16
15
14
14
13
11

Вршац, Градски стадион, гледалаца
200, судија: Александар Бечановић
(Сомбор) 7, стрелац: Новаковић у 27.
минуту из једанаестерца, жути картони:
Стојковић, Пајевић, Радисављевић
(ОФК Вршац), Голубовић, Лежаић
(Омладинац),
црвени
картони:
Голубовић, Лежаић (обојица други
жути).
ОФК
ВРШАЦ:
Марковић,
Османагаић (од 60. Радисављевић),
Стојковић, Главинић (од 60. Јовковић),
Ф. Илић (од 86. Даничић), В. Благојевић,
Новаковић (од 71. Грек), Лазевски,
Николић, Вујић, Пајевић.
ОМЛАДИНАЦ: Гуџулић, Мисић
(од 46. Бајић), Марковић, Радојчић,
Мојсиловић (од 85. Суботић),
Голубовић, Савић, Милојевић (од 80.
Мрђа), Гајић (од 75. Кукољ), Капур,
Лежаић.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 16. КОЛО
Борац - Црвена звезда (ВС) 			
Слога - БАК				
Јединство (БК) - Јединство (В)		
Козара - Омладинац ФАМ			
Црвена звезда (РС) - Слобода		
Полет - Бегеј				
Пролетер - Нафтагас			
Војводина 1928 - Младост			

1:0
3:1
4:2
0:1
1:1
0:0
2:4
2:0

1.Јединство (БК) 		
2.Омладинац ФАМ
3.Слобода 		
4.Нафтагас 		
5.Војводина 1928 		
6.Борац 		
7.Црвена звезда (РС)
8.Младост 		
9.Бегеј 			
10.Јединство (В) 		
11.Козара 		
12.Пролетер 		
13.Полет 		
14.Црвена звезда (ВС)
15.Слога 		
16.БАК 			

2
2
5
2
2
5
4
4
6
3
6
2
7
3
5
4

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
9
10
8
7
7
6
5
6
4
4
2
3
2
2

3
3
2
4
6
4
5
6
5
7
6
10
7
10
9
10

35
35
32
32
26
26
25
22
21
21
18
14
13
12
11
10

ФУТСАЛ
ВРШЧАНИ УБЕДЉИВИ У РЕГУЛАРНОМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ ТРЕЋЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

ФОРУМ ЈУРИША НА КУЛУ
Клуб малог фудбала Форум је победом у дербију Треће
војвођанске лиге групе југ, против Индијанаца 2013. из
Инђије (6:2), заузео прво место и са најбољим скором из
ове групе обезбедио пласман у плеј – оф. На тај начин
Вршчани су стекли предност домаћег терена до краја
доигравања у којем за прву препреку на повратку у
друголигашко друштво имају Хајдук из Куле.

- У првој утакмици четвртфинала плеј – офа играмо
против против искусног противника, играчи су
мотовисани и желе пласман у полуфинале. Надам се
да ћемо пласман међу четири најбоља војвођанска
лигаша прославити у Миленијуму са нашим навијачима
у четвртак 17. марта, када је на програму реванш меч,
рекао је тренер Форума Ненад Варађан.

ТРЕЋА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА –РЕГУЛАРНИ ДЕО
1.Форум		
2.Индианс
3.Краљевићево
4.Кикинда
5.Фортуна

8
8
8
8
8

6
5
3
2
2

1
0
2
1
0

1
3
3
5
6

19
15
11
7
6

ПОСТХУМНО ПРИЗНАЊЕ ЛЕГЕНДАРНОМ ТРЕНЕРУ

ВУЈАДИН БОШКОВ У ИТАЛИЈАНСКОЈ КУЋИ СЛАВНИХ
Комисија састављена од еминентних
новинара, директора новинских кућа и
представника синдиката штампе, одлучила
је да место у галерији незаборавних и
заслужних за раст и развој најпопуларнијег
спорта на Апенинима и промоцију Италије у
свету обезбеди Вујадину Бошкову
Фудбалска федерација Италије промовисала
је чувеног играча и тренера Вујадина Бошкова
у члана Куће славних. Награда, установљена са
намером ширења и афирмације италијанског
фудбала, на пролеће ће имати десето издање. По
правилима, односи се на фудбалере и тренере
заслужне за раст и развој најпопуларнијег спорта
на Апенинима и промоцију Италије у свету.
Комисија, састављена од еминентних новинара,
директора новинских кућа и представника
синдиката штампе, одлучила је овај пут да место
у галерији незаборавних обезбеди и Вујадину

Бошкову. Породица Бошков примиће посебну
Награду сећања. Промоција чланова десете
генерације италијанске Куће славних очекује се
на свечаности у Риму, у априлу, или мају.
Велики тренер радио је непуних 14 година
у Италији – водио Асколи, Сампдорију, Рому,
Наполи и Перуђу. Са клубом из Ђенове имао је
највише успеха, 1989. освојио је Куп победника
купова, 1991. Скудето, а годину дана касније
играо са Барселоном у финалу Лиге шампиона
и изгубио 1 : 0. Водио је и мадридски Реал,
шампионски ловор у Шпанији, заједно са купом,
освајао 1980, трофеје је уписивао и у СФРЈ и
Холандији.
Италијани су увек према Бошкову гајили
нескривену емоцију. Омиљен, као тренер,
саговорник,
аналитичар
и
фудбалски
филозоф, често је у надахнутим разговорима
са новинарима објашњавао феномене
најпопуларнијег спорта на себи својствен начин.

Хумором и мислима, оставио је дубок траг на
Апенинима, Шпанији и просторима бивше
Југославије.
Цитати са његових конференција се
препричавају попут фраза из Алана Форда, па се
тако памте оне попут
- Крај је када судија одсвира крај. Боље
изгубити 4 : 0, него 5 : 0, Фудбал је непредвидив,
јер све утакмице почињу резултатом 0 : 0...
Те речи приписују се Вујкету, а у сличном
маниру је и она како у предстојећој утакмици
можемо победити, одиграти нерешено или
изгубити. Негде у легенди остаје записана и она
математичка – Боље изгубити 6 : 0 него шест пута
по 1 : 0.
На крају, прича се увек враћа тамо где све
почиње – на прву љубав.
- Војводина је на једној страни, а сви остали
су на другој. Тако је било и тако ће заувек остати.
Волим и поштујем све клубове у којима сам био

играч и тренер, али само је Војводина – једна
једина.
Легендарни Вујадин Бошков рођен је 1931.
године у Бегечу, а преминуо је 2014. године у
Новом Саду.
НС репортер
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