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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЦРВЕНОГ КРСТА

ЗАЈЕДНО ЗА ХУМАНИЈИ СВЕТ
Светски дан Црвеног крста 8. мај и
Недеља Црвеног крста од 8. до 15. маја у
2022. години, у складу са опредељењем
Међународне
федерације
друштва
Црвеног крста и Црвеног полумесеца,
Црвени крст Србије ће обележити под
слоганом „Заједно чинимо свет хуманијим“.
Светски дан Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, који се обележава 8. маја,
на рођендан оснивача Анрија Динана,
годишња је прослава Међународног
покрета Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, када се волонтери Црвеног
крста Вршац укључују у покрајинско
такмичење Црвеног крста Војводине и
показују своје знање.
Реализоваћемо
многобројне
активности за све старосне категорије
и узрасте, у сарадњи са свим нашим
сарадницима, чланством и волонтерима,
јер Црвени крст са свим својим основним
облицима деловања и свима онима који
нам пружају подршку, заједно чини свет
хуманијим – рекла је Сузана Цветановић,

секретар ЦК Вршац.
Кампања обележавања Светског дана
и Недеље Црвеног крста има за циљ
да повеже људе кроз једноставна дела
хуманости и позове и подсети наше
суграђане да могу својим гестом, делом
и добром вољом учинити свет хуманијим

и бољим местом за живот. Сваке године,
друштва Црвеног крста и Црвеног
полумесеца организују активности како
би истакли јединствену улогу покрета у
својим земљама.
Хемофарм фондација донирала је
поводом рођендана компаније, 1. јуна,

донацију у храни народним кухињама
у Вршцу и Шапцу, градовима у којима
послује.
- Донацијом Хемофарм фондације
од 545 килограма конзервиране хране,
обезбеђен је додатни вид сувих оброка
за дане викенда, у којима немамо
обезбеђене оброке. Нашим корисницима
ћемо у наредном периоду петком делити
конзервирану храну за дане викенда –
рекла је Цветановић, додајући да су врата
Црвеног крста Вршац отворена за све
грађане који на било који начин желе да
помогну.
- Не постоји било каква донација коју
би Црвени крст Вршац одбио или сматрао
малом. Сваки вид донације Црвеном
крсту, било да се ради о новцу, основним
животним
намирницама,
половној
одећи или уџбеницима, значајан је јер
имамо довољно велики број корисника
различитих узраста којима треба сви
заједно да помогнемо – закључила је она.

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ У ВАЗДУХОПЛОВНОЈ АКАДЕМИЈИ

ПОДИЗАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ
КАПАЦИТЕТА ЗАПОСЛЕНИХ
У Тренинг центру Ваздухопловне академије
у Вршцу, у понедељак 9. маја су у сарадњи са
Домом здравља Вршац обављени превентивни
здравствени прегледи запослених и студената.
Вршени су прегледи лекара опште медицине,
офтамолога, гинеколога, ЕКГ снимање, мерење
БМИ као и саветовање о здравој исхрани.
“Прегледима указујемо на значај физичке
активности и здраве исхране, посебно у овој
установи где се школују пилоти чији посао
захтева перфектно здравље”, рекла је др Рајна
Душанов, специјалиста хигијене и исхране
Дома здравља Вршац

“Ваздухопловна академија, у сарадњи
са локалном самоуправом организовала
је ове лекарске прегледе у циљу подизања
здравственог капацитета запослених у
нашој установи. Иако сви студенти пролазе
периодичне прегледе ради занављања своје
летачке дозволе, ми смо ипак одлучили да
те прегледе на годишњем нивоу појачамо,
како бисмо имали што бољи увид у њихово
здравствено стање”, истакао је Милош
Ђокић, извршни директор Тренинг центра
Ваздухопловне академије у Вршцу.

ХЕМОФАРМ ФОНДАЦИЈА ОБЕЛЕЖАВА 29. РОЂЕНДАН

ТОНА ХРАНЕ ЗА НАРОДНЕ
КУХИЊЕ У ВРШЦУ И ШАПЦУ
Хемофарм фондација обележава 29 година рада донацијом
једне тоне конзервиране хране за кориснике народних кухиња у
Вршцу и Шапцу, градовима у којима се налазе погони компаније у
Србији. У оквиру акције „Људи људима“, запослени у Хемофарму
и његовој фондацији прикупили су храну за 1.400 корисника
народних кухиња у ова два града.
„Ова донација у храни само је једна у низу активности које
смо реализовали у протеклом периоду, а наши запослени и овога
пута су показали велику солидарност. Хемофарм фондација
увек је тамо где је помоћ најпотребнија, пружајући подршку
институцијама и друштву. У протеклих 29 година реализовали
смо више од 2250 активности у вредности од 13,4 милиона евра
и стипендирали 3660 студената, од којих су данас многи наше
колеге. Како се ближимо великом јубилеју наше организације
следеће године, прослави три деценије постојања, тако је и
обавеза да још снажније бринемо о људима већа, јер нема
здравог друштва без здравих појединаца”, рекла је Сузана
Ђорђевић, директорка Хемофарм фондације.
Свесна растуће депресије услед ковид -19 кризе, Хемофарм
фондација прошле године покренула је кампању „Несаломиви” са
циљем подизања свести о значају очувања менталног здравља,
борбе против депресије и стигме која прати оболеле. Покрету
„Несаломиви” до сада се прикључило више од милион људи, док
је више од 10.000 људи добило помоћ посредством бесплатне
СОС линије 0800 001 002. Она је доступна 24/7, а подршку пружају
стручњаци специјалних болница за психијатријске болести у
Вршцу, Ковину, Новом Кнежевцу и Горњој Топоници. Само ова
кампања Хемофарм фондације освојила је 12 националних и

међународних признања међу којима је и ВИРТУС специјална
награда за најиновативнији пројекат у 2021.
„Поносни смо што Хемофарм, водећу фармацеутску компанију,
прати водећа фондација у сфери здравља у Србији. Посебно
смо поносни на наше запослене који су подржали прикупљање
помоћи народним кухињама и на личном примеру још једном
показали шта значи бити хуман. Не смемо заборавити да су
наука, медицина и фармацеутска индустрија много учиниле за
човечанство и сваког од нас појединачно, продужујући људски
век и побољшавајући квалитет живота. Здравље и хуманост иду
руку под руку и то је управо наша улога – да компанија и фондација
буду поуздан партнер на чију помоћ људи могу да рачунају“, рекао
је Роналд Зелигер, генерални директор Хемофарма.
Осим хуманитарних акција и националне кампање за очување
менталног здравља, Хемофарм фондација у протеклих годину
дана наставила је да организује јавне трибине под називом
„На кафи са психологом”, на којима су еминентни психолози,
психијатри и други стручњаци разговарали о различитим
аспектима менталног здравља са којима се савремено друштво
суочава. Такође, Фондација спроводи „Програм за образовање“
који кроз стипендије и менторску подршку спаја најуспешније
студенте завршних година факултета са стручњацима у овој
компанији. Хемофарм фондација наставила је да промовише
појединце за изузетна достигнућа у области здравља, образовања
и културе уручењем годишње Награде за изузетност, док у оквиру
„Програма за културу“ подржава људе и идеје које представљају
мотор развоја савременог друштва. Једна од таквих активности
била је и подршка Фондације реализацији филма „Лето када

сам научила да летим“ који афирмише породичне вредности,
пријатељство, помирење и емпатију међу људима.
Као чланица Српског филантропског форума и Европске
филантропске асоцијације-Пхилеа, Хемофарм фондација постала
је део велике породице организација које су препознате по свом
залагању и помоћи друштву. Прослављајући 29. рођендан,

Хемофарм фондација гледа напред и припрема се да
у четврту деценију постојања закорачи још храбрије,
водећи сталну бригу о здрављу људи и руководећи се
принципима здравог и одрживог друштва.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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СЕЋАЊЕ НА ПОДВИГ СЛАВНИХ ПРЕДАКА
Савез удружења бораца народно ослободилачких ратова Србије и СУБНОР
Града Вршца, организовали су поводом Дана
победе над фашизмом свечану академију у
част победника одржану у Великој сали Градске
куће. На свечаности је председник СУБНОР-а
Вршац, Драгољуб Ђорђевић уручио Медаљу
борца СУБНОР-а Србије Оливери Станин, а
потом и Октобарску награду СУБНОР-а Вршац за
2021. годину, Татјани Воскрсенски, директорки
Специјалне болнице за психијатријске болести
„др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу.
Свечану академију је својим обраћањем
отворила градоначелница Вршца Драгана
Митровић.
Дан победе је дан када се сећамо
и одајемо пошту свим жртвама борбе против
фашизма. То је датум који никада не смемо да
заборавимо због тога што смо сведоци да та
најмрачнија идеологија и данас повремено
испливава на појединим местима, изазива
нове сукобе и односи нове жртве. Сви заједно
имамо обавезу према историји, да употребимо
здрав разум и мудрост јер су мир и међусобна
толеранција вредности које морамо оставити
будућим генерацијама. Дан ослобођења
је симбол слободе човека, слободе мисли,
слободе говора и људских права, основних
постулата на којима почива европско друштво
коме тежи наша земља, рекла је градоначелница
уз честитке добитницима Медаље бораца и
Октобарске награде СУБНОР-а Града Вршца.
Совјетски Савез је одлучујуће допринео
победи над фашизмом, уз огромне жртве од
27 милиона погинулих и преко 30 милиона

рањених. 363 припадника Црвене армије
погинулих у борбама за ослобођење Вршца и
јужног Баната 1944. године почива у вршачкој
спомен-костурници и због тога имамо обавезу
да чувамо успомену на Црвену армију, речено
је свечаној академији. Представник руске
амбасаде у Београду Николај Помилујко пренео

нацизма. Њихова храброст и спремност да
дају све за благостање своје земље служе нам
као животни пример и данас, 77 година након
велике победе. Најопасније је да подвиг наших
дедова и очева падне у заборав. Не смемо
да дозволимо да моралне вредности за које
су се они борили пропадну. Ценимо братску

је поздраве Амбасадора Русије Алаксндра
Боцан- Харченка и честитао Дан победе, „један
од највећих празника како за руски тако и
српски народ“.
Сећамо се подвига наших славних
предака који су се, раме уз раме, борили против

подршку српског народа у борби за очување
историјског сећања и борби против ревизије
историје. Хвала вам браћо што се сећате
заједничког подвига Црвене армије и Народноослободилачке војске Југославије, хвала вам
што нас зовете сваке године да заједно одамо

почаст палим јунацима. Живела Србија, живела
Русија, нагласио је Помилов.
Председник вршачког СУБНОР-а, Драгољуб
Ђорђевић је на почетку свог обраћања рекао
да се највеће зло у историји човечанства, које
је престало да постоји у ноћи између 8. и 9. маја
само притајило и да се појављује са својим злим
намерама.
Дан када се слави победа над
фашизмом слави се и Дан Европе. Ми поштујемо
Европу, али то је разводњавање велике победе
над великим злом. Нећемо одступити од
свог европског постојања, нећемо одступити
од чињенице да смо једна од најстаријих и
најкултурнијих нација на овом пространству
која је у 20. веку доживела четири агресије
запада на своју словенску територију. Остајемо
на бранику домовине, да се може слободно
развијати, да деца могу одрастати у миру, да
подржимо све оне који се боре за просперитет,
интегритет и независност Србије, нагласио је
Ђорђевић.
У име војних пензионера и ратних инвалида
Дан победе свим грађанима Вршца честитао је
Мевлудин Планчић. Након свечане академије
представници Војске Србије, Амбасаде Русије,
Града Вршца, вршачког СУБНОР-а, војних
пензионера и ратних инвалида положили су
венце на Спомен -костурницу ослободиоцима
Вршца. Свечаност су својим наступом
увеличали Градски хор „Ас“ и певачка група
Исток 10 у пратњи ученика Музичке школе
„Јосиф Маринковић“.

Б.Ј.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА О ФЕЛИКСУ МИЛЕКЕРУ ПОВОДОМ 140 ГОДИНА РАДА ВРШАЧКОГ МУЗЕЈА

МИЛЕКЕР, СИМБОЛ КУЛТУРЕ ВРШЦА
Изложба којом је обележено 140 година
рада Музеја и 80 година од смрти његовог
оснивача Феликса Милекера свечано је
отворена у понедељак, 9. маја, у згради
Конкордије.
Изложба је окупила бројне посетиоце,
свечаност је почела филмом о Феликсу
Милекеру, затим су уручене и захвалнице,
градоначелници Вршца Драгани Митровић,
музејској саветници Љиљани Бакић, заслужној
за сталну поставку у депадансу Музеја, Апотеци
на степеницама, као и двојици пензионисаних
музејских сарадника, Ивану Калнаку и Данету
Тусацу. Изложбу је отворила градоначелница
Вршца Драгана Митровић:
- Велико ми је задовољство што сам у
прилици да отворим изложбу посвећену
једном од најзнаменитијих и најважнијих
Вршчана – великом Феликсу Милекеру. Понос
Феликса Милекера управо је био Градски
музеј, који је основао, чији је доживотни кустос
био, а који и данас ради на темељима које је
он поставио. Феликс Милекер нам је оставио
музеј са изузетно великим бројем предмета,
разнородним збиркама, а који данас има два
депанданса и зграду „Конкордије“ и као такав
Музеј представља главно културно обележје
нашег града. Улога Феликса Милекера
ванвременска је и ми Вршчани дугујемо му
вечито признање. Он јесте једна од вољенијих
личности нашег града и поштован од стране
свих који су у њему живели. Био је мост који
је све повезивао културом заједништва, која
је и данас идеја водиља у развоју културе
нашег града, што нашем Вршцу даје посебан
мултикултурани значај. Град Вршац наставиће
да негује установе културе, јер то је један од
стратешких циљева сваке одговорне културне
политике. Желим да наш диван Музеј настави да
доприноси духу нашег града у којем су култура,
иновативност и креативност, вредности које
се традиционално негују и развијају. Ова нам
изложба прича управу такву причу, о Феликсу
Милекеру који нас и данас мотивише и на томе
хвала музејским саветницима и кустосима, као
и директорки, који су је пажљиво припремали.
Задовољство ми је да изложбу прогласим

отвореном” истакла је Драгана Митровић,
градоначелница Вршца.
На свечаности се окупљенима обратио
и Јулиус Паст, унук Феликса Милекера, који
је допутавао из Регенсбурга, и који је Музеју
поклонио велики броу значајних предмета који
су део изложбе. О делу и величини Милекера
говорила је директорка Градског музеја Ивана
Ранимиров:
- Када говоримо о Феликсу Милекеру уједно
говоримо и о симболу вршачке културе и њеној
очуваности, шареноликости, укључивости
свих присутних чинилаца различитости и
непрекидном трајању кроз векове који се данас
најбоље огледају у његовој заоставштини. Иако
најпре самоук, Милекер је својим темељним

посвећености и искреног поштовања према
наслеђу, фундирао је институцију која се више
није могла оспорити. Иако је радио готово
сам у тек основаном и скромном музеју, он
ниједног тренутка није сумњао да је поставио
темељ једне велике културне установе, нити
је губио ентузијазам. Феликс Милекер нам
је показао колико појединац, колекционар
и истраживач могу допринети својим
ентузијазмом, преданошћу и пожртвовањем
за оно у шта верују. Осврћући се око себе,
схватамо да о животу Феликса Милекера нема
посебне потребе много говорити, јер величина
његовог рада најбоље приказује колико је
постигао и учинио за своју средину, а да су
основи учињеног оставили неизбрисив траг у

и понајвише педантним радом, путовањима
у Аустрију, Немачку, Италију, Швајцарску
и Француску, улагањем у образовање и
истраживачки рад постао научник чији су
домети и научна остварења превазишли
многе од његових истакнутих савременика о
чему сведоче и бројна признања која долазе
изван Баната. 1894. изабран је за кустоса у
вршачком музеју, чије је задужење вршио све
до своје смрти 1942. године. Његов рад пун

времену. Свој посао никада није доживљавао
као бремениту дужност. Рад у музеју према
коме је гајио велику љубав представљао
је задовољство. Међу суграђанима, ова
маркантна личност на прелазу из деветнаестог
у двадесети век заувек ће бити упамћена.
Оснивањем Музеја, Вршац постаје град са
историјом, памћењем и смислом, односно –
Музеј је једна врста мере специфичне тежине
његове баштине. Богата историја културног

језгра града Вршца који представља наш Музеј,
обавезује нас да са традицијом вредновања,
бригом и очувањем свега што поседује
наставимо са радом и у будућности како би
Градски музеј и даље био извориште знања о
различитим епохама и светионик подсећања.
Исто тако, важно је нагласити да 140 година
постојања захтева да одамо почаст свим
нашим претходницима који су учинили да
Градски музеј Вршац буде један од најбољих.
Стога, ова изложба је посвећена генерацијама
музејских радника који су својим радом,
залагањем и резултатима допринели трајању
и даљој изградњи Градског музеја, као и свима
онима који су својим учешћем, даровима и
поклонима омогућили да музејске збирке
буду богатије и разноврсније. Захваљујући
свим актерима и пријатељима установе који
су наставили да улажу труд, љубав и знање,
Градски музеј Вршац постао је стециште
поштоваоца уметности и прошлости, трагача
за идентитетом и уживалаца у естетском
садржају. Трајност је једно од најбитнијих
мерила квалитета и учинковитости. Али када
нешто постоји и наставља развијати се кроз
140 година и када из деценије у деценију
унапређује свој значај и утицај на културу, онда
је то потврда не само трајности и пуког протока
времена, већ и стручног рада генерација које
су некада радиле, а и данас чине душу Градског
музеја Вршац. Историја је ту да нас опомене и
подсети, подстакне на размишљање и надахне
подвизима наших предака у чијим се ципелама
налазимо, чијим стопама корачамо. У времену
сукоба када се на мештане мешовитих
средина врши притисак у правцу одрицања
од својих корена и порицања тековине, битно
је напоменути да је управо та заједничка
вишебојна и вишеслојна култура најснажнија
упоришна тачка одбране идентитета и
памћења. На полицама музеја налази се
прошлост на коју смо поносни, традиција
због које постојимо. На крају бих додала да
будућност припада онима који се најдаље и
најдубље сећају своје прошлости, исцрпно је
о раду музеја и лику и делу Феликса Милекера
говорила директорка Ивана Ранимиров.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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МЛАДИ НЕЋЕ ДА РАДЕ У ШУМИ

Актуелна ситуација у Украјини код многих Вршчана
изазвала је страх од потенцијалне енергетске кризе,
па је ових дана повећана потражња за дрвима за
огрев. Листе чекања су, међутим, дугачке. На испоруку
се чека више од две седмице, али не зато што нема
довољно дрва за експлоатацију, већ због чињенице
да Шумска управа „Вршац“ кубури са радном снагом,
па не могу у оптималном року да посеку дрва и
изнесу их из шуме. Исти проблем је и када је реч
о пошумљавању Вршачких планина, што утиче на
квалитет и успешност тих акција.
Чедомир Каровић, управник ШУ „Вршац“, каже
да је недостатак радника њихова вишегодишња
бољка. Генерално, нема заинтересованих људи за
рад у шумарству, поготово младих, иако су дневнице
пристојне. За садњу се плаћа 2.000 динара по дану,
док се за сечу дрва за огрев, што је физички тежи
посао, дневнице крећу од 2.500 до 3.000 динара.
Увек смо кубурили са секачима. Млади се
једноставно не хватају за моторну тестеру, без обзира
на висину дневнице. Тренутно имамо свега двојицу
старијих секача, а да их је пет пута више, тај обиман
посао бисмо завршили за десетак дана, дрва би на
време стигла у стоваришта и грађани не би чекали
на испоруку, ни сада ни пред грејну сезону – каже
Каровић, наглашавајући да се са тим проблемом

НОРМА ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ
Пошумљавање се ради у пролеће и у јесен.
Трактори буше рупе, у које сезонци убацују
саднице и затрпавају их. Норма по раднику
је 100 садница на дан, док трактори треба да
избуше 390 рупа.

суочавају и друге шумске управе у Банату.
Ипак, колико год било тешко и споро, они годишњи
план сече испуне, а Вршчани своје потребе надоместе
и дрвима која накупци доносе из централне Србије.
Већи проблем им је то што у последње време немају
ни довољно радника за садњу дрвећа. У том послу
су везани за биолошке рокове, па свако кашњење
доноси озбиљне последице.
Годишње, у просеку, подигнемо од 15 до
20 хектара нових шума на Вршачким планинама,
односно посадимо око 6.000 садница. Садњу морамо
да обавимо док саднице не пролистају, а после
улазимо у трку с временом да хемијским третманима
уништимо коров, како би се саднице примиле. То је
озбиљан посао, али он не буде увек успешан, управо
због недостатка радника. Лане се, рецимо, није
примило 35 одсто садница, јер је о њима бринуло
свега троје људи, који физички нису могли све да
постигну у року, а уз то је била и суша – објашњава
Каровић.
Ових дана успели су на време да пошуме

ПРИВРЕМЕНО-ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ
ШУ„Вршац“ све сезонце ангажује по уговору
о привремено-повременим пословима.
Тренутно им треба 10 радника, који би имали
посла током целе године. Осим садње и неге
стабала, посла има и око пријема трупаца из
шуме, одржавања ловних ограда, изношења
хране за дивљач, чишћења шумских канала,
обележавања дрва за сечу...
предвиђених 8,6 хектара на ободу Вршачких планина
код села Куштиљ. Очекују да ће осморо радника,
колико их је било ангажовано на том послу, касније
добити појачање, како би успешно обавили и све
остале послове око неге тих садница и тако избегли
губитке.
Ј. Ј. Баљак

МЛАДИ ОПЛЕМЕНИЛИ ИЗЛАЗ ИЗ ГРАДА ПРЕМА БРЕГУ

ВРШАЧКИ МОСТ ЉУБАВИ

И Вршац је добио свој мост љубави,
на који заљубљени парови каче
катанце како би њихове емоције
заувек биле везане, баш као што то
туристи годинама чине у Врњачкој

бањи.
Мала преводница преко потока
Месић, на излазу из града према
брегу, добила је нову намену пре
више од месец дана, захваљујући

неколицини младих Вршчана. Истина,
тај мостић није баш идеалан за тако
лепу намену, али је, с друге стране,
качење катанаца идеалан начин да се
тај део града оплемени. На упадљиво
жутој боји ограде, која се налази

само са једне стране мостића, засада
је закачено двадесетак катанаца са
исписаним иницијалима заљубљених
парова.
Ј. Ј. Б.
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ИЗЛОЖБА АКТОВА У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“

ЧОВЕК У ФОКУСУ САМОНИКЛИХ АУТОРКИ

У суботу је у „Тачки сусретања“ отворена изложба
актова „ЈОЈ“, а своје радове представиле су три
уметнице – Јелена Враговић, Оливера Протић и
Јелена Тијанић Савић. Изложбу је отворио сликар
мр Томислав Сухецки.
- У неким неповратно прошлим временима
сигурности и доколице, изложбе слика биле
су простори суптилног узбуђења и једне врсте
културне надоградње, што је уметницима давало
статус креативних аниматора. Сада, у временима
када је свакодневица тако брутално анимирана
са све јаснијим опасностима по многим већ
достигнутим
егзистенцијално-хуманистичким
вредностима, са свешћу да су некаква боља
времена прошла ‒ слике на овој изложби постају
превратничке активности. Ова пасторална, лирска
и епска ликовна дела нуде нам нови, аутентични
антропоцентризам. На сликарским делима Јелене
Враговић, Оливере Протић и Јелене Тијанић
Савић човек је поново у фокусу и то као снажно
подсећање да је човек човеку центар света, чак и
данас у временима неповратних начина отуђења
и свеопште дехуманизације животног простора –
рекао је Сухецки.
Ауторке је у пројекту ујединио ликовни приказ
наге људске фигуре, а класична тема сагледана је
из три нова угла.
- Kада говоримо од делима ове три ауторке
које заједно излажу као уметничка група „ЈОЈ“,
ми говоримо о лепоти мушког и женског тела,
о благо еротичном загрљају и додиру који су
до скора изазивали узвик лажне моралности.
Нажалост, и данас је свет пун лажних моралиста
којима сметају голишаве слике лепих мушких и
женских тела па захтевају да се њихова голотиња
прекрива, док нам се истовремено у медијима

и на интернету брутално пласирају
призори унакажених и обезглављених
људи. Лепоту људског тела, моделовану
природном селекцијом и еволуцијом,
препознајемо у радовима ове три
талентоване уметнице. Наша биологија
се лепотом осигурала да додир два
тела буде неодољив, да магија љубави
буде темељ полних веза, да љубав и
сексуалност буду тесно испреплетени –
истакао је Сухецки, додајући да ауторке
поседују личну храброст и да „особеним
техникама и поетикама зидају темеље
за олтар обожавања човека као
највећу драгоценост на овом свету без
лицемерја и алтернативе“.
Како је истакнуто, све три ауторке
су самоникле уметнице, добитнице
бројних признања, са самосталним и
колективним излагачким искуством.
Јелена
Враговић
(Вршац,
1973)
самостално је излагала у Београду,
Вршцу, Панчеву и Нишу и учествовала
у бројним колективним жирираним
изложбама и ликовним колонијама у
земљи и иностранству. Њен ликовни
опус обухвата пејзажно и фигурално
сликарство. Оливера Протић (Кикинда,
1962) дипломирала је на Факултету
примењених уметности и дизајна у
Београду, на катедри за позоришну,
филмску и тв сценографију. Радила
је као сценограф и костимограф у преко 70
реализованих ТВ емисија, спотова и реклама,
ауторка је двадесетак самосталних и учесница
на стотине колективних изложби. Јелена Тијанић

У ВРШЦУ ОДРЖАН DANCE OPEN AWARDS, ПЛЕСНИ ФЕСТИВАЛ

ВИШЕ ОД
700
УЧЕСНИКА

У Народном позоришту “Стерија” у
суботу, 7. маја, одржан је Dance Open
Awards, плесни фестивал на којем је
учествовало више од 700 учесника
из свих крајева Србије и суседних
земаља. Деца школског узраста
такмичила су се у свим стиловима
плеса, а њихов труд проматрале
су афирмисане судије из Србије,
Румуније и Италије. Наши суграђани
су такође имали прилику да у нашем
граду одгледају и прво Балканско
првенство у дисциплини Фит Кидс
која је изведена у оквиру јучерашње
манифестацији.
“Захваљујемо се Граду Вршцу и
Туристичкој организацији Вршца, који
су нашу жељу за промоцијом спорта и
плеса свесрдно подржали. Очекујемо
да ово постане једна од наших
најлепших успомена и радујемо се
успешној организацији” изјавила је
Александра Иванов, организаторка
такмичења.

Савић (Ужице, 1976) дипшломирала је на Факултету
примењених уметности у Београду зидно
сликарство и магистрирала мозаик. Учествовала је
у изради мозаика на Саборној цркви у Београду.
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„ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ЈЕ
СУШТИНА МУЗИЧКОГ ПОЗИВА“
Адам Боу, кларинетиста и
професор кларинета у Музичкој
школи „Јосиф Маринковић“, у
музику се заљубио још као дете,
у Месићу, одлазећи на пробе
фанфара у којима је његов деда
свирао саксофон. Рано уочени
таленат развијао је најпре у
вршачкој музичкој школи,
а затим у Средњој музичкој
школи „Даворин Јенко“ у
Београду, на Факултету музичких
уметности, као и кроз сарадњу
са најзначајнијим светским
кларинетистима. Један је од
четири виртоуза из квартета
„Невски“, којима је пошло
за руком да кроз својеврсно
музичко позориште приближе
класику широком аудиторијуму
и неколико пута напуне Коларац.
Уз извођачку каријеру, Адам
Боу се дуже од деценије бави и
професуром, преносећи своје
знање и искуство на младе
музичаре у Музичкој школи
„Јосиф Маринковић“.
- Потичем из музичке породице
и одувек сам био окружен музиком.
Родом сам из Месића, малог места поред
Вршца где сам и сам живео до девете
године, где је деда Адам, по ком сам и
добио име, свирао саксофон у чувеној
фанфари из Месића. Од малих ногу ме
је водио са собом на пробе. Толико ми
се допало да нисам пропуштао ниједну
пробу и знао бих да певушим и звиждим
цео њихов репертоар, чак бих понекад
заспао на кутији од саксофона, али проба
се није пропуштала иако тада још нисам
свирао ниједан инструмент. Тако је моје
окружење на челу са дедом приметило
да имам одличан слух и меморију јер
бих тада запамтио по двадесет, тридесет
композиција. Дошао је тренутак када сам
се са родитељима преселио у Вршац.
Тада сам изразио жељу да упишем
музичку школу која се скоро отворила
у нашем граду. Омиљени инструменти
су ми били саксофон и кларинет,
међутим пошто тада није било одсека
за саксофон, уписао сам кларинет. У
музичкој школи у Вршцу сам стекао
основно музичко образовање и добру

подлогу за даљи музички развој. На велики број републичких
свом првом такмичењу дрвених дувача и међународних награда.
у Лазаревцу, освајам прву награду, што Поред
солистичког
доводи до тога да бивам примећен извођаштва, у том периоду
у школи и граду као кларинетски почињем
да
активно
таленат. Музичка школа у Вршцу је увек свирам
у
камерним
доводила реномиране професоре као саставима, поред мојих
свој наставни кадар, између осталог, талентованих
другара,
кључног професора Љубишу
Јовановића, код кога сам похађао
„Музичка школа у
свој први курс кларинета и који
је предложио да после завршене Вршцу је увек доводила
ниже музичке школе у Вршцу, реномиране професоре
упишем средњу музичку школу
„Даворин Јенко“ у Београду у као свој наставни кадар,
између осталог, кључног
његовој класи.
Како је даље текао Ваш
професора Љубишу
музички развој? Које су награде
Јовановића, код кога
и наступи били најзначајнији
сам
похађао свој први
на том путу?
- Одлазак у Београд са курс кларинета и који
четрнаест година у једну од је предложио да после
најбољих класа кларинета у
завршене ниже музичке
Србији из мале средине, био је
велики изазов за мене. Таква школе у Вршцу, упишем
професионална радна средина средњу музичку школу
је била врло инспиришућа, тако
„Даворин Јенко“ у
да се у мени пробудила жеља за
Београду у његовој
постизањем врхунских резултата
класи“
у домену свирања кларинета. Све
то је било врло подстицајно за

мене, тако да резултати нису изостајали,
јер сам био врло концертно активан на
свим школским дешавањима и освајао

уметности у Београду почињем
да сарађујем са многим значајним
именима у свету кларинета. Бивајући у
класи чувеног професора Анте Гргина,
отварала су ми се врата за похађањем
мастеркласова реномираних светских
кларинетиста, као што су Јан Јакуб
Бокун, Мате Бекавац, Стефани Зелник,
Бруна Ди Ђиролама, Милана Рерихе,
Пола Мајера... Сваки мастерклас ме је
научио нешто ново. Од музичке технике,
до неких интерпретативних ствари
којим сам после обогатио свој начин
свирања. По мом мишљењу, бити део
мастеркласова са таквим великанима је
кључно за усавршавање, опет, мислим
да се из свега и свачијег рада може
нешто научити па и оно како не ваља
или не треба. То сматрам суштинским
за наш позив, учење
целог живота, лично
„Као члан квартета напредовање
и
професор
Љубиша
долази
на
идеју „Невски“ сам доживео дељење са другима,
од музике до знања
да оснује квартет
једно од најлепших
које смо стекли.
„Невски“. У четвртој
искустава у музичкој Неки од њих су
години средње школе,
сматрали да могу
наступио сам као
каријери. На тај
да идем код њих на
солиста на Коларцу
део каријере сам
даље школовање
уз пратњу Оркестра
најпоноснији јер
у Швајцарску или
младих који је био
сам кроз то искуство Америку, али се
формиран од најбољих
ја у томе нисам
ђака свих музичких
доживео како
проналазио. Свуда
школа Србије, где сам
четири различите
сам се осећао као
изводио
Моцартов
личности, индивидуе странац, овде је
концерт за кларинет.
То сматрам круном функционишу као тим а одувек био мој дом и
свог
концертног имају исто размишљање желео сам да својим
и
извођаштва
тог
и исти поглед на музику“ напредовањем
залагањем покушам
периода.
да делим сво своје
Похађали сте мастеркласове и
сарађивали са многим значајним знање које сам стекао.
Члан сте квартета „Невски“ који
уметницима. Каква су била ова
је осим по виртуозним извођењима,
искуства?
- Као студент Факултета музичке познат и по сјајном маркетингу и
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и традицијом, без обзира на жанр
којим се примарно бави, сматрам да је
то део наше културе која не сме бити
запостављена. Наше традиције се не
сме стидети и не подржавам професоре
који имају негативан став који преносе
ученицима по том питању. Поред
класичне музике, од малих ногу се
бавим и румунском изворном музиком
и сматрам да не бих био комплетан
музичар да се бавим само једним
жанром.
Више од десет година предајете у
музичкој школи„Јосиф Маринковић“.
На који начин приступате раду са
децом? Колико се Ваша извођачка
и педагошка каријера међусобно
прожимају?
- Моја педагошка каријера почиње
на мојој четвртој години студирања.
У тим тренуцима, када сте студент на
Факултету, јако је занимљиво вратити
се на саме почетке музичког рада.
Сматрам да не мора да значи да ако сте
добар инструменталиста да ћете бити и
добар педагог. Како за једну делатност,
врло особеном стилу. Мислите ли изненађење, прошавши прву етапу и
да је приступ какав негује квартет одлазећи у другу, код нас су се отворили
„Невски“ добар пут за промоцију и нови видици у погледу тога на који
популаризацију квалитетне музике?
начин ће наши наступи изгледати. На
- Као члан квартета „Невски“ сам том такмичењу смо успели да стигнемо
доживео једно од најлепших искустава до финала, али сматрам да је оно за нас
у музичкој каријери и стекао много и наш квартет било јако значајно јер
пријатељстава како код нас тако и је отворило јако пуно питања која се
у иностранству. На тај део музичке постављају од када се бавимо музиком
каријере сам најпоноснији јер сам и жанром класичне музике код нас,
кроз то искуство доживео како четири попут – како приближити класичну
различите
личности,
индивидуе музику широкој популацији која музику
функционишу као тим а имају исто доживљава стриктно визуелном? Како
размишљање и исти поглед на музику. им приближити класичну музику коју
Сматрам да је успех тога што смо они доживљавају непознатом можда
сви били из исте
чак и досадном?
класе и што смо
смо на идеју
„Кларинет је један Дошли
одрасли и дружили
да
презентујемо
од инструмената који нешто што код
се заједно иако смо
били
различитих има жанровску ширину нас није виђено
узраста.
Квартет
у свету је доста
и то сматрам једном апопуларно
је био популаран
а ради се о
од његових великих специфичном жанру
и пре емисије „Ја
предности“
имам таленат“, али је
музичког позоришта.
наше појављивање
Оно
представља
у једном таквом
музичко сценско дело
формату који је шоу програм, довело које за разлику од најпознатијег његовог
до интересовања широке масе за представника, опере, нема речи, већ се
класичну музику. Све је почело на све радње и сцене презентују само кроз
једној проби, направили смо паузу и на инструменталну музику. У тој идеји смо
телевизији видели рекламу за емисију се угледали на Мнозил Брас, Гудесман
„Ја имам таленат“. Пошто смо увек и Џо, који су врхунски светски свирачи
били раположени за шалу, одлучили уједињени у том жанру. Желећи да све то
смо да се пријавимо без било каквих презентујемо на професионалан начин,
очекивања, јер смо и сами били свесни сарађивали смо са нашим познатим,
да квартет кларинета не припада нажалост покојним редитељем Игором
таквом формату. Али ту смо погрешили. Вуком Торбицом, од кога смо из друге
Одлучили смо да убацимо неке уметничке бранше, глуме пуно ствари
кореографије јер је визуелно класична научили и усвојили везано за сцену, јер
музика помало статична. На наше се на ту тему нажалост не прича и не

учи довољно у музичком
образовању. Сматрам да је
овај стил који смо развили
добар пут за промоцију
класичне музике широкој
јавности. А доказ томе је
чињеница да смо успели
да више пута напунимо
Коларац до последњег
места, што за један квартет
као камерни састав од
четири особе није чест
случај.
Велику
сцену
Коларца успевају да напуне
или Симфонијски оркестри,
или хорови или велика
светска имена класичне
музике. Ипак сматрам да
је успех квартета „Невски“
то што је наступао свуда
по иностранству, а као
његов врхунац наступ на
Кларинет Фесту у Асизију
у Италији и учествовање
на Четвртом европском
кларинетском конгресу у
Катовицама у Пољској. У
кларинетском свету, ово
су једни од најзначајнијих
самита свих светских
кларинетиста у Европи и
свету, тако да смо били у
прилици да се упознамо и сарађујемо
са нашим свирачким идолима. За
сваког од нас, квартет „Невски“ је остао
један од најзначајнијих приватних и
професионалних сегмената, сваки члан
квартета је остао присутан у музичком
свету.
Као солиста и члан различитих
камерних
састава,
бавите
се
извођењем
класике,
изворне
музике, популарне музике... Колико
је за музичара важно да се бави
различитим жанровима?
- Сматрам да је кларинет један од
инструмената који има жанровску
ширину. Он има своје место у
различитим жанровима и то сматрам
једном од његових великих предности.
Током свог школовања сусрео сам се
са различитим ставовима, од ученика
до професора који су желели да се
баве само једним жанром. Не слажем
се са онима који имају предрасуде по
том питању, јер сматрам да квалитетно
извођење било ког жанра представља
ширину једног свирача. Обзиром да
живимо на Балкану, сваки музичар
мора бити упознат са нашом баштином

тако кроз рад и искуство учите и о
другој. Круцијално у свему томе јесте
да нађете начин на који ћете своје
свирачко и извођачко искуство пренети
ученицима, а то није тако једноставно.
Имао сам ту срећу да сам током свог
школовања имао добре педагоге,
од којих сам доста научио о раду са
децом. Обзиром да је музичка школа
специфична по индивидуалној настави,
тако и ви као педагог учите о сваком
ученику и неопходно је да уочите како
који ученик функционише, на који начин
и које методе можете да примењујете
јер је свако различит. Лично се трудим
да кроз свој рад константно преносим
искуства својим ученицима, јер неко од
њих ће можда једног дана бити педагог,
свирач или можда само наша музички
писмена публика. Исто тако, трудим
се да и поред професионалног односа
према ученицима што се музичког дела
тиче, са свима њима остварим однос пун
поверења и поштовања. Како уче и они,
сматрам да исто тако захваљујући њима,
учим и ја. У свему томе, најважније је
да им развијамо љубав према музици,
чиме се год буду бавили у животу.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

НАЈВЕЋИ БЕЛИ
ДИЈАМАНТ НА
АУКЦИЈИ

До
сада
највећи
пронађени бели дијамант
биће понуђен на продају
у Швајцарској у склопу
понуде аукцијске куће
Кристи.
Очекује се да ће
бели дијамант, назван
„Стена”, од 228,31 карата
величине лоптице за
голф достићи цену до
30
милиона
долара
на аукцији у Женеви,
преноси Тањуг. Дијамант
је пронађен и полиран у
Јужној Африци пре више
од 20 година и највећи
је драгуљ беличасте боје
крушколиког изгледа.
„Често
се
таквом
великом камењу жртвује
део облика како би

задржали тежину. Ово
је, међутим, савршено
симетрична форма у
облику крушке и један од
најређих драгуља који је
икада продат на аукцији”,
рекао је за Ројтерс Макс
Фосет, шеф Кристијевог
одељења
накита
у
Женеви.
Кристи
ће
овом
приликом
такође
понудити жути камен,
јастучастог
облика
од 205,07 карата под
називом
„Дијамант
Црвеног крста” с обзиром
да ће један део прихода
од његове продаје отићи
Међународном комитету
Црвеног крста.
Извор: Политика

НАСА има план да у свемир лансира слике нагих људи у
нади да ће тако привући ванземаљске цивилизације, преносе
британски и амерички медији. Уз приказ нагих људи научници
америчке свемирске станице планирају да интелигентним
бићима у свемиру пошаљу и позив како би се коначно успоставио
контакт. Научници рачунају на то да „актови” неће шокирати
припаднике других цивилизација. Мушкарац и жена ће махати
како би изгледали много привлачније за цивилизације у свемиру,
додају научници који су представили изглед мушкарца и жене
које ће послати у свемир у оквиру пројекта„Светионик у свемиру”.
Како прецизирају, то неће бити праве фотографије већ цртежи
нагог мушкарца и наге жене уз приказ људске ДНК структуре.
„Главни циљ пројекта је да пошаље поруку свим
цивилизацијама које би могле постојати у свемиру како би се
успоставио контакт са њима”, навели су научници.
Подсетили су да то није нова идеја, те да су пре пола века
плочице са нагим људима послате у свемир са свемирским
летелицама Пионир 10 и Пионир 11, а које и данас путују
галаксијом. Научници ће у новом пројекту покушати да прикажу
и гравитацију и очекују да ће ванземаљци разумети све
бинарне поруке, јер је сматрају да је бинарни приказ вероватно
универзалан.
„Бинарни облик је најједноставнији облик математике, јер
укључује само два супротстављена стања: нулу и један, да или
не, црно или бело, масу или празан простор”, сматрају у НАСА,
пренео је Тањуг.
Предложена порука укључује основне математичке и физичке
концепте за успостављање универзалног начина комуникације
праћеног информацијама о биохемијском саставу живота на
Земљи, временски означеном положају Сунчевог система у
Млечном путу у односу на познате глобалне параметре, као
што је и дигитализовани прикази Сунчевог система и Земљине
површине. Студија Универзитета у Нотингему, која се бави
могућностима проналажења ванземаљског живота, процењује
да бисмо могли да делимо галаксију са више од 30 интелигентних
ванземаљских цивилизација.
Извор: Политика

ШТА ЈЕ ТО
ПРАНГИЈА?

Прангија
је
ливени,
примитивни, веома тежак
и непокретни мали топ за
посебне намене. Цев прангије
је полукосо усмерена у небо, а
из ње се пуцало тако што се цев
пунила барутом, ломљеном
циглом и уситљеним каменом.
Паљењем барута изазива се
експлозија.
Из прангије се пуцало да
би се најавили разни народни
скупови, па и сабори, или, с
врха брега, да се растерају
градобитни облаци. Један од
обичаја је да се на Божић у рану
зору, пуцањем из пушака и
прангија, објављује се одлазак
у шуму по бадњак.
Прангије су се испаљивале
са највишег узвишења у граду.
Због тежине прангију је било
тешко померати те прангијом
често називамо тврдоглавог
човека.
Извор: Политика

НАСА У СВЕМИР ШАЉЕ
СЛИКЕ НАГИХ ЉУДИ ДА
ПРИВУЧЕ ВАНЗЕМАЉЦЕ

ОТКРИВЕН НЕПОЗНАТ РОТИРАЈУЋИ
ОБЈЕКАТ У НАШОЈ ГАЛАКСИЈИ
Аустралијски научници тврде да су
открили непознати ротирајући објекат у нашој
галаксији и истичу да се ради о нечему што
досад није виђено. Објекат, који је први открио
студент са аустралијског универзитета Куртин,
специфичан је по томе што сваких 18 минута
емитује огромну количину енергије у радиоделу
електромагнетског спектра. Како преноси Би-БиСи, објекти који пулсирају енергијом релативно
се често уочавају у свемиру, међутим у овом
случају се ради о објекту који пулсира цео минут,

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

што је крајње неуобичајено. Овај необичан
објекат открио је студен Тајрон О’Дохерти
користећи телескоп и нову технику коју је сам
развио. Студент је члан тима радиоастронома
који води астрофизичарка Наташа Харли-Вокер,
у склопу Међународног центра за истраживања
у радиоастрономији (ИЦРАР).
„Пулс енергије се појављивао и нестајао
сатима током наших опсервација”, рекао је
О’Дохерти у саопштењу за медије у којем је
ИЦРАР известио јавност о открићу.

Додаје се да је то било потпуно неочекивано,
јер се ништа друго што им је било познато не
понаша тако. Објекат који је„упаљен”цео минут је
„јако чудан”, рекла је ИЦРАР-ова астрофизичарка
Џема Андерсон, пренео је Тањуг.
ИЦРАР наводи да се објекат налази око 4.000
светлосних година од Земље, изузетно је сјајан и
има екстремно јако магнетско поље.
Извор: Политика
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ
ДЕЛЕГАЦИЈА ЗВАНИЧНИКА И ПРИВРЕДНИКА ИЗ МОЛДАВИЈЕ БОРАВИЛА НА СЕВЕРУ БАНАТА

ШАНСА ЗА „ТОЗУ“ И КИКИНДУ

Почасни конзул Републике Молдавије у Румунији професор
др Софроније Силвиу и директор фирме „Леонес“ Борис
Чебаном боравили су у радној посети Кикинди. Градоначелник
Никола Лукач са својим сарадницима примио је госте у свом
кабинету, где је истакнуто да је циљ посете стварање што
бољег привредног амбијента и помоћ локалним привредним
друштвима. Представници Молдавије највише су заинтересовани
за увоз грађевинског материјала из Кикинде, истакао је Софроније
Силвиу.
- Србија и Кикинда имају квалитетан грађевински материјал
који има дугу традицију. Молдавија има четири милиона
становника и исте смо, православне, вере као и Срби. Религија нас
већ спаја а сада је важно да сарадњу остваримо и на економском
плану. Први пут смо у Кикинди и морам да истакнем да смо веома

лепо дочекани, те ћемо у наредном периоду радити на томе да се
Кикинда збратими са неким од наших градова – рекао је Силвиу.
Градоначелник Лукач рекао је да Град константно ради на томе
да помогне развој привредних друштава на територији града и да
пронађе нова тржишта за извоз робе.
- Почасни конзул Софроније Силвиу изразио је жељу да
се успостави сарадња са фирмама из нашег града. У фабрици
„Тоза Марковић“, која је важна привредна карика за наш град,
разговарали смо о извозу на молдавско тржиште. Локална
самоуправа жели да буде посредник како би се успешно
реализовала будућа економска сарадња са градовима из
Молдавије. Покренута је и ницијатива да се збратимимо са једним
од молдавских градова и размењујемо културне, спортске и
образовне садржаје – напоменуо је Лукач.

Представници града и гости из Молдавије посетили су фабрику
„Тоза Марковић“ са циљем да се обнове мостови привредне
сарадње из прошлости.

А.Ђ.
Извор: Нове кикиндске новине

САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА У СУБОТИЦИ ОБЕЛЕЖИЛА ЗНАЧАЈАН ЈУБИЛЕЈ

ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ПУТОВАЊА КРОЗ УМЕТНОСТ
Пре шест деценија, 28. априла 1962. године, основана је градска
установа – Ликовни сусрет – Палић. До данашње Савремене
галерије Суботица ова установа је мењала име и простор, али
је у суштини њена мисија, а то је, како стоји у позиву за изложбу
„Трагови прошлости: 60 година путовања кроз уметност“, да
пажљиво прати, проучава, колекционише и излаже уметност
свог времена. Заправо, њен основни задатак је био да кроз све те
активности публици преноси вредности уметности која се ствара
данас и да заједно са њом трага за новим знањима.
Пред отварање изложбе која је део обележавања вредног
јубилеја Арпад Блашко, директор Савремене галерије Суботица,
истакао је да се и данас чувају вредности уз које је установа и
основана пре шест деценија.
- У овој згради (Рајхлова палата) галерија живи од 1968. године
и ту приређује изложбе, а како се од првог дана сакупљају радови,
у колекцији сада има већ и преко 1.500 експоната. Зато смо и
радили одабир радова, а пројекат је био замишљен тако да у њој
учествују сви наши кустоси, а свако је био задужен за одређени
период – истакао је Блашко и додао како изложба није једини
програм којим се обележава јубилеј:
- Нама цела година пролази у знаку јубилеја. Представили
смо ново галеријско осветљење, почели смо програм „Средом
у галерији“ и то су сада сигурне тачке за посетиоце који знају да
средом од 19 сати могу да нас посете и буду део програма који није
везан искључиво за изложбе. Планирамо и отварање новог дела
Рајхлове палате који ће бити на располагању нашим посетиоцима,

а биће ту још изненађења у години јубилеја.
Блашко је нагласио да је установа остала иста кроз шест
деценија, односно да се труди да упознаје уметност са публиком
и да уметност заједно са публиком истражује.

- То радимо бескрајно и беспрекорно. Имамо једну лепу
визију и лепу запечаћену судбину коју пратимо – додаје директор
Савремене галерије Суботица.
На свечаном отварању изложбе говорио је и Золтан Кудлик,

помоћник покрајинског секретара за културу, јавно информисање
и односе са верским заједницама. Он је нагласио како се не
прославља само јубилеј једне установе, него и свих оних уметника
који су били део програма, слави се богат уметнички живот у
Суботици.
- Целогодишњи програм Савремене галерије Суботица ће нам
дати увид у шездесет година уметничког рада и можемо да будемо
поносни што смо током година успели да обогатимо рад Галерије
делима војвођанских уметника и бројним догађајима као што су
изложбе, концерти, филмови... Она је постала права институција
где је добро бити домаћин и где је добро стварати.
Кудлик је и нагласио како континуирани развој није заобишао
ни Савремену галерију Суботица која нуди свој програм и у
виртуелном простору, док је Блашко нагласио како се Галерија
труди да се повеже не само са онима који заиста прате уметност,
него и са онима који још ни не знају како је то посетити једну
галерију.
- Управо ће нови простор бити погодан за најмлађе, за децу
од већ 7-8 година да дођу, да нас посете. И раније смо радили
програме за децу и ђаке, па и програме који су повезивали ђаке
и старије особе.
Изложбу „Трагови прошлости: 60 година путовања кроз
уметност“ отворила је Светлана Младенов, историчарка
уметности.

Н. Стантић
Извор: Нове суботичке новине

ПРОДАЈЕ СЕ СКЛАДИШТЕ СОМБОРСКЕ „ЗАДРУГАРКЕ“ – У СТЕЧАЈУ

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 8,9 МИЛИОНА ДИНАРА

Пословна зграда (складиште) и помоћни
објекат Земљорадничке задруге „Задругарка“
у Сомбору – у стечају понуђени су на продају
јавним прикупљањем понуда. Процењена
вредност непокретности износи 8.941.172
динара, а депозит 20 одсто од процењене
вредности. Објекти се налазе у улици Васе
Пелагића у Сомбору.
Крајњи рок за достављање понуда је 31. мај до
12 часова, а јавно отварање понуда је истог дана

у 12.15 часова, на адреси: Сомбор, Апатински пут
40а.
Стечајни управник ће прихватити највишу
достављену понуду, ако је понуда на првој
продају једнака или већа од 50 одсто процењене
вредности предмета продаје. Уколико је
највиша достављена понуда нижа од 50 одсто
од процењене вредности предмета продаје,
стечајни управник ће прибавити сагласност
одбора поверилаца, као и сагласност разлучног,

односно заложног повериоца. Ако одбор
поверилаца, односно разлучни или заложни
поверилац у року од 15 дана од пријема захтева,
стечајном управнику не доставе наведену
сагласност, стечајни управник ће продају
прогласити неуспешном.
Стечај у „Задругарки“ је отворен 24. јуна 2019.
године.

Извор: Сомборске новине

УПАД У НОВОСАДСКОЈ ФАБРИЦИ
Позоришни фестивал Упад који је покренуо
Студентски културни центар Нови Сад, одржава
се четврти пут од 10. до 16. маја у Фабрици
СКЦНС-а.
Фестивал почиње у уторак 10. маја у 20 часова
у СКЦНС Фабрици извођењем представе Сузе
светог Лаврентија, народног позоришта „Стерија“
из Вршца, а наставља се у среду 11. маја када ће
у 20 часова бити изведена представа Практични
водич кроз сујеверје Института за савремену
игру и Театра Вук. У четвртак, 12. маја, у 20 часова
на репертоару је перформанс „Корен“, Шане Меј
Брин и Лука Касерлија који долазе из Ирске, док
ће у петак, 13. маја, у 20 часова, бити изведена
представа „Playing reality“, настала у продукцији
Удружења Домино из Хрватске. У суботу, 14. маја,
у два термина – од 12 и 17 часова на програму

је представа „Друга мапа“, настала у продукцији
ЦДАТ из Шпаније. Перформанс „Babae“, који
изводи Џој Алпуерто Ритер, настао је у склопу
програма ,,Aerowaves – Ringside“ и биће изведен
у недељу, 15. маја у 17 часова у СКЦНС Фабрици.
Представа се гледа уз коришћење технологије
виртуалне реалности. Истог дана, у 20 часова на
програм је представа “Ћао свима” у продукцији
Рефлектор театра из Београда. У понедељак, 16.
маја у Балетској школи биће изведена представа
„Idiot-Syncrasy“, настала у склопу програма
Аероwавес – Рингсиде, која се такође гледа у
виртуелној реалности а извођење је затвореног
типа, намењено ученицима и ученицама Балетске
школе. За ученике и студенте улаз је бесплатан на
све представе, уз обавезну резервацију на email
upadfestival@gmail.com. Редовна цена улазнице

је 500 динара и моћи ће да се купи
пред почетак представа у Фабрици.
Овај позоришни фестивал део је
европског пројекта Be SpectACTive!
који се бави развојем публике. СКЦНС
учествује у пројекту као партнерска
организација. Основна идеја Упада
је промовисање и популаризација
позоришне уметности за младе, а
све представе у програму изабрали
су активни млади гледаоци: Павле
Хрнчић, Мила Пајић, Амелиа Стакић,
Ања Пејиновић, Вишна Вукајловић, Марија
Ђурђевић, Кристина Несторовић, Петра Протић,
Николина Ђенадија, Сташа Кецојевић, Јелена
Лакетић и Лана Тркља.
Фестивал „Упад“ подржали су Министарство

културе и информисања Републике Србије,
Покрајински секретаријат за финансије,
Фондација Нови Сад 2022 и ЕУ програм „Perform
Europe“, као и фондови „Creative Ireland Longford“
и „Culture Ireland“.
З.С.
Извор: НС репортер
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У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА

„НАША ПРАВА НА НАШИМ РЕЧИМА”

У Великој галерији Културног
центра Вршац, а у сарадњи са
Амбасадом Мексика у Србији,
отворена је изложба „Наша права
на нашим речима”.
Изложбу чине радови на
којима је приказан по један
члан Универзалне декларације
о људским правима, сликом и
наративно уз графички приказ
радова на којима се представља
Универзална
декларација
о
људским
правима
кроз
илустрације мексичке уметнице
Маргарите Сада и адаптације
текстова мексичке списатељице

Марије
Јоланде
Аргуелло.
Поставка је двојезична, на српском
и шпанском језику.
Током
свечаног
отварања
изложбе, многобројној вршачкој
публици, обратили су се заменик
шефа мисије при Амбасади
Мексика у Београду Хуан Роберто
Гонсалес Рамирес, који је исказао
задовољство што је публика у
Вршцу показала интересовање за
поставку и мексичку културу.
Топлу добродошлицу гостима и
публици испред Културног центра
Вршац пожелео је директор
Културног центра Вршац, Давор

Стојковић, др Трајан Качина
присутнима је прочитао и
неколико чланова Декларације
о људским правима, а свечаном
отварању присуствовао је и члан
Градског већа за образовање
Мирослав Лепир.
Посетиоце очекује тридесет
графичких радова на којима
се
представља
Универзална
декларација о људским правима
кроз
илустрације
мексичке
уметнице Маргарите Сада и
адаптације текстова мексичке
списатељице Марије Јоланде
Аргуелло и који нам показују
принципе који треба да воде

људске односе; уче нас да су сви
људи слободни и да вредимо, да
се према нама мора поступати
поштено и једнако, без обзира на
наше разлике, и да нам нико не
може одузети та права. Изложба
„Наша права на нашим речима“
омогућава да се на једноставан и
доступан начин упознају људска
права, која се морају ефикасно
и универзално примењивати
међу свим народима и међу свим
друштвеним групама.
Изложба је ће моћи да се
погледа до 24. маја 2022. сваког
радног дана у времену од 9:30-14
часова.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (166)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН
И АПСОЛУТНА СЛИКА

Апсолутна слика била би уметничко дело које
се приближава неком идеалу. Tо су Валаскезова
Лас Мењинас, Ел Грекова Сахрана грофа Оргаза,
Леонардова Богородица међу стенама, Рембрантова
Ноћна стража и још неколико дела.
Тај појам говори како је тешко испунити све
захтеве и са каквим проблемима се уметник бори да
би направио потпуно дело.
Србија можда нема апсолутну слику у светским
размерама, али је десетак дела Паје Јовановића
сасвим довољно за нашу употребу. Данас скоро
непотребна ликовна искуства цивилизацијски
превазиђена као да је реч о моди а не животном
искуству без кога човек регресира.

Духовни слој је напросто нестао из сликарства.
Многи то духовно искуство бркају са досеткама,
креативним идејама. Духовно дејство слике је
искуство које може да верификује сваки човек кад се
нађе пред правим уметничким делом.
Садржај, лепе боје дела су мамац, завођење,
смисао, рад и ред који нас уводи у тајанствени свет
неког смисла ког наслућујемо попут љубавног

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Шта мислим о стању у култури?
Некултурно је рећи.

Зоран Ђуровић Ђурке

загрљаја. Одједном као изненађење наша свест
прима сигнале који се ни са чиме не могу поредити. О
томе да је уочен и делује неки чудесни дубљи смисао,

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

скоро као екстаза и контемплација, заједно и из тог
љубавног догађаја, драматичног скоро насилног,
рађа се наш осећај креативног сазнања.
То је тако моћно да су одувек филозофи и уметници
извор тог искуства лоцирали ван људске лобање или
као хармонију сфера, или божанску милост.
Ово је толико моћно да је пихтијаста маса мозга и
њена сервисна хемија једноставно недостојна тако
узвишене функције. Мозак је само пуки прималац.
Ако загребемо испод површине ми данас без драме
знамо да је корен нашег смисла у мисли уроњен у
сокове хемије и најприродније је претпоставити да
та иста хемија бива наведена на неке нове другачије
функције, процесе о којима ум шаље информације
које лепи за дејство уметничког дела. Ми смо наша
хемија, извор и ток моћне реке уметности која напаја
одувек цело човечанство. Не умемо да препознамо
сопствену жеђ за уметношћу, али
осећање
непотпуности прати нас као тиха туга јер место
рођења сваке наше мисли, осећања престајемо да
посећујемо на крилима уметности.
Т. Сухецки
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К УЛ И Н К У В А Р
НАМИРНИЦЕ:
-200 г Матијевиш јунећег
бифтека
-1 већа шаргарепа
- 4 ротквце
- 4 чери парадајза
- 1 краставац
- ½ стабљике целера
- 5-6 листова спанаћа
-3-4 листа радића
- ½ шољице сецканог першуна
- со, бибер
- маслиново уље
- табаско сос
По потреби: љута папричица

ЉУТА САЛАТА
СА БИФТЕКОМ

ПРИПРЕМА:

Матијевић јунећи
бифтек испећи на грилу, па исећи на траке. Сво
поврће прво добро опрати. Шаргарепу исећи
на танке траке (може љуштилицом), ротквице
на кругове, чери парадајз на половине,
краставац на коцкице, целер на ситне
комаде, радић исцепкати на ситније листове.

НАМИРНИЦЕ:

У чинију ставити исечено месо, сво поврће,
листове спанаћа и сецкани першун, посолити,
побиберити, па прелити маслиновим уљем и
зачинити абаско сосом.
Уколико вам није довољно љуто, можете
да у салату додате и ситно сецкану љуту
папричицу.

ПИЛЕЋЕ
РОЛНИЦЕ СА
ШПАРГЛАМА

- 4 Матијевић пилећих прса
- 200 г шпаргли
- 60 г моцареле
- сок од пола лимуна
- 2 кашичице ђумбира у праху
- со, бибер

ПРИПРЕМА: Матијевић пилећа
прса истањити, зачинити сољу и бибером,
посути ђумбиром и накапати лимуновим соком.
Оставити да одстоје двадесетак минута. Шпаргле
опрати, одстранити им доњи дрвенасти део и
кувати у кипућој сланој води, око 8 мин.
Након тога их ставити под млаз хладне воде,
оцедити и охладити. Затим их исећи на дужину

пилећих прса. Моцарелу исећи на штапиће исте
дужине. На сваки филе ставити по 2-3 шпаргле
и исто толико штапића моцареле, па их савити
у ролнице и причврстити чачкалицом. Готове
ролнице пећи на 200°Ц, у плеху обложеном
папиром за печење, око 35 минута. Пред крај
појачати температуру и пећи док не добију лепу
боју.

НАМИРНИЦЕ:
- 3 јаја
- 2 кашике шећера
- 100 г ољуштених бадема
- 200 г сувог анананса
- 5 дл слатке павлаке
-1 кашика екстракта ваниле
Декорација:
- шлаг
- разнобојне кугле сладоледа
с корнетом

С Л А ДОЛ Е Д ТО Р ТА
С А КО Р Н Е Т И М А
ПРИПРЕМА: На пари умутити
жуманца са две кашике шећера. Додати
умућена беланца и мешати док се смеса не
уједначи (не склањати са паре). Оставити
да се хлади. Исецкати бадеме и ананас, па
додати кашику екстракта ваниле. Измешати

и сјединити са јајима. Умутити слатку павлаку,
па постепено додавати смесу од јаја, лагано
мешајући. Истрести у калуп за торту (пречника
24 цм) и ставити у замрзивач да се стегне. Пре
служења, калуп спустити пар секунди у воду, а
потом преврнути на тацну. Украсити шлагом и
разнобојним куглама сладоледа са корнетом.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
6. мај 2022. Зрењанин

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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MAGYAR TÜKÖR

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

SZENT GYÖRGY LOVAGREND

Lovagavatás
Visegrádon
Á

prilis 23-án a Visegrádi Királyi Palotában a Szent György
Lovagrendben új lovagokat avattak. Cseke László kancellár úr lovaggá avatott hat délvidéki jelöltet. A délvidéki nagypriorátus nagybecskereki priorátusa is egy újabb
lovaggal bővült Kiss Samu hertelendifalvi zenetanár személyében. Őt l.dáma Konrád Emma nagybecskereki prior mint az új elöljárója kísérte el az ünnepélyes avatásra.
Az új lovagnak társai és elöljárói sok sikert kívántak a
további aktivitásához.

»Heinermann Péter, Lauka Gusztáv szerepében

»Az est szervezői: Németh Ferenc, Heinermann Péter, Klemm József és Léphaft Pál

prilis 29-én a nagybecskereki Petőfi Magyar
Művelődési Egyesületben egy újabb eseményre került
sor a Találkozások az Úri utcában elnevezésű rendezvénysorozat keretében. Don Gunárosz
(újra) Kisamerikában címmel.
Az est folyamán az élete utolsó
két évtizedét Nagybecskereken
élő Lauka Gusztávra emlékztek.
A Petőfi nagytermét viszont a
nagybecskereki születésű karikaturista Léphaft Pál karikaturái díszítették.
A megjelenteket Lauka
Gusztávként Heinermann Péter köszöntötte, aki a koszorús
költő Nagybecskerek városáról
szóló sorait idézte.
Németh Ferenc művelődéstörténész Lauka Gusztáv életútjáról tartott előadást, melynek során rámutatott, hogy az
idén emlékezünk Lauka halálának a 120 éves évordulójára, te-

Námeth Ferenc előadásában külön kiemelte Lauka
lapszerkesztői tevékenységét is, különös figyelmet fordítva az első magyar élclap a
Charivari (Dongó), majd később a nagybecskreki években a Torontálban betöltött
jelentős szerkesztői tevékenységéről.
1882 május 1-jén került
Nagybecskerkre, ahol Torontál vármegy levéltárnoki állását töltötte be. Ebben az évben veszi át a Torontál lap szerkesztését,
melyet tíz éven keresztül végez.
Húszévnyi nagybecskereki tartozkódása alatt a városi
élet egyik meghtározó alakjává
vált, ebből a korszakból származó anekdotákat Léphaft Pál,
Klemm József és Heinermann
Péter ismertették a közönséggel. Lauka Gusztávot 1902-ben
a nagybecskereki katolikus te-

Lauka Gusztávra emlékeztek
az Úri utcában
Á
kintettel, hogy 1902-ben hunyt
el. Az előadásában Németh kitért Lauka gyermekorára és iskoláztatására, valamint irodalmi tevékenységének a kezdeteire. Külön figyelmet fordítva Petőfi Sándor, Szendrey Júlia és Kossuth Lajoshoz fűződő
kapcsolataira, ugyanis Lauka
Petőfiék barátja volt, a honvédelmi bizottmány jegyzője és
Kossuth bizalmas embere volt a
szabadságharc ideje alatt.

„

Az idén emlékezünk
Lauka halálának a 120
éves évordulójára,
tekintettel, hogy
1902-ben hunyt el.

»Kiss Samu lovag és 1. dáma Konrád Emma nagybecskereki prior
» Láphaft Pál karikatúrája
metőben helyezték örök nyugalomra.
Az est keretében a közönség
Léphaft Pál karikatúráiból készült válogatást is megtekinthette. Léphaft Pál karikatúrista munkáságáról Klemm József szólt.

A TELEPÜLÉS APRAJA-NAGYJA ÉVTIZEDEK ÓTA ÁPOLJA EME HAGYOMÁNYT

Májusfákat állítottak Muzslyán
A
májusfa a tavasz és a természet újjászületésének, valamint az ifjúság tavaszi szokásainak szimbóluma. A régmúlt
időkben a májusfát csoportba
szerveződve állították a legények a lányoknak. Muzslyán,
Közép-Bánát legnagyobb magyarlakta településén, többév-

tizedes hagyománynak örvend
a májusfaállítás. Április utolsó
napján a nyugdíjas-egyesület
szorgos kezű tagjai már a délutáni órákban elkezdték díszíteni a májusfát. A fára a virágokon, a nemzeti színű szalagokon és kendőkön kívül ital is
került. A régi mondás szerint

„ahány kendő a májusfán – anynyi esküvő lesz az évben”. Másnap, május elsején a kora reggeli órákban trombitaszóra és
kancsika-pattogtatásra ébredtek a partiak — a Felszabadulás
utca lakosai — és felállították a
többméteres májusfát, majd ezután elvonultak a Muzslai Petőfi

»Az új délvidéki lovagok
egy fát, feldíszítették és titokban, az éj leple alatt felállították
a májusfát annak a lánynak a háza előtt, aki tetszett nekik vagy
akinek épp udvaroltak. Nagy
jelentősége volt annak, ha egy
fiú májusfát állított, régebben
a szalagokon kívül, ajándékok
is voltak rajta. Másnap a lányok

MUZSLYÁN
ÚJRA MEGKEZDI MUNKÁJÁT A
CUKORMBETEGEK EGYESÜLETE
Májustól újra megkezdi munkáját a muzslyai Cukorbetegek Egyesülete.
A világjárvány miatt, két évig szüneteltették a tevékenységüket, most
viszont próbálnak visszaállni a régebbi időszakban végzett vizsgálatokra.
Májustól minden második és negyedik vasárnapon mérik a vércukorszintet,
a testsúlyt, illetve a vérnyomást. Mindezt ingyenesen leellenőrizhetik az
érdeklődők. A Magyar Ház udvarán, a Vöröskereszt muzslyai irodájában,
ebben a hónapban tehát május 8-án és 22-én várják a polgárokat reggel
KÓNYA-KOVÁCS OTÍLIA
nyolc órától fél tízig.

A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME NAGYTERMÉBEN

»Májusfa a nyugdíjasoknál

»A partiak májusfája

Sándor MME elé, ahol trombitaszóval és kancsikával invitálták a falubelieket a májusfaállításra. Az esemény után néhányan felelevenítették gyermekkori élményüket a rendezvény
kapcsán. -A régi hagyományok,
szokások szerint a májusfát a lányoknak állították fel a fiúk. Ez
úgy történt, hogy éjszaka a fiúk
kimentek az erdőbe, kivágtak

járták a falut és titokban azt lesték, hogy melyik lány háza előtt
áll magasabb májusfa- tudtuk
meg a helybeliektől. A májusfák felállítása után – amelynek
manapság a hagyományőrzésen
kívül közösségépítő ereje is van
- Muzslyán a fiatalok és az idősek a fákat körülállva táncolva
énekelték el az alkalomhoz illő
BORBÉLY TIVADAR
népdalokat.

BEMUTATTÁK KOVÁCS LÁSZLÓ LEGÚJABB
KÖTETÉT
Nemrégiben került sor a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési
Egyesület nagytermében Kovács László, muzslyai író, költő a Muzslya,
szeretlek! című, sorrendben 13. verseskötetének bemutatójára. Az irodalmi
est keretében egy-egy szavalattal közreműködtek Kósa Nikoletta, Duga
Beáta, Kardos Beatrix, Lakatos Teodor, Kószó Teó és Mészáros Tamás, a
Szervó Mihály Általános Iskola tanulói, valamint Süveg Emma, Rontó Márta
és Miklós Adrián, a művelődési egyesület tagjai. Kovács László Muzslya,
szeretlek! című verseskötetének kiadását a nagybecskereki Dijamant
BORBÉLY TIVADAR
étolaj- és margaringyár támogatta.
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Викендица
(спратна)
код
Козлука, са (помоћним) базеном,
реновирана и укњижена, струја,
вода, канализација, 56.000 €. 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 плаца,
десна страна, 100 метара од
асвалта, добро за виноград, воћњак
и пчеларе. Тел. 060/1671519,
060/7401-210 и 060/3603-311.
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. 061/6509-999.
Продајем кућу 140 м у Пећкој
15, плац површине 720 м. у склопу
се налази гаража. Може и замена за
стан. Тел 013/ 837-631 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. 061/3004-439, 013/837-631 и
064/2805862.
Мењам новију кућу са нус
просторијама за мањи стан. Тел.
063/8829-782.
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан уз вашу
доплату. Тел. 060/0834-926
Продајем кућу Х. Пинкија
код парка 120м² плус помоћне
просторије на плацу од 5,3 ари.
Тел.064/1286-044 и 064/1541-644.
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.
064/1979-069.
У Малом Средишту продајем
мању кућу или мењам за стан у
Вршцу. Тел. 069/721-949
Продајем 20 ари и 69 м², земље
у викенд зони Думбрава, на плацу
је доведена вода а у близини има
струја. Тел. 013/2105-496 и 064/4406530.
Продајем стан 70 м² са
Број
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двориштем 15х15 у Вршцу, није
дворишни стан!. Тел. 061/6509-999.
Продајем стан 80 м² у Вршцу
(паркет, цг, 3 терасе). Тел. 061/6509999.
Хитно у Шушари продајем мању
кућу, главна улица на лепом месту,
чврсте градње, велика окућница,
башта, сва инфраструктура. Тел.
063/7608-985.
Продајем гаражу од 15 м² у улици
Жарка Зрењанина 46. Тел. 065/3131000.
На продају плац у Јабланци на
улазу у село, има 1350м2, струја ,
вода на десет метара. Тел. 064/4256130.
Један ланац земље на потезу
Думбрава, преко пута фабрике
“Моја вода”, близу главног пута, вода
и струја јако близу. Тел. 013/885-019.
На продају викендица на
Гудуричком путу са малим
воћњаком 587м². Звати после 16
часова, тел. 060/7342-609.
Продајем кућу у Боки са
окућницом од 4 ари и њивом 1.
класе од 5 а. Тел. 831-117 и 061/2941161.
Продајем плац на Гудуричком
путу код улаза у Јат, уз сам асфалт,
површине 850 м². Тел. 064/8582-495.
Продајем плац на брегу Козлук,
површине 650 м ².Тел. 065/8322-120.
Продајем спратну кућу на
Тргу Андрије Лукића са свом
инфраструктуром и 2 централна
грејања. Тел. 064/6859-415 или
064/2805-881.

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. 063/8406-977.
Мањи локал за издавање у
Вршцу погодан за девојке које
шминкају, раде нокте...
Повољно. Може и за одлагање
некварљиве робе. Тел 069/2119565.
Издавање локала (канцеларија),
42 м², на Светосавском тргу. Тел.
064/1979-069.
Запосленој девојци издајем
стан. Тел 060/7401-210,060/3603311 и 013/401-210.
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.

РАЗНО
Продајем домаћу ракију лозовачу
од грожђа „Хамбурга“. Тел. 064/1818917.
На продају лловачки карабин
Ремингтон магнум, карабин 7 мм.
Тел. 064/3855-729.
Дајем
часове
енглеског
основцима, вршим услугу уноса
текста, коректуре,

дин и бунду од вештачког крзна
црна дуга 42-44 број , нова,
2.000 дин. Тел. 064/1319-128.
Продајем на велико 5 литара
и више одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579-100.
На продају термоакомулациона
пећ 6кw са оргиналним колицима и
тајмером у комплету. Тел. 064/6620457.
Продајем нов некоришћен

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
лектуре,
прелома,
дизајна,
штампа свих врста, професионално.
Повољно. Тел. 069/626-699 и
013/835-129.
Припрема
математике
за
пријемни на факултет. Тел. 013/2839461.
Стрељачком удружењу „Тане“
Вршац за потребе спортског
стрељаштва потребни пиштољи у
калибру 9мм. Тел. 064/1170-705.
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 патике нове 39 број
црно са малим апликацијама нове
1.500 дин, и црне скроз 39 број 1.000

револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер
искључиво лицима са дозволом,
врло повољно. Тел. 064/4222-700.
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. 062/310915.
Продајем ракију лозовачу и два
бурета од по 100 л. Тел. 060/3805-110.
Грађевински послови (зидаље,
бетонажа, малтерисање, кровне
конструкције,
фасада стиропор. Повољно и
квалитетно. Тел. 061/2656-204.
Два женска бицикла 18 брзина,

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.
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америчке производње, у одличном
стању (као нови). Тел. 064/4256-130.
Продајем
бунду
неношену
женску. Тел. 061/3004-439.
Продајем столице дрвене са
наслоном за ппоправку, угаону мању
на развлачење (тросед) и тренажер
за ноге, погодан за кућне теретане,
за женске особе. Тел. 064/6357-325.
Продајем домаћу ракију и
два лустера новијег дизајна. Тел.
064/1830-018.
Продајем собна врата. Тел.
064/2906-253.
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. 064/1979-069.
Комплет трпезарија, 2 плинске
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар
двокрилни, угаона гарнитура за
спавање, тросед за спавање. Тел
064/4256-130.
Математика
припрема
за
пријемни на факултет. Тел. 013/2839461.
Продајем
трпезартијски
сто(интарзија), шест столица (ново),
стилске фотеље нове,
сет за ручавање за дванаест
особа. Цена по договору.Тел.
064/1335-373.
На продају врло очуван бојлер
Горење од 80 литара, цена 6.000
динара. Тел. 064/0459-560.

Продајем комплет летњих гума,
пловне, мало коришћене„HANKOOK“,
у одличном стању димензија 195/65
Р15 Тел. 065/3184-084.
Продајем зимске гуме потпуно
нове „Клебер“, димензија 185/65 Р15,
на челичним фелнама са 4 рупе (4
х100мм) Тел. 065/3184-084.
Веш
машина,
фрижидер,
електрични шпорет, трпезаријски
сто, 6 столица, пећ на дрва велика,
мала пећ на дрва, плинске пећи
нове и разни кућни апарати. Тел.
061/2406-295.
Продајем
комбиновани
креденац, тепих 3х2 м, лустер са
пет кугли и три тв сточичћа. Тел
061/1844-316.
На продају инвалидска колица
(ходалица) више комада. Тел.
013/885-019
Продајем голубове високолетаче
беле боје, бирмигенске превртаче,
лепезане разних боја. Тел. 064/4902239.
Продајем шиваће машине Багат
и Сингерица, бојлер 80 литара, пећ
на дрва-може и замена за дрво. Тел.
061/1112-821.
На продају два нова пластична
бурета од 100 и 50 литара са
великим отвором за ракију, купус
или зимницу. Три гуме за фићу са
фелнама, плинска пећ са боцом,
лавабо некоришћен. Тел: 063/8431627.
За продају старински отоман
са наслоном, стринска машина за

Дана 17. маја навршиће се 35 година од када нас је
прерано напустио наш отац и супруг.

предење, шиваћа машина, половни
теписи разних димензија, дечија
дубвока колица. Тел. 013/830-753.
Продајем
три
застакљена
прозора са шалонима, балконска
врата, два дрвена шифоњера и
креветац. Тел. 013/830-753.
Продајем молерски шприц за
фасаде, видија плочице, стругарске
ножеве, бургије. Тел 064/4902-239.
Продајем две старе пегле нажар,
стари Векер сат, стару камеру и још
доста старих ствари. Вреди видети
Тел 064/4902-239.
Потребан радник у производњи
намештаја. Доћи лично у Архитекте
Брашована
број
3
(поред
Пољопривредне школе) или на
телефон 060/7506-065.
На продају плински бојлер
проточни и плинске пећи више
комада, све исправно.Тел. 064/3892738.
Вршим пооправку плинских
пећи, шпорета, решоа и плинских
бојлера. Тел. 013/ 861419 илиу
063/482-418.
Продајем конце за хеклање драп
боје, конац за гоблеме, платно и
сталак. Тел. 064/2522855.
На продају алтернатор Бела Рус
80 кс. Тел. 064/1132-180.
Продајем ауто Пежо307, мали
потрошач, годиште 2001., бензинац,
у јако добром стању. Тел. 060/4524929.
Продајем стилски алт дојч сто
и четири столице и предратни арт
деко креденац. Тел. 063/7860-575.
Продајем Горење кухињски
проточни бојлер од 6 литара, лавабо
и вц шољу. Тел. 063/7166-960.
Продајем
13
комада
виноградарских бетонских стубова,
цена по комаду 500 динара. Тел.
063/1864-344.
Продајем комплет од две
фотеље, табуре, сточић и два кауча
на развлачење. Тел. 064/8582-495.
Продајем круњач прекрупар са
тестером и абриктером, кошнице
за пчеле 32 комада, дрвену бурад за
ракију 50л, 20л 10 л. Тел. 064/2522855.
Продајем два дечија бицикла,
један скоро нов. Тел. 812-581
Продаје се електрични бојлер 80

л Горење, мало радио, као нов. Тел
064/0459-560.
На продају
лозова ракија,
мишки бицикл, пуна вратаа 60 цм са
ракастолом, баштенска гарнитура 4
столице и сто, метални.Тел. 013/836760
Поклањам добар кауч за
пресвући и
продајем витрину
(део регала), цена по договору. Тел
064/5769-143.
На продају чиста лозова ракија
на литру и на више, баштенску
гарнитуру, 4 столице и сто метална
гарнитура, пуна врата 60 цм са
ракастолом и мушки бицикл. Тел.
013/836-740
Продајем
орман-креденац
произведен пре другог светског
рата у одличном стању, висок сјај, са
оргинал кључевима. Тел. 064/8582495.
На продају стаклени сто и
4 столице, шпорет електрични
„Слобода“ нов. Тел. 063/1121-270
Продајем изношене коке носиље,
нису очерупане, нису из кавеза. Тел.
063/262-840.
На продају угаона гарнитура од
чистог дрвета увоз из Немачке , сто
и две столице и дрвен лустер. Тел.
2106078 и 064/9876-522.
Брига о старијим, помоћ у кући,
чување деце на сат. Тел. 013/805-142
и 064/2880-347.
На продају две плинске пећи
Алфа плам, једдна нова друга
половна. Тел. 013/2882-051.
Продајем електрични шпорет
„Слобода“ у одличном стању. Тел.
061/2660-848.
Осб плоче за подашчавање
кровова,цена од 600 дин м2, превоз
на територији Републике Србије.Тел.
062-437-236.
Кавез за коке носиље од 60 до 120
кока (повољно).Тел: 064/4256-130.
Пнеуматска сејалица са 4 реда
за кукуруз и сунцокрет. Сејалица
за жито са 18 реда, шпедитерДумбрава од 2,5 тоне све повољно.
Тел. 013/885-019.
Продајем кауч Симпо одличан
дечији бицикл и биљку чуваркућу
у већој количини на комад и кг као
лек. Тел 064/9407-095.

Последњи поздрав драгом пријатељу и дугогодишњем сараднику

МИОДРАГ СТАЈИЋ - ПАЈА
Не постоји време које може да те удаљи од нас, нити да залечи
бол и тугу која остаје. Био си подршка и ослонац, неизмерна
љубав и доброта, неко ко се воли и ко заслужује сву љубав...
Живиш и живећеш док и ми будемо живели.
Твоја супруга, син и ћерка са породицама.

ЛАЗАР ОЖЕГОВИЋ
Упућујемо породици искрено саучешће
Дача и Пајко, AL SISTEM d.o.o.Панчево
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ТРИЛЕР КОЈИ СЕ ЧИТА У ЈЕДНОМ ДАХУ

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ
У ИСТО ВРЕМЕ
БИТИ ЖИВ И
МРТАВ?
Загонетна жена успева да побегне из
болнице и нестаје без трага, али ДНК анализе
и фотографије откривају њен идентитет: у
питању је пијанисткиња Милена Бергман.
Ипак, нешто се не уклапа: ова славна
уметница је мртва, погинула је у авионској
несрећи пре више од годину дана.
Истрага овог случаја поверена је
специјалној јединици париске полиције,
а то је прилика да инспекторка Роксана
Монкрестјен најзад добије признање које
заслужује.
Када је трагови одведу до необичне
животне приче писца Рафаела Батаија,
Милениног бившег вереника, њихове ће се
судбине укрстити. Роксана и Рафаел мораће
да реше замршену енигму и одговоре на
питање – да ли је могуће у исто време бити
жив и мртав?
Гијом Мусо рођен је 1974. године у Антибу,
на југу Француске. Иако је по занимању
професор економије, од малих ногу је био
опчињен књижевношћу и филмом, и почео
је да пише још као студент. Његови романи
до сада су продати у неколико милиона
примерака и преведени на више од 40 језика.

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 „Незнанка
са Сене“, које ће припасти читаоцима
који најбрже пошаљу имејл на адресу
citajmokulu@gmail.com.
У
прошлом
броју поклањали смо књигу „Дечак
који је узгајао змајеве“, освојиле су је
Данијела Корбуц и Драгана Петровић.
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 ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27.
БРОЈ 506, 12. АПРИЛ 2002.

НОВО РУХО СТАРОГ
ПОДРУМА
Завод за заштиту споменика културе у Панчеву је припремио
документацију за утврђивање старог винског подрума Хелвеција
за споменик културе. Предвиђено је да будућа намена овог објекта
буде Музеј винарства и виноградарства, што би се остварило у
сарадњи са овдашњим Градским музејом.
Најповољнија будућа намена индустријских и
привредних објеката из прошлости, који су временом изгубили
своју функцију, је музеолошка презентација првобитне намене, а у
случају винског подрума Хелвеција постоје добри предуслови да

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 (36)

СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ КОЈЕ СЕ ГАЈЕ У
ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ
се таква идеја и реализује, објашњава Снежана Вечански, архитекта
панчевачког Завода за заштиту споменика културе. Етнолошко
одељење Градског музеја има богату збирку предмета из историје
винарства и виноградарства овог краја, а сам објекат Хелвеција
својим просторним решењем даје моигућности за организовање
једног савременог музеја са низом пратећих садржаја који би
атрактивношћу презентирали наш град на прави начин.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27.
БРОЈ 506, 12. АПРИЛ 2002.

УПАЉЕНЕ ПЕЋИ

Након четворомесечног застоја пре десетак дана стартовале
су електро пећи у вршачкој Ливници. Покретање производње
уследило је након договора са немачком фирмом „Хагетек“ којој ће
вршачки ливци месечно испоручивати око 250 тона канализационих
цеви. Уговор није временски ограничен, а ливничка каса сваког
месеца биће бременитија за 250.000 ДМ. Поред производње за
немачког партнера Ливница ће производити и за домаће купце из
Врбаса, Старе Пазове и Инђије а вредност уговореног посла је око
30 милиона динара.
Посао је обезбеђен, производња је покренута , али се
као проблем указује недовољан број радника у производњи,
каже Никола Чејић, директор. За протекле три године Ливницу
су напуштали, углавном, радници из производње, тако да се број
запослених са 200 на крају 1999. године смањио на 110. Од тога је

само 30 радника у производњи, а остатак у пратећим службама. За
нормалан рад погона потребно је 60 радника, па смо одређеном
броју радника из пратећих служби дали предлог да се укључе у
производњу. Ових дана знаће се њихов одговор, а у случају да не
прихвате раскинућемо уговоре о раду и раднике потражити на
Заводу за тржиште рада.
Према речима Чејића у плану је да у пратећим службама
од садашњих 80 запослених буда 20 а да 30 буде укључено у
производњу , као технолошки вишак, у социјалне програме у
процесу приватизације.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ОД ДР. ЕУГЕНА КЛИРА
Превео Александар Бобик
Маста се овде на немачком
зове маш (уместо мајш), вино
чије врење није довршено зове
се рампаш, а вино слабијег
квалитета лапавица, поново
испресано вино лајаван, столно
вино тишвајн или кућно вино
хаусвајн; буре за масту (кљук)
зове се латрас или лотфас.
Са отварањем сталне изложбе
воћа од стране Воћарске
секције
Јужнобанатског
виноградарског
удружења
у Немачком дому, почев од
средине јула сваке недеље се
излажу зреле сорте грожђа под
правим именом. То остварује
предстојник Воћарске секције
Алфред Берначки, неуморни
стручњак, који је већ до
сада по том питању имао
велике заслуге и чије две
студије, које је као садашњи
секретар
Виноградарске
секције Удружења народне
привреде урадио о развитку
Виноградарске секције овог
удружења (1896) и „Кратак
опис виноградарства града
Вршца“ (Kurze Beschreibung
das Weinbaues der mit M.R.
bekleideten Stadt Werschetz”) из
1909. године вредне су посебне
пажње. Берначки иступа увек
стручно и има храбрости,
уколико у нешто није сасвим
сигуран, да то поштено и призна,
тако да се због њега никада не
може доћи у ситуацију стручне
заблуде.
Постоји једна Бановинска
задружна виноградарска и
подрумарска школа, која је од
1924. до 1933/34. године имале
статус ниже пољопривредне
школе, те је реорганизована
на данашњи ниво. Поред

ове школе (1934) отворена је
Енолошка станица (станица
за испитивање вина). Овим
устаноивама
руководи
директор инжињер агрономије
Миливоје Павловић (рођен
у Белој Цркви, 1899.), који је
своје студије и диплому стекао
на Универзитету у Лајпцигу,
где је био асистент. Енолошка
станица има три одељења:
хемијско,
бактериолошко
и
фитопатолошкоепидемиолошко
(одељење
за сузбијање биљних болести
и штетних инсеката), где су
као
асистенти
запослени
виноградарски инспектор инг.
агр. Драгослав Милисављевић

и инг.агр. Велимир Вучковић.
Школа траје две године и
текуће годоине уписано је 52
ученика. Теоретску и практичну
наставу обављају 4 редовна и
2 помоћна наставника. Школа
поседује око 8 јутара огледних
винограда, лозни расадник и 12
јутара воћњака са матичњаком
и
воћним
расадником
намењеним
за
практичну
наставу у огледима са разним
сортама. Остварења ових двеју
установа у сваком су погледу

вредна похвале.
Месеца
марта1935.године
одржан је овде први, а марта
1939. године други Земаљски
конгрес виноградарства чији
председник је оба пута био
наш доказани привредник и
посланик Јоца М. Георгијевић.
На
овим
конгресима
расправљало се и о питањима
сорти винове лозе. Поводом
ових конгреса, у великој сали
Радничког дома приређене су
изложбе локалног какрактера.
На првој изложби учествовало
је 670 излагача са 900, а на
другој 810 излагача са 1.107
сорти вина, која су по својствима
била одлична. Виноградарска
секција Удружења
народне
привреде, под овим насловом
постојала је од 7. маја 1936.
године и последњи извршни
одбор, изабран 27. априла
1933. године имао је следећи
састав: 1. предстојник Карл
Хаузер, 2. предстојник Карл
Хел; перовође: 1. Франц Ренц;
2. Рудолф Гинвалд; архивари:1.
Адолф Риц, 2. Јозеф Тор;
председник
баште:
Антон
Ледерер; чланови извршног
одбора: Јохан Хениг, Франц
Бергер, Вилхелм Фридрих,
Стефан Лајдл, Вилхелм Кемпф,
Јозеф
Ледерер,
Феликс
Гринвалд, Јозеф Кирхгеснер,
Антон Гајгер, Јохан Шредер,
Јозеф Цвелвер, Игнац Вајганд,
Јозеф Вамзер, Јохан Менцер,
Јохан Милер, Франц Тир,
Јозеф Ледерер, Франц Вајганд,
Јозеф Семајер, Стефан Лауер,
Јулијус Вајганд, Франц Шредер:
ревизори: професор Јозеф
Михајловић, Јозеф Дешан и
Карол Ружичка.
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ПРОМОЦИЈА
ЗЛАТИБОРА
У НЕДЕЉУ НА
ТРГУ СВЕТОГ
ТЕОДОРА

Поводом отварања летње
туристичке сезоне у недељу
ће на Тргу Светог Теодора
Вршачког са почетком у
12 часова бити одржана
промоција Златибора. На
промоцији коју организује
Туристичка
организација
Златибор Вршчани ће моћи
да сазнају зашто је туристички
ток на једној од најлепших
српских планина сваке године
све већи, који је спелеолошки
локалитет
најпосећенији
у Србији и какав програм
спремају атракције попут
Авантура парка, Дино парка
или Каубојског града „Ел Пасо
ситија“.
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СПОРТ

ОД Б О Ј К А
ОДБОЈКАШИ БАНАТА ЗАДОВОЉНИ ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТОМ У ПРОШЛОЈ СЕЗОНИ

АФИРМАЦИЈА МЛАДИХ НАЈВЕЋИ ДОБИТАК

Одбојкаши Баната сезону 2021/22 у Првој
Б лиги завршили су освајањем деветог
места и сви у клубу сагласни су да је то
реалан пласман, у складу са могућностима
екипе. На почетку сезоне Вршчани су имали
амбиције да се нађу у горњем делу табеле
и н тај начин покушају да изборе пласман у
Прву А лигу, међутим стицајем околности,
план је промењен и уместо борбе за врх
у клубу су се определили за афирмацију
младих играча из сопственог подмлатка.
Сезону за нама анализирао је председник
ОК Банат, Душан Павловић.
Ове године Одбојкашки савез се
одлучио на реорганизацију лиге и у виши
ранг могле су само две екипе из Прве Б
лиге. Реално, нисмо имали квалитет да се
нађемо у самом врху а имајући у виду да
нико неће испасти из лиге одлучили смо се
да дамо шансу нашим момцима, домаћим
млађим играчима. Направили смо спој
младости и искуства у тиму и до краја сезоне
практично играли без икаквог резултатког
императива.
Захваљујући
таквом
опредељењу добили смо четири играча

који ће наредне сезоне бити носиоци игре
и уколико успемо да направимо договор
са нашим искусним играчима као што су
Марков, Медић, Павловић, Савин, имали би
веома квалитетан тим од домаћих снага за
наредну сезону, истакао је Павловић.
Први човек Одбојкашког клуба Банат
рекао је да у клубу већ раде процену
квалитета нове лиге у којој ће се клуб
такмичити.
По мом мишљењу најквалитетнија
одбојка игра се у Војводини, та лига биће
изузетно јака и сигурно је да неће бити
лако обезбедити место које води у виши

циљеве дешавали су нам се пехови због
којих је резултат изостајао. Такође, морамо
бити свесни и наше финансијске ситуације,
одбојка изузетно тешко долази до спонзора
из привреде и да није помоћи града тешко
да би вршачки клубови могли да опстану.
Морам да истакнем да финансирање
спортских клубова из градског буџета никад
није било боље него што је данас.
Млађе селекције Баната имали су
успешну сезону. Кадетска и омладинска
екипа играле су завршницу Првенства
Војводине.
Кадетска екипа Баната пласирала

ГУСТАВО БОЛАЊОС ИЗ ВРШЦА
У ВОЈВОДИНУ
Душан Павловић је поменуо и
позитивно са искуство са младим
интернационалцем са Кубе, Густоваом
Болањосом, који је у Вршцу имао добру
сезону.
- Двадесетогодишњи Густаво је код нас
провео пролећни део сезоне, играчки
је напредовао и прешао у Војводину где
тренира са првим тимом. Да ли ће се
изборити за уговор остаје да се види.

ранг. Међутим, у тој процени морамо бити
веома пажљиви. Из искуства знам да нам је
најбоља сезона била она у којој нисмо имали
велика очекивања. Тада је Банат успео да се
пласира у Прву А лигу. Међутим, кад год смо
били амбициозни и најављивали високе

у четвртфинале Првенства Војводине где
је заустављена од суботичког Спартака,
каснијег финалисте. Јуниори Баната су
се такође пласирали у четвртфинале
Првенства Војводине, али играли су по
другачијем систему, у изузетно јакој групи

НАРЕДНЕ СЕЗОНЕ ЧЕТИРИ
ГРУПЕ ДРУГЕ ЛИГЕ
Одбојкашки савез Србије одлучио се
за реорганизацију такмичења за наредну
сезону. Суперлига бројаће десет клубова,
Прва А лига такође десет клубова, док ће
трећи ранг такмичења, односно Друга
лига бити подељена у четири групе по
12 клубова. Банат ће играти у Другој лиги
група Војводина.
са новосадском Војводином, суботичким
Спартаком и Футогом. Са једном победом
и два пораза завршили су такмичење, сви
у клубу смо изузетно задовољни оним што
су приказали, а што је најважније, у том
такмичњењу афирмисала су се четворица
младих играча: коректор Богдан Станишић,
либеро Дарко Шарунац, средњи блокер
Марко Радак и техничар Андрија Јоцин.
Павловић је посебно поносан на сезону
женске екипе Баната.
Девојке су ову сезону завршиле
на трећем месту Прве војвођанске лиге,
али ме посебно радује квалитетан стручни
рад захваљујући коме сваке године имамо
неколико нових младих играчица. Управо
су те младе девојке, уз помоћ пар искуснијих
играчица, изнеле терет ове сезоне. Пуно
ми је срце када видим са каквом вољом и
жељом тренирају и играју утакмице и због
тога не желимо да доводимо појачања која
би можда и спутала њихов развој. У сваком
случају мислим да Вршац има играчки
потенцијал за веома квалитетну причу,
закључио је Павловић.
Б.Ј.

КЕНДО
ОДРЖАН 12. ЕВРОПСКИ КУП У КЕНДО БОРБАМА - ДИСЦИПЛИНИ ВАЗДУШНИ МАЧ

СУСРЕТ МЛАДИХ САМУРАЈА ЕВРОПЕ

У Центру Миленијум одржан је 12.
Европски куп у кендо борбама - дисциплини
ваздушни мач, на којем су учествовали
такмичари из чак 32 земље. У част јубилеја
140 година пријатељства Јапана и Србије
надметало се преко 700 борби младих
самураја Европе. Организатор такмичења
био је Кендо савез Србије, а домаћини наш
најтрофејнији клуб Гошинкан из Вршца и
Центар Миленијум.
На церемонији свечаног отварања
присутне такмичаре и госте поздравила је
градоначелница Вршца Драгана Митровић,

пожелевши им пуно успеха и лепо дружење
у нашем граду.
“Велико ми је задовољство што је ваша
асоцијација одабрала Србију и Вршац за
домаћина овогодишњег Европског купа
и што се овај турнир одржава у Центру
Миленијум иза којег су две деценије
традиције успешног организовања највећих
међународних такмичења у разним
спортовима. Радује ме оволико присуство
младих спортиста из целе Европе, данас у
нашем граду који ће се трудити да као и увек
буде добар домаћин и да поред спортских

успеха, учесници овог такмичења понесу
одавде лепе успомене и нова пријатељства.
Град Вршац, непрестано улаже у своје
најсавременије спортске објекте као што
су Центар Миленијум и Олимпијски базен,
а такође паралелно гради нове и значајно
унапређује постојеће капацитете у складу
са највишим спортским стандардима, како
би наша деца и млади спортисти могли да
тренирају што више спортова, а такође и
како би наш град у будућности могао да

угости такмичаре у што више спортских
дисциплина”, истакла је у свом обраћању,
градоначелница Драгана Митровић.
Турнир је званично отворио амбасадор
Јапана у Србије, њ.е. Такахико Кацумата,
а присутнима су се потом обратили
представник
Међународне
Кендо
асоцијације Коносуке Хашимото, као и
Иван Јовановић, председник Кендо савеза
Србије и генерални секретар Савеза
Адријана Барши.
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 26. КОЛО

ФУДБАЛЕРИ ОФК ВРШЦА ПОРАЖЕНИ У ШАЈКАШУ

ЛИДЕР ОДЛОЖИО СЛАВЉЕ

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

БОРАЦ (Ш) – ОФК ВРШАЦ 3:0 (1:0)
Стадион Борца у Шајкашу,
гледалаца 250, судија Драган
Зорић (Клек), стрелци: Јованић у
11, Топић у 65, Ренић у 75. минуту.
БОРАЦ: Петровић, Тривић, Топић,
Стојановић,
Ђурић,
Гојковић,
Шево, Ренић (од 82. Станковић),
Мирковић, Божић (од 66. Гргић),
Јованић (од 73. Ђорђиевски).
ОФК
ВРШАЦ:
Марковић,
Стојковић,
Бељин
(од
70.
Радисављевић), В. Благојевић,
Николић, Лазевски, Делић (од 46.
Османагић), Вујић (од 57. М. Илић),
Јовковић (од 80. Даничић), Ф. Илић.
Новаковић (од 70. Главинић).
Фудбалери ОФК Вршца доживели
су резултатски дебакл у Шајкашу
одигравши једну од најслабијих
партија ове сезоне. Бледи и
неубедљиви изабраници тренера
Ненада Мијаиловића нису били ни
налик екипи која у досадашњем току
шампионата показала убедљиво
највише. На срећу Вршчана, ни
остали тимови из врха табеле нису
били ништа бољи у овом колу,
победу је остварио само Бечеј,
па је лидер задржао двоцифрену
бодовну предност (11 бодова)

1.ОФК Вршац
26
2.Феникс 1995 26
3.ОФК Бечеј 1918 26
4.Борац (Ш)
26
5.Текстилац
26
6.1. Мај Рума
26
7.Борац (С)
26
8.Раднички 1912 26
9.Омладинац
26
10.Тиса
26
11.Динамо 1945 26
12.Хајдук 1912 26
13.Јединство (СП) 26
14.Раднички (Зр) 26
15.ОФК Стари Град 26
16.ОФК Кикинда 26

испред другопласираног Феникса. У
наредном колу ОФК Вршац ће имати
прву прилику да обезбеди титулу
шампиона уколико савлада екипу
Јединства из Старе Пазове. На тај
начин Вршчани би стекли недостижну
предност за ривале три кола пре краја
првенствене трке. Утакмица ОФК
Вршац – Јединство (Стара Пазова)

игра се у суботу, 14. маја са почетком
у 17 часова.
Протеклог викенда поразе су
доживели и омладинци и кадети ОФК
Вршца. Омладинци су у трећем колу
плеј – офа поражени од РФК Новог
Сада (0:2), док су кадети доживели
убедљив пораз од ТСЦ-а у Бачкој
Тополи (0:13).

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ЈЕДИНСТВО (В) – ВОЈВОДИНА 1928 (П) 2:1
(2:1)

Стадион Јединства у Влајковцу,
судија: Стефан Росић (Панчево),
стрелци: Богдановић у 16. и 26.
минуту за Јединство, Малбашки
у 20. минуту за Војводину, жути
картони: Живанов, Ћирка, Николић
(Јединство).
ЈЕДИНСТВО: Доновић, Савић,
Текијашки (од 46. Панчевац),
Пештерац (од 46. Тешић),
М.
Николић, Ћирка, Богдановић,
Моторов, Живанов (од 60. У.
Николић), Станков (од 60. Шушњар),
Вукајловић (од 60. Дунат).
ВОЈВОДИНА:
Младеновић,
Дивнић, Мишић, Јешић, Јефтић,
Падејски, Кнежевић (од 12.
Петровић), Попов, Малбашки,
Живанов, Михајловић, Кнежевић.
Влајковчани су од првог минута
загосподарили тереном и сигурном

0:0
2:0
3:2
2:6

1.Пролетер (НС)
2.РФК Нови Сад 1921
3.ГФК Словен
4.ОФК Вршац
5.Раднички (СМ)
6.Војводина
7.Индеџ
8.Петар Пуача

3
2
1
1
1
1
0
1

9
9
9
9
9
9
9
9

5
5
5
5
4
3
3
1

5
6
5
7
6
6
8
5
3
5
4
3
3
3
3
2

4
7
8
7
8
9
8
10
12
11
12
14
14
14
16
17

56
45
44
43
42
39
38
38
36
35
34
30
30
30
24
23

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 26. КОЛО
Борац - Бегеј			
Слобода – Нафтагас			
Омладинац ФАМ – Младост		
Јединство (В) - Војводина 1928		
БАК- Пролетер			
Ц. звезда (ВС) – Полет		
Слога - Ц. звезда (РС)		
Јединство (БК) – Козара		
1.Нафтагас
2.Јединство (БК)
3.Борац 		
4.Омладинац ФАМ
5.Слобода
6.Војводина 1928
7.Ц. звезда (РС)
8.Јединство (В)
9.Бегеј 		
10.Козара
11.Пролетер
12.Полет 		
13.Младост
14.Ц. звезда (ВС)
15.БАК 		
16.Слога 		

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
15
13
12
11
12
11
11
8
9
10
8
9
7
4
3

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

0:0
2:3
0:2
2:1
0:1
0:1
3:4
0:1
4
7
7
8
8
11
9
10
7
9
12
9
11
15
18
17

60
49
45
42
40
39
39
38
35
35
34
33
33
25
16
15

ПФЛ ПАНЧЕВО 25. КОЛО

игром до последњег звиждука
доброг судије Росића обезбедили
важне бодове у борби за опстанак
у Војвођанској лиги. Јунак утакмице
био је двоструки стрелац Марко
Богдановић, најпре је довео свој

1
2
3
3
4
5
6
7

тим у вођство у 16. минуту, а после
изједначења гостију из Перлеза, био
најприсебнији у 26 минуту када је
постигао победоносни гол.

18
17
16
16
13
10
9
4

Пролетер (НС) - Петрика		
ТСЦ - ОФК Вршац			
Железничар - Спартак ЖК		
ОДР - Војводина			

2:1
13 : 0
0:0
1:4

1.ТСЦ 		
2.Војводина
3.Петрика
4.ОФК Вршац
5.Пролетер
6.ОДР		
7.Спартак ЖК
8.Железничар

2
2
4
2
0
1
3
2

9
9
9
9
9
9
9
9

Југославија - Партизан (Г)		
Потпорањ - Спартак 1911		
Хајдучица - Јединство Стевић		
Слога (БНС) - Партизан (У) 		
Раднички (К) - Вултурул		
Будућност (А) - Ц. звезда		
Долово - Долина			

1:4
2:1
0:3
3:1
6:1
1:2
3:0

Б. Ј.

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ - ВОЈВОДИНА ПЛЕЈ - ОФ 3. КОЛО

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ ПЛЕЈ - ОФ 3. КОЛО
Пролетер (НС) - Раднички (СМ) 		
РФК Нови Сад - ОФК Вршац		
ГФК Словен - Индекс		
Петар Пуача - Војводина		

17
13
13
12
12
11
10
11
11
10
10
9
9
9
7
7

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

7
5
4
4
4
2
1
1

0
2
1
3
5
6
5
6

23
17
16
14
12
7
6
5

1.Раднички (К)
2.Потпорањ
3.Долина 		
4.Јединство Стевић
5.Партизан (Г)
6.Хајдучица
7.Будућност (А)
8.Долово (-1)
9.Црвена звезда
10.Партизан (У)
11.Слога (БНС)
12.Вултурул
13.Стари Тамиш
14.Спартак 1911
15.Југославија

23
24
23
23
23
24
23
23
23
23
24
23
23
24
24

16
12
12
12
12
11
11
11
9
10
8
8
6
6
4

2
6
5
3
2
5
4
4
5
1
5
3
3
2
4

5
6
6
8
9
8
8
8
9
12
11
12
14
16
16

50
42
41
39
38
38
37
36
32
31
29
27
21
20
16
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