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ЗА ОПРЕМАЊА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
„СТЕРИЈА“ 32,6 МИЛИОНА ДИНАРА
НОВА СРЕДСТВА ЗА ВРШАЧКО
ПОЗОРИШТЕ И ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ

Председник Покрајинске владе Игор
Мировић уручио је у петак, 13. маја, уговоре
о финансирању и суфинансирању пројеката
обнове и реконструкције културних установа и
центара у јавној својини АП Војводине, за шта је
из покрајинског буџета издвојено 265 милиона
динара.
Реч је о пројектима за осам локалних
самоуправа. Међу њима је и пројекат Града
Вршца за опремање Народног позоришта
„Стерија“ у Вршцу савременом аудиовизуелном опремом и расветом. Вредност
пројекта Града Вршца је 32. 6 милиона динара.
У име Града додели је присуствовао члан
Градског већа за културу др Трајан Качина.

Народном позоришту „Стерија” одобрена су средства
на два најзначајнија конкурса за 29. фестивал класике,
који ће се одржати у октобру месецу, саопштила је ова
вршачка установа културе.
На конкурсима Покрајинског секретаријата за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама
позориште је добило 500.000 динара, а Министарства
културе и информисања доделило је позоришту 700.000
динара.
Фестивал је препознат као вредан подршке обе
институције, јер већ дуги низ година одржава квалитет
и традицију, као једини фестивал у региону који негује
представе настале по делима класичних писаца.

ГРАД ВРШАЦ ПОТПИСАО УГОВОР СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ШЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА
ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
Град Вршац потписао је уговор са
Министарством за животну средину
Републике Србије о суфинансирању
пројеката превенције нелегалног
одлагања и уклањање отпада за 2022
годину.
Вредност пројекта је 6.170.000
динара од чега ће Министарство
суфинансирати 4.000.000 динара, а
Град Вршац 2.160.000 динара. Радове
на уклањању дивљих депонија
изводиће ЈКП „2. октобар“ као партнер
на пројекту у периоду од 15. јуна до
15. јула 2022 године.
Настављамо
да
радимо
за чистију будућност и решавамо
проблем дивљих депонија у Србији,
а уз средства која смо на последњем

конкурсу определили за ту намену,
резултат ће бити више од 700
очишћених локација за годину дана
– изјавила је данас министарка
заштите животне средине Ирена
Вујовић након што је потписала
уговоре са представницима локалних
самоуправа о додели средстава
за уклањање дивљих депонија и
пројекте заштите земљишта.
У име Града Вршца уговор
је потписао Слободан Јованов,
члан Градског већа задужен за
пољопривреду и заштиту животне
средине.
Дивље депоније ће се
чистити у насељеним местима Стража,
Ватин, Мали Жам, Велико Средиште,

Гудурица, Куштиљ и Војводинци.
Осим што ће дивље депоније бити
очишћене, урадиће се и санација

земљишта и припремити за јесењу
садњу дрвећа, како би се улепшала та
места, истакао је Слободан Јованов.

ПОТПИСАН УГОВОР СА ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ПРЕКО 13 И ПО МИЛИОНА ДИНАРА
ЗА УРЕЂЕЊЕ АТАРСКОГ ПУТА У
УЉМАНСКИМ ВИНОГРАДИМА
У згради покрајинске владе, у четвртак, 12. маја,
потписан је уговор о суфинансирању уређења атарских
путева са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду,
водопривреду и шумарство. Износ који је Покрајински
секретаријат издвојио је 13.600.000, 00 динара за вредност
пројекта од 23.600.000,00 динара. Предвиђена је изградња
односно реконструкција атарског пута у Уљманским
виноградима, где је предвиђено асфалтирање у дужини
од 2 км најстрмијег дела пута. На тај начин би решио
деценијски проблем урушавања истог услед обилнијих
киша.
На овај начин олакшаћемо пољопривредницима
да дођу до својих њива, односно воћњака и винограда
који се простиру на површини од око 800 хектара. Такође
би се ојачао и туристички потенцијал у том викенд насељу
као и у Делиблатској пешчари, рекао је Слободан Јованов,
члан Градског већа задужен за пољопривреду и животну
средину.
Рок за завршетак радова је 01.12.2022. године.
Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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ПРИЈАТЕЉСТВО ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА И ФЕЛИКСА МИЛЕКЕРА ПРЕНЕТО НА ПОТОМКЕ

ВРЕДНИ ДАРОВИ ГРАДСКОМ
МУЗЕЈУ ВРШЦА
Некадашње пријатељство Паје
Јовановића и Феликса Милекера,
пренесено је на њихове потомке
Марију Ђорђевић и Јулиуса Паста.
Градски музеј Вршац, депанданс
Апотека на степеницама, било је
место њиховог сусрета.
“Том приликом Марија Ђорђевић
је Градском музеју Вршца поклонила
три портрета својих предака,
Александра, Душана и Светислава
Јовановића”,
каже
директорка
Градског музеја Ивана Ранимиров.
Александар Јовановић, познат
као „чика Шандор“, рођен је у
Вршцу 1868. године. Фармацију је
дипломирао у Будимпешти 1890.
године. Пре завршетка студија,
обављао је праксу у апотеци „Код
Салватора“
(Спаситеља),
1886.
године код апотекара Себастијана
Штраха, а помоћник је постао 1888.
године. Био је управник најстарије
апотеке у Вршцу, од 1928. године до
1949. године. Упамћен је као велики
добротвор за сиромашну децу у
основним школама, „Ђачку трпезу“,

„Коло српских сестара.“
Његов син Душан Јовановић
рођен је у Будимпешти 1916. године,

Сент Андреји 1919. године, а студије
фармације завршио у Београду 1943.
године.

а студије фармације завршио је у
Загребу 1940. године, док је други
син Светислав Јовановић рођен у

Браћа
Јовановић
били
су
први Срби власници „Апотеке на
спеницама“, уједно и њени последњи

приватни
власници.
Синови
Александра Јовановића оставили су
велики траг у српској фармацији.
Душан је ступио у војну службу,
у којој је провео радни век као
угледни хемичар-токсиколог. Био
је први доктор фармацеутских
наука при ВМА (1956), сарадник из
области бојних отрова на Катедри
за токсикологију Фармацеутског
факултета у Београду. Патентирао
је методу за пречишћавање воде и
поступак дезинфекције бочица за
исхрану деце.
Светислав је такође службовао
у Војној фармацији као начелник
лабораторије за производњу „
КЕТГУТ“ – хируршког конца. Више
пута је одликован и награђиван
високим војним признањима.
Александар је са својим синовима
поштовао и неговао традицију.
Сачували су име, идентитет и
најуспешније производе ранијих
власника најстарије апотеке у Вршцу.
Били су посвећени свом позиву,
поштовани и угледни.

ОДРЖАН ВЕЛИЧАНСТВЕН ПРОГРАМ “ВАСКРШЊЕ РАДОСТИ НА ТРГУ”

ТРГОМ СЕ ОРИЛА ПЕСМА,
ШИРИЛА СЕ РАДОСТ
Са
благословом
Његовог
Преосвештенства Епископа банатског
господина Никанора, у недељу, 15.
маја, на препуном Тргу Светог Теодора
Вршачког одржан је величанствени
програм под називом “Васкршње
радости на тргу”.
Циљ овог догађаја био је да се у
васкршњој радости окупимо и на
духовно, али и културно уметнички
начин,
радосно
прославимо
најрадоснији хришћански празник
“Свето Христово Васкрсење”.
- Градски трг је одабран да би се
радост ширила и вани, по предивном
сунчаном дану, што је уродило
плодом, судећи по броју наших
суграђана који су својим присуством

увеличали и подржали догађај,”
рекла је организаторка програма,
протиница Виолета Сандић
Програм је отворио архијерејски
намесник
вршачки
протојереј
Радомир Сандић. Учешће у програм
узели су вршачки ђаци, млади
песници Максим Ранков и Никола
Милутиновић, књижевница Верица
Преда, црквени хор “Свети Теодор
вршачки”, музичка школа “Јосиф
Маринковић” Вршац, група певача

“Исток 10”, КУД “Грозд”, као и гости
из Алибунара градско - црквени
хор “Света три Јерарха”. Кроз
манифестацију су нас водили Софија
Вијатов и Јован Нишевић. Програм
је пратила и мала поставка дечјих
радова. Тргом се орила песма, игра и
ширила радост. Програм је завршен
пуштањем балона у ваздух, са жељом
да оваквих радости буде што чешће
и више, како у нашем граду, тако и
широм света.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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КОНЦЕРТОМ У НП „СТЕРИЈА“ ОБЕЛЕЖЕН ДАН МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА У
МШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

Прошлог петка у Народном позоришту „Стерија“ одржан
је први у низу концерата којима ће Музичка школа „Јосиф
Маринковић“ обележити свој Дан школе. На свечаном концерту
наступили су награђени ученици, а да је иза вршачке музичке
школе још једна врло успешна школска година, сведочи и број
престижних признања које су ученици и њихови професори у
претходним месецима освојили.
- У поређењу са прошлом школском годином, ова година нам је
била успешнија по освојеним првим наградама у укупном пласману
Републичког такмичења музичких и балетских школа Србије, као и
укупном екипном такмичењу на Фестивалу музичких и балетских
школа Србије. Сви ученици који су се ове године такмичили заиста
су посебно надарени и представљају изазов својим талентованим
професорима. Ове године остварили смо запажене резултате
и појединачне коментаре жирија на такмичењима из клавира,
кларинета, флауте и соло певања Издвојила бих овогодишње
лаурете. Први је матурант на Одсеку за соло певање Огњен
Инђић из класе проф. Павла Жаркова на Републичком такмичењу.
Други лауреат је дуо хармоника. Важно је истаћи да се уметност
свирања на хармоници у нашој Школи вратила на велика врата
освојеним лауретаом на такмичењу камерне музике у Београду
„проф. Оливера Ђурђевић“. Ученици Вања Лазар Кораћ и Алекса
Јовановић уче хармонику у класи проф. Миљане Ђуровић која је
бивши ђак Музичке школе „Јосиф Маринковић“ и сада колегиница
са пуно енергије и вештина. Освртом уназад, успеси који су нам
обележили ову годину јесу сигурно освојена трећа по реду Велика
златна медаља на Међународном сајму образовања „Путокази“ у
Новом Саду, посебна покрајинска награда „Таленти“ коју је понео
ученик Средње школе Димитрије Живојнов, долазак и мастер
клас „Стенвеј“ уметнице, јапанске пијанисткиње Аисе Иђири
који је одржала нашим младим пијанистима. Споменула бих
ангажовање и у ваннаставним активностима Школе као и веома
запажено учешће ученика и запослених на покрајинском пројекту
за унапређење наставе – рекла је директорка Музичке школе
Татјана Мрђа.
Музичка школа из године у годину настоји да обнови, сачува

и надогради богату музичку традицију Вршца, оживљавајући неке
заборављене и стварајући простор за нове праксе.
- Ову школску годину обележило је отварање још једног
издвојеног одељења у селу Павлиш. Баш је ових дана стигло
решење из Покрајинског секретаријата за образовање. Следеће
школске године настава ће се одвијати у њиховој Основној школи
„Ђура Јакшић“, а деца ће имати прилику да уче свирање на флаути,
кларинету, тамбурици и да школују глас. Захваљујући Градском
музеју Вршац и ове школске године имали смо серије концерата
нашег циклуса „Музиком до ваших срца“ где смо угостили и
реномиране извођаче. Посебно је важно за развој културног
Вршца оживљавање бине у „Хелвецији 1880“. Музичка школа има
привилигеју и част да са својим ђацима, професорима и гостима
оживаљава дух богатог музичког живота који се интензивно
дешавао на тој бини од почетка 20. века. Из потребе за неговањем
прошлости града Вршца, очекујемо нашу интерактивну представу
у част великог Феликса Милекера – додала је Мрђа.
Млади музичари који су прошлог петка наступили у препуној
сали НП „Стерија“ одавно се са пуним правом могу убројати

међу главне носиоце културних садржаја Вршца. У наредним
недељама Вршчани ће имати прилику да уживају у још неколико
концерата које припремају ученици Музичке школе, а први у низу
биће концерт Одсека за џез музику који ове године обележава
мали јубилеј – првих десет година рада. Одсек је потекао из
Интернационалног фестивала блуз и џез музике – Џезтроник, који
ове године обележава 20 година постојања Удружења.
- НП „Стерија“ је још један „добар дух“ овог града и запослени
из Музичке школе увек ће подвући да клавир који се тамо налази
има „највећу душу“. Следећи концерт планиран је 31. маја када
ће наступити Одсек за џез музику. Публику ће овим концертом
преплавити модеран звук и добра енергија. Већ 1. јуна, од 17
часова, на Великој сцени засијаће четири матуранта са Одсека
за соло певање. Сигурно ће неко од њих поновити славу Султане
Цијук. Планирамо концерт и 21. јуна, када ћемо обележити Светски
дан музике – најавила је Татјана Мрђа.
Фото: Маша Шалиначки
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ЦЕНТАР МИЛЕНИЈУМ ОВЛАШЋЕНИ УПРАВЉАЧ КОМПЛЕКСА ГРАДСКИ СТАДИОН

НОВА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА
КОМПЛЕКСУ ГРАДСКОГ СТАДИОНА
Центар Миленијум, као овлашћени управљач
комплекса Градског стадиона, обавештава
суграђане, као и све посетиоце овог комплекса,
да ће радно време стадиона убудуће бити сваког
дана од 6 до 22 часова. После тог времена цео
комплекс биће закључан, ради заштите имовине
која је врло често мета хулигана и несавесних
грађана.
“Сви корисници Градског стадиона дужни су
да се придржавају распореда термина који су
истакнути на огласној табли, а за улаз у стадион
могу се користити искључиво улази предвиђени
за ту намену”, саопштио је Центар Миленијум.
Како је саопштено, коришћење фудбалских
терена биће дозвољено само спортским
клубовима и удружењима, који су у обавези да
терене користе искључиво у адекватној опреми,
док ће приступ током трајања тренинга бити
дозвољен само клубовима и тренерима.
“Убудуће се забрањује коришћење
фудбалских терена рекреативцима. Атлетске
стазе се могу користити у рекреативне сврхе
сваког дана од 6 до 9 часова, али их није
дозвољено користити као полигон за друге
спортове”, саопштено је из Центра Миленијум.
Подразумева се, наводе, да су сви корисници
комплекса дужни да се старају о хигијени како
током тренинга, тако и за време утакмица

и манифестација, да смеће одлажу на за то
предвиђена места и воде рачуна о целовитости
мобилијара и реквизита у оквиру комплекса.
“Најстроже се забрањује уношење стаклене
или било које друге ломљиве амбалаже, пушење,
уношење хране, уношење и конзумирање
алкохола, увођење и шетња кућних љубимаца
као и увожење и употреба било каквих моторних
возила, бицикала, тротинета, ролера и слично на
атлетским стазама”, наводи управљач Градским
стадионом.
Наведена правила понашања односе се
на комплекс Градског стадиона у који спадају:
главни фудбалски терен, помоћни фудбалски
терен са вештачком травом, атлетска стаза са
cвим пратећим атлетским сегментима, трибине
главног и помоћног стадиона, свлачионице као
и друге пратеће просторије.
“За сваку начињену штету од стране
корисника или несавесно коришћење
мобилијара и реквизита на целокупном
комплексу биће санкционисани како клуб
корисник тако и појединац. Контролу ће вршити
овлашћена служба физичког обезбеђења
Центра Миленијум уз помоћ видео надзора и
по потреби обавештавати Полицијску станицу
Вршац и надлежне комуналне службе”, саопштио
је Центар Миленијум.

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА НЕГОВАЊЕ ШАХОВСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ВРШАЦ

ЧУДАН ТРЕТМАН ЛЕГЕНДИ СРПСКОГ ШАХА И ДРЖАВЕ
СРБИЈЕ У СТАТИСТИЧКИМ ПОДАЦИМА И БИЛТЕНИМА
НА ШАХОВСКОМ „ВИМБЛДОНУ“ У ХОЛАНДИЈИ
Шаховски турнири у Вајк ан Зеу (до 1968г. у Бевервајку),
Холандија, одржавају се редовно сваке године, почев од 1938, са
изузетком 1945, па је то шаховски турнир са најдужом традицијом
у свету, што га пореди са најстаријим тениским турниром у Вимб
лдону.
Главни спонзор турнира је сво време била железара, која се
налази између Бевервајка и Вајк ан Зеа и променила је током ових
84 година неколико власника. Неко ко је био власник железаре,
или је имао велики утицај у њој, далеке 1938, или је много волео
шах, када је покренуо први турнир у Бевервајку. Од тада је од тог
скромног турнира, постао један од најпрестижнијих у свету, са
најдужом традицијом.

Данас је железара у власништву индијске мултинационалне
компаније Тата-челици, па се тако зове и турнир, коме је челичана
генерални спонзор. На турнирима играју сви најистакнутији
светски шахисти, углавном из првих 10 на светској ранг листи са
светским прваком Магнусом Карлсеном, који редовно учествује
сваке године.Турнир има невероватну медијску промоцију и
подршку, па се може слободно рећи, да од свих шахиста на свету
ретко ко не прати овај турнир, јер се све партије уживо преносе
преко интернета. По проценама ФИДЕ, данас у свету игра шах око
милијарду људи, захваљујући експанзији шаха у најмногољуднијим
земљама-Индији и Кини, па тај број и даље расте.
На интернет сајту турнира и штампаним билтенима могу се
наћи подаци о свим учесницима и победницима, почев од 1938.
до 2022, где налазимо и наше српске легендарне шахисте. Први
српски шахиста, који је учествовао 1952. на овом турниру (тачно
пре 70 година) био је, ко други него наш Вршчанин, први српски
шаховски велемајстор Бора Костић, који је тада имао 65 година и
уједно држи рекорд као најстарији шахиста, који је икад играо на
овом престижном шаховском турниру. После чика Боре на овом

турниру играли су још 13 српских велемајстора, са укупно 38
учешћа, јер су неkи од њих играли на овом турниру по неколико
пута. Потписник овог текста сваке године посећује овај шаховски
турнир више од деценије, сем 2021. и 2022. (због ковид пандемије),
па је приметио да су у билтенима турнира српски шахисти
представљени седам пута са обележеном националношћу као
SCG (држава Србија и Црна Гора, која не постоји од 2006.), шест
пута по националности као YUG (не постоји од 1990.) и једном,
велемајстор Петар Трифуновић, који је чак и победио 1962. на овом
турниру, води се као Хрват- CRO, (родио се 1910. у Дубровнику
(када Хрватска није ни постојала), живео и умро у Београду)! То
значи да свих 14 српских велемајстора, који су овде играли, (што
се може видети на сајту турнира: https://history.tatasteelchess.
com/archive/player) нису представљени ознаком државе у којој
су живели, са актуелним називом-Србија тј. SER, већ се воде по
непостојећим државама. Анализирајући националности шахиста
из бившег Савеза Совјетских Социјалистичких Република- SSSR-a
и Југославије-YUG, који су играли на овом шаховском турниру,
приметићемо да се нпр. Тигран Петросјан, који је играо на турниру
1960. сада води као Јерменин-АRM, Паул Керес који је играо 1964.
сада се води као Естонац-EST, Михаил Таљ играо 1973., сада се
води као Летонац- LAT, Ефим Гелер играо 1965. сада се води као
Украјинац-UКR., без обзира што су сви наведени у време играња
били SSSR.
Исто то имамо и са играчима из бивше Југославије, који су
у време играња на турниру, били YUG, нпр. Васја Пирц играо
1954. сада се води као Словенац-SLO, Мато Дамјановић сада се
води CRO, kao и Крунослав Хулак и Зденко Кожул сада су сви под
ознаком CRO, па Бојан Курајица и Предраг Николић сада су BiH.

турнира, као што је то учињено код других, можемо само да наг
ађамо.
Удружење грађана за неговање шаховске традиције Вршац
преузима на себе обавезу да ову неправду нанету Бори Костићу
и осталим шахистима из Србије исправи, јер је то од националног
шаховског значаја. Удружење ће покушати да допре до одговорних
за уређење сајта турнира, обратиђе се организационом одбору
турнира, па чак и амбасади Србије у Хагу. Сада смо у контакту са
председником шаховског савеза Србије и Војводине, које ћемо
упознати са овим нелогичностима, које штете интересима српског
шаха и покушати да заједно решимо овај, не баш мали, деценијски
проблем.
Ако само део те деветоцифрене армије светских шахиста
прочита у билтенима и на сајту турнира, што сада незнају, да је
из Србије на том престижном шаховском турниру учествовало
14 наших велемајстора и на њему играли чак 38 пута, те да су пет
наших велемајстора: Милић 1957, Матановић 1957, Трифуновић
1960, Ивков 1961. и Љубојевић 1976. били победници на овом
турниру, онда би то био величанствен успех за презентацију
српског шаха и промоцију наше земље у свету.
Треба се подсетити да су победници на овом турниру били
светски прваци: Еве, Таљ, Петросјан, Спаски, Карпов, Каспаров,
Ананд и Карлсен, па је велики успех и част за наше шахисте
победнике турнира, да се нађу раме уз раме са наведеним и
другим легендарним победницима у дугогодишњој традицији
овог турнира.
Уколико успемо, а успећемо упорним интервенцијама
код организатора и администратора овог престижног и
респектабилног шаховског турнира, да поред имена сваког нашег
велемајстора, који је овде играо, стоји и ознака Србије-SER, онда
ће шахистима целог света (што им је до сада било непознато) бити
кристално јасно, да је Србија једна од најуспешнијих шаховских
нација (и по бројности и по победницима), које су играле на
шаховском Вимблдону.
Наши наредни кораци исправиће деценијску неправду
према нашим 14. шаховских легенди из Србије, који заслужују
поштовање свих љубитеља шаха, па нас то и обавезују да цео
шаховски свет упознамо са њиховом правом националном и
државном припадношћу ( исправимо фалсификате и присвајања),
и њиховим именима, организатори турнира, додају ознаку SER.!
Биће то наш скроман допринос обележавању 70-годишњице од
учешћа Боре Костића на шаховском „Вимблдону“.

Значи, распадом SSSR-a и Југославије-YUG, сви играчи са тих
простора су добили националност ново- створених актуелних
држава, где су живели! Да, само то се није десило са шахистима из
Србије, само њима су остала обележја претходних држава! Како се
то догодило и зашто то није уписано у билтенима и на сајтовима

Драган Крагић, председник Удружења грађана за
неговање шаховске традиције Вршац
Објављене фотографије су из личне
фото-документације аутора
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БУРНЕ И ЗЛАТНЕ ИСТОРИЈЕ
Градско културно уметничко
друштво „Лаза Нанчић“, најстарији
КУД у граду, одржало је претходног
викенда традиционални пролећни
наступ на великој сцени Народног
позоришта
„Стерија“,
уједно
обележивши 103 године постојања.
Публици су се представили
предшколци из школице фолклора,
два дечја ансамбла и припремни
ансамбл, а поред домаћина, на сцени
су били и чланови КУД “Ђура Јакшић“
из Павлиша, са кореографијама
„Игре из Шумадије“ и „Игре из
Димитровграда“.
- Већ традиционално организујемо
дечији пролећни концерт на којем
дајемо предност дечијим ансамблима.
Овога пута нису наступиле само две
најстарије групе – први извођачки
ансамбл и група рекреативаца.
Малишани су сваки минут концерта
искористили најбоље што су могли.
Кроз рад покушавамо да наше
школе фолклора подигнемо на један
озбиљан ниво рада, али са друге
стране, морамо деци дати прилику и
да се појаве на самој бини и да се кроз
то искуство, одрастајући, формирају
као играчи. Протекле две године су
утицале на све, па и на удружења.
Зато нам је било јако битно да се овај
пролећни концерт одржи и да дамо
малишанима прилику да се искажу
и покажу шта су радили, вежбали и
научили. То је била и прилика да деца
која су у неком тренутку престала да
долазе, виде да смо опет активни, да
је све опет заживело и да могу да се
врате и наставе тамо где су стали. ГКУД
„Лаза Нанчић“ је у протеклих десетак
година, из године у годину, израстало
у једно велико и врхунско друштво,
по квалитету извођења и свега што
се на сцени приказује. Самим тим, ми
који сада радимо овде, имамо задатак
да децу од малих ногу едукујемо да
на прави начин доживљавају игру и
музику кроз нашу традицију, да би и
будуће генерације наставиле са тим
резултатима. Поставили смо себи

високе циљеве и достигли смо те
висине са извођачима, али да бисмо
могли да одржимо тај континуитет,
морамо се радом са децом бавити

озбиљно од почетка. Важно је знати и
шта је примерено за који узраст, у ком
тренутку деца треба да се прикажу
са неком кореографијом. Не треба

ни ићи прерано у неке презахтевне
ствари, јер онда касније играчи
немају велику сатисфакцију да нешто
доживе као старији, ако су то већ
прошли много раније. Педагошки део
у Друштву функционише сјајно и ми
смо, као управа, и ја, као уметнички
руководилац, заиста задовољни –
каже Владимир Бошковић, уметнички
руководилац ГКУД „Лаза Нанчић“.
Ово Друштво једно је од
најстаријих у Србији, а данашња
управа сагласна је у ставу да су
за то заслужни ентузијасти свих
претходних генерација које су
годинама стварале и одржавале КУД.
- Протеклих година успели смо
и да подигнемо ниво рада, то су
показали и наши резултати. На
протеклих неколико покрајинских
и републичких смотри освајали смо
златне плакете, што мислим да нико
раније у Вршцу није успео да оствари.
На то сам врло поносан, али то нам даје
и задатак да се добро организујемо и
осмислимо свој рад да би квалитет
и масовност деце у Друштву била
константна, да би Друштво могло да
буде увек у врху фолклора Србије –
истиче Бошковић.
За своје 103 године постојања,
Друштво које је променило четири
имена, прошло је кроз низ успона
и падова, али и одолело бројним
изазовима и остварило завидне
резултате.
- ГКУД „Лаза Нанчић“ има изузетно
богату традицију. Основано је,
према неким документима којима
располажемо, 1919. године. Оно
наставља
традицију
Српског
занатског певачког друштва и
читаонице. Носило је име Васе
Пелагића, па Абрашевића, затим
Жарка Зрењанина. Име је 2000.
године промењено у „Лаза Нанчић“.
Мислим да је то добро урађено јер
је Лаза Нанчић био први председник
Српског занатског певачког друштва.
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У овој кући у којој се данас налази ГКУД
„Лаза Нанчић“, некада су се окупљали
млади социјалисти, а овај објекат
који је касније купила породица
Нанчић, Лазина мајка је завештала,
поклонивши га граду и Вршчанима
као успомену на самога Лазу који
је у овој кући и хапшен због својих
слободарских идеја и објављивања
политичких
чланака.
Поставила
је услов да овај објекат користе
искључиво млади и да он носи име
„Лазин дом“ – прича Павле Влаховић,
председник Управног одбора ГКУД-а
„Лаза Нанчић“, који је у Друштво први
пут дошао још 1983. године, када је
именован за председника:
- Када сам дошао у Друштво, крајем
‘83. године, нисам знао са којим се све
проблемима оно суочавало и у каквој
се ситуацији налазило. На вратима
је било решење по којем је улаз у
зграду био строго забрањен. Зграда
је била подупрта са свих страна,
зидови су били подбочени јаким
гредама јер је претила опасност да и
са леве и са десне стране настрадају
куће комшија. У главној сали пропао
је плафон и истерао зидове који су
били 27 сантиметара ван вертикале.
Нисмо имали средстава за обнову
зграде, али сам захваљујући сарадњи
и познанству са људима из општине
и привреде, добио нека средства и
кренули смо у обнову овога Дома,
заједно са децом, члановима Друштва,
и њиховим родитељима. Пројекат за
санацију урадио је мој пријатељ Сава
Николић, статичар по струци. Једне
суботе, изнели смо одавде 65 кубика
шута, а помогао нам је отац једног
дечака који је био члан Друштва,
аутопревозник Милошевић, који
је овде дошао са својим камионом
и свом опремом. До увече смо све
очистили, а када су у понедељак
дошли радници „Обнове“ који су били
задужени за санацију, нису могли да
поверују колики су посао урадила
деца...
У годинама пре те санације, секције
Друштва су радиле у разним салама, а
онда су сви доведени у „Лазин дом“,
а Павле Влаховић је 1985. године
отишао са функције председника
Друштва, али их по сопственим
речима никада није заборавио ни
напустио.
- Вратио сам се у Друштво 2010.
године, на молбу старијих чланова.
Тада сам поново дошао у ситуацију да
уређујем „Лазин дом“. Реновирали смо
прозоре, паркет, поставили огледала,
окречили... Тада сам се упознао са

Владимиром Бошковићем и његовим
сарадницима и видео сам да се у тим
младим људима крије једна изузетна
снага и енергија, жеља за успехом и
доказивањем. Створили смо добре
услове за рад и убрзо се број деце и
младих у Друштву повећао – прича
Влаховић.
Са бољим условима, из године у
годину повећао се и квалитет рада, а
стизали су и све већи и већи успеси.
- Прво освајамо злата на
покрајинским смотрама, а 2019, у
години јубилеја, освојили смо и треће
злато на републичкој смотри. Од тада
бележимо велике успехе: злато и три
специјалне награде на фестивалу у
Новом Пазару, представљање Србије
и признање за најбољи страни
ансамбл на великом фестивалу у
Бриселу, у Белгији и на фестивалу
у Сибиу, у Румунији. Објавили смо
и монографију поводом 95 година
Друштва, а поводом стогодишњице
организовали смо једну незаборавну
изложбу и поделили неколико
признања најзаслужнијим људима за
прошлост Друштва – додаје Влаховић.
Уз републичка злата у Чачку и
Новом Пазару, Владимир Бошковић
издваја и учешћа на престижном
фестивалу „Златни ансамбли Србије“

77

у Новом Саду, али и признања која су
дошла од локалне самоуправе.
- Увек је значајно када добијете
признање у својој средини, па нам је

у
генерацију,
настављао
рад
претходника. И данас се трудимо да
сачувамо чланство пре свега, али и
да колико нам финансије допуштају,

врло значајна Повеља Града Вршца
и награда Епархије Банатске. Ипак,
сматрам да је највећи успех овог
Друштва у томе што није прекидало
своје постојање свих ових година
и што је увек неко, из генерације

уредимо наше просторије и објекат.
Неке ствари нас прате годинама,
попут
проблема
вентилације,
климатизације, бољег решења око
грејања... Надам се да ћемо и те
проблеме који су вишедеценијски,
успети да решимо, да би услови
били што бољи за све – закључује
Бошковић.
Друштво
данас
има
шест
фолклорних секција и секцију
оркестра, а планира се и поновно
окупљање изворне певачке групе
која тренутно не ради. У „Лазином
дому“, на адреси Лазе Нанчића 12,
окупљају се и вежбају чланови свих
генерација, и док најмлађи полазници
имају по само четири године, готово
свакодневно вежбају и најстарији
рекреативци који уживају у игри и
музици. Позив за нове чланове је
стално отворен и важи током читаве
године, а сви они који би желели да
се опробају у фолклору, добродошли
су у просторије Друштва где свакога
дана након 18 часова могу да завире
на неку од проба.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

НИКЛЕ БИЉКЕ ИЗ
МЕСЕЧЕВОГ ТЛА

Три дана пошто су научници
са
Универзитета
Флорида
засадили семе цветног корова
у узорцима тла са Месеца оно је
проклијало.
На Месечевом тлу могу
да расту биљке, показало
је
најновије
истраживање
научника са Флориде, које буди
наду да се биљне врсте са наше
планете могу гајити на другим
небеским телима у свемиру.
Наиме, користећи узорке тла
које је НАСА у својим мисијама из
1969. и 1972. године прикупила
на Земљином сателиту, а
затим недавно стручњацима
уступила за истраживање 12
грама овог узорка, експерти су
засадили семе цветног корова.
У истраживању је коришћено
12 малих посуда у којима се
налазио по грам Месечевог тла.
– Остали смо без даха
када смо видели да је семе
проклијало и да су посудице
пуне зелених клица. Ово
сазнање је револуционарно
и отвара врата за нова

истраживања на Месецу, али и
на Марсу – објашњава Ана Лиса
Пол, професорка хортикултуре
са Универзитета Флорида и
коауторка студије.
Семе исте биљке такође је
засађено и у пепелу вулканског
порекла, које је по свом саставу
најприближније узорку узетом
са Месеца, како би научници
могли да пореде брзину и
начин раста биљака. Узорци су
држани у истим условима – на
температури од око 23 степена
Целзијуса уз ЛЕД осветљење.
Семе је никло у обе групе
узорака за три дана.
Истраживање је показало
да су биљке из тла вулканског
порекла мало брже расле, што
и није необично, с обзиром на
недостатак хранљивих састојака
у узорцима са Месеца. Научници
су, како сами тврде, били
изненађени да су биљке гајене
са Месечевог тла уопште никле.
„За нас је невероватно
гледати ове биљке како расту.
Ово откриће нам указује да

ЗБОГ ЧЕГА НИЈЕ
УДОВОЉЕНО
НАРЕДБИ
МИХАИЛА
ОБРЕНОВИЋА О
СПОМЕНИКУ НА
ГРОБУ ДИМИТРИЈА
ДАВИДОВИЋА?

Ана Лиса Пол и Роб Ферл током истраживања на Универзитету Флорида
(Фотографије: АР/Тyler Jones)
можемо на Месецу да узгајамо
храну, чистимо ваздух и
рециклирамо воду уз помоћ
биљака на начин на који их
користимо на Земљи. Такође,
резултат нашег истраживања
нам показује да земаљски живот
није ограничен само на Земљу
– каже Роб Ферл са поменутог
института, који је такође био
коаутор истраживања.

Научници, али и истраживачи
свемира
годинама
уназад
покушавају да открију да
ли је живот могућ ван наше
планете.
Међу
најновијим
истраживањима је и мисија
„Артемис 1” коју НАСА увелико
припрема. Она би, између
осталог, требало да да одговор и
да ли је живот на Месецу могућ.

ПУНО ПОМРАЧЕЊЕ МЕСЕЦА
СТВОРИЛО СУПЕР КРВАВИ
МЕСЕЦ

Претходних сати Месец је достигао дубоку нијансу бакарно црвене
док је пролазио кроз Земљину сенку. Наиме ноћас, пред зору, наша
планета неколико минута била је позиционирана директно између
Сунца и Месеца. За то време Месец је потпуно пао у Земљину сенку и
привремено се претворио у тамноцрвену нијансу.
Ова нијанса због које говоримо да је Месец крвав, настала је тако
што је сунчева светлост пројектована кроз Земљину атмосферу на
засењену површину Месеца. Помрачење Месеца се поклопило са
посебним догађајем - супер Месецом- када је Месец у својој орбити
у најближој тачки Земљи и тако изгледа већи него обично. Скоро сат
и по након тога, једина сунчева светлост која је стигла до Месеца је
прошла кроз Земљину атмосферу и постала је црвена.
У Европи је овај феномен био видљив само неко време јер је Месец
почео да залази. Али у америчким областима под ведрим небом
приређен је пун спектакл.
„У ствари ћете истовремено видети сваки излазак и сваки залазак
сунца око Земље. Сва та светлост ће бити пројектована на Месец“,
објаснио је за Би-Би-Си др Грегори Браун, астроном из Краљевске
опсерваторије у Гриничу, у Лондону.
Ово је прво од два поптуна помрачења Месеца ове године. Посејдонов храм у Атини и спектакл који је приредио Месец (Фото: ЕПА-ЕФЕ/ГЕОРГЕ
Следеће ће се догодити 8. новембра.
ВИТСАРАС)

И кнежева се пориче... *
Када је, 6. априла 1838. године, у
Смедереву преминуо истакнути српски
новинар, први уредник бечких „Српских
новина”, уз то дипломата, министар,
секретар канцеларије кнеза Милоша
Обреновића – Димитрије Давидовић,
сахрањен је у тамошњој Горњој цркви.
По његовој жељи, гроб му је прекривен
белим студеничким мрамором, на коме
је урезан напис: Димитрије Давидовић
сав Србин”. Године 1864, тадашњи
кнез Србије, Михаило, син Милошев,
наложио је да се гроб овог заслужног
човека боље и раскошније опреми,
те да се, у те сврхе, наручи споменик у
Бечу и допреми у Србију. Кад је кнежев
дворски управитељ о овом налогу
обавестио Давидовићевог сина Милана,
овај се томе одлучно успротивио.
Позвао се, при том, на тестамент
свога славног оца, у коме је изричито
назначена његова последња жеља: а
– да буде сахрањен у Србији, б – да му
се гроб прекрије каменом из Србије, и
в – да на плочи буду само оне речи које
су касније уклесане на Давидовићевом
гробном месту, у смедеревском храму.
Чувши за то, кнез Михаило је повукао
своју наредбу...
Извор: Политика

БЕЛАНЦА ОД ПИЛЕЋИХ ЋЕЛИЈА И МЛЕКО ИЗ
ЛАБОРАТОРИЈЕ ДОБРИ ЗА ЗДРАВЉЕ И ЧУВАЈУ ПЛАНЕТУ
Јела са месом које је гајено у лабораторији и
деликатеси припремљени од млевених инсеката
смањили би негативне ефекте на планету за
више од 80 одсто. Са таквом храном која је
алтернатива месу и млечним производима
могло би доћи до драстичног смањења у емисији
угљеника, али и потрошњи воде и земљишта.
То је закључак студије у којој су научници
израчунали предности за животну средину
уколико би начин исхране становништва Земље
био промењен.
Како пише Би- Би- Си, на светском нивоу
развија се читава лепеза неконвенционалних
намирница са циљем да се обезбеди храна
богата протеинима, а да она истовремено не
угрожава планету. Тако су научници у Финској
проучавали нутритивни профил производа
и посматрали три мере притиска на животну
средину: коришћење воде, земљишта и
потенцијалне емисије угљеника.
Њихов закључак је да би вештачки узгајане
намирнице обезбедиле потпунији спектар
есенцијалних хранљивих материја од чисто
вегетаријанске или веганске исхране, али и
смањење меса и једење више поврћа имало би

сличан, позитиван утицај на планету.
„Са значајним смањењем количине хране
животињског порекла и заменама са новом
или будућом храном и алтернативама биљних
протеина, можемо имати значајно смањење
негативног утицаја на животну средину “, рекла
је Рејчел Мазак из Универзитет у Хелсинкију
истичући да је најважније реаговати и начин
исхране прилагодити тако да се Земља додатно
не исцрпљује.
Истраживањем су научници испитивали
нове намирнице за које се очекује да ће постати
већи део наше исхране у наредним годинама, од
којих се многе ослањају на високотехнолошке
методе за „узгој“ животињских и биљних ћелија
у биореакторима, а то су муве и цврчци, беланца
из лабораторијски узгојених пилећих ћелија,
морске алге, протеински прах направљен од
печурака или микроба, јестиве алге, млеко, месо
и бобице узгајане из ћелија.
Др Асаф Цахор са Универзитета у Кембриџу,
који није био део истраживачког тима, рекао
је, иако су ово обећавајући налази, мада није
сигуран да су потрошачи спремни за овакву
гастрономску транзицију, истичући и да су

бројне студије показале да прелазак на биљну
исхрану има користи и за здравље и за планету.
Чак је недавни извештај Међувладиног
панела за климатске промене препоручио

прелазак на уравнотежену исхрану богату
биљкама попут житарица и поврћа, уз умерени
унос одрживо произведеног меса и млечних
производа.
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОСТАВИО СВЕТЛЕЋЕ БИЛБОРДЕ ПО СОМБОРУ

КЛОПКЕ ЗА КОМАРЦЕ НА ДЕСЕТ ЛОКАЦИЈА

Завод за јавно здравље Сомбор је у склопу реализације
међународног пројекта „Сузбијање комараца у
прекограничном подручју 2“ прошлог викенда поставио
светлеће плоче (билборде) за сузбијање комараца на
подручју града Сомбора. Билборди емитују атрактанте
који привлаче комарце и они буду заробљени у
клопкама које су уграђене у сам билборд. Ове светлеће
плоче сузбијају комарце на еколошки прихватљив
начин у радијусу од 2,5 километра од места постављања.
Билборди за сузбијање комараца (Mosquito killer
billboards) су постављени на десет локација: код тениских
терена „ЖАК“, Завода за јавно здравље Сомбор, етно
ресторана „Фијакер”, Дома ученика средњих школа на

Стапарском путу, продавнице „Синагога” на Стапарском
путу, Градском базену, купалишту „Штранд“, Прихватном
центру у Шикари, Старачког дома „Најлепше године”
на Безданском путу и Водоканалу „Јарош”. Билборди ће
на овим локацијама стајати шест месеци и допринеће
смањењу броја комараца на пројектном подручју.
Пројекат Завода за јавно здравље Сомбор „Сузбијање
комараца у прекограничном подручју 2 (МОС-Цросс2)“
је одобрен за финансирање из програма Interreg IPA
Хрватска-Србија 2014 – 2020, и спроводи се од 15. марта
2021. године до 14. марта 2023. године.
Извор: Сомборске новине

ЧЕТВРТА ПЕСНИЧКА ЗБИРКА ИГОРА МИРОВИЋА

Уз све друштвене и политичке
обавезе, Игор Мировић редовно
пише и објављује песме. Већ је издао
четири збирке поезије, а најновију под
називом „Светло у светионику“ објавио
је у издању Лагуне. Врло живо било је
на њеној промоцији у амфитеатру у
дворишту Архива Војводине. у књизи су
прикупљене и изабране песме стваране
претходне три деценије, тачније од
1994. године. Како је на књижевној
вечери приметио председник Матице
српске Драган Станић, светло је одувек
било једно од најмоћнијих симбола у
уметности уопште.
- Светло на својеврстан начин

представља уствари метафизички израз
људске судбине. Отуд још већи значај
Мировићевог трагања за светлом у
светионику.
Нове и изабране песме за ову
збирку припремили су ствараоци који
су написали и предговор – Матија
Бећковић, Иван Негришорац и Селимир
Радуловић.
- У песмама разговарам са
најзначајнијим
личностима
наше
историје и друштва, како бих добио
одговоре
на
актуелна
питања.
Уосталом, у том нисам усамљен – рекао
је Мировић.
Извор: НС репортер

НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА НВО „СУБОТИЧКА АЛТЕРНАТИВА“

ДОДЕЉЕН „ОСКАР ПОПУЛАРНОСТИ“

У организацији Невладине организације
„Суботичка алтернатива“ у суботу, 7. маја,
додељена су признања и плакете у оквиру
сада већ традиционалне акције „Суботички
оскар популарности“.
Према оцени жирија и анкетара,
најпопуларнији грађани Суботице су
Милимир Вујадиновић, др Балинт Патор
и др Миланка Станкић, а поред тога је
додељено још око 200 плакета у разним
областима.
Како је истакла Светлана Томановић,
председница НВО „Суботичка алтернатива“,
избор најпопуларнијих грађана Суботице
врши се кроз стално анкетирање по граду и
приградским местима.

- Ово је пети избор популарности у
нашем граду, по плану је било да буде
одржан пре две године, али смо правили
паузу због короне. Анкетирање и избор није
било лако организовати, јер смо морали да
саслушамо велики број наших грађана и да
запишемо какво је њихово размишљање
о нашим најпопуларнијим у Суботици.
Ми смо поносни на оне који су добили
плакете, а добитници су срећни што се неко
сетио да препозна у данашњем тешком
времену праве људске вредности – истиче
председница НВО „Суботичка алтернатива“.
На једном месту су се нашли
пољопривредници, лекари, стоматолози,
политичари, банкари, занатлије, али и особе
разних занимања. Све их повезује то што
су Суботичани и Суботичанке, те то што
честито раде свој посао и што се истичу у
областима за које су везани.
Н.С.Н.
Извор: Суботичке новине

КИКИНЂАНИН ЗОРАН АНТИЋ УЗГАЈА УКРАСНУ ЖИВИНУ И БИШОНЕ

ОДГАЈИВАЧ „ЛОПТИ ОД ПЕРЈА“
Зоран Антић већ 40 година успешно
се бави узгојем украсне живине. Својој
колекцији награда и признања додао
је још једно, за најлепши примерак
патуљасте кокинкине које је добио на
45. Међународном сајму перадарства и
државном шампионату ситних животиња
Србије одржаном у Сомбору. Како истиче,
када је био мали, док су друга деца желела
бицикл или лопту, он је тражио само украсну
живину. Љубав према овом хобију гаји и
данас.
- На наговор пријатеља пре петнаестак
година почео сам да се такмичим и од тада
освајам награде на разним сајмовима и
манифестацијама. Последњу награду добио

сам за коку тиграсте боје. Осим ових, имам
кокинкине плаве боје. Називају их још и
„лоптице од перја“ – каже Зоран Антић.
Иако је за нашег суграђанина одгој
украсних кока хоби, у њега пуно улаже.
Истиче да мора да постоји континуитет
у одгоју, да се уводи „нова крв“. То успева
захваљујући пријатељима преко којих
из Немачке долази до петлића и кокица.
За исхрану каже да мора бити врхунског
квалитета, као и нега. Објекти у којима
живина борави морају да су суви и чисти, а
неопходан је и третман против паразита.
- За све ове године постао сам и
ветеринар јер препознајем болести. Доста
је захтеван хоби, али уживање у њему је

непроцењиво – додаје Антић.
Као и код остале живине
основна храна за кокинкине
је кукуруз и сунцокрет. Ту су и
концентрати, стартери. Антић
напомиње да су најбољи
узгајивачи кокинкина у Немачкој,
а потом долазе они у Србији.
Међу пехарима које је освојио
каже да му је најдражи први.
Добио га је на Војвођанском шампионату
перадарства које је било одржано у Кикинди.
Каже да је мало младих заинтересованих
за овај хоби и да га чини срећним када се
појави неко са жељом да се опроба у узгоју
украсне живине, па им често поклони

живину и посаветује.
Осим кокинкина Антић узгаја и бишоне.
Тренутно их има осам, дошли су као поклон
и остали у овом домаћинству.
А.Ђ.
Извор: Нове кикиндске новине
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРШАЦ ПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ НОВОГ ПРОЈЕКТА

УМЕТНИК
У МАЛОМ

Предвиђено је да у оквиру пројекта
Културни центар Вршац, у сарадњи
са ликовним педагозима, школама и
атељеима, реализује серију изложби
талентованих девојчица и дечака,
од прешколског до средњешколског
узраста. Кроз овај програм мали
уметници ће стећи искуства везана
за продукцију излижби, правила
поставке изложби, сарадње са
галеријама, медијима и уопште

све оно што их чека као будуће
професионалне уметнике. Поред
мотивационог елемента пројекта,
циљ нам је да деца прођу кроз читав
процес рада на једној поставци.
Прва поставка у низу, је изложба
цртежа малог уметника Греонеанц
Матиаса, која нас очекује 19. маја
2022, у 18 часова, у простору галерије
Дома војске.

У ОКВИРУ ЈУБИЛЕЈА 140 ГОДИНА БИЛАТЕРАЛНИХ ОДНОСА СРБИЈЕ И ЈАПАНА

ИЗЛОЖБА СЛИКА
И ЦРТЕЖА
У низу програма, којима се
обележава 140 година билатералних
односа између Србије и Јапана,
Културни центар Вршац и Удружење
српкско-јапанског
пријатељства
“Ханами”, организују изложбу слика
и цртежа “Серија јутарњи разговори”
Јелене Горички (алиас Елка). Изложба

ће бити постављена у простору
галерије Дома војске, 25. маја 2022.
године, а свечано отварање заказано
је за 19 часова. Као пратећи програм
изложбе,
биће
представљени
експонати Гордане Калнак, настали
применом традиционалне јапанске
технике израде кокедама.

У ДОМУ ВОЈСКЕ, ОРГАНИЗОВАНА ЈАВНА РАДИОНИЦА
ИЗРАДЕ РЕПЛИКА АРХАИЧНОГ ОРУЖЈА
У дворишту Дома војске,
организована је јавна радионица
израде реплика архаичног оружја,
по
аутентичним
историјским
методама израде коју води ковач

мачева Стеван Стевановић.
Радионицу су организовали
Мачевалачки клуб Карика Вршац,
Центар сценског мачевања и
старих заната „Змај Огњени Вук“

Вршац и Културни Центар Вршац,
под
покровитељством
Града
Вршца.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (167)

ОВОЗЕМАЉСКА ДУХОВНОСТ ТРИПТИХОНА

Вршачки Триптихон је суштински животни призор без икакве
социјалне или политичке мистификације. То је слика људи у слави
и по мери обичног човека.
Ако погледамо призор Пијаца Триптихона и колорит слике
схватићемо да је рађен у кључу инпресионизма употребом
компленетарних јасних боја које звоне као што звони, одјекује
живост тог призора типичног вршачког јутра на пијаци оног доба.

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Немају појма!
Али убијају у појам.

Зоран Ђуровић Ђурке

Уметници су одувек користили комплементарне боје много
раније него што је то тако почело да се зове, много раније него
што је научно доказано да употребу боје оверава и омогућава
мрежњача ока, тј. њени хемијски рецептори.
Није потребно знати хемију да би се уживало у бојама, али
сентенца упознај себе напросто је немогућа јер човек нема
инструмената да проникне у просторе сопственог духа много веће
издашније од онога што наша савест гордо запажа. Упознавање
себе некад је било чак табу. Једини начин упознавања себе био
је у сновима и без публике или искуством уметности. Та искуства
су отворила Пандорину кутију нашег мозга са благом духовности
тако моћно да смо их лоцирали као богове, божанства, анђеле а
онда просвећени као метафизичко искуство хармоније сфера
свега много већег од нас самих.
Знање биохемије саме хемије, сазнање да песме личе на
периодни систем елемената, да је тон или слово слично атому
у хемији није само демистификовано искуство уметности већ
је објавило свету и нама, наравно стидљиво, да смо ми сами то

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

благо, те функције, те способности самопобољшања искуством
уметности ма колико данас све мање посезали за њима.
Одједном Пајин Триптихон слава грађанских вредности
постаје мапа за ход кроз питоме лавиринте нашег сопственог
интелекта. Паја није, направио, насликао ову слику да нас забави,
он је велики педагог и као што савремена педагогија још није
успела, јер у њеном корену још влада насиље у процесу учења,
Паја без насиља, питомо, нешто као кад почиње љубавна веза,
тако нас заводи, мами нас да проведемо време пред овом сликом
да као у љубави хемија уради свој посао и ми постанемо затечени
сведоци у сопственој свести посматрања слике у којој се зачело и
родило биће новог искуства.
Савремена уметност захтева од нас пажњу, да се посветимо
њој, а класична дела попут Триптихона оногућавају нам да
се посветимо себи да не бисмо остали таоци моде опште
неспособности.

Т. Сухецки
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К УЛ И Н К У В А Р

САЛАТА СА
ПЛАВИМ
СИРОМ И
ОРАСИМА

НАМИРНИЦЕ:
- 1 крушка
- 100 г плавог сира
- 1 шољица ораха
- рукола
- листови зелене салате

ЧОКОЛАДНЕ ГАЛЕТЕ

НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА: Опрати крушку,
руколу и зелену салату. Крушку исећи на
четвртине, плави сир измрвити па све
НАМИРНИЦЕ:
- 500 г Матијевић пилећих прса
- 100 г путера
- 2 кашике сенфа
- мало мајонеза
- со, бибер, нана
- 100 мл млека
Пржење:
- уље
- 100 г брашна
- мало презли
- зачин Ц Бешамел: 2-3 кашике
брашна
- мало путера
- 4 дл млека
- со, бибер
Још: - 100 г топљеног сира
- першун
- бели лук

сјединити са половинама језгра ораха и
руколом. На тањир поставити листове зелене
салате па нанети крушке, плави сир, орахе и
руколу.

ЗАПЕЧЕНА
ПИЛЕТИНА
СА БЕШАМЕЛ
СОСОМ

ПРИПРЕМА:

Матијевић пилећа
прса истањити, посути зачинима, премазати
путером, сенфом и мајонезом. Преклопити
их, ставити у посуду, налити млеко и ставити
у фрижидер на 3-4 сата. Брашно, презле и
зачин помешати па у смесу уваљати оцђ¬ену
пилетину, па пржити на уљу с обе стране док не
добију боју. Пржену пилетину поређ¬ати у плех,

Тесто:
- 250 г путера
- 125 г шећера
- 1 ванилин шећер
- 4 јаја
- 150 г брашна
- 25 г какаоа
- 1 пудинг од чоколаде
- 2 равне кашичице прашка
за пециво
- 200 мл слатке павлаке
- 100 г млевених бадема

НАМИРНИЦЕ:
Тесто:
- 3 јаја
- 120 г шећера
- 180 г брашна
- 1 прашак за пециво
- 500 г крављег сира
- 1 дл млека
- 1 ванилин шећер
-1 шољица рибизли

ПРИПРЕМА:

Путер пенасто умутити, па
постепено додавати шећер и
ванилин шећер.
Умешати једно по једно
жуманце. Брашно помешати
са
какаом,
прашком
за пециво и пудингом,
просејати и наизменично са
слатком павлаком додавати

ПИТА СА СИРОМ И
РИБИЗЛАМА

Остало:
- гауда сир у листићима
- путер
- шећер у праху
- пар мањих гроздова
рибизли
ставити преко отопљени сир, першун и мало
белог лука. Бешамел сос: На путеру пропржити
брашно, додати млеко, зачинити и кувати на
тихој ватри око 10 минута, док не
добије потребну густину. Пилетину прелити
бешамел сосом и ставити у загрејану рерну на
15 минута да се запече.

ПРИПРЕМА: Умутити јаја са
шећером, додати брашно са прашком за
пециво, па уситњен крављи сир и млеко.
Округли калуп премазати изнутра путером и
обложити га листовима гауда сира па сипати
смесу, покрити је фолијом (да не ухвати
корицу) и пећи 5 минута у претходно загрејаној
рерни на 180°Ц. Извадити из рерне и брзо у

НАМИРНИЦЕ:
НАМИРНИЦЕ:

- 150 г шећера
- 5 дл воде
- 6 жуманаца
- 4 јаја
- 200 г црне чоколаде
- 200 г беле чоколаде
- 5 дл умућене слатке павлаке
- 2 кесице желатина у праху

Д В О БОЈ Н А
С Л А ДОЛ Е Д Р ОЛ АТ
ТО Р ТА
ПРИПРЕМА: Шећер и воду
прокувати на 120°Ц. Жуманца и јаја пенасто
умутити, па у њих сипати врели сируп. Смесу
поделити на 2 дела. На пари одвојено отопити
црну и белу чоколаду. У једну половину смесе
додати црну чоколаду, а у другу белу и сваку
добро промешати. Кад се смесе прохладе,
у сваку додати по половину умећене слатке

у смесу од путера, јаја и
шећера. Умешати бадеме
и чврсто умућени снег од
беланаца. Пресу за колаче
добро загрејати и науљити.
Кашиком стављати тесто
и пећи. Галете служити са
чоколадним преливом и
умућеном слатком павлаком
или их посути шећером у
праху.

павлаке и по 1 растопљен желатин. Лагано
мешати да се све лепо изједначи. Ставити у
замрзивач
да се смесе мало стегну. На тацну стављати
белу смесу у облику полуваљка (вадити
кашиком за сладолед). Преко распоредити
тамну смесу, украсити са мало беле смесе и
чоколадним мрвицама. Вратити у замрзивач да
се добро стегне.

Тесто:
-250 г брашна
- 120 г путера
- 1 јаје
- 1 жуманце
- мало соли
- мало прашка за пециво
Фил:
- 400 г блитве
- 175 г фета сира
-75 г траписта
- 15 г пармезана
- 40 г киселе павлаке
- 1 беланце
- 1 јаје
- зачини по жељи

ПРИПРЕМА:
Помешати
омекашали путер и брашно са прашком за
пециво и мало соли.
Додати јаје и жуманце и замесити тесто.
Обликовати у лопту, замотати је у прозирну
фолију и ставити у фрижидер на пола сата.
Блитву исецкати и динстати на мало уља.

тесто убацити очишћене рибизле (ако треба,
мало утиснути у тесто), па без фолије наставити
печење. Око 5 минута пред крај печења,
поново извадити тесто и прекрити остатком
гауда сира у истићима, вратити у рерну док се
сир само мало не растопи (не сме потпуно).
Извадити из рерне, охладити и украсити
рибизлама у гроздовима.

КИШ СА
Б Л И Т В ОМ

Додати зачине по жељи. Измешати јаја, сиреве,
павлаку и у то умешати блитву. Извадити тесто
из фрижидера и растањити према калупу за
киш.
Избоцкати виљушком и пеци 10-ак
минута на 190°Ц. Извадити из рерне, ставити
фил и пећи још отприлике пола сата на истој
температури.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
13. 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

»Virág Gábor és Dr. Várady Tibor a nagybecskereki Petőfiben

A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME NAGYTERMÉBEN

Anyák-napi ünnepi
műsort rendeztek
M

»A szerző

Bemutatták a Népellenes
mosoly című kötetet
A

múlt szerdán a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület nagytermében bemutatták Dr. Várady Tibor Népellenes mosoly című kötetét. A bemutatott könyv az újvidéki Forum Kiadó gondozásában jelent meg. A szerző mellett az
est vendége volt Virág Gábor a
kiadó igazgatója is.
Várady Tibornak ez a negyedik kötete, mely a család több
mint százhúsz éves ügyvédi irodájának csodával határos módon megőrzött periratai alapján írt.
A Petőfiben bemutatott kötetről a szerző elmondta, hogy
az irattárban levő periratok és
jogi szövegek az idő múlásá-

val szépirodalmi szövegeké
válnak.
A könyvben megírt ügyek
a második világháború alatti
és az utáni évekből származnak. A perek tükrében ezen viharos történelmi korszakban a
bánáti emberek mindennapjait is megismerheti az olvasó,
valamint betekintést nyerhet
a mára már feledésbe merülő háromnyelvűségre is, amely
Nagybecskerekre és a Bánátra
egyaránt igen jellemző volt abban a korban.
A kötet címadó pere a nagybecskereki evangélikus lelkész
Csepcsányi István esete volt.
Csepcsányi ugyanis a Dušan car
utcában lévő evangelikus paplak ablakából nézte az orosz ka-

tonák bevonulását 1944-ben, és
az egyik szomszédja azza vádolta, hogy közben cinikusan mosolygot. Ezért a népellenes mosolyért egy évre ítélték el Csepcsányi Istvánt.
A Kötet többek között foglalkozik a csókai Lederer családhoz fűzödő perekkel is, me-

„

A kötet címadó pere
a nagybecskereki
evangélikus lelkész
Csepcsányi István
esete volt.

lyek egy család igen hányatott
sorsát is felefedi, valamint ráismerhetünk, hogy a történelem
milyen durván tud egy család
életébe beavatkozni.
A családi írattár anyaga
alapján az eddigiekig már három kötet jelent meg. Az első
a Zoknik a csilláron, életek hajszálon címmel jelent meg, másodikként a Libatoll és torténelem című került az olvasó elé,
majd harmadikként Ez történt
Écskán című dokumentumpróza-kötet adták ki.
A tervek szerint a következő könyv a nyár folyamán fogja
elhagyni a nyomdát,amely Kiss
Ernő aradi vértanú dédunokájának, Farkas Geizának a pereivel foglalkozik.

LÁTOGATOBAN LUKÁCSFALVÁN ZÖLDBARÁT KEZDEMÉNYEZÉS A TELEPÜLÉS ISKOLÁJÁBAN

A település legfiatalabbjai tujafákat ültettek
A
muzslyai Barna Mára, a Kövirózsa 023
Környezetvédelmi Egyesület elnökaszonyának az kezdeményezésére Lukácsfalván a falu legfiatalabbjai az óvodások és
alsós diákok tizenkét tujafát ültettek el a
nagybecskereki Szonja Marinković Általános Iskola kihelyezett épületének a környékén. Ezt a nem mindennapi eseményt
az iskola igazgatónőjének Jenovay Jelenának a támogatásával, valamint a belgrádi
ASC Garden Holtikultura védökségével sikerült megvalósítani. A tujaültetési akció
Kovács-Takarics Mónika óvonő, Snežana
Radivojev, Kocsis Eszter osztálytanitónők
és Findity Erika tanárnő, valamint Nécso
Valika segédmunkás felugyelete alatt valósult meg.

PRECZ ISTVÁN

»Az akció résztvevői

ájus második vasárnapján a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében került sor a hagyományos anyák-napi ünnepi
műsorra, amelyet a művelődési egyesület és a Szervó Mihály Általános Iskola
közösen szervezett. A szép
számban megjelent közönséget Bacsó Letícia és Juhász
Inez, negyedik osztályos tanulók köszöntötték, akik kiemelték, hogy szavakkal alig
lehet kifejezni azt a tengernyi szeretetet és féltő gondoskodást, amivel egy édesanya körülveszi gyermekét.
- Az egyik legszebb magyar
szó, amely ajkunkra símul
egy életen át az anya, édesanya, mama. Az anyák nap-

ja, de az év minden napja,
a nap minden órája, az óra
minden perce és a perc minden másodperce tökéletes
alkalom arra, hogy kifejezzük a tiszteletünket és hálánkat szeretett édesanyánk
felé. Hogy megköszönjük
nekik a sok törődést, szeretetet, áldozatot, gondviselést és ölelést – tették hozzá. Az ünnepi műsorban felléptek Csordás Ádám, Bodó
Zalán és Pakai Andrej szavalók, a helybeli iskola Cinege
és Méhecskék énekcsoportja, a Liptai Hanna és Süveg
Zita alkotta énekkettős, valamint a művelődési egyesület Harmatcsöpp néptáncscsoportja és Maca-Tina citerakettőse. BORBÉLY TIVADAR

»Részlet az ünnepi műsorból
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Élménybeszámoló a
Kárpát-medencei Ifi
Háló találkozóról
H
áló-találkozón nagyon
jól éreztem magam.
Már második alkalommal
jöttem el Csíksomlyóra, úgy
3 évvel ezelőtt voltam itt először. Felemelő élmény volt
ismét, újra találkozni a rég
nem látott hálós barátokkal, ismerősökkel, de új emberekkel is megismerkedtem. Ugyan hosszú utat tettünk meg, kb. 600 km-t, de
ezért a három napért megérte. Nagyon megörültem a
főszervező személyes meghívásának, olyannyira, hogy
háromszor is kitöltöttem a
jelentkezési ívet. Ennyire meg voltam indulva Er-

közösségben. Érdekesnek,
viccesnek is mondható játékokkal próbáltuk sikeressé tenni a csapatösszhangot,
illetve rájönni, hogy mi lehet egy adott pillanatban a
szerepünk egy közösségben,
csapatban is akár. Közben a
szervezők egy ötletes játékot
találtak ki, ahol adott feladatokat kellett megoldani,
a végső cél pedig Csíksomlyó
megmentése volt. A szombat esti vacsora után lehetett
bulizni, beszélgetni, társasjátékozni. Vasárnap reggeli
után a kiscsoportos beszélgetést zártuk le, illetve elmondtuk, ki milyen élmé-

délybe, Székelyföldre. A találkozó az újrakapcsolódás
tematikára épült, erről hallhatunk előadást Takó István plébánostól, majd ezt
beszéltük át a kiscsoportos
beszélgetéseken. A délutáni
műhelymunkán, ahol részt
vettem, a közösségben való szerepünk/helyünk volt
a téma, amit Szabó Lóránt
és Enikő vezettek. Itt megvitattuk, mi lehet a szerepünk/feladatunk egy adott

nyekkel gazdagodott a találkozón, és hogy milyen
jól éreztük magunkat. Ezt
követően egy táncos flashmob volt Pintér Béla zenéjére, majd a kegytemplomba mentünk szentmisére. A
zenei szolgálatért a nagyváradi hálós barátaink, az Agnus ifjúsági zenekar volt felelős. A szentmise után ebédeltünk, majd elbúcsúztunk
egymástól a következő találkozásig.
PATAKI BENJAMIN

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA-NAGYKIKINDAI IDŐSEK OTTHONA

Megáldották a nagykikindai Misericordia
egyházmegyei idősek otthonának új szárnyát
2
022. április 23-án Dr. Német
László SVD nagybecskereki püspök megáldotta és megszentelte a Misericordia idősek
otthonának az új szárnyát. A
mintegy 2700 négyzetméteres összterületű Misericordia
idősek otthonát Nagykikindán
a nagybecskereki Egyházmegye alapította 2011-ben. Az új
szárny építése két és fél évig
tartott és mintegy egymillió
euróba került, amit a külföldi
támogatók támogattak: Magyarország Kormánya, Renova-

»Az épület új szárnya

bis, Aid to the Church in Need,
az amerikai valamint az olasz
püspöki konferencia és a pápa
segélyszervezete. Az épületkomplexum harmadik épületének a felszentelése és megáldása után újabb 23 személy
fogadhat be az idősek otthona,
s így a férőhelyek száma 70-re
növekedett. Az idősek családi
körülmények között tölthetik
idejüket, a társalgás, barátkozás mellett fizioterápiás és orvosi ellátás is biztosított számukra.
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
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: 061/2583124.
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
Број

1378

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
064/4406-530.
Продајем стан 70 м² са
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.
065/3131-000.
На продају плац у Јабланци
на улазу у село, има 1350м2,
струја , вода на десет метара. Тел.
064/4256-130.
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. 063/7342-609.
Продајем кућу у Боки са
окућницом од 4 ари и њивом
1. класе од 5 а. Тел. 831-117 и
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.

061/2941-161.
Продајем плац на Гудуричком
путу код улаза у Јат, уз сам асфалт,
површине 850 м². Тел. 064/8582495.
Продајем плац на брегу Козлук,
површине 650 м ².Тел. 065/8322120.
Продајем спратну кућу на

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

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

Тргу Андрије Лукића са свом
инфраструктуром и 2 централна
грејања. Тел. 064/6859-415 или
064/2805-881.
Продајем плац (грађевинска
зона) 13,43 а, улаз у Павлиш. Тел.
062/329-812.
Продајем два плаца, у Малом
Жаму, у центру села. Повољно.
Хитно.Тел. 069/843587

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Апартмани

за

издавање

у

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.
Издајем
магацински
производни прословни објекат
укупно 400 м², могућност закупа
мање површине, објекат у Вршцу,
Дејана Бранкова. Тел. 065/8302090.
Издајем кућу комплетно са

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.

ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
новим стварима, кућа је новије
градње са нус просторијама на
дужи период. Тел. 0638829782.
Издајем гарсоњеру комплетно
намештену на Војничком тргу. Тел.
063/8829782

РАЗНО
Продајем
домаћу
ракију
лозовачу од грожђа „Хамбурга“.
Тел. 064/1818-917.
На продају ловачки карабин
Ремингтон магнум, карабин 7 мм.
Тел. 064/3855-729.
Дајем
часове
енглеског
основцима, вршим услугу уноса
текста,
коректуре,
лектуре,
прелома, дизајна, штампа свих
врста, професионално. Повољно.
Тел. 069/626-699 и 013/835-129.
Припрема
математике
за
пријемни на факултет. Тел.
013/2839-461.
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 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.
064/6620-457.
Продајем нов некоришћен
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер
искључиво лицима са дозволом,
врло повољно. Тел. 064/4222-700.
Продајем шиваћу машину
PFAFF 230 ендларица, исправна,
кабинет (8000дин) електромотор
за круњач исправан (6000 дин).
Тел. 062/310-915.
Продајем ракију лозовачу и два
бурета од по 100 л. Тел. 060/3805110.
Грађевински послови (зидаље,
бетонажа, малтерисање, кровне
конструкције, фасада стиропор.
Повољно и квалитетно. Тел.
061/2656-204.
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.
064/1979-069.
Вибро плоча за продају, три
комада од 120 кг, 220 кг и 1750 кг.
у одличном стању.Тел. 064/1979069.
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.
013/2839-461.
Продајем
трпезартијски
сто(интарзија), шест столица
(ново), стилске фотеље нове, сет
за ручавање за дванаест особа.
Цена по договору.Тел. 064/1335373.
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 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 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.
На продају плински бојлер
проточни и плинске пећи више
комада,
све
исправно.Тел.
064/3892-738.
Вршим поправку 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.
Продајем
ауто
Пежо307,
мали потрошач, годиште 2001.,
бензинац, у јако добром стању.
Тел. 060/4524-929.
Продајем Горење кухињски
проточни бојлер од 6 литара,
лавабо и вц шољу. Тел. 063/7166960.
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.

064/2522-855.
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. 013/836-760
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.
064/8582-495.
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. 013/805142 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: 064/4256130.
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.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ ЗА ЉУБИТЕЉЕ РАСКОШНИХ ГОТИЧКИХ ПРИЧА СА СНАЖНИМ, УПЕЧАТЉИВИМ ЛИКОВИМА

ОБИЉЕ
НЕИЗВЕСНОСТИ
У РАСКОШНОЈ
АТМОСФЕРИ
ПЕДЕСЕТИХ
Када добије необично писмо од своје
рођаке која је моли да је спасе тајанствене
опасности, Ноеми је јасно да нешто није у
реду. Због тога сместа одлази у забачену
сеоску вилу у Мексику, не знајући шта је тамо
чека.
Ноеми није класична хероина. Она је
гламурозна припадница високог друштва,
а њене отмене хаљине и савршени црвени
кармин примеренији су коктел-забавама него
изигравању детектива-аматера. Али она је
интелигентна и непоколебљива и ничега се
не плаши: ни мужа своје рођаке, опасног и
заводљивог Енглеза, ни његовог оца, старе
главе породице, наизглед очараног својом
гошћом, а ни саме виле, која јој у снове
убацује визије крви и зле коби.
У судару снова и стварности, лудила и
здравог разума, давно закопана прошлост
поново ће изронити на површину, а Ноеми
ускоро схвата да можда никада неће моћи да
напусти ову загонетну кућу.

Књига је преведена на више од 25 језика,
победник је Гудридсовог избора за најбољу
књигу 2020. године.

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 „Мексичка готика“,
које ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com. У прошлом броју поклањали смо књигу
„Незнанка са Сене“, освојиле су је Викторија
Остојин и Ивана Секулић. 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 535, 13. ЈУН 2003.

ИСХРАНА ВОЋЊАКА И
ВИНОВЕ ЛОЗЕ
Исхрана преко листа воћака и винове лозе примењује се
када лисне анализе у току вегетације указују на недостатак неког
елемента.
Усвајање минералних материја преко листа у великој
мери зависи од температуре
ваздуха, а најбоље је око 20 º
Ц. Испод 15 и изнад 25 степени
усвајање ових материја се
значајно смањује. Због тога
треба воћке прихрањивати у
вечерњим и раним јутарњим
часовима, каже Снежана
Кремић, самостални референт
за воћарство и виноградарство
ДППУ „Агрозавод“ .
Поред
температуре
треба обратити пажњу и
на
релативну
влажност
ваздуха .Уколико је влажност
повишена, температура нижа
а струјање ваздуха споро,
лист остаје дуже влажан, што
повољно утиче на усвајање
минералних материја. Треба
обратити пажњу и на падавине,
јер треба да прође најмање
2 до 3 дана после последњег
прскања, понекад и дуже.
Јутарња роса је повољна,
сув ветар смањује дејство
фолијарне исхране јер лист
минералне материје може да усваја само из раствора. Механизам
усвајања је следећи: већ након 2 сата лист усвоји 40 % ђубрива, а
после 24 часа 85 %.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27.
БРОЈ 535, 13. ЈУН 2003.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
УСПЕШНО СПРОВОДИ ПРОЈЕКАТ ЗА
ОСМИШЉЕНО СЛОБОДНО ВРЕМЕ
ДЕЦЕ „ОСМИ ДАН“
Пре три месеца Центар за социјални рад у Вршцу отпочео је
реализацију пројекта „Осми дан“ који финансира Покрајински
секретаријат за образовање и културу у циљу добре организације
слободног времена и развијања осећања и смисла за лепо међу
децом.
Пројекат је спроведен у оквиру креативних Радионица у
градским ОШ „Јован Стерија Поповић“, „Младост“ и „Вук Караџић“.
Овакав вид рада су основцима орјентисан је на превенцију
наркоманије и свих лоших облика понашања деце, кориговање

хиперактивности, потискивање пасивности, развијање другарства
и правилан однос према школи.
Деца из поменутих школа су била укључена у различите
креативне активности: правили су лале за 8. март, честитке за Ускрс
крајем маја и почетком јуна одржан је баскет турнир са 60 учесника
за који су малишани урадили плакат и дипломе.
Укључено је кроз све Радионице, могу да их посећују и родитељи,
око 140 ђака.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (37)

СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ КОЈЕ СЕ ГАЈЕ У
ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ
ОД ДР. ЕУГЕНА КЛИРА
Превео Александар Бобик
На главној скупштини 1936.
године Виноградарска секција
променила је име у „Вршачко
удружење виноградара“ а 22.
јануара 1939. год. у Јужнобанатско
удружење произвођача вина.
Садашње
руководство
је
следеће: предстојник Др. Густав
Керпел, заменик Јозеф Ледерер,
секретари: 1. Франц Милекер, 2.
Франц Кесл; благајници 1. Фриц
Кемпф, 2. Феликс Ренц: архивар
Стефан
Лајдл,
предстојник
баште Антон Ледерер; чланови
извршног одбора: Франц Бергер,
Јохан Бер, Едуард Гринвалд,
Феликс Гринвалд, Јозеф Герингер,
Јохан Хел, Вилхелм Кемпф, Франц
Корнауер (умро 21. јуна 1939.г.),
Стефан Лауер, Герхард Лауер,
Карл Најман, Јохан Сајц, Франц
Сајц, Франц Семајер, Јозеф
Шенборн, Јозеф Тор, Јозеф Тури,
Мартин Шенборн, Франц Освалд,
Јозеф Кун (Бела Црква), Штефан
Јегер и Јозеф Штегер (обојица
из Гудурице); воћарска секција руководилац Алфред Берначки,
заменик Карл Вамзер, ревизори:
професор Јозеф Михајловић,
Јозеф Дешан и Карло Ружичка.
Јужнобанатско
удружење
произвођача вина има данас
1.083 члана, филијалу у Гудурици и
једну филијалу у оснивању у Белој
Цркви. Удружење издаје новине
под насловом „Јужнобанатске
винарске новине“ (Sudbanater
Weinzeitung), чији тираж износи
1.150 примерака, а чији је
уредник Др. Густав Керпел.
Удружење је већ 53 године
власник једног, од стране
општине додељеног, 3 јутра
великог огледног винограда,
у коме се углавном гаји лоза
муската и ризлинга, а који је

1939. год. власнички и грунтовно
уступљен од стране општине.
Полузванични
„Шематизам
земљопоседника
Угарске“,
сачињен по налогу министарства
пољопривреде, редигован од
стране Јулиуса Рубинека од
Житвабешенија (Zsitvabessenyo),
директора Угарског земаљског
пољопривредног
удружења,
Будимпешта 1911. г. наводи на
723 страни, за жупанију Тамиш,
следеће:
„Целокупно
привредно
подручје износи 1.005.007 кат.
јутара, од чега су њиве 747.751,
баште 28.117, ливаде 97.870,
виногради 15.066, пашњаци
35.101, шуме 65.382, трстици 666
и неплодно земљиште 17.144 кат.
јутра“

„У погледу производње вина,
жупанија припада вршачкобелоцркванском
виногорју.
Овде
произведена вина су
вина за купажирање и служе за
побољшање аустријских киселих
вина, те се овдашња вина купују
јер су блага вина, за ту сврху
веома погодна. У овом крају
се производе и црна вина, а у

јужнијим положајима, чак и црни
суварак. Такође се производи и
вермут“.
Ово је уопштен и врло мањкав
опис. У Милекеровој Историји
нашег града, у поглављу 16.
налазимо следеће занимљиве
податке:
„Овде се (1882) производило
75% белог и 25% црног вина. Од
белих винских сорти присутне су
само динка, мађарка, а у најновије
време ризлинг, од стоних сорти
дренак, мускат и смедеревка, а
од црних винских сорти спомињу
се само кадарка и зачинак
(Nebelblaue). У исто време овде
се налазио 41 винарски трговац
и 27 агената.
Године 1884. било је овде
10.014 хат. јутра 551 кв. хвати
винограда, са
производњом
од око 500.000 хектолитара.
Према томе, Вршац је био
највећи произвођач вина у
свету. У срезу налазила су се
следећа виноградарска места, у
у загради произведена количина:
Гудурица 1.271 (3.000), Куштиљ
2.171 (27.137), Варадија 1.259
(9.200), Јабука 889 (4.445), Велико
Средиште 864 (10.960), Марковац
730 (7.300), Месић 720 (5.600),
Велики Жам 600 (8.000), Сочица
491 (2.455), Павлиш 466 (4.800),
Ритишево 482 (3.056), Мало
Средиште 168 (4.920), Влајковац
168б(3.056), Мало Средиште
168б(4.920), Влајковац 168 (3.015),
Коподија 115 кат. јутара (3.320
хл.) Свеукупно 20.569 кат. јутара
са производњом од 607.208бхл.
Што се тиче броја кат. јутара а и
производње самог града Вршца,
рачуница је можда тачна, али
за остала места производња је
премала. Негде постоји грешка.
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ХАИНЕ И
ПОПЕЧИТЕЉИ
У ВРШАЧКОМ
ДОМУ
ОМЛАДИНЕ
Дом омладине Вршца, у
суботу 21. маја, са почетком
од 22 часа, организује наступ
вршачког кавер бенда Хаине.
У суботу 28. маја, са почетком
од 22 часа, наступиће бенд из
Крагујевца Попечитељи.
Улаз на оба концерта је
бесплатан.
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СТРЕЉАШТВО
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ, Б И Ц ПРОГРАМ, 10 МЕТАРА

ЈОВАНА СТОЈАДИНОВ ОДБРАНИЛА ТИТУЛУ

Протеклог викенда у Суботици
су одржана надметања серијском
ваздушном пушком у сениорској и
јуниорској категорији.
Две такмичарке су одбраниле
шампионске титуле освојене 2021.
године у Гучи. Уљманка Јована
Стојадинов је другу годину за редом
освојила злато у конкуренцији
сениорки. Другу узастопну титулу
у категорији јуниорки изборила је
Ива Ракоњац (Панчево 1813), која
је у Суботици освојила и сениорско
сребро, са два круга заостатка за
Јованом Стојадинов.
Пионирска екипа Уљме у саставу:
Миона Матовић, Миљана Бућкош

и Јелена Јовановић, освојила је
прво место у дисциплини ваздушни
пиштољ.
Екипа пионира у саставу: Петар
Панић, Никола Ивков и Јован
Рудњанин, освојила 2. место, такође у
дисциплини ваздушни пиштољ.
Сениорке у саставу: (Јована
Стојадинов, Јелена Јованчов и Јелена
Крекешић, освојиле су 2. место у
дисциплини серијска ваздушна пушка.
Имале су 1076 круга, што је за 6 круга
мање од шампионки из “Спартака”
из Суботице. Јована Стојадинов се
окитила титулом првака Србије са 374
круга.

РВАЊЕ
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ВЕТЕРАНЕ

АНТАЛ И БУНЧИЋ
ИЗБОРИЛИ ПЛАСМАН
НА СВЕТСКИ
ШАМПИОНАТ

На Првенству Србије за ветеране у рвању
грчко-римским стилом двојица такмичара
Локомотиве, Михајло Антал и Душко Бунчић
освојили су златне медаље и стекли право
учешћа на Светском Првенству за ветеране
које ће се одржати ове године у Бугарској,
у Софији, од 4. до 9. септембра. Такмичење
је организовао РК Соко из Сомбора уз
подршку Рвачког Савеза Србије. Михајло
Антал је победио у категорији до 82 кг , а

Душко Бунчић у категорији до 88 кг.
Михајло Антал је већ освајач медаља
са светских првенстава у слободном стилу
и субмишн врестлингу. Ове године ће
кренути у поход на титулу у грчко-римском
и слободном стилу, док ће се Душко Бунчић
Душко опробати у грчко-римском стилу.
Ове године се у Београду одржава Светско
Првенство за сениоре и то ће бити прилика
да видимо најбоље светске рваче на делу. У

клубу је у плану комплетна обнова кадетскојуниорске екипе, а тренинзи се одржавају у
Школском центру „Никола Тесла“.
Следеће такмичење које очекује младе

рваче Локомотиве је Првенство Србије
за млађе пионире до 13 година, које ће се
одржати у Крагујевцу 29. маја.

АЛЕКСАНДАР ИБИШЕВИЋ, ЕВРОПСКИ ВИЦЕШАМПИОН У ВУ-ШУ САНДИ

БУДУЋИ ВАСПИТАЧ, МАЈСТОР У РИНГУ

Белоцркванин Александар Ибишевић
недавно се са Европског првенства у
Бугарској вратио са сребрном медаљом
у Ву Шу санди. До скоро је, као дете без
родитељског старања, био смештен у Дому
за децу и омладину „Вера Радивојевић“
у Беој Цркви, а у наредним месецима
припремаће се за учешће на шампионату
света.
По завршетку основне и срење школе
Александру се указала прилика да као
припадник
ромске
националности
настави школовање у Вршцу, у Високој
школи струковних студија за васпитаче
„Михаило Палов“, где приводи крају
прву годину студија за васпитача деце
предшколског узраста. Почетак његове
спортске приче није био на татамију већ
на кошаркашком терену где је почео да
тренира са својим вршњацима из Дома.
Међутим, био је радознао колико може
на фудбалском терену, као играч, окушао
се и као фудбалски судија арбитрирајући

мечеве Јужнобанатске Б лиге. Упоредо,
Александар је почео да тренира аикидо у
Клубу борилачких вештина „Алфа“. Изборио
се за шести кју, али се на инсистирање
тренера Марка Бојата упознао са
елементима Ву Шу санда (кинески кик –

бокс). Испоставило се да је да је то био
прави потез јер је већ на дебитанстском
такмичењу у Београду освојио прво место.
Кумане и Бечеј били су домаћни турнира
на којима су уследили нови Ибишевићеви
успеси, уједно и препорука селектору

сениорске репрезентације Србије у ву-шу
санди, Милошу Лазаревићу, да га позове
на припреме за Европски шампионат у
Бугарској.
У Вршцу сам тренирао под
надзором тренера Милана Филиповића
и успео да се пласирам у финале на
шампионату Европе у Бургасу. За мене
је то било велико искуство, учествовао
сам у финалном програму од шест борби.
Противник ми је био искусни борац из
Турске, Догукан Сермикли, двоструки
светски шампион. Морао сам да се
задовољим сребрном медаљом, али сам
веома задовољан јер сам пласманом у
финале обезбедио учешће на наредном
светском шампионату. Ускоро очекујемо
и да светска федерација саопшти место и
датум одржавања првенства, а дотле ћу се
трудити да такмичење дочекам максимално
спреман, нагласио је млади Ибишевић.
Б.Ј.
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 27. КОЛО

НА СТАДИОНУ ПОД КУЛОМ ИСПИСАНА НАЈЛЕПША СТРАНИЦА ИСТОРИЈЕ ВРШАЧКОГ ФУДБАЛА

ШАМПИОНСКА КАНОНАДА

ОФК ВРШАЦ – ЈЕДИНСТВО (С. ПАЗОВА)
7:0 (1:0)
Градски стадион у Вршцу, судија;
Небојша Зељковић (Црвенка), стрелци:
Главинић у 21, М. Илић у 60, Јовковић у
70, Вујић у 75, Ф. Илић у 81, Даничић у
89. и Радисављевић у 90. минуту, жути
картони: Османагић (ОФК Вршац),
Матовић, Куриџа (Јединство).
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Османагић,
Вранић (од 60. Радисављевић),
Јовковић, (од 80. Бељин) В. Благојевић,
Главинић (од 70. Даничић), Ф. Илић,
Николић, Вујић, Пајевић, М. Илић (од
60. Новаковић).
ЈЕДИНСТВО: Стаилковић, Матовић,
Тмушић,
Миливојевић,
Маодуш,
Стевановић, Живановић (од 85.
Хајдуковић), Пилиповић (од 70.
Маринковић), Пађен, Тривић, Куриџа
(од 70. Обрадовић).
Вршчани су против Пазовчана
остварили најубедљивију победу у
сезони и уз ватромет голова на стадиону
под кулом прославили шампионску
титулу. Изабраници тренера Ненада
Мијаиловића на тај начин остварили
су највећи успех у историји вршачког
фудбала, пласман у Прву лигу Србије.
Серију голова отворио је млади
Главинић када је спретно реаговао на
асистенцију Вранића. Јединство је до
изједначења могло 25. минуту када је
Живановић избио сам пред Марковића,
али је голман Вршчана чудесном парадом
сачувао свој гол. У 30. минуту Пазовчани
су затресли мрежу ОФК Вршца, али је
лопта из корнера на свом путу до стрелца
Пађена изашла у гол аут, што је помоћни
судија Даниловић одмах сигнализирао.
У првих 15 минута другог полувремена
учинило се да је темпо игре знатно пао,
Маодуш је имао прилику да постигне
погодак за госте, али је његов шут
зауставила статива. Тада је уследио
вршачки нападачки ураган. После акције

Филипа Илића, његов презимењак Милан
демонстрирао је филигранску технику,
савршен пријем и прецизан ударац,
подигли су вршачку публику на ноге,
2:0. Десет минута касније Филип Илић је
после продора по левој страни упослио
Јовковића а његов прецизан ударац
био је неодбрањив, 3:0. У 75. минуту
искусни Новаковић који је на овом мечу
играо на позицији десног бека, после
доброг продора савршено је асистирао
Вујићу који је ефектно затресао мрежу,
4:0. У 80. минуту у игру је ушао искусни
дефанзивац Бељин и његов први контакт
са лоптом био је савршени пас за Филипа
Илића који је вихорни спринт завршио
лепим голом, 5:0. У последња два минута
меча Вршчани су још два пута тресли
мрежу гостију, најпре је Даничић после
соло акције погодио за 6:0, а коначних
7:0 поставио Радисављевић. Вршчани су
одиграли шампионски плес и овацијама
испраћени од својих симпатизера.
Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ У ПОЛУФИНАЛУ
КУПА ВОЈВОДИНЕ

СЛОБОДА (Н. КОЗАРЦИ) – ОФК ВРШАЦ
0:2 (0:1)
Фудбалери ОФК Вршца рутински су
головима Вујића и Милана Илића савладали
војвођанског лигаша из Нових Козараца и
пласирали се у полуфинале Купа Војводине.
Изабраници тренера Ненада Мијаиловића
до освајања трофеја имају још две препреке,
прва је РФК Нови Сад, који на полуфинални
окршај на стадион под вршачком кулом стиже
25. маја, а уколико ОФК Вршац елиминише
Новосађане у финалу би га чекао бољи
из другог полуфинала, Хајдук (Дивош) –
Јединство (Руменка). Уколико би Вршчани
славили и у финалу пласирали би се у главни
жреб Купа Србије за наредну сезону.

АЛЕКСАНДАР ЛАЗЕВСКИ, ПРЕДСЕДНИК И КАПИТЕН ОФК ВРШЦА, ШАМПИОНА СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ПОСВЕЋЕНОСТ, ИСТРАЈНОСТ И ВЕРА
У УСПЕХ - РЕЦЕПТ ЗА ТИТУЛУ

Најбољи
и
најискуснији
играч ОФК Вршца, Александар
Лазевски, био је један од
главних адута тренера Ненада
Мијаиловића
на
путу
до
историјског
успеха.
Његов
допринос на терену, ауторитет
код саиграча, ривала, судија,
капитенско понашање на терену
и ван њега били су одлучујућа
превага Вршчана ове сезоне.
После јесењег дела бодовна
предност ОФК Вршца над првим
пратиоцем била је минимална,
али је екипа три кола пре краја
првенства, убедљиво дошла до
титуле. Да ли сте веровали у овакав
расплет?
Бодовна предност уопште
није показатељ борбе која се
водила овог пролећа. Наши главни
конкуренти имали су нешто лошији
старт, ми смо наше утакмице
искористили на најбољи могући начин
да се одлепимо од њих. Мислим да је
важнија била психолошка предност
јер квалитет наше игре није падао и то
је обесхрабрило наше ривале више од
бодовне предности.
Освајао си титуле првака
државе са Партизаном, можеш ли
направити паралелу са успехом

вршачког фудбала, шта је то што
екипе које освајају прво место, без
обзира на ниво такмичења, издваја
у односу на конкуренте и прави
одлучујућу предност?
Мислим да је кључ успеха
посвећеност, константност, истрајност
у ономе што радиш и наравно вера у
све то.
Титула првака Српске лиге
Војводине није дошла случајно
имајући у виду да клуб претходних

пет година напредује корак по корак
ка врху. Где су по теби границе?
Простора за напредак увек
има, у било којем клубу на свету а
камоли код нас где смо ми кренули
малтене од нуле да правимо овај
клуб и да га градимо на здравим
темељима, спортској причи, уз помоћ
града, локалпатриота, заљубљеника у
фудбал. Верујем да овај клуб може још
више да расте и да се развија у један
прави прволигашки, а што да не и
суперлигашки клуб. Овај град и људи
у њему то заслужују.
Ова година за клуб могла би бити
посебна не само због тога што је
по први пут у историји освојена
титула првака Српске лиге већ и
због могућности да се по први пут
у историји освоји дупла круна.
ОФК Вршац је на путу ка самој
завршници Купа Војводине, каква
су очекивања?
Сада када смо математички
завршили првенствену трку, све карте
бацамо на куп и имамо максималне
амбиције у том такмичењу. Желимо да
га освојимо, да ову такмичарску годину
крунишемо на најлепши могући
начин освајањем дупле круне која би
заиста златним словима уписала ову
генерацију играча и људи који раде у
њему у историју.
Б. Ј.

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

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

18
14
13
13
12
12
12
11
10
11
11
10
9
9
7
7

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

7:0
5:3
8:2
1:0
2:0
5:1
2:1
1:2
4
7
8
9
8
10
12
10
9
11
12
14
15
15
17
18

59
48
45
44
43
41
39
39
38
38
37
33
30
30
24
23

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 27. КОЛО
Јединство (БК) - Борац		
Козара - Слога			
Ц.звезда (РС) - Ц.звезда (ВС) 		
Полет - БАК			
Пролетер - Јединство (В) 		
Војводина - Омладинац ФАМ		
Младост - Слобода			
Нафтагас - Бегеј			
1.Нафтагас
27
2.Јединство (БК)
27
3.Омладинац ФАМ 27
4.Борац 		
27
5.Црвена звезда (РС) 27
6.Слобода
27
7.Војводина 1928 27
8.Козара 		
27
9.Јединство (В)
27
10.Пролетер
27
11.Полет 		
27
12.Младост
27
13.Бегеј 		
27
14.Црвена звезда (ВС) 27
15.БАК 		
27
16.Слога		
27

20
16
13
13
12
11
12
10
11
11
9
10
8
7
4
3

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

3:1
4:1
4:0
5:1
2:1
1:2
2:1
1:0
4
7
8
8
9
9
12
9
11
12
9
11
8
16
19
18

63
52
45
45
42
40
39
38
38
37
36
36
35
25
16
15

ПФЛ ПАНЧЕВО 26. КОЛО
Партизан (Г) - Долово		
Долина - Будућност (А)		
Црвена звезда - Раднички (К) 		
Вултурул - Стари Тамиш		
Партизан (У) - Хајдучица		
Јединство Стевић - Потпорањ 		
Спартак 1911 - Југославија		
1.Раднички (К)
2.Јединство Стевић
3.Потпорањ
4.Партизан (Г)
5.Долина 		
6.Хајдучица
7.Будућност (А)
8.Долово (-1)
9.Црвена звезда
10.Партизан (У)
11.Вултурул
12.Слога (БНС)
13.Стари Тамиш
14.Спартак 1911
15.Југославија

24
24
25
24
24
25
24
24
24
24
24
24
24
25
25

16
13
12
13
12
12
12
11
9
10
9
8
6
6
5

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

4:0
1:2
1:1
6:1
0:3
2:0
1:3
5
8
7
9
7
8
8
9
9
13
12
11
15
17
16

51
42
42
41
41
41
40
36
33
31
30
29
21
20
19
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