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Поводом 77. годишњице 
ослобођења логора Маутхаузен - 
Гусен и његових подлогора Влада 
републике Србије, Министарство 
за рад, социјална и борачка питања 
организовала је учешће на свечаној 
цермонији у Горњој Аустрији, у 
близини Линца.

Делегацију је предводио 
државни секретар Миодраг 
Капор а чинили су је Амбасадор 
у републици Аустрији, генерални 

конзул из Салцбурга, представници 
Министарства одбране, кадети Војне 
академије, кадети криминалистичко 
- полицијског универзитета, СУБНОР 
Србије, Удружење потомака логораша 
Маутхаузен и представници удружења 
СУБОС и чланови удружења Срба „Вук 
Караџић“ из Штајера, који су уједно 
били и домаћин делегацији Србије.

Заједничкој, међународној 
комеморативној свечаности, 
присуствовало је више хиљада 

учесника, антифашиста из целог 
света. Церемонија је трајала целих 
четири часа.

Централни догађај обављен 
је код Саркофага на Апел плацу. 
Венац Републике Србије, положио 
је Државни Секретар Миодраг 
Капор, док је венац СУБНОР Србије 
положио Драгољуб Ђорђевић, члан 
председништва.

Уз пригодну церемонију и 
постројавање кадета под заставом 
Републике Србије, одата је пошта и 
положени су венци на спомен плочу 
српским жртвама на стратишту 
уместу  Гусен, на Југословенски 
меморијал и Српску спомен плочу у 
логору Маутхаузен.

Уз достојну церемонију, 16. маја 
положени су венци на споменик 
српским војницма на Српском 
војничком гробљу у месту Ашах 
на Дунаву. У двориштву дворца 
Хартхајм, центру за еутаназију 
генетски неподобних у Општини 
Алковен, положен је венац на спомен 
плочу страдалим Југословенима. 
Венац је положен и на спомен плочу 
југословенским жртвама и у месту 
Ебенсе, недалеко од Салцбурга.

- Места на којима смо 
боравили обилују лепотама природе 
и страхотама људских злодела 
нечовечности. Ови простори 
опомињу и упозоравају на ужасе који 
су се догодили, са страхом да се могу 

поновити. Плаши чињеница да се иза 
зидина а на тлу негдашњег логора 
Ебенсе и Гузен налазе лепо уређене 
куће веселих боја, те да је некадашња 
управна зграда са улазном капијом у 
приватном власништву. Једна чак, у 
Гузену, на удаљености од пар метара 
и са погледом на крематоријум. 
Не може се отети утиску да се зло 
притајило и чека свој час. Наш 
задатак у СУБНОР Србије јесте да се 
то не понови. На крају, дужни смо 
да истакнемо одличну организацију 
и достојнствено представљање 
Републике Србије свих учесника 
свечаности поклоњења сенима 
недужно  страдалих логораша, 
истакли су чланови СУБНОР-а Србије-

Приредио
Драгољуб Ђорђевић

ПОВОДОМ 77 ГОДИНА ОСЛОБОЂЕЊА МАУТХАУЗЕНА

Свечаном академијом у 
Покрајинској влади обележена је 
174. годишњица одржавања Мајске 
скупштине, на којој је 15. маја 1848. у 
Сренским Карловцима проглашено 
стварање Српске Војводине. 

- У историјском календару 
нашег заједничког сећања и 
поштовања 15. мај је незаобилазан 
дан, дан када се српски народ 
одлучио за пут слободе, очувања 
сопствене самобитности и једнакости 
са свим другим народима са којима 
је живео – пут Српске Војводине. 
Српску Војводину на Мајској 
скупштини формирала је воља народа 
предвођена великанима као што су 
патријарх Јосиф Рајачић, генерал 
Ђорђе Стратимировић и Јован 
Суботић, да би она 1860. године била 
формално укинута, али је остала у срцу 
српског народа. Светозар МИлетић 
је у деценијама које су уследиле, 
заједно са новом плејадом великана 
попут Михајла – Полит Десанчића, 
Лазе Костића, Јована Јовановића 
Змаја и Јаше Томића, повео народ у 
нову борбу за стара начела – начела 
једнакости, слободе, равноправности 
и напретка за све са којима је српски 
народ тада живео и данас живи на 

овом простору, а круна те борбе је 
одлука о присаједињењу Војводине 
Краљевини Србији. Начела на којима 
је формирана Српска Војводина јесу 
начела на којима се и данас заснива 
живот свих нас који овде живимо, 
а Војводина и наша Србија су, за 
разлику од неких прошлих година, 
упркос искушењима која данас 

потресају цео свет, место економског 
просперитета. Та и таква Војводина, 
чији темељи сежу до 15. маја 1848. 
наш је заједнички циљ, одговорност и 
обавеза и ми ћемо је баш такву чувати 
и сачувати на начелима Светозара 
Милетића и Јаше Томића, истакао је 
председник Мировић. 

Поводом 15. маја, дана од 

покрајинског значаја, Мировић 
је на свечаној академији уручио 
покрајинска признања у области 
науке „Милутин Миланковић“ и у 
области уметности „Павле Јовановић“, 
овогодишњим лауреатима – 
професору др Момиру Микову и 
Гордани Ђурђевић Димић. 

Уочи академије, у Скупштини 
Војводине отворена је Спомен – соба 
посвећена најважнијим догађајима и 
личностима данашње АП Војводине, 
чија дела су допринела изградњи 
слободе, равноправности и напретка 
као темељних принципа и стубова 
наше отаџбине. Отварање Спомен 
– собе финансирала је Покрајинска 
влада. Свечаности су присуствовали 
и председник Скупштине Војводине, 
Иштван Пастор, директор Безбедносно 
– информативне агенције Братислав 
Гашић, министарка привреде у 
Влади Републике Србије Анђелка 
Атанацковић, потпредседници 
и чланови Покрајинске владе, 
представници градова и општина у 
Војводини, добитници покрајинских 
признања из претходних година и 
многи други. 

З. Сурла
НС репортер

У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ ОБЕЛЕЖЕНЕ 174 ГОДИНЕ ОД ОДРЖАВАЊА МАЈСКЕ СКУПШТИНЕ И ФОРМИРАЊА СРПСКЕ ВОЈВОДИНЕ

МИРОВИЋ: СРПСКУ ВОЈВОДИНУ 
ФОРМИРАЛА ЧВРСТА ВОЉА НАРОДА

ДА СЕ ЗЛО НЕ ПОНОВИ
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ОДЛУКА О 
ДОДЕЛИ 
ЈАВНИХ 

ПРИЗНАЊА 
Председник Скупштине Града Вршца, др Предраг 

Мијатовић, сазвао је 17. и 18 седницу градског 
парламента. Седнице су заказане за данас (петак, 25. 
мај), опширнији извештај биће објављен у наредном 
броју „Вршачке куле“.

На седамнаестој односно свечаној седници 
Скупштине Града Вршца одборници ће донети 
Одлуку о додели јавних признања за 2022. годину. 

Потом ће бити одржана редовна 18. седница а 
пред одборницима ће бити предлог дневног реда 
са пет тачака. Најпре ће бити разматран Извештај о 
раду Јавно – комуналног предузећа „Други октобар“ 
за 2021. годину са Извештајем независног ревизора 
о извршеној ревизији годишњих финансијских 
извештаја за 2021. годину. Друга тачка дневног реда 
је разматрање Информације о степену усклађености 
планираних и реализованих активности ЈКП „Други 
октобар“ за период од 1. јануара 2022. до 31. марта 
2022. године. Доношење Одлуке о усвајању Плана 
детаљне регулације граничног прелаза „Ватин“ 
је трећа, а четврта тачка доношење Решења о 
измени решења о именовању чланова Школског 
одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ Велико 
Средиште.  Пета тачка дневног реда је доношење 
Решења о измени Решења о именовању чланова 
Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ 
Избиште.

Град Вршац још једном се 
истакао као изузетан домаћин 
што су својим присуством на 
32. Смотри мађарских културно 
– уметничких друштава јужног 
Баната потврдили заменица 
председника Скупштине 
Републике Србије, Елвира Ковач, 
председник Националног савета 
мађарске националне мањине у 
Србији, Јене Хајнал, подсекретар 
у Покрајинском секретаријату за 
културу и јавно информисање, 
Золтан Кудик, представници 
Скупштине Војводине и 
Римокатоличке цркве. Присутне 
је у име Града Вршца поздравио 
члан Градског већа за образовање, 
Мирослав Лепир и рекао да Град 
Вршац има велику част да буде 
домаћин мађарским културно – 
уметничким друштвима јужног 
Баната која су окупила велики 
број младих уметника.  

Пред бројном публиком 
представили су се ансамбли из 
целог јужног Баната, као и гости 
из Словачке и Румуније. Вршачко 
Културно – уметничко друштво 
„Петефи Шандор“ показало се као 

сјајан домаћин у вечери која је 
обиловала разноврсним играма и 
уметничким тачкама а специјални 
гост било је КУД „Лаза Нанчић“ из 
Вршца. 

Овај фестивал био је увертира 
највећем мађарском фестивалу 
културно – уметничких друштава 
Војводине који ће се одржати на 
Палићу 11. и 12. јуна. 

Вршац ће поново бити домаћин 
у децембру ове године када ће се 

одржати традиционални фестивал 
бетлехемских обичаја.

На дан фестивала, у свечаној 
сали Градске куће, одржано је 
радно саветовање председника 
свих мађарских друштава јужног 
Баната. У Градском музеју Вршац 
изложена је поставка рукотворина 
чланова друштава која су 
учествовала на манифестацији а 
свечана миса одржана је у цркви 
Светог Герхарда.

ВРШАЦ ИЗУЗЕТАН ДОМАЋИН
У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА СМОТРА 

МАЂАРСКИХ КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ЈУЖНОГ БАНАТА

Средства добијена за пројекат опремања аудио-видео 
технологијом од стране Покрајинског секретаријата за културу, 
информисање и односе са верским заједницама омогућиће 
вршачком театру да постави нове стандарде у позоришној 
уметности.

Вршачко Народно позориште „Стерија“ једна је од осамнаест 
институција војвођанске културе чији су програми подржани на 
конкурсу Покрајинског секретаријата за културу, инфомисање 
и односе са верским заједницама. За пројекат унапређења 
инфраструктуре и опремање позоришта савременом аудио-
видео опремом вршачки театар добио је 32, 6 милиона динара. 
Тим поводом у вршачком храму културе одржана је конференција 
за медије на којој су говорили др Трајан Качина, члан Градског већа 
за културу и Снежана Удицки, директорка Народног позоришта 
„Стерија“.

- То су сјајне вести за Град Вршац, његову културу а 
нарочито за његово позориште које је до сада користило аудио-
визуелну опрему из 1978. године и после 44 година добиће у 
потпуности ново лице. У питању је најсавременија аудио и видео 
опрема захваљујући којој ће вршачки театар постати један од 
најсавременијих, не само у нашој околини већ далеко шире, и 
моћи ће да одговори најкоплекснијим захтевима савремених 
позоришних представа. Желео бих да се захвалим Граду Вршцу 
на подршци нашем позоришту за учешће на овом конкурсу, 
директорки позоришта, запосленима, да им честитам на добром 
програму јер је само на тај начин могуће постићи успех. Ово је 

свакако један од најважнијих успеха културе Вршца, рекао је др 
Качина. 

Директорка Народног позоришта „Стерија“, Снежана Удицки, 
истакла је да вршачки театар заузима важно место на позоришној 
мапи Србије и да је због те чињенице и његов пројекат препознат 
као важан од стране Покрајинског секретаријата за културу.

- Многи љубитељи позоришта мишљења су да се добро 
осветљење и сценски аудио-визуелни ефекти подразумевају и 
не слутећи да су данас то скоро сасвим одвојене уметности од 
позоришне. Захваљујући овом пројекту нећемо се више ослањати 
само на базично светло наших тридесетак рефлектора већ ћемо 

моћи да користимо савремена техничка достигнућа. Важно је 
истаћи да ћемо добити и пројектор који је веома битан за нове 
изразе у позоришту и модерним представама не само када је 
у питању матична продукција већ и када су у питању гостујуће 
представе које долазе на наш најзначајнији фестивал класике. 
Морам да подсетим да смо ранијих година имали ситуације 
да није било техничких услова да се нека представа изведе у 
нашем позоришту па је публика, да би видела представу у оквиру 
нашег фестивала, морала да иде у друга позоришта. Када будемо 
у потпуности опремили наше позориште не само да таквих 
ситуација више неће бити већ ће Народно позориште „Стерија“ 
поставити нове стандарде техничких услова па ће позоришта из 
Београда и Новог Сада моћи код нас да изведу представу онако 
како је изводе на својој сцени, нагласила је директорка Удицки.

Снежана Удицки апострофирала је да ће захваљујући подршци 
Покрајинског секретаријата за културу и Министарства за културу 
вршачки позоришни фестивал класике ове године имати за 
милион и 200 хиљада динара већи буџет. 

- Покрајински секретаријат за културу већ дуже време подржава 
нашу Сцену на румунском језику, подржао је и ове године, а на 
јесен ћемо видети њену нову премијеру. Све ово допринело је да 
имамо изузетно леп завршетак сезоне, очекује нас радно лето а на 
јесен ћемо обрадовати нашу публику у продукционом и техничком 
смислу јер ћемо у нашем граду имати све оно што једно модерно 
позориште може да понуди, закључила је Удицки. 

Б.Ј.

У НОВОЈ СЕЗОНИ ПОЗОРИШТЕ „СТЕРИЈА“ КОРИСТИЋЕ 
САВРЕМЕНА ТЕХНИЧКА ДОСТИГНУЋА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ ПРЕПОЗНАО ЗНАЧАЈ ВРШАЧКОГ ТЕАТРА
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Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац 
је акредитована високошколска установа која образује будуће струковне 
васпитаче на три наставна језика: српском, румунском и ромском, на 
основним и мастер струковним студијама и струковне медицинске сестре/
техничаре на српском наставном језику на основним студијама.

Будући струковни васпитачи имају могућност да, уколико желе, у складу са 
европским стандардима, сами креирају свој наставни план кроз три модула - 
смера који вам се нуде  (модул са појачаним компетенцијама за рад са децом 
на јасленом узрасту, рад са социјално депривираном децом или за рад са 
децом на енглеском језику) и тиме створе себи шире могућности за касније 
запошљавање. 

 

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Начин финансирања:     Број студената*

– одељење на српском језику 
     из средстава буџета Републике Србије   50
     на терет личних средстава (самофинансирајући) 50
– одељење на румунском језику 
     из средстава буџета Републике Србије   10
– одељење на ромском језику 
      из средстава буџета Републике Србије   10

*Број студената који се примају на студијски програм подложан је промени

Право уписа основних струковних студија за васпитаче имају кандидати 
који су завршили четворогодишњу средњу школу било ког смера/профила.

Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

Начин финансирања:     Број студената
- на српском језику      28*

*Број студената који се примају на терет буџета, односно на терет личних 
средстава (самофинансирање) биће накнадно објављен.

Право уписа основних струковних студија за медицинске сестре/

техничаре имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу 
из подручја рада:   Здравство и социјална заштита.

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних 
студија да своје школовање наставе на мастер студијама (на студијском 
програму: струковни мастер васпитач) у трајању од две године (120 ЕСПБ). 
На поменути студијски програм може се уписати 50 кандидата у прву и 
неограничен број кандидата у другу годину студија који су претходно 
завршили специјалистичке  стркуковне студије – припремни предшколски 
програм (самофинансирање) или положили довољан број испита (у 
вредности од најмање 37 ЕСПБ).

Пријава за кандидате основних струковних студија за оба студијска 
програма обавиће се     23, 24. и 27. јуна 2022. године у времену од 09.00 до 
12.00 часова (због пандемије COVID-19 датуми су подложни промени).

• Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера 
способности за кандидате који конкуришу за струковног васпитача (говорних, 
музичких, физичких) и провера знања из бонтона.

• Класификациони испит одржаће се 27. јуна 2022. године по следећем 
распореду:

Васпитач деце предшколског узраста:
 
o српски/румунски/ромски језик од 12.00 часова;
o општа информисаност од 13.30 часова.

Струковна медицинска сестра/техничар:

o биологија од 12.00 часова;

• Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 28. јуна 2022. у 12.00 
часова.

• Примедбе на ранг-листу подносе се 29. јуна 2022. године од 10.00 до 
12.00 часова, а решење по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније 
до 30. јуна 2022. године (до 12.00 часова).

• Упис примљених кандидата обавиће се 01. јула 2022. године (васпитач 
деце предшколског узраста) и 04. јула 2022. године (струковна медицинска 
сестра/техничар) у времену  од 09.00 до 12.00 часова, по распореду истакнутом 
на огласној табли школе.

Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. 
јуна 2022.г., па закључно до 01. јула 2022. године у времену од 10.00 до 13.00 
часова у Студентској служби Високе школе.

 Све информације око термина пријаве на Конкурс, провера, као и 
класификационих испита и уписа биће благовремено истакнуте на сајту www.
uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ  „МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

 ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Учитељски факултет Београд – Наставно oдељење Вршац у прву годину 
студија за школску 2022/2023. годину уписаће кандидате који су завршили 
средње образовање у четворогодишњем трајању на:

- Студијски програм за образовање учитеља
*Студенти могу да се определе за модул на румунском језику

• буџет: 20 кандидата**
• самофинансирање: 20 кандидата

**Број студената који се примају на студијски програм подложан је промени

Конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата на конкурс је 22, 23. и 24. јуна 2022. године                                  

од  10,00 до 13,00  часова у Вршцу;
Проверa склоности и способности (говорне, физичке и музичке) обавиће 

се 26. и 27. јуна 2022. године од 09,00 часова. Провера је елиминаторног 
карактера.

Кандидати који задовоље на провери способности класификациони испит 
полажу 29. јуна 2022. године и то:

- тест из матерњег језика од 9,00 час.; тест из опште информисаност. од 
10,30 час.;

- Објављивање резултата: 30. јуна 2022. године до 18,00 часова;
- Приговори на ранг листу се подносе 01. јула 2022. године од 10,00 

до 12,00 часова Студентској служби, а Комисија доноси одлуку  по приговору 
најкасније до   02. јула 2022. године у 12,00 часова.

- Коначна ранг листа, са распоредом уписа примљених кандидата, 
биће објављена  03. јула 2022. године до 17,00 часова.

- За студијски програм прави се јединствена ранг листа.
- Упис примљених кандидата обавиће се 04. и 05. јула 2022. године од 

10,00 до 13,00 часова.
- Информације можете добити на телефон: 013/831-628.

 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ  БЕОГРАД – НАСТАВНО ОДЕЉЕЊЕ ВРШАЦ

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА 
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ
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Ипак, не чини се да намерава да 
оде у новинарску пензију, а у прилог 
томе колико му је још увек стало до 
заната најбоље говори признање да 
и даље пред сваки текст или емисију 
има благу трему. 

- Одувек сам се питао шта је то 
новинарство. Добијао сам разне 
одговоре и од свих закључио 
свој. Новинарство – то је нешто 
ефемерно, што сад бива, а после га 
нема. Новинари су људи који треба 
да ухвате моменат. Догађања бивају 
једна за другим и новинар трчи 
немајући понекад времена ни да 
добро размисли о чему је реч. Ту има 
најмање систематичности. Због те 
муке новинара, коју нико не памти, 
ја сам одувек био склон да их ценим, 
а и многи други су имали симпатије 
према тим занатским скрибоманима 
и лајавцима – каже Бабић. 

У новинарство је ушао као – 
пионир, а за то је, каже, била пресудна 
урођена љубопитљивост. 

- Повод да ја постанем то што сам 
постао била је дечија радозналост. 
Сухецки, познати вршачки сликар, 
и ја смо седели у истој клупи, а увек 
или поред или иза нас, био је познати 
филозоф Милан Узелац. У Основној 
школи „Олга Петров“, нас тројица смо 
били радозналци у тој генерацији. 
Ја сам још тада почео да пишем, 
прво за лист „Пионири“, па за „Мале 
новине“, за „Дечје новине“ из Горњег 
Милановца. То су била моја прва 
новинарска искуства, пионирске 
вести, шта се десило у школи... 
Онда сам прешишао пионирске 
дописничке задатке и почео да пишем 
за „Младост“, који је био омладинска 
ревија. У једном тренутку, кад сам 
већ био у гимназији, пошаљем за 

„Младост“ неколико својих песама 
и после неколико недеља прочитам 
у новинама да сам добио прву 
награду Листа савеза социјалистичке 
омладине Југославије. Поделио сам је 
равноправно са Петру Крдуом. 

По одласку на студије у Београд, 
Бабић је сарађивао са „Видицима“, 
„Студентом“, а онда и са листом „ЈАТ“. 
Ипак, обрадовао се прилици да се 
врати у Вршац. 

- Желео сам да се вратим кући. 
У неком тренутку се у „Вршачким 
Ритовима“ појавило место. Ремус 
Аврамеску, који је тамо био новинар, 
отишао је на место сталног дописника 
Телевизије Нови Сад и Телевизије 
Београд, а ја сам ускочио на његово 
место. Био сам у „Ритовима“ референт 
за информисање и главни и одговорни 
уредник и илустратор и штампар и 
фоторепортер и колпортер и износач 

смећа, све. Долазио сам „фићом“ 
на посао, ујутру око 9, 10 сати, 
новинарски, а тамо ме је дочекивао 
мирис поља луцерке и извесна тетка 

Пела, која је тамо била куварица. 
Било је то време социјализма и 
време романтизма, истовремено. 
Ту сам се задржао неколико година, 

ИВАН БАБИЋ ДОБИО НАГРАДУ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ДРУШТВА НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ 

„НОВИНАРСТВО ЈЕ 
ЈУРЊАВА ЗА МОМЕНТОМ“ 

Новинар Иван Бабић, власник и главни и одговорни 
уредник недељника „Вршачке вести“ и Телевизије Лав, 
добитник је признања које додељује Друштво новинара 
Војводине, награде за животно дело „Светозар Милетић“. 
Помало шалозбиљно, Бабић каже да би му, иако му је драго 
због награде, било драже да је дошла раније, док је био у 
пуној снази, и да се боји скривене поруке која би иза такве 
награде могла стајати – да му је каријера на заласку. 

„САМО ШАЉИ!“ 
Много је тога што медијска публика и 

колеге везују за Ивана Бабића, од особеног 
приступа и необичног избора тема, преко 
препознатљивог стила до списатељског 
дара, али он сам сматра да су му каријеру 
обележили и моменти луде храбрости. 
Један од њих био је и интервју са тада 
проказаном Јованком Броз, до којег је 
дошло сплетом случајних околности и 
Бабићевог одбијања (или немогућности) да 
заузда свој новинарски нерв. 

- Тито је умро и Јованке није било 
нигде у јавности. Њено име се више није 
спомињало. ‘84. године зове мене извесна 
Цица из Омладинске организације и каже 
ми да Јованка Броз долази код своје сестре 
у Павлиш. Зграбио сам „канон“ и отишао 
тамо. Пред једном кућом чекају сви, али 
нико не говори кога чекају. Одједном се 
заустави црни мерцедес и изађе Јованка, 
љуби се са сестром, а ја сликам. Сад или 
никад. Кад је рекла сестри да би хтела да 
иде у манастир Месић, ја сам ступио на 
сцену и одвео их тамо. Онда је рекла да 
би хтела да види Вршац. У међувремену се 
чуло да је Јованка дошла и Вршац је био пун 
полиције у цивилу која је добила наређење 
да је прати. Самим тим, пратили су и мене, 
био сам с њом. Позвао сам је код себе у кућу, 
на кафу, а одатле смо отишли у Владичански 
двор, јер је желела да види владику. Дошли 
смо пред Владичански двор, изашао је 
владика, она му је пољубила руку, а ја 
сам све то фотографисао. Сутрадан је у 
„Експресу“ на првој страни изашла велика 
слика Јованке Броз испред Владичанског 
двора – први пут у јавности од Титове смрти. 
Кад сам у редакцији питао да ли уопште 
да шаљем ту слику, рекли су ми: „Само ти 
шаљи, Божа Бог ће да среди!“. Божа Бог је 
био члан Централног комитета, који је и 
забранио Јованку, али је Божа био и главни 
и одговорни уредник „Експреса“. Сви су то 
пренели. То је за мене била вулканска ствар, 
победа. Сад кад снимају неке емисије о 
Јованки, снимају ту прву страну „Експреса“... 
– говори Иван Бабић о овој епизоди из своје 
богате каријере. 
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а онда је расписан конкурс за 
дописника из Вршца за „Политику“ и 
„Политику експрес“. Јоца Даниловић 
и ја смо конкурисали, ушли у велику 
и најстарију информативну кућу на 
Балкану и ту одслужили тридесет 
година. Мој новинарски и животни 
пут се наставио уз разноразне 
подвиге. Били смо млади, надобудни 
новинари и тражили смо изазове – 
присећа се Бабић, препричавајући 
да му је један од радних задатака 
био и извештавање са радне акције 
у Нишу, где је зарадио и ударничку 
значку, и одакле је телефоном јављао 
редакцији своје извештаје, често у 
журби, јер су на другој линији имали 
на чекању извештај из Париза, 
рецимо. 

- Мој први велики изазов био је 
катастрофални земљотрес у Румунији 
1977. године. Позвали су ме из 
редакције да хитно одем у Румунију, 
авионом, са вршачког аеродрома. 
Директор Пилотске школе 
Шуњеварић ми је обезбедио авион, 
а мој вечни пријатељ Јоца Лукашек и 
ја, сели смо у „цесну“ и отишли тамо. 
Спустили смо се на неку празну, 
травнату површину, у круг неке 
фабрике. Ја сам направио снимке са 
лица места који су објављени на првој 
страни. То је био мој први искорак у 
каријери тада младог новинара. 

На насловној страни коју годину 
касније биле су и фотографије палог 
Хотела Авала које је након разорног 
црногорског земљотреса Иван Бабић 
направио из ваздуха, а затим је дошао 
трећи велики изазов – револуција у 
Румунији. 

- Дуго сам са колегама чекао 
на Ватину да пређем границу, 
нису пуштали. У неком тренутку, 
ја одем „фићом“ за Белу Цркву, на 
Калуђерово. Тамо сам имао једног 
друга, цариника, на нашој граници. 
И тамо су били подигнути они 
метални „зуби“, није било пролаза. Ја 

замолим другара да пита да ме пусте, 
а он обећа да ће покушати, али да 
донесем један „Цезар“ и бокс цигара. 
Отворили су пролаз само на секунд... 
Стигао сам до Крајове, места одакле је 
Тито долетео у Вршац за ослобођење 
Београда. Ту ми је нестало бензина, 
на скоро тристо километара до 

Букурешта. Један Србин ког сам 
тамо пронашао успе да ми набави 
20 литара бензина и ја кренем даље. 
На ауто-путу пред Букурештом стоје 
тенкови, ја не знам румунски, али 
некако успем да им објасним да сам 
новинар из Југославије. И ту су ме у 
замену за цигаре пустили да прођем. 
А у Букурешту, једни певају оде 
Чаушескуу, други пале његове књиге. 
Уперили пушке у мене, на сваком 
углу друга варијанта побуњеника 
који су једва дочекали моменат да 
се међусобно разрачунају. Пронађем 
нашу амбасаду, али тамо нису хтели 
да ме приме ни да спавам на клупи 
и ја одем да тражим Перу Томића, 
дописника Танјуга, са којим сам ишао 
у школу. Стигнем пред његову зграду 
у неко дипломатско насеље, а тамо 
пуцају по ролетнама. Успем некако 
да га дозовем и он ме прими да се 
сместим код њега на неко време, иако 
су били под страшним стресом, жена 
и деца су му спавали у купатилу, да би 
се заштитили од метака. Мени је код 
њега било идеално, имао је и телефон 
и телекс, а успут ми је и преводио 
вести са телевизије и из новина. Слао 
сам извештаје редакцији телефоном, 
лежећи на патосу, да ми метак не би 
пресудио – прича Бабић додајући да 
је тада у Букурешт дошао као први 
новинар, не само југословенски, већ 
уопште. 

Иако помиње многа имена 
из вршачке и југословенске 
журналистичке историје, Бабић се 
кроз причу неколико пута враћа на 
једну генерацију вршачких новинара, 
за коју тврди да је оставила најдубљи 
траг и да се формирала сасвим 
самостално. 

- Ко је, молим вас лепо, могао 
и да примети, а не да гура и 
препоручује једног Бабића, па 

Даниловића, Живојинова, Нистора 
и Ремуса, ако се они сами нису 
наметали, присуствовали, писали, 
објављивали... Било је то у време када 
у земљи радника и сељака углавном 
није било пријемних испита, уписивао 
се ко је где хтео, а на факултетима 
су остајали само они жељни учења. 
Сматрало се да знање само по себи 
није ништа више од беспотребног 
луксуза ако се не може ставити у 
функцију. Зато ни један од нас није 
докрајчио свој факултет. За себе знам 
да сам успео између осталог и због тога 
што сам говорио и писао оно што су 

други мислили, а нису смели да кажу. 
Поред те урођене смелости, било је 
у мени и стечене правдољубивости, 
неке кочоперности, доживљавања и 
прележавања епидемије да се дође 
до истине. Сви наведени искључиво 
смо живели од новинарског заната, 
примајући плату по учинку, односно 
по застрашујућој норми коју смо 
морали да испунимо, а која нас је 
и изазивала и млела на свој начин. 
Схватили смо да истина која није 
изречена и пренесена у право време, 
представља гору варијанту од сваке 
лажи. Зато смо љубили истину, коју 
нам многи нису праштали! 

Т.С. 

НИШТА БЕЗ ЗВУКА 
ПИСАЋЕ МАШИНЕ 

Иван Бабић је прошле године 
отворио и први приватни 
Музеј медија у Србији. У својој 
породичној кући изложио је 
неколико стотина предмета које је 
сакупљао годинама а који сведоче 
о историји новинарског заната. 

Иако каже да је у великој 
мери током година морао да се 
прилагоди разним техничко-
технолошким променама не би ли 
задржао корак са временом, па 
је у зрелим годинама чак научио 
и основе енглеског језика да би 
могао да уређује и прелама новине 
на рачунару, од писаће машине 
никада није одустао. 

- У редакцији имам 15 
компјутера, али и даље пишем 
писаћом машином. Волим да чујем 
тај откуцај – каже Бабић. 
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Продаја електричних 
аутомобила у свету, укључујући 
потпуно електрифициране и „плуг-
ин” хибриде, удвостручила се 2021. 
године достижући нов рекорд од 
6,6 милиона, према данашњем 
извештају Међународне агенције 
за енергију (ИЕА) „Глобални 
преглед тржишта електричних 
возила”. Кина је у укупној светској 
продаји елетричних аутомобила 
имала удео од једне половине 
са 3,3 милиона јединица, док је 
продаја у Европи порасла за 65 
одсто на 2,3 милиона прошле 
године, преноси Танјуг.

Укупан број електричних 
аутомобила на путевима широм 
света повећан је тако на 16,5 
милиона возила до краја 2021. 
Велики лањски пораст продаје 
се приписује континуираној 
политици субвенција „на многим 
тржиштима, при чему се укупна 
сума државних подстицаја 
удвостручила прошле године 
на скоро 30 милијарди долара”, 
саопштила је ИЕА.

У складу са еколошким 
политикама, све већи број 
земаља има амбициозне циљеве 
за електрификацију возила у 
наредним деценијама, а многе 
аутомобилске компаније 
планирају огромна улагања за 
потпуни прелазак на производњу 
електричних аутомобила. Упркос 
скоку продаје, „краткорочно 
гледано, највеће препреке 
за наставак снажне продаји 
електричних возила су растуће 

цене неких кључних минерала 
неопходних за производњу 
батерија, као и поремећаји у ланцу 
снабдевања изазвани нападом 
Русије на Украјину и дуготрајне 
мере ковид затварања у неким 
деловима Кине”, додаје ИЕА.

Дугорочно посматрано, 
потребни су већи напори за 
развој довољне инфраструктура 
за пуњење електричних возила 
која би подмирила очекивани раст 
продаје, закључује се у извештају 
ове међународне агенције.

Извор: Политика

Бела укрштеница * 
Италијанске укрштене речи или 

италијанка врста су укрштених речи код 
којих, на први поглед, не постоје црна 
поља него празна мрежа, тј. „белина”. 
Због тога се ова укрштеница зове бела. 
Порекло води из Италије, па је зато негде 
зову и италијанка. Дакле, у лику беле 
укрштенице или италијанке немамо 
уцртана црна поља већ их решавачи 
морају сами наћи, распоредити и 
уцртати. Дефиниције или описи појмова 
у поједином ретку, односно ступцу 
раздвојене су цртицама. На крају, у 
сваком ретку, односно ступцу назначен 
је у заградама број црних поља која 
садржи одговарајући редак, односно 
стубац. У уводу сваке беле укрштенице 
наведен је укупан број црних поља у 
лику укрштенице.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА СУ ТО 

ИТАЛИЈАНСКЕ 
УКРШТЕНЕ РЕЧИ?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Представник Акико Кога из Јапана „Мy Сербиа” почео је да продаје 
лесковачке мућкалице у ограниченом временском периоду на 
токијском Аојама Гакуин универзитету што је први покушај понуде 
српске хране на неком јапанском Универзитету.

Ово је заједнички пројекат амбасаде Србије у Јапану и групе 
студената из Токија.

Како су саопштили представници те компаније, у последње време 
светска кухиња стиче све више популарност у Јапану, а српска храна 
наилази на пажњу.

„У децембру 2021. почела је продаја готовог производа мућкалице 
од стране компаније Мацубара Фудс, чији је укус одобрен од 
Амбасаде. Надамо се да ће у јубиларној години када се слави 140 
година пријатељских односа између наше две земље у Јапану 
преко гастрономије повећати интересовање за Србију”, наводе из те 
компаније, преноси Бета.

Подсећају да су пријатељски односи између две земље започели 
1882. године првом разменом писама између српског краља Милана 
Обреновића и јапанског цара Меиђи.

На сајту Универзитета Аојама Гакунин објављен је и рецепт за 
спремање овог јела.

Извор: Политика

ЛЕСКОВАЧКА МУЋКАЛИЦА ПРВИ 
ПУТ У ПРОДАЈИ НА ЈАПАНСКОМ 

УНИВЕРЗИТЕТУ

У СВЕТУ ПРОДАТО 
РЕКОРДНИХ 

6,6 МИЛИОНА 
ЕЛЕКТРИЧНИХ 

ВОЗИЛА

Хектор, како је назван скелет раптора 
Deinonychus antirrhopus, продат је за 10,5 
милиона долара на аукцији коју је средином маја 
организовала аукцијска кућа Кристи у Њујорку. 
Овај скелет био је инспирација за настанак 
чувених велосираптора – ликова диносауруса 
у светски познатом серијалу филмова „Парк из 
доба јуре”, а по речима надлежних у аукцијској 
кући Кристи и једини је скелет раптора који се 
икада нашао на аукцији. Продати примерак је 
један од три скелета овог раптора на планети 
и уједно је најкомплетнији. Дугачак је више од 
2,5 метара, а прапостојбина му је била Северна 
Америка.

Ови предатори живели су у далекој 
прошлости, у доба креде, пре око 110 милиона 
година и по данашњим сазнањима били су међу 
најпаметнијим и најопаснијим диносаурусима. 
Брзи, окретни и снажни, са смртоносним канџама 
у облику српа, нападали су и припаднике далеко 
већих врста и успевали да победе у борби 
против њих. 

Скелет раптора који однедавно има новог 
власника, пронађен је у Монтани и једини се 
налази у приватном власништву. Преостала два 
су експонати у музејима и власништво су ових 
установа.

Процењена вредност Хектора неколико 
дана пре аукције била је између четири и шест 
милиона америчких долара.

(Фотографије: EPA-EFE/Sarah Yenesel) 
Извор: Политика

СКЕЛЕТ РАПТОРА ПРОДАТ 
ЗА 10,5 МИЛИОНА ДОЛАРА
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Пред препуним  гледалиштем Народног позоришта 
одржане су прве „Кикиндске тамбурашке свечаности“, у 
организацији Културног центра и под покровитељством  
локалне самоуправе.

Прво место припало је тамбурашкком саставу “Лале са 
Мориша“ из Чанада у Румунији, док су другопласирани 
били чланови Тамбурашког оркестра Нови Бечеј. За 
најбољег музичара проглашен је Дарко Влашчић из 
Чанада и он је понео награду „Живица Грастић“, која 
је установљена у славу прошле године преминулог 
музичкокг педагога и тамбураша. 

Тамбурашки састав „Лале са Мориша“ настао је 1990. 
године и иза себе има бројне наступе на фестивалима и 

такмичењима, а посебно помињу наступ у београдском 
Сава центру 1996. године, као први оркестар из Румуније 
који је наступио на тој сцени.

- Веома сам узбуђен и срећан због награде која 
ми је припала. Нисам је заиста очекивао, али је ово само 
доказ да се тамбурашка музика негује и ван граница 
Србије и Војводине, односно негује се све до Мориша 
где се налазимо ми у Чанаду и на то смо веома поносни, 
рекао је најбољи музичар на фестивалу, Дарко Влашић.

После такмичарског, у ревијалном делу програма, 
наступио је кикиндски уметник Милан Прунић Дума, 
који је недавно добио и награду за животно дело Савеза 
естрадних  музичких уметника Србије. Дума је уз пратњу 

оркестра „Банатски штим“ и са специјалним гостом 
Бранимиром Јовановићем, чланом Великог тамбурашког 
оркестра РТВ-а, публици отпевао најлепше тамбурашке 
композиције.

Извор: Нове кикиндске новине 

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

Марлена Дитрих и њен супруг Жолт Каваи одлучили су се за 
потпуно другарчији приступ декорацијама у посластичарству. 
Заједничко им је то да су обоје одушевљени сецесијом и бароком, 
где Суботица представља оазу инспирације, а теме се дословно 
могу пронаћи на улици. Одскочна даска су им нове технике и 
креације у које је уткана историја нашег града, док окорели 
сладокусци коначно имају прилику да испробају нешто ново, 
необичног обллика и укуса.

Књиговођа у цивилу, од малих ногу се бавила рукотворинама 
и креативним полууметничким правцима. Прву изложбу лутака од 
папир машеа имала је 2005. године у  тадашњем Равелу, а опробала 
се и у изради лутки за позоришне представе, предметима од  овчје 
вуне, пустовала, везла златовез...На самом почетку, фокусирала се 
на француско  посластичарство, које на нашим просторима још 
увек није толико познато и распрострањено.

- Желела сам за што краће време да научим основе, 
кренула сам да „ловим шефове“ који у троуглу Београда, 
Будимпеште и Загреба држе курсеве. Дешавало се да сам  некада 
и по три викенда месечно проводила по разним радионицама. 
Укупно, прешла сам око седам хиљада километара и стекла и 
више него потребно искуство. Данас класичне ручно израђене 
посластице морају да се надмећу са индустријски направљеним 
производима. Међутим, прави гурмани и даље цене уметност и  
креативност посластичара, јер каријера се гради, успех се стиче 
док се квалитет одржава“, објашњава Марлена.

Девет месеци од почетка бављења посластичарством, 
пријавила се на Међународно предтакмичење „Cake de la cake“ 
уочи великог лондонског такмичења „Cake international London“ 
2019. године.

Извор: Суботичке новине 

СРПСКА АМБАСАДОРКА 
ПОСЛАСТИЧАРСКЕ АРТИСТИКЕ

Поводом прославе јубилеја сто година од уједињења 
покрајинских српских цркава у  јединствену Српску 
православну цркву и обнављања патријаршије, у 
Сремским Карловцима протекле недеље заседао је Свети 

архијерејски Сабор СПЦ. Свечани моменат започет је 
Светом архијерејском литургијом у Саборном храму којом је 
началствовао Његова светост патријарх српски Порфирије, 
уз саслужење свих архијереја СПЦ.

Исте вечери у Патријарширском двору отворена је 
изложба под називом Стогодишњица

од проглашења Српске Патријаршије у присуству 
градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића, 
председника Покрајинске владе Игора Мировића, Његовог 
преосвештенства епископа сремског господина Василија и 
бројних архијереја СПЦ и других званица, а која

садржи мноштво аутентичних предмета и докумената 
из овог важног догађаја. Музеј Града Новог Сада изложбу 
је припремио у сарадњи са Музејом СПЦ, Архивом СПЦ, 

Историјским архивом града Новог Сада, Епархијом 
сремском и Епархијом бачком, а дело је ауторског тима који 
је предводила историчарка музејска саветница Гордана 
Петковић.

У оквиру изложбе представљен је процес уједињења 
Српске православне цркве након  Првог светског рата 
као и проглашење Српске Патријаршије, које се догодило 
управо у Патријаршијском двору у Сремским Карловцима 
12. септембра 1920. године.

Патријарх српски господин Порфирије рекао је да 
Сремски Карловци и својом материјалном и духовном 
културом сведоче о чињеници да је српска црква прожета 
народом и да народ јесте црква.

Извор: НС репортер 

ПРВЕ „КИКИНДСКЕ ТАМБУРАШКЕ СВЕЧАНОСТИ“

ТИТУЛА „ЛАЛАМА СА МОРИША“ 

Седми Сомборски књижевни фестивал одржан је 
13. и 14. маја у организацији Градске библиотеке „Карло 
Бијелицки“ и Удружења грађана „Сомборски књижевни 
фестивал“, уз подршку Града Сомбора, Покрајинског 
секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама, и компаније „Гомекс“.

У петак, 13. маја, уприличено је свечано отварање на 
којем су се публици обратили Наташа Туркић, директорка 
библиотеке, и директор фестивала Тамара Бабић. Након 
отварања фестивала уследила је додела награде на 
конкурсу за другу књигу аутора млађих  од тридесет и пет 
година, која се састоји из штампања награђеног рукописа 
и дипломе. Ове године награђена је збирка кратких прича 
Осма Александра Танурџића, који је публици прочитао 
одломке из књиге.

Гости првог дана фестивала били су писци Владимир 

Копицл и Радивој Шајтинац, који су се сомборској публици 
представили читањем своје прозе и кроз разговор са 
Драганом Бабићем. Они су говорили о свом стваралаштву, 
односу прозе и поезије у свом раду, важности књижевних 
манифестација фестивалског типа и одржавању књижевног 
живота у срединама као што је Сомбор. Такође, они су 
читали одломке из својих песничких књига и романа, али и 
представили неке наредне планове у раду.

Гости другог дана фестивала, били су Соња Веселиновић 
и Бранко Ћурчић, који су након читања својих песничких и 
прозних одломака, у разговору са Тамаром Бабић говорили 
о својој генерацији, важностима конкурса за прве и друге 
књиге, односу који имају са својим читаоцима и књижевним 
сарадницима. Уз то, говорили су о позицији књижевности 
у данашњем тренутку и коментарисали своје досадашње 
искуство на пољу књижевних  награда и признања.

Овогодишњи  Сомборски књижевни фестивал одржан је 
у дворишту Дечјег  одељења Градске библиотеке.

Извор: Сомборске новине 

СЕДМИ СОМБОРСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ ОКУПИО ПИСЦЕ И ЧИТАОЦЕ

РЕЧ ПО РЕЧ О ПРОЗИ И ПОЕЗИЈИ

ПОРФИРИЈЕ: СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ СВЕДОЧЕ 
ДА НАРОД ЈЕСТЕ ЦРКВА
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Вршачки матуранти су у петак, 20. маја, тачно у подне, 
традиционално плесали испред Градске куће. Добра 
традиција, у организацији Града Вршца и вршачких средњих 
школа, ове године под именом „Толеранција“, настављена је 
уз присуство родитеља матураната, рођака и пријатеља. 
Плесало је око 500 матураната а све их је поздравила 
градоначелница Драгана Митровић.

- Велико ми је задовољство што смо се након две године 
поново окупили и што ће матуранти поново заплесати 
тачно у подне. Драги матуранти, најпре вам честитам на 
завршетку школе и желим вам данас радостан плес, али 
и сигурне кораке даље кроз живот. Пред вама је много 
изазова. Неки од вас наставиће школовање ван Вршца, 
а ја ћу вам пожелети да се након тога вратите у свој град. 

Град Вршац наставиће да ради на томе да вам у обезбеди 
услове за наставак ваше каријере. Поносни смо на ваше 
успехе и како сте представљали Вршац на многобројним 
такмичењима, а ја вам сада желим сретан завршетак средње 
школе и радостан плес заједно са својим вршњацима 
широм Србије и Европе.

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПЛЕС ВРШАЧКИХ МАТУРАНАТА
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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

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

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (168)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ВЕЧИТИ ОМАЖ МЕНТАЛНОЈ ХЕМИЈИ
 Наша психологија функционише тако да је што доследнија и да 

раскине све везе са идентитетом и логиком хемије која омогућава 
мишљење осим да та хемија потпуно дискретно функционише и ни 
случајно да помаља своју главу жедну поезије, музике, сликарства, 
уметности уопште.

Сва већа дигитализација, брзина и интелигенција 
информатичких алата данас, успешно инструира и наше умове. 

Док информатичка технологија сања да досегне људски ментални 
механизам, труде се да личе на конкурентне ефикасне системе 
било кроз видео  игрице или из страха да не изгубе посао.

Ко зна можда ће у некој далекој будућности основни тест за 
разликовање вештачке и  биолошке интелигенције бити праћење 
реакције на искуство. Вештачка интелигенција ће можда то да 
имитира, лажира убаченим програмима, али неће моћи да опише 
своје псеудо духовно биће.

Човеково духовно биће је најматеријалнији део нашег 
мишљења.

У тим тестовима пратиће се реакција не на садржај видљивог 
већ на логику уметничких замки, препрека, сугестија, лавиринта 
у коме се изгуби логика математике и речи и појављује суштинска 
логика којом смо били благословени која је наш лични молитвеник 
исконске библије одштампане у нашем ДНК.

Кад доживимо уметничко искуство ми смо у ствари дотакли 
своје мисли без окова речи,  њихову слободу да се покаже у својој 
правој хемијској природи а не да буду тек средство, калкулатор 

без карактера и бића.
Уметношћу тек надзиремо сопствено огромно двориште, биће 

духовности као рај за слободне мисли, а пакао је настао кад смо 
јабуци дали име и она је тад загађена црвом речи отпала са дрвета 
које нам више није пружало заштиту.

Модерна уметност је настала као скоро аматерски покрет 
са елементима налитичности, импресионизма и боје. Kубизам, 
простор, композиција, експресија, испитивања, енергије или 
реактивности ликовних елемената, изградње и све то могло је 
дати нова свесна сазнања о правој природи уметничког искуства 
да је колевка наше хемије али и да само ментална хемија може да 
скенира уметнички естетски код. 

То је била могућа основа за нову ренесансу ликовних уметности 
да достигне духовности и комплексности какву постиже музика 
уместо тога модерна нам је понудила пиљевину и прашину 
изгребаних слика.

 Т. Сухецки

Габријел Гербач, ученик 2 . 
разреда Хемијско – медицинске 
школе у Вршцу, освојио је 1. место на 
Републичком литерарном конкурсу 
ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ у Баваништу, под 
покровитељством Министарства 
просвете и Вукове задужбине. 
Ове године је, на ово јединствено 
такмичење у славу Српског писма, 
пристигао 2351 рад из наше земље, 
бивше Југославије, европских 
земаља, али и из Аустралије, Америке, 
Канаде, Кине, Јужне Африке...

- Изузетна је част и велика 
радост што је Габријелова песма, од 
стране наших академика – жирија, 
у таквој конкуренцији, оцењена као  
победничка. Његов успех је утолико 
значајнији, јер му је матерњи језик 
румунски. Задивљује сазнање да 
се Српска Ћирилица негује и пише 
широм света, али и разочарава 
реалност у нашој средини, где се многи 
одричу свог језика, писма, идентитета, 
па имена фирми, локала, кафића...
пишу неретко туђим писменима и 
језиком. Јединствен случај у свету да 
се народ сам дреши од својих корена 
и себе поробљава. Наду буде млади 
витезови пера, заточници Ћирилице, 
учесници конкурса и богатог 
културно – уметничког програма у 
Баваништу. Дубоко верујем да ће нам 

прегалаштво  наших ученика, широм 
земљиног шара, додати мудрости ( 
како је гласила овогодишња тема ) да 
се увежемо за своје небеске корене, 
раскошну традицију и засловимо 
својим писменима. Моћ једног језика 
огледа се у његовој поезији, а песма 
саткана од духовности, доброте и 
љубави, попут Габријелове, остаје 
да светлозари у вечности, истакла 
је професорка Нађа Бранков, 
додавши да смо ове јубиларне Дане 
Ћирилице, 20. годину заредом, 
обележили без идејног творца и 
главног организатора у свом родном 
Баваништу, госпође Вере Секулић. 

- Уснула је у Господу, али 
наставила да бди над нама, отишла 
да свеприсутнијом буде. Вера, која 
је успевала да расуте бисере наших 
ђака из читаве дијаспоре  сабере и 
наниже у дивну , многоцену гривну. 
Водила нас у нашу Патријаршију, 
Музеј СПЦ, Бели двор, предтављала 
зборнике на међународном сајму 
књига. Вера, која је била  наша Нада 
и Љубав , надасве Софија. Она, која 
је чувала свако слово Ћирилице, 
као да брани тврђаву, град, земљу, 
у Ангелском хору , сада, о Слободи, 
Љубави, Мајци, Брату, Мостовима, 
Мудрости....славослови.

ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

У БАВАНИШТУ 
ОДРЖАНИ 

ДАНИ 
ЋИРИЛИЦЕ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН

Чему нервирање због несташице шећера?
Шта да је нестало тоалет папира?

Зоран Ђуровић Ђурке

МУДРОСТ
О, да имам дворе лепе
И вештине све да знам
Да славноме Херувиму
Својим гласом сличан сам.
Да је говор мој без мане
И да имам царски трон,
Ако братску љубав,
Мудрост немам,
Опет све је празан звон!
О, да вером, као Аврам
Промисао Божију знам
И да могу бесцен – благо
Да задобијем,
На дар да дам
Горе да селим,
Море делим...
Ако братску љубав,
Мудрост немам,
Ништ сам на овом свету ја!

Габријел Гербач ( 2-5)
Хемијско - медицинска школа

Стеријина 113
Вршац

Ментор : Нађа Бранков, професорка
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К УЛ И Н  К У В А Р

САЛАТА ОД 
ТИКВИЦА СА 

СИРОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 4 тиквице средње величине
- 1 љута папричица
- со, бибер
- 1 дл маслиновог уља
- бели лук
- лимунов сок
- листићи нане
- 200 г с тарог сира

ПРИПРЕМА: Тиквице добро 
опрати, обрисати и неољуштене исећи на танке 
дуге траке. Пустити да мало одстоје и пусте сок, 
па их осушити кухињским убрусом. Кратко их 
препећи у грил тигању, па извадити на тацну. У 
посебној посуди помешати уситњени бели

лук, маслиново уље, исецкану љуту 
папричицу и лимунов сок. На тањир за 
сервирање сложити тиквице, преко ставити 
беби моцарелу и све залити мешавином уља, 
белог лука, љутих папричица и лимуновог 
сока. Посолити, посути бибером и листићима 
нане.

ЛАКС 
РОЛАТ СА 

БРУСНИЦАМА

НАМИРНИЦЕ:

- 500 г Матијевић лакс кареа
- 2 кашичице зачина Ц
- бибер
- 80 г путера
- 4 јаја
- 50 г сувих брусница

ПРИПРЕМА:  Матијевић лакс каре 
исећи и истањити (дебљина око ½ цм) тако да 
се добије велики правоугаоник. Додати зачин 
Ц и бибер по укусу. Скувати јаја, па жуманца 
испасирати са путером, а беланца ситно 

исецкати. На месо нанети жуманца, посути 
сецканим беланцима и брусницама и увити у 
ролат. Увезати кухињским канапом. Пећи 45 
минута у рерни загрејаној на 200°Ц.

Повремено преливати соком које је пустило 
месо. Служити хладно.

М А К А Р О Н 
С Л А Д О Л Е Д 

ТО Р ТА

НАМИРНИЦЕ:

Подлога: 
- птибер кекс 
- млеко
Фил: 
-6 дл павлаке за шлаг 
- 2 дл киселе павлаке 
- 200 г маскарпоне сира
- 200 г црне чоколаде 
- 1 инстант желатин 
- 3 ванилин шећера
- шећер у праху

Остало: 
-3 кесице шлага
- ситно воће 
- макарон кексићи чоколадне

ПРИПРЕМА:   Фил: Изломљену 
чоколаду прелити са 1 дл павлаке за шлаг, 
па отопити на тихој ватри уз лагано мешање. 
Оставити да се хлади. Остатак павлаке за шлаг 
умутити, додати киселу павлаку, маскарпоне 
сир, ванилин шећер, па све мутити и постепено 
додавати желатин. У млаку чоколаду умешати 
око 5 кашика фила са шлагом и лагано 
мешајући сјединити.

Затим умешати у остатак фила са шлагом, па 
ручно измешати да се лепо сједини. По укусу 
додати шећера у праху. 

Подлога: Кекс умакати у млеко и сложити у 
округли калуп са покретним ивицама пречника 
26 цм. Нанети фил и ставити у замрзивач. 
Пре служења, по врху нанети умућен шлаг и 
украсити макарон кексићима, чоколадним 
плочицама и ситним воћем.
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MAGYAR TÜKÖR
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Romos templomok jövője
Romos templomok jövője 

címmel tartottak szimpó-
ziumot Nagybecskereken 

május 12-én, számos közéleti 
és egyházi méltóság részvéte-
lével. A konferencia szervező-
je a Katolikus Egyház Szerbiá-
ban, amely a Szent Cirill és Me-
tód Nemzetközi Püspöki Kon-
ferencia keretében működik.

A jeles eseményt a Szent 
Cirill és Metód Nemzetkö-
zi Püspöki Konferencia tagjai 
mellett megtisztelte jelenlé-
tével MSGR: Luciano Suriani, 
apostoli nuncius; FT. Leonar-
do Di Mauro, a harmadik vi-
lágot támogató bizottságának 
elnöke;  Hajnal Jenő, a Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke; Gavrilo 
Grban, aki az Igazságügyi Mi-
nisztérium egyházakkal és val-
lási közösségekkel megbízott 
igazgatóságán belül a katolikus 
egyházzal megbízott kapcsola-
tokért felelős. A segélyszerveze-
tek részéről Magda Kaczmarek, 
a Kirhe in Not; Prof. DR. Tho-
mas Schwartz, a Renovabis ve-
zérigazgatója. A szünetben fel-
kereste a tanácskozás résztve-

vőit Pásztor István, a Tartomá-
nyi Képviselőház elnöke, aki 
üdvözölte az egybegyűlteket.

A találkozó résztvevőit DR. 
Német László SVD nagybecs-
kereki püspök, a Szent Cirill 
és Metód Nemzetközi Püspö-
ki Konferencia elnöke köszön-
tötte. Bevezetőjében rövid tör-
ténelmi áttekintést végzett, ki-
emelve, hogy az adatok alapján 
1918-tól napjainkig leginkább 
Vajdaságban csökkent a kato-
likusok száma. A hatályos elő-
írásokkal összhangban a kato-
likus egyház a szerb államtól 
– a hívek számával arányban – 
a történelmi egyházak számá-
ra előirányzott összegnek csu-
pán 5%-át kapja. Milyen a reá-
lis egyházkép? Mit tesz lehető-
vé az egyház? Ilyen és hasonló 
kérdésekre keresték a találkozó 
résztvevői és előadói a válaszo-
kat, felvázolva egy interdiszcip-
lináris jövőképet.

Fontosnak és aktuálisnak 
tartom ezt a konferenciát, 
amelynek témája az elkövet-
kezőkben is az marad, mert a 
probléma nagy, annak megol-
dása összetett, nagyon pénz- 
és időigényes. Amikor a romos 
templomok jövőjéről beszé-
lünk, én nem az aracsi pusz-
tatemplomra gondolok, mert 
annak a jövőjével, a munkála-
tokkal kapcsolatban van egy 
kialakult koncepció. A konfe-
rencia témája az a sok tíz ka-
tolikus templom, elsősorban 
Bánátban, de Nyugat-Bácská-

ban is sok van belőlük, ame-
lyek mögül kifogyott a közös-
ség. Ahol elsősorban német ka-
tolikus közösség volt, akik he-
lyére a II. világháborút köve-
tően más vallású lakosok jöt-
tek. A fő kérdés, hogy mit csi-
náljunk, mit tehetünk ezekkel 
az épületekkel. Elvben három 
lehetőséget látok: egyrészről 
van elméletileg esélye annak, 
hogy azt mondjuk, hogy mivel 
ezek dűlőfélben vannak, mivel 
ezek beáznak, mivel egyik ré-
szük a tornyának már ledőlt, 
akkor le kell őket bontani és 
esetleg egy táblával megjelöl-
ni, hogy itt voltak. Ezt én civili-

zációs értékrendbeli és minden 
egyéb más szempontból elfo-
gadhatatlannak tartom, ez egy 
elméleti lehetőség, de gyakor-
latilag kivitelezhetetlen. A má-
sik lehetőség az, hogy arra vár-
junk, hogy majd valami történ-
ni fog, helyettünk valaki meg-
oldja. Nem gondolom, hogy ez 
felelősségteljes volna. A harma-
dik lehetőség, amiben én ebben 
a pillanatban prioritást látok, 
megóvni ezeket az épületeket, 
és újabb tartalommal fölruház-
ni, újabb tartalommal gazdagí-
tani, és azoknak a helyi közös-
ségeknek, falvaknak a funkci-
ójába helyezni, amelyeknek a 
területén vannak ezek a temp-
lomok. Szerintem, ahol csak 
lehetséges, ezt az utat kellene 
járni megőrizve a templomok 
potenciális szakrális funkcióját 
időről-időre, amikor erre igény 
van – mondta Pásztor István.

A Szentszék és a kihaszná-
latlan templomok kérdéséről 
DR. Carlos Alberto De Pinho 
Moreira Azevedo, a Kultúra 
Pápai Tanácsa képviselője be-
szélt: Az elkövetkező tíz évben a 
templomok valószínűleg 50%-a 
elveszítheti az elsődleges funk-
cióját. Fontos, hogy ne anyagi, 
hanem szellemi értékként te-
kintsünk rájuk. Ehhez a témá-
hoz az evangéliumba vetett hit-
tel kell hozzáállnunk, hiszen a 
Jóisten jelen lesz ezekben az 
épületekben akkor is, ha már 
nem eredeti funkciójukat töl-
tik be – hangsúlyozta, s számos 
példát említett más országok 
gyakorlatából. 

Több kulcsfogalom is el-
hangzott a téma kapcsán, mint 
a fenntarthatóság és felelősség 
kérdése, valamint az épületek 
átadása és transzformációja. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy 
ha transzformációra kerül sor, 
minden épületet egyenként kell 
megvizsgálni, elbírálni, amelyet 
jól átgondolt kutatás kell, hogy 
megelőzzön. 

„Elérkezik az óra, amikor 
sem ezen a hegyen, sem Jeru-
zsálemben nem fogják imád-
ni az Atyát” – A liturgikus tér 
jelentősége a pasztorációban 
címmel Prof. Dr. Csiszár Klára 
Antonia tartott előadást: A li-

turgikus tér akkor tölti be ren-
deltetését, ha az a lélekben tör-
ténő istenhit és a krisztusi kö-
zösség formálódásának szol-
gálatában áll. Az Isten-imádat 
pedig mindig a jelenben tör-
ténik, akárcsak a közösségépí-
tés. A tér, a liturgikus tér te-
hát egy, a jelenben megvaló-
sulni akaró „Krisztus-élmény” 
szolgálatában van. Mondhat-
juk úgy is, hogy az idő és a tér 
kölcsönhatásban vannak egy-
mással, amelyben azonban az 
idő fölötte áll a térnek – mond-
ta. Kihangsúlyozta, hogy Ro-
mano Guardinitől Ferenc pá-
pa megtanulta, hogy az ellen-

tétek közötti feszültség egész-
séges, konkrét életerő, mely a 
mozgást, az elindulást a kilé-
pést szolgálja. Ha egy személy, 
egy társadalom vagy az egy-
ház nem elmenekül a feszült-
ség elől, hanem egészségesen 
fenntartja azt, megtalálja ben-
ne a fejlődés lehetőségét, s így 
az növekedéshez vezet, mely-
ben a változás pozitív dinami-
kája fejlődik ki. Az idő és a tér 
produktív, életet szolgáló köl-
csönhatása érhető tetten aktív 
közösségeinkben vagy volt tet-
ten érhető.

 A liturgikus térnek paszto-
rálszociológiai szempontból ki-
zárólag ebben a produktív, éle-
tet szolgáló kölcsönhatásban 
van jelentősége. A templomok 
átalakítását vagy lebontását az 
élet-szolgálat kritériumának fé-
nyében vizsgálva az előadó is-
mertette a Német Püspöki Kon-
ferencia 2003-ban megfogalma-
zott irányelveit az üresen álló és 
kihasználatlan liturgikus terek-
kel való bánásmódhoz és azok 
sorsáról való döntéshez. Az Is-
ten imádása lélekben történik, 
hangsúlyozta, s két személyes 
példát is megosztott kiemelve, 
hogy a liturgikus tér nem ön-
magáért van, hanem az életért: 
Azt kívánom, találjuk meg azt 
a lehetőséget tereink, templo-
maink kihasználásában min-
den körülmény között, ahol a 
mi lelkünk is táncra perdül, és 
amely a lélekben való Istenimá-
dással felszabadít bennünket a 
romos, üres letargiából.

Prof. Dr. Ivica Žižić előa-
dásának témája A szakrális te-
rek elrendezése – új alkalma-
zás volt. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy óvatosnak kell lenni 
a templomok átadásánál, hogy 
ne veszítsék el szakrális jelle-
güket. Látásmódja szerint, ha 
már egy templom nem tudja el-
látni eredeti funkcióját, akkor 
is méltónak kell lenni eredeti 
karakteréhez. Számára elkép-
zelhetetlen, hogy kávézó, étte-
rem legyen az egykori istenhá-
zából, de például könyvtár vagy 
múzeum helyet kaphat benne.

A katolikus egyház törvény-
hozása a romos templomokról 
témában Dr. Ivica Ivanković Ra-

dak értekezett. Előadása hasz-
nos útmutatás volt az Egyházi 
Törvénykönyv vonatkozó ré-
szeinek – IV. Könyv az egyház 
megszentelő feladata, III. rész 
a szent helyek és a szent idők 
–útmutatásával.

Templomnak azt az isten-
tiszteleti célra szánt, szent épü-
letet nevezzük, melybe a hívők-
nek joga van belépni az iste-
ni kultusz – főként nyilvános 
– gyakorlása céljából. (1214. 
kán.) – idézte. Azonban, ha 
egy templomot semmiképpen 
sem lehet istentiszteleti cél-
ra használni és nincs lehető-
ség a helyreállításra, a megyés-

püspök átadhatja közönséges, 
de nem szennyes használatra. 
(1222. kán. – 1. §.)

Az egyházi gyakorlat és tör-
vények ismertetése mellett a 
Szerb Köztársaság kulturális 
örökségének megóvására vo-
natkozó dokumentumokra is 
kitért előadásában, amelyek-
ben a templomok kiemelt he-
lyet foglalnak el.

Mind az egyházi, mind a vi-
lági törvények, dokumentumok 
a kulturális örökség megóvá-
sát hangsúlyozzák. Ha megtör-
ténik, hogy egy templom pro-
fán, világi használatba kerül, 
nem folytatnak benne többé 
az istentiszteletet. Az oltárok 
az épület különálló és sérthe-
tetlen részét képezik, sohasem 
lehet őket deszakralizálni, hív-
ta fel a figyelmet.

A jótevők és az elhagyott 
templomok helyreállítása állt 
Prof. Dr. Thomas Schwartz 
előadásának középpontjában. 
A Renovabis – amely egyik nagy 
támogatója a katolikus egyház-
nak térségünkben – igazgatója 
beszélt tevékenységükről. 

Elmondta, hogy a szervezet 
anyagi eszközeinek felét az egy-
házi adóból kapta, de a demo-
gráfiai változások miatt, a lakos-
ság elöregedésével ez csökken-
ni fog: A jövőben elsősorban az 
emberekbe szeretnénk befektet-
ni. Ösztöndíjakkal szeretnénk 
befektetni a papok és világiak 
oktatásába, továbbképzésébe, 
hiszen évek óta dolgozunk a kö-
zösségek fejlesztésén. Kellenek 
a jó ötletek, a jól átgondolt pro-
jektek. Célunk a jövő, a jövő egy-
házának a támogatása. Olyan 
projekteket, amelyek nosztalgi-
án alapulnak, nem támogatunk. 
Olyan építmények restaurálását, 
amelyek nem a jövőt szolgálják, 
nem támogatjuk– hangsúlyozta.

A résztvevők fényképes be-
számoló segítségével nyertek 
betekintést az üres és megron-
gálódott templomokról Vajda-
ságban, és egy kirándulás kere-
tében megtekinthették a mó-
dosi (Jaša Tomić) műemlék-
védelem alatt álló Szűz Mária 
mennybevétele – Nagyboldo-
gasszony tiszteletére szentelt 
templomot. KOVÁCS SZÖSZILL

Falunap és 
templombúcsú volt 
Tordán
Május 16-án Nepomuki 

Szent János napján, ün-
nepli Torda templombúcsú-
ját, az utóbbi években az eh-
hez a dátumhoz legközelebb 
eső hétvégén gyűlnek össze 
ünnepelni a tordaiak. Az el-
múlt két évben a járvány mi-
att nem voltak hivatalos fa-
lunapi ünnepségek.

Az ünnepségek szent-
misével kezdődtek, melyet 
Mellár József cellebrált a 

helybeli templomban. Ezt 
követően a faluban lévő em-
léktáblákat és emlékhelye-
ket koszorúzása követke-
zett. A rendezvény kereté-
ben csirkepeprikás főző ve-
senyt is rendeztek, amelyen 
37-en indultak.

Az est nagykoncerttel 
zárult a sportpályán, ame-
lyen idén a magyarorszá-
gi Lóci Játszik lépett szín-
padra.

SZERVO MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
MAGYAR TANKÖNYVEKET AJÁNDÉKOZTAK

Muzslyán a Szervó Mihály Általános iskolában a Nemzetközi Szent György 
Lovagrend Békés megyei Priorátusa Antal László megbízásából Pretz 
István lovag magyar tankönyveket adott át, az iskola igazgatójának Molnár 
Attilának és Tóth Lendvai Heléna tanitónőnek.
Az ajándékcsomagot a Gregor László békésmegyei lovagrend tagjának  
köszönve jutott el  Muzslyára. Ezek a könyvek Természetismeret és Földrajz 
tantárgyak tanulására alkalmasak. PRECZ ISTVÁN

A VAJDASÁGI ÉS TEMERINI PÁLINKAVERSENYEN
MUZSLYAI PÁLINKÁK A LEGJOBBAK KÖZÖTT

Mintegy 200 minta érkezett a 
11. Vajdasági és a 21. Temerini 
Pálinkaversenyre, amelyet az elmúlt 
hétvégén rendeztek meg eme bácskai 
településen. A minták között a legtöbb 
az alma-, és a szilvapálinka, de szép 
számban neveztek kajszi-, meggy- 
és ringlópálinkával is a résztvevők. 
A versenyre néhány muzslyai 
pálinkafőző is benevezett, kisüstiük 
pedig a legjobbak közé lettek sorolva: 
Ispánovity Karcsi alma-, szilva-
és birsalmapálinkája aranyérmet, őszibarack-pálinkája pedig ezüstérmet 
érdemelt ki, Kovács Nándor a birsalmapálinkájáért ezüstérmet, míg Nehéz 
Csaba az almapálinkájáért aranyérmet, szőlőpálinkájáért ezüst-, őszibarack-
és szilvapálinkájáért pedig bronzérmet kapott. BORBÉLY TIVADAR

 »A romos templomok jövőjéről tárgyaltak

 »Emlékezés Fejes  Istvánra

 »Lóci Játszik a színpadon

„
Óvatosnak kell 
lenni a templomok 
átadásánál, hogy ne 
veszítsék el szakrális 
jellegüket. Látásmódja 
szerint, ha már 
egy templom nem 
tudja ellátni eredeti 
funkcióját, akkor is 
méltónak kell lenni 
eredeti karakteréhez

KÉT ÉV KÉNYSZERSZÜNETET KÖVETŐEN

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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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

1 kg    41,80
5 kg 203,50
25 kg  852,50

1 kg  36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00

 ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK   
  ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA   

ž.r. 200-2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD   
ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA

 vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898
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НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО 
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2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,  

поштански фах 86, 
E-mail:  kulavrsacka@gmail.com
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Бранислав Јосимов   
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CIP - Каталогизација у публикацији 
библиотеке Матице српске, Нови Сад

 • 
Недељно

Ovo izdanje je prijavljeno za odit 
kod ABC Srbija
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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. 060/1671-519, 060/7401-210 и 
0603603-311.

Испред раскрснице за Велико 
Средиште продајем 12 ари 
плаца, десна страна, 100 метара 
од асвалта, добро за виноград, 
воћњак и пчеларе. Тел. 060/1671-
519, 060/7401-210 и 060/3603-311.

Продајем кућу у Јабланци, 9 км 
од Вршца, у центру села. Повољно. 
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 064/2805-
862.

На продају дворишни стан 
у Белој Цркви, улаз до улице, у 
центру, Партизанска улица. 85 
квадратних метара. Тел: 061/2583-
124.

На продају спратна кућа на 
плацу 730м2, посебно гаража. 
Тел. 061/3004-439, 013/837-631 и 
064/2805-862.

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 
064/4406-530.

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. 061/6509-
999.

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 15 
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 
061/2941-161.

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.

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. 069/843-587

Продајем на вечито  две 
парцеле (катастарски бр. 20213 
и 20214)  на потезу Црвенка-Брег 
17,62 мк3 класе и 25,23 мк 4 класе. 
Тел. 064/1830018.

Продајем кућу, Хероје Пинкија 

код парка 120 м², плац 5,3 ара, 
са помоћним објектима. Тел. 
064/1286-044

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 069/2119-
565.

Издавање локала (канцеларија), 
42 м2, на Светосавском тргу. Тел. 
064/1979-069.

Запосленој девојци издајем 
стан. Тел 060/7401-210,060/3603-
311 и 013/401-210.

Издајем магацински 
производни прословни објекат 
укупно 400 м2, могућност 
закупа мање површине, објекат 

у Вршцу,Дејана Бранкова. Тел. 
065/8302-090.

Издајем кућу комплетно са 
новим стварима, кућа је новије 
градње са нус просторијама на 
дужи период. Тел. 0638829-782.

Издајем гарсоњеру комплетно 
намештену на Војничком тргу. Тел. 
063/8829-782

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 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему 
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 

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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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. 064/1979-
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.013/2839-461.

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 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: 
063/8431-627.

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 или у 
063/482-418. 

Продајем конце за хеклање 
драп боје, конац за гоблеме, 
платно и сталак. Тел.064/2522--
855.

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. 063/7166 
-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. 
064/2522-855.

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

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. 
2106-078 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, шпедитер- 
Думбрава 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.

Продајем дечији бицикл, 18 
брзина, металик зелен, исправан. 
Тел. 064/8372-635.

Уступам уз накнаду празну 
већу гробницу на Православном 
гробљу уз павлишки пут. Тел. 
066/8076-207

Продајем  џак за бокс црвени 
130џ35, пун. Цена 2.500 дин.Тел. 
063/737-5149.

Продајем аутоприколицу, 
носиљку за бебе, тапете (зидне) 
5м², седиште помоћно за дете за  
бицикл. Тел. 061/1530-800.

Брачни пар тражи стару особу 
на доживотно старање ѕа узврат 
кућа или стан. Тел. 061/8139-998

Продајем трактор 83 Белорус и 
сетвоспремаћ у одличном стању.
Тел. 069/8435-287.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

На основу члана 63 Закона о планирању и изградњи 
(„Службени Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019, 9/2020 и 52/2021) Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца, 
оглашава 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу комерцијалног 

објекта са локалима на кат. парцелама бр.67/5, 67/6, 
67/8 и 67/9 КО Вршац oд априла 2022. године.

ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: ДОО Атеље АЛ Врњачка 
Бања.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: РЦ Вршац РСБ ДОО 
Београд-Нови Београд.

 Пројекат ће бити изложен 7 дана у холу зграде 
Скупштине Града Вршца почев од 03.06.2022. године.

 Заинтересована правна и физичка лица подносе 
примедбе на изложени урбанистички пројекат за време 
трајања јавне презентације, у писаном облику и предају 
их Одељењу за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца.

Сарадник Одељења за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца 
Дамир Средић пружиће обавештења о садржају јавне 
презентације телефоном на број 013 800 544 или лично у 
канцеларији Градске управе бр.206. 

Интернет адреса на којој се може остварити увид у 
урбанистички пројекат је http://www.vrsac.com/Page.aspx
?Lang=cir&Page=JavnaPrezentacija&Pid=4
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Монтана, 1924. година. Међу дивљим равницама 
старог Запада лежи највећи ранч у долини, ранч 
браће Бербанк. Два брата, Фил и Џорџ, иако деле 
и добро и зло већ четрдесет година, нимало нису 
слични. Фил је неодољиво харизматичан, оштрог 
ума, али и суров, док је Џорџ тих и скроман, потпуно 
лишен смисла за хумор. Заједно управљају имањем, 
заједно јашу, превозе хиљаде грла стоке и још спавају 
у соби коју су делили као дечаци, у истим месинганим 
креветима који сада шкрипе од старости.

Када се Џорџ ожени младом удовицом Роуз 
и доведе је да живи на имању, заједно са њеним 
сином Питером, Фил одлучује да им живот учини 
неподношљивим. Брак свог брата доживљава као 
издају и баш као пас у потери, неће дати мира Роуз 
и Питеру, па ни свом вољеном Џорџу, острашћен 
мржњом у свом најчистијем облику: мржњом оног 
ко завиди.

По овој књизи снимљен је истоимени филм, 
добио је неколико Златних глобуса и БАФТА награде 
за најбољи филм и режију, а номинован је у 12 
категорија за Оскара.

Томас Севиџ рођен је 1915. године у Солт Лејк 
Ситију. Студирао је писање на Универзитету у 
Монтани и дипломирао на Колби колеџу, стекавши 
почасну титулу магистра лепих уметности. Његова 

књижевна каријера покрива пет деценија и тринаест 
романа. Поред писања, бавио се и бројним другим 
пословима: био је кротитељ, радник на ранчу, 
помоћник водоинсталатера, варилац, радник на 
прузи, агент за осигурања и наставник енглеског 
језика – између осталог на Универзитету Брандајс и 
Васар колеџу.

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 „Моћ пса“, које ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на 
адресу citajmokulu@gmail.com. У прошлом 
броју поклањали смо књигу „Мексичка 
готика“, освојиле су је Силвана Куневски и 
Гордана Бељин. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, Другог 
октобра 59, средом од 10 до 17 часова. При 
преузимању награде потребно је са собом 
понети најновији број „Вршачке куле“.

ИМА ЛИ 
ПОБЕДНИКА У 

СУКОБУ ЉУДСКИХ 
СТРАСТИ?

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ РОМАН О НЕКОНТРОЛИСАНИМ ПОРИВИМА КОЈИ МОГУ ДА НАС УНИШТЕ



ПЕТАК •  27. мај 2022. ВРШАЧКА КУЛА 1919



ПЕТАК •  27. мај 2022.ВРШАЧКА КУЛА20
КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

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

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

У овдашњој катастарској 
управи нашли смо следеће 
податке: атар града Вршца 
обухвата 34.191 кат. јутро, 
од тога су 21.781 к.ј. 335кв. 
хв. њиве, 222 к.ј. 492кв. хв. 
повртњаци, 2.036 к.ј. 818 кв. 
хв. шуме, 259 кв. хв. трстици, 
2.036 к.ј. 422 кв. хвати 
неплодно земљиште, тако 
да за винограде преостаје 
површина од 3.298 кат. јутра 
и 459 кв. хвати. Тако мало 
винограда ипак немамо! Ако би 
ову површину ставили у однос 
са процењеном производњом, 
овдашњи виногради имали 
би енормну продуктивност, 
а ипак ми добро знамо да то 
није случај.

У оквиру Вршачког среза, 
код поменуте катастарске 
управе у евиденцији су још 
следећа села где је присутна 
виноградарска производња: 
Гудурица са 1.40, Куштиљ 415, 
Јабланка 116, Вел. Средиште 
632, Марковац 230, Месић 
158, Сочица 100, Павлиш 142, 
Ритишево 22, Мало Средиште 
98, Влајковац 9 кат. јутара. 
Можда је стање тачно код свих 
осталих села, али у Малом 
Средишту је сасвим сигурно 
много више винограда; затим 
долази град Бела Црква са 
1.236. Шушара 783, Црвена 
Црква 154, Врачев Гај 261, 
Гребенац 268, Кајтасово 400, 
Дупљаја 405, Избиште 168, 
Јасеново 128, Кусић 462, Уљма 
288 кат. јутра и из среза Ковин 
у евиденцији је село Мраморак 
са 400 кат. јутра.

Из катастра се не могу 
утврдити сорте засађене лозе.

Стручна трговина вином, 

према томе и са сортним 
винима започела је заправо 
осамдесетих година прошлог 
века. Најзначајнији винарски 
трговци били су тада (1882) 
Вилхелм Адлер и син, Јохан 
Герман, Јозеф Кесл и син, Јозеф 
Штермберг, Јохан Цофман 
и Јохан Фукс, Карл Хаузер и 
Валентин Хембергер, којима 
се може захвалити за огроман 
успон трговине.

Трговина вином је данас на 
високом нивоу и сви винарски 
трговци, комисионари и 
агенти апсолутно су поуздани.

Љубомир Недељковић, 
председник Секције 
винарских трговаца при 
Трговинској комори, изјаснио 
се о трговини сортним винима:

„Трговина вином у Вршцу 
увек је налазила путеве, да 
имајући у виду сопствене 
интересе и интересе 
произвођача, постигне 
оптималне резултате. Трговци 
су овде били и јесу сами 
произвођачи вина. Овде је 
дуго времена орјентација била 

на масовној производњи, јер 
је  потражња била само на 
мање квалитетну робу али то 
у задње време нешто попушта, 
већ се траже сортна вина 
и  посотепено се прелази на  
плантаже сортних винограда. 
Некада је у трговини био 
меродаван укус и боја 
вина, недавно само садржај 
алкохола, а сада поред јачине 
већу улогу игра квалитет и 
сорта. И трговци сада морају 
бити специјализовани, јер се и 
овдашење сортно вино тражи, 
а та потражња расте из дана 
у дан. Наша вина добијају све 
већи углед. Најбољи доказ 
за то је чињеница, да су наша 
сортна вина одликована на 
изложбама вина, одржаним 
у последње време. Можемо 
се надати да ће овдашње 
виноградарске регије ускоро 
увести свој производ, након 
високог развоја култивисања, 
као вино познате марке. Сада 
већ сваки трговац држи на 
лагеру чисте сорте вина иако 
је  приморан да упоредо 
производи и дестилате.“

У регистру Трговинске 
коморе за град и срез Вршац, 
уведени су следећи винарски 
трговци, комисионари и 
агенти из града:

Вилхел Адлер и син 
(власник Стефан Адлер). 
Фирма је основана 1849. 
године, а повремено је 
обустављала рад. Њихов 
асортиман флашираних 
вина био је: рајнски ризлинг, 
совињон, креацер, мускат 
отонел, траминац, мерло, 
кадарка, опорто, све сопствене 
производње.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (38)

СОРТЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ  КОЈЕ СЕ ГАЈЕ У 
ВРШАЧКОМ ВИНОГОРЈУ

ОД ДР ЕУГЕНА КЛИРА
Превео Александар Бобик 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27. 
БРОЈ 561, 2. ЈУЛ 2004. 

У КОРАК СА ВРЕМЕНОМ 
Током пет година рада (од 2.  јуна 1999.) „Хемо.нет“ је постепено 

повећавао врсте и квалитет услуга, као и број корисника интернета. 
Тренутно код овог провајдера постоји 6.000 „сурфера“ од којих је 
3.500 активних, узраста од 5 до 70 година. Од недавно у „Интернет 
кафеу“ је потпуно замењена опрема. Ту је сада 13 ХП рачунара 
најновије генерације који раде на 2,8 гигахерца, са ТФТ мониторима 
од 15 инча. Реч је о веома поузданим и тихим „машинама“.

Корисницима је на располагању 90 излазних линија, а са броја 
042/110-100 могућ је приступ интернету преко „Хемо.нет“ из било 

којег места у Србији по цени локалног позива. Излазни линк је 
4 мегабајта у секунди. Поред класичног плаћања по сату, ту је и 
такозвани „флат“ режим (за цео месец). Цене су на нивоу просека у 
Србији, а просечна потрошња корисника интернета је 15.000 сати 
месечно. Од недавно, у понуди „Хемо.нета“ је и бежични интернет, 
чиме се добија стабилност у раду на интернету и растерећеност  
телефонске мреже.

-Наша интенција је од самог почетка била је да створимо 
едукативно место уз пружање активних услуга (интернет, домени, 
скенирање, штампа, даунлоуд) а не играоницу, каже Дејан 
Танасијевић, шеф одељења за интернет технологију у „Хитим“ чији  је 
саставни део „Хемо.нет“. У складу са тим често се организују курсеви 
рада на рачунару. Управо је у току један такав курс са радницима 
„Другог октобра“.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27. 
БРОЈ 561, 2. ЈУЛ 2004. 

ВЕТРЕЊАЧА КАО У КЕЧКЕМЕТУ 
У непосредној близини бензинске пумпе“Бенст“ неимари 

београдске фирме „Бормил градња“ , за рачун овдашњих 
бизнисмена Павла Обрадовића и Моме Вељића, заливају темеље 
будућег модерног туристичког- услужног објекта, првог те врсте у 
Вршцу.

Реч је у мотелу са богатим садржајима истоветног изгледа какав 
постоји у мађарском граду Кечкемету, у облику ветрењаче.

-Ако добијемо тражени кредит објекат, површине 1.300 
квадрата, биће готов до краја 2004. године. Мотел ће имати два 
ресторанске сале, кафић са 60 места, 2 апартмана, 40 кревета у 
двокреветним собама и  конгресну дворану опремљену врхунским  
информационом  техником, каже Павле Обрадовић.

У оквиру будућег мотелског комплекса изградиће се подрумска 
винотека и паркинг за 100 аутомобила. У непосредној близини 
грађевинци из престонице подићиће и печењару, сачару и 
роштиљницу за услужно спремање хране. Наш саговорник истиче 
да је у плану и изградња пумпе за гас, хале за технички преглед 
возила и аутоматска перионица.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СПОРТ

Кошаркаши Вршца под руководством 
тренера Владимира Ђокића ушли су у 
четврту недељу рада у Центру Миленијум. 
Играчи раде посвећено, опорављени шеф 
стручног штаба ужива на послу, прва фаза 
трајаће до 1. јуна. 

Ђокић је због болести одсуствовао са 
терена нешто више од два месеца и после 
рехабилитације почео је са радом 9. маја. 

- Најпре морам да кажем да 
упућујем велику захвалност људима из 
клуба, који су од самог почетка имали 
разумевања за моју болест. Хтео бих да 
се захвалим великом броју пријатеља 
и познаника из Вршца који су се 
распитивали за моје здравље и дали ми 
подршку. Велики број мојих колега и 
спортских радника упутио ми је жеље за 
брзо оздрављење, свима се захваљујем, 
пријатељима из Вршца и широм Србије, 
њихова брига и подршка пуно су ми 
значили током опоравка. Хвала и свим 
играчима, и садашњим и бившим, који су 
ми упућивали жеље за брзим повратком 
на терен, дирнуло ме је то и као човека и 
као тренера, истакао је Ђокић.

Чим су му лекари дозволили повратак 
на терен, Ђокић је окупио вршачке младе 
играче и кренуо са радом. 

- Идеја је да проверимо комплетан 
омладински потенцијал који Град и клуб 
Вршац имају. Желим да пружим прилику 

већини момака из јуниорског и кадетског 
тима, управа клуба, стручни штаб, цео град 
најсрећнији би били када би екипу чинли 
само Вршчани. Место у тиму не добија 
се на поклон већ се заслужује талентом, 
радом, односом према кошарци и према 

клубу а ја сам тренер који ће им сигурно 
пружити прилику. 

У првој фази радили су и играчи који 
су изнели претходну сезону (Васиљевић, 
Лука Јовановић, Агоч) као и неколицина 
који су на проби.

- Показало се да je КЛС прошле 
сезоне био веома уједначен, да је 
квалитет лиге на много вишем нивоу 
него раније и да практично једна или две 
победе одлучују о томе да ли ће се екипа 
борити за врх табеле или за испадање 

из лиге. Жеља ми је да направимо тим 
који ће имати више амбиција него 
прошле сезоне. Морам да истакнем да 
смо и претходне сезоне били на путу 
да остваримо притајене амбиције да се 
пласирамо у Суперлигу, али због повреда 

и болести играча, мог одсуства, прилика 
је пропуштена, због чега сам љут јер сам 
сигуран да је екипа имала квалитет да 
буде међу првих шест на табели. Нарочито 
сам љут због чињенице да смо ту прилику 
испустили због пораза на домаћем терену, 
нагласио је стратег Вршца.

Ђокић је предочио да предстоји 
разговор са играчима који су изнели 
протеклу сезону и да се нада да ће клуб са 
већином наставити сарадњу, чиме би се 
задржала окосницу екипе.

- Препознао сам неколико 
талентованих вршачких јуниора од којих 
ће бар двојица тренирати са сениорском 
екипом а надам се да ће се својим радом 
изборити и за минуте на терену. Од 1. 
јуна млади вршачки играчи тренираће 
под руководством тренера јуниорских и 
кадетских тимова, док ће остали радити 
индивидуално.

Владимир Ђокић за то време посветиће 
се раду са младом репрезентацијом 
Србије, играчи до 18 година, и припремати 
се за Европско првенство које се 
почетком августа одржава у турском 
граду Измиру. Почетак друге фазе рада 
кошаркаша Вршца планиран је између 12. 
и 15. августа, тренер Ђокић се нада да ће 
до тада на окупу имати комплетан тим.

Б. Јосимов
Фото: Б. Јосимов

СТРАТЕГ ВРШЦА ПОНОВО ЗА КОРМИЛОМ

ВЛАДИМИР ЂОКИЋ ОКУПИО 
ВРШАЧКЕ ТАЛЕНТЕ

КО Ш А Р К А

Девета Спортска олимпијада 
школске омладине Војводине (СОШОВ), 
манифестација која је најмасовније школско 
спортско такмичење, завршена је свечаном 
доделом медаља и признања.

Најуспешнијим учесницима признања 
су уручили председник Организационог 
одбора и покрајински секретар за спорт 
и омладину Дане Баста, градоначелник 
Зрењанина Симо Салапура, председник 
Савеза за школски спорт Србије Жељко 
Танасковић, прослављени рукометаш 
Момир Рнић, као и бројни успешни 
спортисти и спортски радници.

“Предивна ствар је када на једном месту 
видимо оволико деце која воле спорт. 
Посебно ми је задовољство што сам у 
граду на челу са градоначелником Симом 
Салапуром, који препознаје важност спорта, 
посебно када су у питању најмлађи”, рекао 
је Танасковић обраћајући се учесницима.

Танасковић је указао и да га радује 
чињеница да је на овој Олимпијади 
учествовало укупно 6.000 такмичара, 
тренера, волонтера....

Ученици града Вршца су постигли 
запажене резултате, стонотенисер 
Гимназије „Борислав Петров Браца“, Душан 
Везмар освојио је прво место у синглу, а 
са Марком Константиновим и Небојшом 
Поповом освојио прво место у екипној 
конкуренцији. Романа Путник и Марина 

Пинку, освојиле су треће место у дублу.
Код основаца појединачно прво место 

освојио је Стефан Радоњић, ученик ОШ “Вук 
Караџић“.

У гимнастици, у конкуренцији од 1 до 
4 разреда, ОШ “Вук Караџић“ освојила је 
друго место екипно у саставу: Драшкић, 
Орешан, Бјелобрк и Тасић .

У конкуренцији од 7 до 8 разреда ОШ “Вук 
Караџић“ освојила је треће место екипно у 
саставу:Тодоровић, Козомора, Миленковић 
и Новески.

У шаху, у конкуренцији 3. и 4. разреда, 
екипа Јужног Баната освојила је друго место 
а у саставу екипе били су: Софија Перовић 

ОШ “Бранко Радичевић“ из Уљме и Лука 
Ђукић из ОШ “Јован Стерија Поповић“.

У атлетици у конкуренцији основних 
школа, ОШ “Вук Караџић” била је екипно 
прва у саставу: Немања Дамјан, Марко 
Танкосић, Јован Жеберан, Душан Кнежевић, 
Александар Драгојевић, Милан Јеловац и 
Марко Јеловац. Прва места у штафети 4 x 
100метара (Жеберан, Дамјан, Танкосић и 
Кнежевић), екипно први на 100 метара, први 
на 300 метара, први у бацању кугле, трећи 
на 800 метара, трећи у скоку у вис и шести 
у скоку у даљ. Појединачно на 100 метара 2. 
место Кнежевић, бацање кугле Танкосић 2. 
место и Дамјан на 300 метара 2. место .

У појединачној конкуренцији 3. место на 
800 метара Марко Младеновски ОШ “Олга 
Петров Радишић“.

На 600 метара 2 место Вукота Животић 
ОШ “Јован Стерија Поповић”.

У џудоу  прва места у освојили Тара 
Ђекић из ШЦ “Никола Тесла”, Танацков 
Марија ОШ “Вук Караџић“ и Ања Мартон 
из Хемијско - медицинске школе Вршац. 
Друго место освојио је Лука Судар из ОШ 
“Младост”. Треће место освојио је Вук 
Ожеговић Гимназија „Борислав Петров 
Браца”, Јелена Танацков ОШ “Вук Караџић“ и 
Јован Деспотовић ОШ “Младост“.

УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ДЕВЕТА ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА ВОЈВОДИНЕ

ЗАПАЖЕНИ РЕЗУЛТАТИ ВРШАЧКИХ ЂАКА
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 28. КОЛО

ОФК Бечеј 1918 - 1. Мај Рума  2 : 4
Омладинац - Раднички 1912  5 : 0
Хајдук 1912 - Текстилац  2 : 1
ОФК Кикинда- Феникс 1995  2 : 0
Борац (С) - ОФК Вршац  5 : 1
Јединство (СП)- Раднички (Зр)  2 : 2
Борац (Ш) - Тиса   2 : 1
ОФК Стари Град - Динамо 1945  2 : 1

1.ОФК Вршац 28    18 5         5 59
2.Феникс 1995 28    14 6         8 48
3.Борац (Ш) 28    13 7         8 46
4.Текстилац 28    13 6         9 45
5.ОФК Бечеј 1918 28    13 5       10 44
6.Омладинац 28    13 3       12 42
7.1. Мај Рума 28    12 6       10 42
8.Борац (С) 28    11 8        9 41
9.Раднички 1912 28    12 5       11 41
10.Тиса  28    11 5       12 38
11.Динамо 1945 28    11 4       13 37
12.Раднички (Зр) 28    10 4       14 34
13.Хајдук 1912 28    10 3       15 33
14.Јединство (СП) 28     9 4       15 31
15.ОФК Стари Град 28     8 3       17 27
16.ОФК Кикинда 28     8 2       18 26

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК”  28. КОЛО

Борац - Нафтагас   5 : 3
Бегеј - Младост   0 : 0
Слобода - Војводина 1928  0 : 1
Омладинац ФАМ – Пролетер  2 : 3
Јединство (В)- Полет   0 : 0
БАК - Црвена звезда (РС)  5 : 1
Црвена звезда (ВС) - Козара  2 : 0
Слога - Јединство (БК)  0 : 2

1.Нафтагас 28     20  3        5 63
2.Јединство (БК) 28     17  4        7 55
3.Борац  28     14  6        8 48
4.Омладинац ФАМ 28     13  6        9 45
5.Војводина 1928 28     13  3      12 42
6.Црвена звезда (РС) 28     12  6      10 42
7.Слобода 28     11  7      10 40
8.Пролетер 28     12  4      12 40
9.Јединство (В) 28     11  6      11 39
10.Козара  28     10  8      10 38
11.Полет  28      9 10      9 37
12.Младост 28     10  7      11 37
13.Бегеј  28      8 12      8 36
14.Црвена звезда (ВС)28    8  4      16 28
15.БАК  28      5  4      19 19
16.Слога  28      3  6      19 15

ПФЛ ПАНЧЕВО 27. КОЛО

Спартак 1911 - Партизан (Г)  4 : 0
Југославија - Јединство Стевић  3 : 5
Потпорањ - Партизан (У)  1 : 2
Слога (БНС) – Вултурул  0 : 1
Стари Тамиш- Ц.звезда  3 : 3
Раднички (К) - Долина  2 : 4
Будућност (А) - Долово  2 : 3

1.Раднички (К) 25     16 3           6 51
2.Јединство Стевић 25     14 3           8 45
3.Долина  25     13 5           7 44
4.Потпорањ 26     12 6           8 42
5.Партизан (Г) 25     13 2          10 41
6.Хајдучица 25     12 5           8 41
7.Будућност (А) 25     12 4           9 40
8.Долово (-1) 25       12 4             9 39
9.Црвена звезда 25         9 7             9 34
10.Партизан (У) 25        11 1           13 34
11.Вултурул 25        10 3           12 33
12.Слога (БНС) 25          8 5           12 29
13.Спартак 1911 26          7 2           17 23
14.Стари Тамиш 25          6 4           15 22
15.Југославија 26          5 4           17 19

ОФК ВРШАЦ – РФК НОВИ САД 0:1 (0:0)
Градски стадион у Вршцу, гледалаца 

150, судија: Драган Зорић (Клек), стрелац 
Бранковић у 90+3. минуту, жути картони: 
Стојковић, Николић (ОФК Вршац), 
Куртиши (РФК Нови Сад).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Стојковић, В. 
Благојевић, Николић, Пајевић, Лазевски, 
Ф. Илић (од 76. Османагић), Делић (од 
59. Радисављевић), Јовковић, Вујић, 
Главинић (од 59. Новаковић).

РФК НОВИ САД: Хромиш, Бранковић, 
Кавчић (од 57. Штефек), Јевић, Игњић, 
Ерак (од 90. Сувајџић), Пањак (од 57. 
Симић), Ковачевић, Балабановић, Гаџић 
(од 80. Куртиши), Галић.

После изједначене борбе и узбудљиве 
завршнице полуфиналног меча Купа 
Војводине спортска срећа осмехнула се 
играчима РФК Новог Сада у надокнади 
времена на стадиону под кулом и послала 
их у финале Купа Војводине. Одлука је пала 
после великог превида помоћног судије 
Радишића из Зрењанина када главном 
судији Зорићу није сигнализирао очигледан 
прекршај играча Новог Сада, који је с леђа, 
са две руке, одгурно Стојковића, а у наставку 
акције главни арбитар досудио је играње 
руком дефанзивца Вршчана Николића 
на ивици шеснаестерца, Бранковић је 
прецизним ударцем затресао мрежу за 
велико славље Новосађана и пласман у 
борбу за трофеј Купа Војводине.

Вршчани нису били ни бледа сенка 
тима који је силовито јуришао ка титули 
шампиона Српске лиге Војводина иако 
су имали иницијативу у већем делу меча. 
У 17. минуту млади Делић је промашио 
стопостотну прилику после центаршута 
Стојковића, три минута касније Лазевски 
је за мало био непрецизан у покушају са 
дистанце. Гости су узвратили у завршници 
првог полувремена када је дефанзивац 
Јевић пропустио прилику после асистенције 
Балабановића.У другом полувремену опет 
су Вршчани имали благу иницијативу, 

али сем покушаја главом Николића после 
прекида озбиљнијих прилика није било. 
Најправедније би било да је победник 
одлучен после извођења једанаестераца, 
али Новосађани су своју срећу заслужили 
храбром и пожртвованом игром.

За утеху фудбалерима ОФК Вршца остаје 
заказано уручење шампионског пехара 

на утакмици претпоследњег кола Српске 
лиге Војводина против ОФК Кикинде. 
Меч почиње у 17 часова и 30 минута 
а играчи, стручни штаб и руководство 
клуба прославиће највећи успех у 
историји вршачког фудбала са својим 
симпатизерима.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ ЗАУСТАВЉЕНИ У ПОЛУФИНАЛУ КУПА ВОЈВОДИНЕ

ШАМПИОНСКИ ПЕХАР ЛЕЧИ РАНУ
ФУД БА Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

МИРНЕ МРЕЖЕ У ВЛАЈКОВЦУ
ЈЕДИНСТВО (В) – ПОЛЕТ (И) 0:0
Стадион Јединства у Влајковцу, гледалаца 100, судија: Марко Попов (Зрењанин) 7.
ЈЕДИНСТВО: Доновић, Савић, Текијашки (од 46. Тешић), Пештерац, Николић, Ћирка, Богдановић, 

Моторов, Живанов, Станков, Панчевац.
ПОЛЕТ: Цвитковић, Михајловић, Голе, Драшковић, Стошић, Брајковић, Старчевић (од 75. 

Ћирковић), Ковачевић, Петковић, Скокна, Симоновић. 
Бод је био мери обема екипама па ни Влајковчани ни гости из Идвора нису желели превише 

да ризикују. Одбране су биле мотивисанији део тимова, а нападачи не превише инспирисани да 
угрзе противнички гол. Љубитељи фудбала на стадиону Јединства остали ускраћени за фудбалска 
узбуђења, није виђена ниједна права прилика, нерешеним исходом највише задовољни тренери 
Бељин и Петровић. 

Током протеклог викенда 
(21-22. мај) Атлетски клуб Атина 
имао је изузетно успешан 
наступ на Интернационалном 
митингу у Румунији у 
Темишвару, где се окупило око 
500 такмичара из Румуније, 
Мађарске, Украјине и Србије. 
Наступило је укупно 14 
такмичара, од млађих пионира 
до јуниора, а освојене су 
укупно 4 медаље, од тога 2 
златне и 2 бронзане. Прво 
место у дисциплини 100 м 
за 2007. годиште освојио је 
Душан Кнежевић са резултатом 
од 12,14 с, док је трећи био 
Марко Младеновски такође у 
2007. годишту са резултатом 
од 12,37 с. У трци на 200 м 
Кнежевић је освојио 3. место 
са резултатом од 24,98 с и 
тиме крунисао сјајну сезону 
са овогодишњих школских 
такмичења.. Душан је победник 
у тркама на 100 м на градском 
и окружном првенству, 
док је на међуокружном и 
СОШОВ-у освојио 2. место 
појединачно и чак 4 пута 
прво место у штафетним 
тракма на 4x100 м. Такође 
код такмичења атлетских 

школа у конкуренцији 2013. 
годишта прво место је освојио 
Андрија Билас у скоку у даљ ,са 
резултатом од 3,22м. Остали 
такмичари су постигли следеће 
резултате:

Андреј Дудовски(2015) 50м-
10,51 и скок у даљ 2,16м

Јана Матицки (2013)  50м-
9,54 и скок у даљ 2,57м

Бојана Божанић(2013) 50м-
10,01  скок у даљ 2,64

Андрија Билас(2013) 9,31 и 
скок у даљ 3,22

Давид Антонијевић(2012) 
50м-11,12  и скок у даљ 2,35 м

Миња Милојевић(12) 50м-
8,75 и скок у даљ  3,28

Нађа Каровић(2012) 50М-
9,78  и скок у даљ 2,76

Невена Крнчевић(2009) 
80м-13,89 и 300м-57,49

Дијана Јовановић(2010)  80м 
13,51  и 300м 59,56

Лана Вејиновић(2010)  80м-
14,42  и 300м-1:00,5

Емилија Божанић(2010) 80м-
13,92  и скок у даљ 3,13 м

Душан Кнежевић(2007) 
100м-12,14  и 200м 24,98

Марко Младеновски(2007) 
100м 12,37 и 200м 25,52

А л е к с а н д а р 
Драгојевић(2007) 100м-13,81 и 
200м 31,23

Такмичари Атине обишли су 
и место Манастир и Манастир 
Светог Георгија. Успостављена 
је сарадња са српском 
заједницом у Темишвару, а као 
плод тог дружења била су и 
недавна гостовања фудбалера 
ОФК Вршца и утакмице са 
румунским престижним 
клубовима, Корвинул, УТА 
Арад.

“Такмичарска сезона 
је одлично почела 
организацијом градског 
и окружног такмичења за 
основне  и средње школе,на 
реновираном стадиону,где 
су  забележни многи добри 
резултати. Као професор и 
тренер сам поносан да су 
стасале нове генерације,које 
ће изнети атлетику на 
светлост дана,како у спортско-
такмичарском смислу, тако и 
у педагошко-васпитном раду 
са младима генерацијама” 
-истакао је професор Срђан 
Јовановић

  

АТЛЕТСКИ КЛУБ АТИНА НА МИТИНГУ У РУМУНИЈИ

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА ВРШЧАНЕ
АТЛ Е Т И К А



ПЕТАК •  27. мај 2022.ВРШАЧКА КУЛА24


