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У Привредној комори Војводине, 
прошле седмице је одржано представљање 
туристичких потенцијала Града Вршца. Поред 
Туристичке организације Вршац, своје садржаје 
представили су и Хотел „Вила Брег“ и вински 
објекат „Хелвеција 1880“.  

Значај промоције војвођанских туристичких 
потенцијала истакла је др Наташа Павловић, 
директорка Туристичке органзације Војводине, 
додавши да Вршац има много тога да понуди 
у свако доба године, и да ће сваки туриста без 
обзира када га посети, из њега отићи задовољан 
и са пуним кофером лепих успомена. 

- Вршчани за добро расположење и осећај 
посебне пријатности криве ружу ветрова, један 
од заштитних знакова града те је с тога Вршац 
познат као град ветра, вина и љубави. Он је и 
место добрих и дивних људи који умеју да раде 
свој посао, да се крећу у складу са савременим 
трендовима, који знају да покажу своје 
гостопримство и своје туристичке производе 
представе на прави начин – рекла је Павловић. 

Такође, напоменула је да ТО Војводине 
„Хелвецију“ обухватила кампањом „Војвођански 
ручак“, која се реализује са циљем брендирања 
гастрономске понуде Војводине и њене 
промоције на регионалном тржишту. 

- Ово доказује да ТО Војводина увек иде 
корак испред, а то није тешко урадити када се 
имају  сарадници као што су они из ТО Вршац 
– истакла је. 

Директорка Туристичке органзације 
Војводине назначила је да је “Грожђебал” 
понео престижно признање, ознаку „Најбоље 

из Војводине“, која је након пет година паузе 
обновљена 2021, на иницијативу Покрајинског 
секретаријата за привреду и туризам, и подршку 
Покрајинске владе, Туристичке организације 
Војводине и ДОО ,,Југоинспект – Нови Сад“. 

Један од најстаријих банатских градова 

је Вршац, смештен под брегом  на чијем 
врху поносито стоји Вршачки замак.  Због 
специфичног микроклимата у Вршцу некако 
увек дува ветар, па га и Туристичка организација 
града представља као град ветра, љубави и 
вина, незаобилазно место зам одмор, спортско-

рекреативне активности и екстремне изазове, 
културне и друге садржаје. 

- Пред нама је летња сезона озбиљних 
манифестација. Наступили смо агресивније, 
припремили додатне садржаје и поред сајмова 
у Бањалуци, Бијељини, Темишвару, наставили 

смо промоцију у Привредој комори Војводине 
заједно са представницима туристичке 
привреде, овог пута Хотелом „Вила Брег“ и 
„Хелвеција 1880“. Одлучили смо да представимо 
туристичке програме Сити брејк, „Пут вина“, 
Вршачке планине и шетњу по крову Војводине 

– Гудуричком врху који досеже до 641 метар 
надморске висине, Делиблатску пешчару 
и Загајичка брда, туру „Вински подруми“, 
гастрономску понуду и бројне манифестације 
које ће се одржати у Вршцу током 2022. године – 
рекла је директорка ТО Вршац, Татјана Палковач. 

Она је посебно нагласила да је Вршац град 
чији становници удишу чист ваздух, пију свежу, 
изворску воду, пију квалитетна и врхунска вина. 
Један је од три града у Србији са најчистијим 
ваздухом, што је разлог више да се у њега дође. 
Вршац је и винарски и виноградарски град и не 
постоји нико ко дође, макар и у кратку посету, а 
да не прође пут вина и дегустира их. 

Била је ово прилика да се најаве и три 
јулске манифестације. „Фестивал вина“ биће 
одржан 1. и 2. јула, од 11. до 13. јула је термин за 
Међународни фестивал фолклора, а последњи 
викенд јула преедвиђен је за рок фестивал „Винд 
рок“. 

Татјана Палковач је нагласила да у Вршцу 
има довољно смештајних капацитета, како 
у хотелима, тако и у приватном сектору, 
тренутно више од 200 лежајева, у 90 одсто 
случајева на нивоу од три и четири звездице. 
Заинтересованост Вршчана да се укључе у ову 
делатност је толика да се категоризација нових 
смештајних јединица врши три пута месечно. 

– Мислим да смо овом презентацијом многе 
подстакли на размишљање где ће провести 
слободне дане. Ми их радо очекујемо и сигурна 
сам да ћемо им бити добри домаћини – поручила 
је Татјана Палковач. 

У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ ПРОМОВИСАНА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА ВРШЦА 

ГРАД ВЕТРА И ВИНА ЧЕКА ТУРИСТЕ 

Ученици Гимназије „Борислав Петров Браца“ из Вршца 
годинама учествују на такмичењима на свим нивоима и редовно 
освајају награде на оним највишим, републичким, али и 
регионалним и међународним такмичењима. За све овогодишње 
учеснике највиших смотри знања приређена је свечаност а 
посебно су истакнути ђаци који су освојили једно од прва три 
места. 

Огњен Вујатовић, ученик IV 2, освојио је прво место на 
републичком такмичењу из историје, а ментор му је био професор 
Невен Даничић. 

- Да будем искрен, очекивао сам једно од прва три места, ово 
је плод једног вишегодишњег рада. Пошто је мени историја хоби 
а планирам да упишем Економски факултет у Београду – рекао је 
Вујатовић. 

Душан Дакић, ученик IV 1, заузео је друго место на републичком 
такмичењу из биологије, његова менторка била је разредна 
професорка Марија Ћирић. 

- Спремали смо се и са великом подршком професора и 
генерално колектива овде у школи, стварно смо успели да 
остваримо невероватан успех. Нисам једини из наше школе који 
је остварио добар резултат, неколико наших пријатеља који су 
се исто такмичили, имали су веома запажене резултате на тако 
високом нивоу такмичења. Ове године сам учествовао и на 
републичком такмичењу из енглеског језика што је опет језик који 
волим и који ме интресује. Пробао сам кроз ово школовање да 
што више знања сакупим из што више разичитих области јер још 

увек сам мало неодлучан. Имам два факултета тренутно у избору 
– или композицију на ФМУ у Београду или молекуларну биологију 
на Биолошком факултету – каже Дакић. 

Данило Влаховић из IV 1 освојио је трећу награду на 
републичком такмичењу из физике а ментор му је била 
професорка Сандра Бојичић. 

- Ово је још једна награда у низу, очекивао сам свакако награду 
на државном јер сваке године од шестог разреда се такмичим и 
сваке године узимам нешто, међутим, ове године је акценат био на 
дружењу, а не толико на учењу. Четврта смо година, завршавамо, 

тако да је награда била само успутна станица. Уписаћу ЕТФ, не 
припремам се за пријемни зато што сам узео награду још у трећој 
години, тако да не морам да радим пријемни – рекао је Влаховић. 

Награде од руководства школе на свечаности су добили и 
остали учесници највиших нивоа такмичења, а ове године их је 
заиста било пуно, као и сви њихови ментори. 

- Поносни смо на наше ђаке, на њихово знање , упорност, рад, 
јер су они део једног интелектуалног мозаика, како школе тако и 
самог града. Желимо да наставе да раде на себи, да развијају своје 
способности, а ми смо ту да их подржимо у амбицијама и да и 
даље негујемо оне праве вредности, пре свега знање – рекла је 
Тамара Пешић, директорка Гимназије „Борислав Петров Браца“. 

Ове године готово да нема школе у Вршцу у коју није стигла 
награда са неког од републичких такмичења, а сви успешни 
талентовани ђаци имају и искрену подршку града. 

- Честитам Огњену, Душану и Данилу на оствареном резултату, 
заиста је то сјајан успех, али честитам и осталим ученицима и 
истакао бих да је гимазија имала чак 24 ученика на републичким 
такмичењима. Поносни смо на њих, они на прави начин 
представљају свој град и своју школу – истакао је Мирослав 
Лепир, члан Градског већа за ресор образовања. 

Недавно је завршен конкурс за доделу материјалне помоћи 
ученицима и студентима, а како је истакнуто овом приликом, и ове 
године уз ђаке генерације и учеснике у раду Истраживачке станице 
„Петница“, локална самоуправа ће наградити и најуспешније на 
такмичењима. 

ИЗУЗЕТНИ УСПЕСИ ГИМНАЗИЈАЛАЦА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“

ВРШАЧКИ МАТУРАНТИ НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 
ИЗ ИСТОРИЈЕ, БИОЛОГИЈЕ, ФИЗИКЕ... 

У Хемијско-медицинској школи у понедељак је обележен 
Међународни дан заштите животне средине, емитовањем 
презентација које су припремиле ученице II 1  Маја Никшић 
и Теодора Рудинац, којима су приближиле важност очувања 
животне средине кроз изворе загађења воде, ваздуха и земљишта 
и негативног утицаја на живи свет, ланце исхране и самог човека. 

Ученица Таиса Дељанин (I 6) презентовала је рад на тему 
„Обновљиви извори енергије“ за који је награђена од стране 
Покрајинског секретаријата другом наградом. Овом темом 
истакнут је значај коришћења обновљивих извора енергије, али 

и потенцијала Републике Србије којим се традиционални извори 
могу заменити. 

Пуштен је и филм одељења I 2 којим су учествовали на 
Међународном конкурсу поводом обележавања Дана планете 
земље у коме су ученици приказали лепоту наше планете и значај 
њеног очувања. 

Гости школи били су чланови Градског већа, Слободан Јованов, 
задужен за заштиту животне средине и Мирослав Лепир, задужен 
за образовање, а цео догађај употпуњен је садњом цвећа које је 
школи даровало Градско зеленило подршком Града Вршца. 

УЧЕНИЧКИМ ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА И САДЊОМ ЦВЕЋА 

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА 
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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У СУСРЕТ ДОДЕЛИ НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ 
СРПСКЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИГУ ПОЕЗИЈЕ

ВАСКО ПОПА ИСТИНА 
БЕЗ НАСЛЕДНИКА

Васко Попа је одшкринуо врата простора у коме делује 
анђео поезије. Учинио га је видљивим, приступачним. 
Најдубље сазнање, које је најтеже достићи, је бити поглед 
кроз себе електронским микроскопом, у себи видети пулс 
и логику ткива које нам тако шкрто маше или ми не видимо 
и не чујемо док оно виче овде сам, Ово је суштина човека, а 
све остало тек тривијални начини употребе овог дара.

Васко Попа је безброј пута понављао садржај своје 
поезије, дужину стиха, скратио је величину песме зарад 
њене густине, довео је стихове на границу пуцања ходајући 
оштрицом ножа логоса којег се наш разум очајно држи јер 
је од њега саткан. Васко Попа редуковао је и наративни 
смисао песме, претварао је песму у клопку, а мамац је 
био све мањи за лов на све већу тајанствену зверку, биће 
поезије. Што је ткање песме бивало мајушније то се искуство 
песме више преливало из песме у видљиви спектар свести. 

Било је безброј сјајних апстрактних асоцијативних 
песника и биће их увек, али то је била  вивисекција ткива 
поезије док је Васко успевао да одржи пулс поезије живим.

Песници заумници, таоци свог талента, почињу тако што 
желе да докажу свету и себи да су песници вредни пажње. 
Песници морају да су у тренду, да прате модерне стихове 
иако не знају творце тих нових матрица ни њихове стварне 
намере.

Тек биће поезије деценијама живи у свету без поезије и 
верује да успева у томе да је хедонизам алтернатива мучном 
путовању без сведока и аплауза. Васко Попа је учинио  
поезију популарном, култном, потребном. И сјајни чудесни 
песници, сладокусци речи и  зачина међу њима, понудили 
су гозбе, бравуре и удаљили се од Васковог ненаписаног 
завета да наставе тамо где је он стао.

Песник који прима толико признања, аплауза, чак 
обожавања, почне да се преиспитује  разголићен пред 
својим људским поштењем, шта ја то радим, своју 
привилегију којој служим, наплаћујем, без знања шта сам то 
стварно радио, као мађионичар коме се посрећило да му 
неко невидљив помаже а он се уобрази да сам меша карте 
судбине.

Чему сам служио целог свог живота, пита се песник, 
шта то извире из песме? Песме су као опиљци креативног 
духа који одједном, добром песмом, образује линије сила, 
линије  логике, везе међу гласовима, речима, смислом, 
привлачење и одбијање међу гласовима, појави се хемијски 
потпис превратничке забрањене хемије која се објављује 
редовно и  ненајављено као таленат свих врста. 

Васко Попа више није доказивао ником ништа, већ 
је кренуо у лов попут његовог чувеног вука, кренуо је 
најсамосталнијим пределима духа где само храбри и 
јуродиви заумници иду.

Песник може да ужива у слави, да носи песничко 
ордење као биографију на прсима као  песмејкер који 
покреће његово срце истрошено од певања, и у тренутку 
кад аплаузи и  поштовање постају облаци сумње у стварне 
домете употребе себе, постао је ловац који  меким речима 
поставља неодољиве мамце не публици, већ  бићу поезије 
самоме.

Уловљен од поезије постао је ловац на поезију.
Како постати најтачнија, најпрецизнија вага у свемиру 

која измери набој између два гласа, две речи који 
невидљивом удицом лови искре присутности бића поезија, 
које стоји од  искона на мртвој стражи у сваком човеку док га 
туђи стих не пробуди, не куцне у крипту у којој је заточено, 
или само биће бунтовништва, с времена на време, побегне 
из тамнице  просечности, заточи убогог сујетног песника, 
храни његову сујету и муке успехом, признањима и тек 
понеки песник постави судбинско питање, којем господару 
ја служим и кад сам почео да злоупотребљавам поезију?

Т. Сухецки

Удружење жена летача Србије као 
организатор и домаћин годишњег састанка 
Европског удружења жена пилота, 
боравило је у понедељак, 6. јуна, у Тренинг 
центру Ваздухопловне академије у Вршцу. 
Поред упознавања са капацитетима, 
гошће су имале прилику да уживају у 
свему што им је представљено, као и да се 
друже и разговарају са инструкторима и 
питомцима Ваздухопловне академије. 

- Желимо да женама пилотима из 
осам европских земаља презентујемо 
наш најпознатији центар за обуку 
пилота и драго нам је што смо данас 
домаћини оваквог скупа и ово је свакако 
једна од могућности да се промовише 
Ваздухопловна академија. Радује ме да 
су наше гошће данас отишле са веома 
позитивним импресијама из Вршца – 
изјавио је руководилац Тренинг центра у 
Вршцу Милош Ђокић. 

Подаци показују да се све више жена 
одлучује да се баш на овој академији 
усавршава. 

- Тренд је врло позитиван, и све више 
и више жена се сваке године одлучује 
за овај позив. Сада у свакој генерацији 
имамо по две, три жене, и могу рећи да су 
веома добре, чак и боље од многих својих 
колега – рекао је Ђокић. 

У првој генерацији војних пилоткиња 
уписана је пре петнаест година и Ања 
Крнета, данас инструкторка летења и 
пробна пилоткиња за хеликоптер Газела. 

- Конкурс за пријем девојака на Војну 
академију је први пут отворен 2007. 
године и тада сам ја, са још две колегинице, 
успешно завршила селективну обуку и 
уписала Војну академију. Код нас је ова 
пракса још увек релативно млада, али 
надам се да ће у наредним годинама бити 
све више и више жена и девојака које ће 
се бавити ваздухопловством, и цивилним 
и војним – изјавила је Ања Крнета, војна 

пилоткиња хеликоптера. 
Поред промоције ваздухопловства, 

циљ ових сусрета је и размена искустава 
и унапређење положаја жена у овој 
професији. 

- У Уједињеном Краљевству, удружење 
жена пилота броји више од 400 чланица, 
док их у земљи има десетак пута више, 

и наш циљ је да све постану чланице 
удружења. Иако тај број делује велико, он 
представља свега 6 одсто од укупног броја 
пилота код нас. Једина земља у свету која 
је на том пољу напредовала је Индија 
која има 14 одсто жена пилота и волели 
бисмо да тако буде и у Европи – рекла је 
Шерон Николсон, председница Британске 
асоцијације жена пилота. 

У оквиру конференције, чланице 

Европског удружења жена пилота 
посетиле су и аеродром Ечка, где су за њих 
организовани и панорамски летови, што 
временске прилике и јак ветар нажалост 
у Вршцу нису дозволили, па гошће овога 
пута нису имале прилику да и из ваздуха 
упознају лепоте овог краја. 

ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА 
ПИЛОТА ПОСЕТИЛО ВРШАЦ 

ПРОМОЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВСТВА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У ПРОФЕСИЈИ

У недељу, 5. јуна, у великој сали Народног позоришта „Стерија“, 
обележен је јубилеј, 50 година постојања “Позоришних дана Румуна 
из Војводине”. 

Овом приликом била је одиграна гостујућа представа “Кроз 
огледало” Народног позоришта из Темишвара. Пре представе 
гледаоци су имали прилику да погледају изложбу фотографија у 
фоајеу позоришта, као визуелни приказ разних дешавања са овог 
фестивала за 50 година његовог постојања. Током ових пет деценија, 
на фестивалу је одиграно 440 представа из 18 места у Војводини. 

- Ова манифестација доприноси промовисању културе, језика 
и књижевности у румунским заједницама градских и руралних 
средина. На хиљаде сати проведених у домовима култура, сигурно 
су обогатили овај животни простор у последњих пола века – рекао 
је Мирћа Лелеа, председник Савеза аматерских позоришта Румуна 
из Војводине. 

Представи, а касније и додели награда, присуствовали су 
представници Амбасаде Румуније, генерални конзул Румуније 
у Вршцу, чланови Градског већа и Скупштине Града Вршца, 
представници јавних институција, привреде, медијских кућа и 

културних установа из Јужног Баната. Народно позориште „Стерија“ 
из Вршца, као домаћин овом јубилеју је уједно и једино позориште у 
Србији која има професионалну сцену и на румунском језику. 

- Ово је јединствена манифестација која је много допринела 
обогаћивању мултикултурног пејзажа Војводине. захваљујем се 
онима који су иницирали „Позоришне дане Румуна“, онима који су се 
потрудили да се манифестација одржи све ове године, и онима који 
настављају традицију – рекао је генерални конзул Румуније у Вршцу 
Георге Дину. 

На свечаности су додељене награде за најбоље глумце, како 
главних тако и споредних улога, награда за најбољу кореографију, 
сценографију, режију, специјалне награде за дебитанте, најмлађег 
и најстаријег глумца. Најбољом представом проглашен је 
„Неспоразум“ Албера Камија аматерског позоришта из Куштиља. 

Члан Градског већа за културу др Трајан Качина честитао је 
јубилеј и истакао да пола века није мало, а да то најбоље знају они 
који су се укључили и наставили да се боре за културу и уметност 
Румуна у Војводини.  

 

ПРЕДСТАВОМ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ИЗ ТЕМИШВАРА ОБЕЛЕЖЕН

Изложба, пројекција филма и трибина 
посвећена 72. Специјалној бригади Војске 
Србије под називом „Славна 72“ одржана је у 
уторак, 7. јуна, у Конгресној дворани Центра 
Миленијум. Носилац пројекта и гост Града 
Вршца био је генерал Милорад Ступар, први 
командант 72. бригаде са сарадницима, који 
је упознао ђаке средњих школа са историјом 
и радом ове бригаде. 

- Ми ове године славимо тридесет година 
славне 72. бригаде за специјалне операције. 
Она је формирана у ратном вихору и 
састављена искључиво од добровољаца, 
људи који су се определили да својом 
спремношћу у војним вештинама бране 
српски народ, где год он био угрожен на 

територији СФРЈ. Током свог постојања, 
бригада је извела стотињак специјалних 
операција и нигде није прекршила 
међународно ратно право. Она је изнедрила 
доста професионалаца, људи који су се 
жртвовали за слободу српскога народа и 
Републике Србије. Били су и остали спремни 
да стану на браник одбране нашег народа 
и наше државе – рекао је генерал Милорад 
Ступар. 

У холу Центра Миленијум изложене 
су фотографије и документи са пратећим 
текстовима „72. специјална – Некад и сад“. 

- Приказали смо развој бригаде, 
наоружање, и будућност бригаде. Посебан 
део је пано на којем нажалост приказујемо 

наше погинуле другове, који су током 
извршавања задатака дали оно што је 
највредније – свој живот – рекао је Ступар. 

Трибина је организована уз подршку 
Града Вршца и Министарства за рад 
запошљавање, социјална и борачка питања, 
заједно са Удружењем „Пријатељи 72. 
Специјалне бригаде“. 

ПРЕДСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА 
И ТРИБИНА „СЛАВНА 72“ 

ПОВОДОМ 30 ГОДИНА 72. СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

ЈУБИЛЕЈ 50 ГОДИНА 
„ПОЗОРИШНИХ 
ДАНА РУМУНА У 

ВОЈВОДИНИ“ 
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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   40
     на терет личних средстава (самофинансирајући) 60
– одељење на румунском језику 
     из средстава буџета Републике Србије   10
– одељење на ромском језику 
      из средстава буџета Републике Србије   10

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 
   буџет      20
                                     самофинансирање      8

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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У Предшколској установи 
„Чаролија“ завршен је још један 
уписни конкурс и сада ову установу 
похађа 1.040 најмлађих Вршчана, 
од тога 163 деце јасленог узраста. 
Заинтересованост за упис из године 
у годину је све већа, а када се томе 
придода и већи број деце рођене на 
територији Вршца у 2019, 2020. и 2021. 
години, капацитети ПУ „Чаролија“ 
више нису у стању да одговоре на 
захтеве свих заинтересованих. 

 - Ове године је било највише 
заинтересованих родитеља за упис, 
тако да је и највише деце остало на 
листи чекања. Док је рецимо прошле 
године на листи чекања за јаслице 
(од једне до три године) било 37 деце, 
ове године их је 103, и педесеторо 
деце старије од три године, а 
млађе од узраста који похађа 

припремни предшколски програм. 
На листи чекања остала су чак и 
деца из породица са оба запослена 
родитеља. У наредних петнаест дана, 
у ревизији поступка, уписна комисија 
ће размотрити све молбе и изаћи 
у сусрет свуда где то буде могуће – 
каже Емилија Дангубић, директорка 
ПУ „Чаролија“, додајући да осталим 
родитељима, нажалост, не преостаје 
ништа друго осим да буду стрпљиви и 
сачекају да се укажу нова места након 
евентуалних исписа у септембру. 

Према речима Емилије Дангубић, 
овај проблем требало би да добије и 
дугорочно решење, када буде отворен 
нови објекат у Абрашевићевој улици, 
у близини Геронтолошког центра. По 
пројекту који је завршен, овај објекат 
намењен јасленом узрасту моћи ће да 
прими још око стотину деце. 

Током летњег распуста, као и 
претходних година, дежурни објекти 
ће бити „Плави чуперак“ и „Плави 
чуперак – јаслице“. 

- Током лета, и родитељи користе 
годишње одморе, тако да немамо 
потребе за радом других објеката. 
У једној смени немамо више од 
100-120 деце максимално, па ови 
објекти у потпуности задовољавају 
те потребе. Тај период се користи и 
да се остали објекти среде за почетак 
нове школске године, да се обаве сва 
потребна реновирања и преуређења 
– кажу у ПУ „Чаролија“. 

Т.С. 

ЗАВРШЕН УПИСНИ КОНКУРС У ПУ „ЧАРОЛИЈА“ 

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА УПИС, 
ВИШЕ ОД 150 ДЕЦЕ НА ЛИСТИ ЧЕКАЊА 

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА ВРШАЧКЕ ПРЕДШКОЛЦЕ 

Иза ПУ „Чаролија“ је још једна успешна школска година, током које су се деца 
бавила разним важним темама, креирала различите садржаје, такмичила се... 
Годинама уназад, у овој 
установи се велика пажња 
посвећује екологији и здравом 
животу, па малишани увелико 
знају за рециклажу, одвајају 
отпад, учествују у уређењу 
вртићких дворишта, скупљају 
чепове у оквиру хуманитарне 
акције „Чеп за хендикеп“. 

Предшколци се такмиче 
и у познавању саобраћаја, а 
ове године су на такмичењу 
„Пажљивкова смотра“ на ком 
учествују деца из целе Србије, 
остварили изузетан успех. 

- Најпре су се деца 
такмичила међусобно, у 
оквиру вртића, затим су се 
неке екипе пласирале на 
општинско такмичење, па 
на регионално, а међу свима 
њима вртић „Колибри“ је 
освојио прво место и пласирао се на републичко такмичење. Ово такмичење траје 
већ неколико година, али ово је први пут да су се предшколци из Вршца пласирали 
на републичку смотру. Јако смо поносни на нашу децу, ово је велики успех – истакла 
је Емилија Дангубић, директорка ПУ „Чаролија“. 

ОПРОШТАЈ ОД ВРТИЋКИХ 
ДАНА ПОНЕГДЕ УЗ 

ЗАВРШНУ ПРИРЕДБУ 

За предшколце који похађају 
припремни полудневни програм, 
до краја школске године остало је 
још свега десетак дана. У многим 
објектима деца ће се од забавишта и 
својих васпитача опростити завршном 
приредбом, међутим, заједничка 
завршна приредба за Дан вртића, 
каква је до пре неколико година била 
уобичајена, више се не практикује. У ПУ 
„Чаролија“ објашњавају да су разлози 
за то двојаки. Заједничке приредбе 
више се не практикују делимично 
због тога што установа сада има много 
више васпитних група и деце, а делом 
због тога што се по новим основама 
васпитно-образовног рада, такозваним 
„Годинама узлета“, рад у вртићима 
променио. 

- Одлуке о приредбама препуштене 
су самим васпитачима и групама. 
Васпитачи ослушкују интересовања 
деце и у договору са њима и са 
родитељима одлучују о свему. Нема 
форсирања нити много усмеравања 
деце, већ је све оријентисано на 
њихова интересовања и настојање да 
деца сама нешто креирају. У многим 
групама се ипак још увек организују 
завршне приредбе, али уз њих 
сада су ту и различите радионице у 
којима учествују родитељи, које деци 
причињавају велико задовољство – 
објашњава директорка ПУ „Чаролија“, 
оцењујући да је овај систем рада до 
сада показао одличне резултате. 
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Прва изложба у оквиру новог пројекта Културног 
центра Вршац „Уметник у малом“, отворена је 
средином маја у галерији Дома војске, а радове 
је представио деветогодишњи Матиас Греоњанц. 
Пројекат је осмишљен као афирмација најмлађих 
талената и мотивација дечијег стваралаштва кроз 
организацију првих самосталних изложби. 

Матиас, који је ђак другог разреда ОШ „Олга 
Петров Радишић“, каже да је почео да црта када је 
имао само две године. 

- Мој први цртеж је био „Хампти Дампти“, цртаћ 
који сам тада гледао. Нацртао сам оно што сам видео 
на телевизору. Са четири године сам већ схватио да 
јако волим да цртам, а са седам сам се уписао и у 
школицу цртања „Арс моменат“. Имам дипломе са 
неколико конкурса, а са школицом сам учествовао 
на три заједничке изложбе – каже Матиас, додајући 
да највише воли да црта животиње, теме из цртаћа 

и филмова, природу и улице. Занимају га и кување 
и архитектура, али би ипак највише волео да кад 

порасте постане сликар. 
Нада Грозданић, ауторка и координаторка 

пројекта „Уметник у малом“, објашњава да 
је пројекат и замишљен тако да деци пружи 
прилику да искусе све оно кроз шта уметници 
пролазе приликом организације једне 
самосталне изложбе, од селекције радова, 
преко њихове организације у простору, до 
маркетинга, односа са јавношћу и публиком. 

- Кроз прву самосталну изложбу деца 
уче основне појмове из организације једног 
догађаја у култури,а пројекат их активно 
укључује у комплетан процес настанка једне 
изложбе, са свим основним елементима 
неопходним да се један такав догађај деси. 
„Уметник у малом“ подразумева интеракцију 
између институције културе, талчентоване 
деце, али и родитеља који су такође активни 
део овог пројекта. Индиректно су укључене 
и школе јер из њих стиже подршка вршњака, 
а тако се уједно и деца едукују као будући 
посетиоци изложби – каже Нада Грозданић, 
додајући да је овај пројекат значајан и за сам 

Културни центар у контексту промоције ликовне 
манифестације „Награда Паје Јовановића“ која 
постоји већ 62 године. 

Из Културног центра најављују да ће Вршчани 
овог лета имати прилику да погледају прве 
самосталне изложбе још неколико талентованих 
младих уметника, а ми вам овом приликом 
представљамо неке од Матиасових радова. 

Т.С. 
 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗАПОЧЕО ПРОЈЕКАТ „УМЕТНИК У МАЛОМ“ 

ОТВОРЕНА САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА 
МАТИАСА ГРЕОЊАНЦА 
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„Нова врста која је добила научно 
име по Црној Гори насељава шумске 
изворе у области Комова и једна 
је од најређих врста у црногорској 
фауни. Реч о крупној и вероватно 
веома угроженој врсти, са изузетно 
небичним и јединственим животним 
циклусом који ће бити предмет 
посебне студије“, навео је научник 
Владимир Пешић.

На североистоку Црне Горе 
у области Комова, научници су 
открили нову врсту пијавице која је 
добила званично научно име Дина 
црногоренсис.

На шумским изворима научници 
су открили жућкасту, пегаву и 
средње велику нову врсту пијавице 
из породице Ерпобделлидае 
са типичним анулацијом рода 

Дина. Како су навели у свом раду, 
истраживачи Клеменс Гросер 
и Владимир Пешић, користили 
су интегративни таксономски 
приступ који комбинује податке о 
морфологији и ДНК баркодирању 
како би описали ову нову врсту, Дина 
црногоренсис. Разлике у анатомији 
и резултати анализа разграничења 
врста заснованих на секвенцама ЦОИ 
подржавају статус нове врсте.

„Нова врста која је добила научно 
име по Црној Гори насељава шумске 
изворе у области Комова и једна 
је од најређих врста у црногорској 
фауни. Реч о крупној и вероватно 
веома угроженој врсти, са изузетно 
небичним и јединственим животним 
циклусом који ће бити предмет 
посебне студије“, навео је научник 

Владимир Пешић, преноси РТС.
Нова врста је најсличнија врсти 

Дина сербика из Западне Србије 
која је почетком године откривена и 
описана.

„Од врсте из Србије нова врста 

из Црне Горе се значајно разликује 
у анатомији као и резултатима ДНК 
анализе митохондријалног гена 
цитохром оксидазе“, наводи Пешић.

Фото: (Пиксабеј)
Извор: Политика

Летење * Левитација (лат. 
левис – лаган) издизање је изнад 
земље, то јест тобожње летење 
у ваздуху код спиритистичких 
сеанси. Историја левитације је 
дуга. Из грчке митологије познат је 
Абарис, Аполонов свештеник, који 
је добио надимак акробата који 
хода у ваздуху. Историја тобожњег 
летења без помагала везује се и за 
неколико хришћанских свештеника 
који су овладали летењем. Међу 
првима помињу се Фрањо Асишки 
(1182–1226), Јожеф Копертински 
(1603–1663), рођен у Апулији, 
фрањевачки свештеник који се 
због мађионичарског деловања 
нашао пред папским судом, 
Петар Алкантрански (1499–1562), 
фрањевачки свештеник који је био 
познат као велики аскета (спавао је 
сат и по на дан и то тако што је стајао 
или седео). У вези с левитацијом 
помиње се и Тереза Авилска (1542–
1591), кармелићанка и велика 
мистичарка. Из новије историје 
о левитацији познат је успешан 
трик савременог америчког 
мађионичара Дејвида Коперфилда.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ 

ЛЕВИТАЦИЈА?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Љубитељима посматрања неба 
крај јуна доноси праву гозбу, јер ће 
се свих пет планета које можемо 
да видимо и голим оком – Меркур, 
Венера, Марс, Јупитер и Сатурн – 
уредно поређати на небу. Планете 
ће нам се појављивати на небу у 
зависности од њихове удаљености 
од Сунца, слева надесно кад гледамо 
ка хоризонту: почиње од Меркура и 
завршиће се са Сатурном, преноси 
РТС.

Ова небеска представа коју не 
треба пропустити биће видљива на 
источном хоризонту непосредно 
пред излазак сунца. Становници 
северне хемисфере, треба да гледају 
ка истоку и југу, а јужне хемисфере, 
ка истоку и северу. Иако би ово 
поравнање требало да буде видљиво 
током целог јуна, астрономи скрећу 
пажњу да ће у рано јутро 3. и 4. јуна, 
размак између Меркура и Сатурна 
бити најмањи – само 91 степен.

Још један датум би требало 

имати на уму – 24. јун. Растојање 
ће се повећати на 107 степени, а 
опадајући срп Месеца требало би 
да се појави између Венере и Марса. 
Меркур ће бити јасно видљив и 
24. јуна, што ће вам олакшати да га 
уочите пре него што кренете удесно 
дуж хоризонта. Тог јутра, планетарни 
распоред би требало да буде видљив 
око сат времена. Ови догађаји, тј. 
датуми видљивости планета, могу 
варирати у зависности од тога где 
се налазите у свету. Требало би да 
постоји много прилика да сви виде 
пет планета, чак и ако буде неколико 
облачних дана у месецу. Могућност 
да се планете виде заједно на овај 
начин позната је као конјункција, а 

конјункције које укључују пет планета 
су прилично ретке – последња је 
била у децембру 2004. године, па не 
би требало пропустити ову прилику. 
У одређеним данима можда ће бити 
могуће видети и Уран и Нептун, 
кажу астрономи. Међутим, биће вам 
потребан двоглед и телескоп да бисте 
уочили ове тачке, јер се ове планете 
не могу видети голим оком са Земље.

Ово је већ неко време на делу: 
можда се сећате да су Сатурн, Марс, 
Венера и Јупитер били поређани на 
небу током априла. Наравно, овај 
призор је само варка перспективе 
– али је без сумње задивљујући за 
посматрање.

Извор: Политика
(Фото Youtube/The Secrets of the 

Universe)

У ЈУНУ НАС ОЧЕКУЈЕ ЈОШ ЈЕДНА 
НЕБЕСКА ГОЗБА ЗА УЖИВАЊЕ

ДИНА ЦРНОГОРЕНСИС, НОВА ВРСТА 
ПИЈАВИЦЕ ОТКРИВЕНА У ЦРНОЈ ГОРИ

Кина је у уторак, 7. јуна, 
послала три астронаута 
ка својој свемирској 
станици у изградњи, где 
ће провести шест месеци 
и бити задужени за њено 
даље ширење.

Они су кренули на 
летелици Шенџоу-14 
ношеној ракетом Дуги 
марш ; 2Ф која је полетела 
у 10.44 по локалном 
времену из лансирног 
центра Џијукван, у Гоби 
пустињи на северозападу 
земље.

Током шест месеци на 
станици Тијангонг, три 
астронаута надгледаће 
надоградњу још два 
лабораторијска модула 
на делу за боравак који је 
лансиран у априлу 2021. 
године, преноси Бета.

(Фото Бета-АП/НАСА)
Извор: Политика

ТРИ АСТРОНАУТА ПОЛЕТЕЛА 
КА КИНЕСКОЈ СВЕМИРСКОЈ 
СТАНИЦИ ТИЈАНГОНГ
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Министарство за 
животну средину и Град 
Сомбор обезбедили 15 
милиона динара за пројекат 
очувања и заштите 
земљишта. Становнике 
Сомбора од пре годину и 
по дана не гуши смрад из 
„Протеинке”, али еколошки 
проблем није до краја решен 
јер је земљиште у рејону 
некадашње кафилерије 
остало контаминирано. 
Сада су у току радови 
на ревитализацији тог 
земљишта. 

ЗАВРШЕТАК РАДОВА
 ДО ДЕЦЕМБРА

Град Сомбор је са Управом 
за ветерину Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде крајем 2020. 
године закључио споразум по 
којем је ветеринарска установа за 
сакупљање, прераду и уништавање 
споредних производа животињског 
порекла „Протеинка“ припојена 
привредном друштву „Енерго-
зелена” д.о.о. Инђија. На основу 
тог споразума, објекат у Сомбору 
затворен је за даље сакупљање, 
прераду и уништавање споредних 
производа животињског порекла, а 
Управа за ветерину предузела је све 
потребне радње како би се решила 
питања која се односе на залихе 
готових проиозвода и опреме. 

Према закљученом споразуму, 
Град Сомбор је био дужан да 
обезбеди пројекат ревитализације 
земљишта на локацији „Протеинке“. 
У Одељењу за пољопривреду и 
заштиту животне средине Градске 
управе Града Сомбора кажу да је 
Град Сомбор сачинио пројекат и 
конкурисао за доделу средстава за 
суфинансирање. 

„Према закљученом уговору 
о суфинансирању реализације 
пројекта очувања и заштите 
земљишта као природног ресурса 
у 2021. години на територији града 
Сомбора, између Министарства 
за животну средину и града, 

обезбеђено је 15.000.000 динара, 
с тим да је учешће Министарства 
80 одсто средстава односно 
12.000.000 динара, а града са 20 
одсто средстава, односно 3.000.000 
динара. Ангажовани су геометри 
„Гео-север“ д.о.о. Сомбор за израду 
катастарско-топографског плана 
са израдом 3Д модела, а исто тако 
је и расписана поруџбеница на 
основу које је потписан уговор 
за испитивање земљишта на 
локацији старе „Протеинке” са 
Институтом за заштиту на раду 
из Новог Сада. Анекс Уговора са 
Министарством заштите животне 
средине је потписан 29. септембра 
2021. године са продужетком 
рока за реализацију пројекта до 
1. децембра 2022. године”, наводе 

у Одељењу за пољопривреду и 
заштиту животне средине. 

УЗОРКОВАЊЕ ЗЕМЉЕ

За додатно испитивање 
земљишта на локацији „Протеинке“ 
ангажован је Институт МОЛ из Старе 
Пазове, који је израдио извештај и 
пројекат санације контаминиране 
локације у комплексу некадашње 
кафилерије. Након тога Одељење 
за пољопривреду и заштиту 
животне средине је доставило 
у Министарство измењен 
пројекат санације и обратило се 
Покрајинском заводу за заштиту 
природе да изда мишљење о томе 
које саднице дрвећа се могу садити 
на предметној локацији. 

„У циљу коначне реализације 
уговора, након спроведеног 

поступка и закљученог уговора 
са „Гео-север“ д.о.о. Сомбор 
извршено је обележавање 
граница контаминиране 
површине у „Протеинци“. Такође, 
након спроведеног поступка и 
закљученог уговора са извођачем 
радова „Предузетник М-БИЗ“ 
Сомбор урадило се рaвнaњe 
тeрeнa сa рaзaстирaњeм жуте 
земље. Узорковање ископа и тла 
земљишта извршено је од стране 
акредитоване лабораторије 
Институт МОЛ д.о.о. Стара Пазова. 
Отпадна земља је лагерована, 
најпре у каде - 2 камиона која су у 
власништву извођача – „ЕКО МАБЕР 
инжењеринг“ д.о.о. Панчево, а која 
су остала стационирана на локацији 
власника отпада до добијања 

извештаја о испитивању отпада. 
За израду извештаја о испитивању 
отпадне земље узета су 4 узорка, 
у свему према спецификацији 
из конкурсне документације и 
прихваћене понуде од 1. фебруара 
2022. године. Дана 25. фебруара 
2022. године реализован је 
транспорт неопасног отпада 
до овлашћеног оператера на 
збрињавање (третман/складиште) 
у складу са законским прописима. 
Ископ од 30 кубних метара заправо 
је количина отпадне земље која је 
предмет транспорта/збрињавања 
неопасног отпада, а која је 
наведена у документима о кретању 
отпада. Примљена је комплетна 
документација за наведене радове 
која је неопходна за достављање 
уз извештај Министарству заштите 
животне средине”, појашњавају 

у Одељењу за пољопривреду и 
заштиту животне средине. 

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ НА ЈЕСЕН

Крајем фебруара из 
Покрајинског завода за заштиту 
природе стигло је решење које се 
односи на планиране радове на 
пошумљавању комплекса бивше 
ДПП „Протеинка”. 

„Како би се у потпуности 
окончале све активности по 
урађеном пројекту, Одељење за 
пољопривреду и заштиту животне 
средине има обавезу да организује 
довоз и равнање црне земље коју 
поседује ЈКП „Простор“ са Великог 
и Малог православног гробља, као 
и са Великог католичког гробља 
у Сомбору, а и са свих локација 
на којима се изводе земљани 
радови финансирани од стране 
града Сомбора. У току је избор 
извођача радова. Озелењавање и 
пошумљавање предметне локације 
у јесењем периоду би реализовало 
ЈКП „Зеленило“ Сомбор, које би 
овај посао добило као искључиво 
право сагласно градској Одлуци 
о додељивању искључивих права 
за обављање делатности пружања 
услуга на које се Закон о јавним 
набавкама не примењује”, кажу 
у Одељењу за пољопривреду и 
заштиту животне средине и додају 
да ће извештај о свим предстојећим 
радовима бити достављен 
Министарству за заштиту животне 
средине. 

Добра ствар је што на локацији 
бивше „Протеинке“ није остало 
отпада који је настао током њеног 
рада. У току је и израда пројектно 
техничке документације за 
изградњу трансферне станице 
за животињски отпад. За одвоз 
угинуле стоке грађани треба да се 
обрате Одељењу зоохигијене ЈКП 
„Чистоћа“. Одвожење у целокупном 
износу субвенционише Град 
Сомбор уз обавезну ветеринарску 
потврду коју прибавља власник 
угинуле животиње.

Н. Ж. 
Извор: Сомборске новине

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ
РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ НЕКАДАШЊЕ „ПРОТЕИНКЕ”

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА 
КОНТАМИНИРАНОГ ЗЕМЉИШТА

Капацитети сточног гробља, које се 
налази код Сенћанског пута, у близини 
Пречистача отпадних вода, попуњени су, а 
статистике кажу да Суботица има око 270 
тона животињских конфиската годишње, 
односно близу 22 и по тоне месечно. 
Некада су постојали „чешки бунари“, 
дубоке, санитарне јаме у које су се лешеви 
убацивали и под контролисаним условима 
распадали. Још их има на простору 
између Новог Жедника и Чантавира, али 
су постали препуњени и нефункционални, 
а поред централне јаме

„гробнице“ у Суботици, животињски 
остаци сакупљају се и у јамама у Бајмоку, 
док у Чантавиру постоје контејнери.

Суботица је некада, док је радио „29. 
новембар“, имала кафилерију и проблеми 
су почели

њеним затварањем. Град је за 
сакупљање животињских лешева 
овластио јавно комунално предузеће 
„Чистоћа и зеленило“, које се за такву 
делатност и одговарајуће опремило, 
а у складу са Уредбом која прописује 
поступање са угинулом стоком из 
2014. године, склопљен је уговор са 
„Протеинком“ из Сомбора, најближом 
фирмом овлашћеном за уништавање 
животињских конфиската, што је једно 
време функционисало, док Сомборчани, 
већ наредне године, нису отказали 
преузимање угинуле стоке. Тада је 
ископана централна јама, а у међувремену 
је одлучено да се одустане од спалионице 
или нове кафилерије, већ да то буде 
хладњача, сабирни центар, из којег ће се 
лешеви односити на уништавање.

„Пројекат за хладњачу постоји од 
2016. године, и у међувремену Град је 
задатак  сакупљања споредних производа 
животињског порекла поверио „Чистоћи 
и зеленилу“. 

Хладњача као крајње решење

Управа за ветерину при Министарству 
за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, предвидела је да се у 
наредних неколико година у Србији 
изгради десет објеката у којима ће се 
сакупљати остаци животињског порекла, 
а међу локацијама нашла се и Суботица. 
Од пресудног значаја било је то што смо 
већ поседовали пројекат, као и да се у 
приградским насељима људи у великој 
мери баве сточарством, па ће наш град 
бити међу првима у којима ће тај програм 
да буде реализован.

„Читава инвестиција треба да стаје око 
25 милиона динара, од чега нам је Управа 
за ветерину обезбедила 12 милиона 
динара. Преостали износ предвидели 
смо у буџету за ову годину, каже Хајналка 
Богнар Пастор.

„План је да буде подигнута хладњача, 
у којој ће се налазити расхладни 
контејнери, довољног капацитета да се 
празне једном до два пута недељно, а 
садржај ће односити

Компанија „Енерго зелена“ из Инђије, 
која је у нашој земљи једино овлашћена 
за нешкодљиву прераду животињског 
отпада, који спада у опасне материје 
(СПЖП), у складу са највишим стандардима 
Европске уније. Локација у близини 
аутопута је погодна због транспорта 
материјала из хладњаче“, напомиње 
Хајналка Богнар Пастор

Извор: Нове суботичке новине
Аутор: Миодраг Радојчин

СУБОТИЦА РЕШАВА ПИТАЊЕ 
АНИМАЛНОГ ОТПАДА

РАСХЛАДНИ 
КОНТЕЈНЕРИ 

ДО ИЗГРАДЊЕ 
ХЛАДЊАЧЕ!

У току замена земље на локацији некадашње кафилерије

„Трајно опредељење Покрајинске владе 
јесте и биће снажна подршка свим медијима 
на територији АП Војводине, чему у прилог иде 
и чињеница да је ове године за 193 медијска 
пројекта издвојено 70 милиона динара“,  рекла 
је покрајински секретар за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама 
Драгана Милошевић, уочи уручивања уговора 
корисницима, који су добили средства на 
конкурсу из области јавног информисања.

Милошевићева је истакла да је у односу 
на претходне две године буџет за јавном 
информисање увећан за 17 милиона динара,  
те да се током ових година водило рачуна 
о квалитету садржаја медијских пројеката, 
о објективном, непристрасном и потпуном 
информисању грађана. Она је изразила наду и 
жељу да се ова средства и надаље повећавају.

Драгана Милошевић је навела да је за прву 
конкурсну линију  – конкурс за унапређење 
професионалних стандарда у 2022. години 
издвојено пет милиона динара за 28 корисника,  а 
да је пристигла 31 пријава. Према њеним речима, 
ради се о јачању професионалних и стручних 
капацитета, подизању нивоа новинарске 
писмености, као и јачању новинарске 
аутономије.

Када је реч о другој конкурсној линији која се 
односи на подршку осетљивим групама, ресорни 
секретар посебно је нагласила да је намењена 
за унапређење и побољшање програмских 
садржаја у новинским и електронским медијима, 
на знаковном језику или Брајевом писму или већ 
на неки други начин који особама из те категорије 
омогућава остваривање права на информисање. 
„За ту намену у овој  години издвојено је десет 

милиона за  13 корисника, од пристиглих 27 
сјајних пројеката“, рекла је Милошевићева и 
подсетила да је за овај конкурс прошле године 
било издвојено шест милиона динара.

За најобимнији  део конкурса, а реч је 
о конкурсу за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја из области 
јавног информисања, у овој години је за 152 
пројекта издвојено 55 милиона  динара, од тога  
47,5 милиона динара за медијске садржаје на 
српском језику и 7,5 милиона динара за медијске 
садржаје на мањинским језицима. Према 
речима ресорног секретара, реч је о подршци 
пројектима који се баве очувањем српског 
културног и националног идентитета, као и 
бројних мањинских заједница на територији АП 
Војводине.

„Спектар медијских садржаја ове конкурсне 
линије, по мишљењу стручне комисије, јесте 
веома широк“, рекла је Драгана Милошевић и 
навела да се теме односе и на пронаталитетну 
политику, унапређење родне равноправности, 
борбу против насиља и вршњачког насиља, 
бригу о породици, однос према националним 
заједницама, однос према било којој угроженој 
друштвеној групи, као и на заштитиу животне 
средине и бригу о здрављу људи.

Секретар Драгана Милошевић се на крају 
свог излагања захвалила члановима комисије, 
као и својим сарадницима пред којима је био 
тежак задатак да од 312  пристигла пројекта 
изаберу најквалитетније.

Извор: Влада АП Војводине

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ: СНАЖНА ПОДРШКА ИСТИНИТОМ, НЕПРИСТРАСНОМ, 
ПРАВОВРЕМЕНОМ И ПОТПУНОМ ИНФОРМИСАЊУ СВИХ ГРАЂАНА АП ВОЈВОДИНЕ 
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Школски центар „Никола Тесла“ Вршац – III 1  Разредни старешина Жељко Ћела

КУЛИН МАТУРСКИ ИЗЛОГ

Школски центар „Никола Тесла“ Вршац – IV 1   Разредни старешина Игор Петухов
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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

ПАЈИН ТРИПТИХОН ОД  МОДЕРНИЗМА ДО  МЕТА МОДЕРНИЗМА
Данашњи човек на граници да буде сломљен недокучивим 

изазовима времена који се  опиру логици, на граници 
самопрезрења, окружен невероватним успесима појединаца који 
поседују милијарду пута више од  онога што је њему потребнотек 
да преживи прихвата  реалност света која је све само није реална. 

Чини се да су се темељи света заљуљали оног тренутка када 
смо презрели академски реализам, реализам уопште, превазишли 
људску фигуру, сопствену слику и утонули у мочвару уметничких 
истина, застрашујуће моћних, да мељу наш здрав разум, било 
какву логику и сваку наду да ћемо се остварити у свету потпуно 
равнодушном за људску духовност, верност и у вери и породици и 
култури и у било којим вредностима.

Разлика између уметности и постмодерне је у томе што су 
постмодерна искуства попут скалпера који напросто сече духовне 
везе разумности и интуиције, а уметност нам се обраћа и активира 
духовну креативну хемију из које извире. Постмодерна напросто 
шенлучи, дивља по простору наших искустава окамењених 

речима које се дигитално растачу, све више постају свет наше 
личне ноћне море, оазе нашег приватног пакла и то је мета 
модернизма.

Оно што нам се данас дешава кињило нас је одавно, али 
напросто нисмо реаговали јер нас је конформизам подмитио, 
успавао, корумпирао нам је бунтовни превратнички рефлекс 
и постали смо од стада тек питоме зверке које се изнутра 
закључавају у сопственом кавезу.

И љубоморно верујемо да је то простор слободе наше 
индивидуалности, дар света  исконски сањаног, док се сневач 
једног дана напросто није пробудио да види ко му је  певушио 
успаванку.

Пајин споменик је скоро класицистичка слика, споменик 
врлинама света по мери наше  биологије.

Онда је наша биологија добила на брзини возова, аутомобила, 
крила са авионима,  постајали смо неписмени власници глобалне 
библиотеке на великој мрежи и престали смо да пунимо своју 
меморију искуствима личног живота већ смо постајали имитатори 
имитатора, плагијатори плагијатора и сами смо себи аплаудирали 
јер је и публика такође била обузета собом.

Пајин Триптихон припада времену када смо могли да 
преиспитамо своје снове без  јутарње панике, да ослушкујемо 
макар ударе таласа сопственог океана у коме се брчка биће 
духовности и своје истине исписује у звуцима који настају када се 

таласи одбијају о шљунак речи нашег мајушног острва које гордо 
називамо сопственом персоналношћу док бар код ње постоји наш 
идентитет.

Вршац је место, град, оаза у којој невидљиви индивидуалци 
још увек живе а не животаре.

Ко може смислити и замислити ужас паклене истине да они 
који поседују све састављено од хиљада нама недостајућих свега 
своју превареност претварају у освету онима на чијој грбачи 
и наивности су се досегли висине раја на којој је ваздух редак а 
живот кратак и решавају се на игре моделовања великог света да 
попуне зјапећу рупу сопствене ништавности.

Било је потребно десетине хиљада година раста цивилизације 
да свет насликамо по мери људског ока, да премеримо и 
обележимо заумним мерама сопственог света уметности да  се 
више никада нико не спотиче о незнање, да не утоне у само 
непоштовање, да  материјални свет уместо физичким законима 
буде преобликован истинама људског уха.

Изгледа да је то искуство било тако моћно, на свету се појавило 
превише људи који су  непомирљиво веровали у једнакост, 
братство, правду и свет је постао паклено место за  мешетаре 
људским душама, а и животима, и почело је декомпоновање 
тек хуманизованог  света, његово растакање да опет гамижу 
послушници а не људи.

Т. Сухецки

На Међународном литерарном 
конкурсу Синђелићеве Чегарске ватре, 
32. пут заредом расписаном, у царском 
Граду Нишу, учествовало је 700 аутора 
са око 2000 песама послатих из 
Србије, бивше Југославије, Бугарске, 
Албаније, Аустрије, Швајцарске, 
Немачке, Русије, Канаде... У Зборнику 
одабраних, нашло се 245, међу којима 
су и песници Вршачког књижевног 
клуба Слободан Ђекић, Божица Михај 
и Нађа Бранков. 31.маја, на годишњицу 
славног Боја, одржана је државна 
церемонија и академија, а парастос је 
служио Владика нишки Г. Арсеније са 
свештенством своје Епархије .Венце 
су положили представници Владе 
Србије, Министарства одбране, Војни 
ветерани, представници СУБНОР- а, 

Српско – руског хуманитарног центра 
у

Нишу... Историја опомиње, уметност 
храбри! Песничко сазвежђе, сабрано 
из разних земаља, блистало је попут 
ореола над Чегром, на коме се шанац 
и барутана ругају смрти, а вавек радују 
слободи, животу. Стихозарје је дало 
нову патину витезовима , војводи 
Синђелићу, храбрим Ресавцима, Ћеле 
– кули. Надземаљски је постојати 
на Чегру, осетити и видети више но 
они под брдом, песмама се увезати 
за претке – Небеснике. Чаролијом 
стиха јуришати против голих лажи 
садашњице, параде шунда и кича... 
Синђелићевом огњу додати своју 
извиискру! С љубављу, на дар!

СИНЂЕЛИЋЕВЕ ЧЕГАРСКЕ ВАТРЕ

ИСТОРИЈА ОПОМИЊЕ, 
УМЕТНОСТ ХРАБРИ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
После сваког рата пребројавају се мртви.
А после нуклеарног - преживели.

Зоран Ђуровић Ђурке

Удружење музичара САКС, 
по пети пут, организује Дечији 
музички фестивал Певајмо 
срцем. Фестивал је такмичарског 
карактера и на њему учествују 
деце од 5 до 14 година из општине 
Вршац а певају се дечије забавне 
песме. Фестивалу су претходиле 
аудиције са којих је стручни жири 
одабрао 15 солиста подељених 
у три узрастне категорије. 
Фестивал ће се одржати, у суботу,  
18.06.2022. у НП Стерија са 
почетком у 19 часова. 

ДЕЧИЈИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА МУЗИЧАРА САКС

ПОЕТСКИ КУТАК 
МИРЕ РАКАНОВИЋ
УСУДИ СЕ

Усуди се дођи у брда Вршачка, 
понећу своју самоћу, усне, чежњу
усуди се дођи у Вршачко виногорје, 
чекаћу те избегла 
из своје напуштености, 
за загрљај, ја сам грозд зрели, 
убери ме, у своје ме стихове утопи. 

Дођи из ових винограда 
се не одлази трезан, 
што не заљуља вино, љубав заталаса, 
бићу гост твојих руку, 
опој твоје чаше, 
здравица пенушава 
зањихана у Вршачким виноградима, 
међу чокотима и међу гроздовима. 

Песниче, 
нисам ја берба за једну ноћ, 
кула сам жеље, 
кула сам љубави, 
У Вршцу граду, у брдима над њим. 

На истом смо сунцу 
купили слад Вршачки грозд и ја, 
па иста смо жеђ и иста глад.

ПЕВАЈМО СРЦЕМ 2022, ПО ПЕТИ ПУТ
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К УЛ И Н  К У В А Р

САЛАТА СА 
АВОКАДОМ И 
ТУЊЕВИНОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 2 авокада
- 1 конзерва туњевине
- 2 већа парадајза 
- 1 црвени лук
- со, бибер 
- маслиново уље

ПРИПРЕМА: Авокадо пресећи 
на пола, издубити а месо авокада уситнити 
виљушком или штапним миксером.

Туњевину оцедити од уља. Парадајз 
опрати и исећи на комаде, а лук на режњеве. 
У половине авокада прво ставити ред 

туњевине, па ред смесе од авокада, посолити 
и побиберити по жељи, по врху комаде 
парадајза и лука.

По жељи, можете по врху да украсите 
неком зачинском биљком.

ФИЛОВАНЕ 
ЗАПЕЧЕНЕ 
ЗЕМИЧКЕ

НАМИРНИЦЕ:

- 6 земички 
- путер
Фил: 
- 120 г шунке 
- 120 г качкаваља у комаду 
- 1 зелена паприка бабура
- 1 чаша милерама
Остало: 
-6 јаја 
- со, бибер

ПРИПРЕМА:  Земичкама одсећи 
горње делове као поклопце и издубити их. 
Сваку земичку изнутра намазати путером и 
ставити да се 10-ак минута загреју у рерни.

Фил: Шунку, качкаваљ и паприку исећи 

на коцкице па све умешати у милерам. Сваку 
земичку (извађену из рерне) до пола напунити 
филом. Посолити. Додати по 1 јаје, опет мало 
посолити, побиберити и вратити у рерну да се 
запеку.

М А Ф И Н И  С А 
Ш Љ И В А М А

НАМИРНИЦЕ:

- 350 г брашна 
- 1 кашика цимета у праху
- 1 кашика прашка за пециво
- 1 јаје 
- 150 г жутог шећера
- 230 мл киселе павлаке
- 2 кесице ванилин шећера
- 400 г ситно исецканих шљива
- 1 кашика меда

ПРИПРЕМА:   Брашно помешати 
са циметом, прашком за пециво и мало соли. 
Исецкане шљиве помешати са ванилин 
шећером. У другој посуди миксером умутити 
јаје са шећером док се не добије густа смеса. 
Постепено додавати киселу павлаку. Лагано 

мешајући сјединити мешавину брашна са 
смесом од јаја. Додати шљиве и кашику меда 
и лагано промешати да се мед равномерно 
сједини.

Смесу сипати у калупе за мафине и пећи око 
пола сата у загрејаној рерни на 180°Ц.

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” ИЗ УЉМЕ ПРОСЛАВИЛА ЈЕ ДАН ШКОЛЕ

ЈУБИЛЕЈ 
250 ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА

Јубилеј Основне школе „Бранко 
Радичевић“ обележен је Свечаном 
академијом у Дому културе у 
Уљми. Велики број мештана и 
гостију уживали су у програму 

који су приредили ученици и 
професори као и у наступу КУД-а 
“Бранко Радичевић”.

“Почетак рада ове школе везује 
се за 1772. годину када је основана 

вероисповедна српска школа у 
Уљми, а назив “Бранко Радичевић” 
носи од 1958. године. Данас су у 
саставу ове установе и издвојена 
одељења у Влајковцу, Ритишеву и 

Шушари. Школа има 355 ученика и 
60 запослених и највећа је сеоска 
школа на територији Града Вршца.” 
објашњава Мирослав Лепир, члан 
Градског већа за образовање.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

1920. мај 2022. Зрењанин

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
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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

 Продајем повољно плац 
у Козлуку на кат.пар. 21930/1 
површине 660м². Тел. 060/8435-
097.

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-

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1381

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

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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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 пословни простор 
магацински, производни укупне 
површине  400 м2, могућност 
закупа и мање површине. Објекат 
у Вршцу, улица Дејана Бранкова. 
Тел. 065/8302-090.

Издајем кућу комплетно са 
новим стварима, кућа је новије 
градње са нус просторијама на 
дужи период. Тел. 063/8829-782.

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 
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 илиу 
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 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

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 
130х35, 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.

Продајем овални трпезаријски 
сто са  шест столица Тел. 063/1864-
344 или 013/ 806-527.

На продају бицикл мушки на 
брзине. Повољно. Тел. 064/2805-
881

Продајем мотокултиватор ИМТ 
506 са приколицом и фрезом. Тел. 
060/5886-887.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Простирући се кроз деценије и широм 
континената, Педесет имена за кишу, роман о љубави 
и губитку, предрасудама и болу, открива нам шта 
заиста значи бити слободан. Вулкан издаваштво вам 
представља блистави еп о издржљивој младој жени 
и њеној потрази за идентитетом.

„Не преиспитуј. Не бори се. Не опири се. Држи се 
ван видокруга осим ако те не позову.“ Такав је први 
час осмогодишње Норико Камизе. Неће питати 
зашто ју је мајка напустила. Неће се борити против 
свог заточеништва на тавану. И неће се опирати 
свакодневним болним купкама којима јој посветљују 
кожу. 

Као дете удате јапанске аристократкиње и њеног 
љубавника, афроамеричког војника, Норико Камиза 
је аутсајдер од рођења. Њени бака и деда су је 
примили, само да би је сакрили, плашец́и се мрље 
на свом племенитом педигреу који очајнички желе 
да одрже у Јапану који се мења.

Иако Норин дом изгледа као кућа ужаса, ауторка 
се уздржава од тога да је учини жртвом. Нори 
прихвата свој усамљенички живот, упркос томе што 
је интелигентна и радознала. Захвална је за удобност 
своје собе и брзо разуме основна правила у кући 
своје баке. Трпећи незамисливо злостављање и 
занемаривање, она ужива у погледу са таванског 
прозора на зелену траву, брескве и рибњак.

 Међутим, када случајност доведе њеног старијег 
полубрата Акиру на имање које је његово наслеђе 
и судбина, она у њему проналази невероватног 
савезника. Нори ће назрети свет у коме можда ипак 
постоји место за њу.

„Удахнућете Педесет речи за кишу у једном дану. 
Нећете имати избора.“– Њујорк тајмс 

„Историјски роман који ће у читаоцима изазвати 
безброј емоција, од беса и суза до ситних тренутака 
радости.“ – Буклист

„Дирљива прича, понекад суморна, понекад пуна 
наде.“ – Паблишерс викли

 Испуњен мистеријом, музиком и тугом, бестселер 
Њујорк тајмса, Ју-Ес-Еј тудеја и Паблишерс виклија 
Педесет имена за кишу чита се у једном даху, али 
се дуго памти. Сложена емотивна прича о сукобу 
између генерација, са изненађујућим и брутално 
искреним завршетком, доступна је на сајту vulkani.rs 
и у књижарама Вулкан широм Србије.

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 „Педесет имена за кишу“, 
који ће припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com. У прошлом броју поклањали смо књигу 
„Мистерија плавих бубуљица“, освојиле су 
је Лидија Николић и Данијела Смиљковић. 
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“.

КАДА ТРАДИЦИЈА 
ЗАСЕНИ ЉУБАВ...

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ БЕСТСЕЛЕР ИСПУЊЕН МИСТЕРИЈОМ, МУЗИКОМ И ТУГОМ
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

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

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

Фабрика машина Јулиус 
Сајдл. Основана 1879. год. тел. 
бр.57. Производи разне пресе 
за грожђе, млинове (муљаре) за 
грожђе и виноградарске плугове. 

Мајстор бравар Антон 
Остхајмер (власник Антон Шаг), 
Остхајмерова улица бр. 71. 
Основана 1871. г. производи 
винске пумпе сопствене 
конструкције, које су у широкој 
употреби.

Франц Хабшид производи 
један посебан виноградарски 
плуг, комбинован са прскалицом 
за сузбијање перноспоре, који 
због своје зтежине  није у широј 
употреби.

Прскалице против 
пероноспоре производио је по 
сопственој методи Франц Урбан, 
чија је  производња након његове 
смрти престала. Прскалице 
производе овде још лимари: 
Јулијус Колбауер, лимар, браћа 
Хет, бравари (обе радионице 
у  улици Стевана Немање) и 
бравари Карл Семајер, Стеријина 
бр.69., који је конструисао и 
савремену винску пумпу.

Постоји овде и једна добро 
снадбевена трговина за 
промет опреме и утензилијама 
(прибором) за виноградарсво и 
подрумарство Петра Мијовића 
(власник Лајош Габор), 
Остхајмерова 20-32, тел- 81.

Сва средства за заштиту биља 
могу се наћи код Беле Цофмана, 
Ђуре Јакшића бр.4. тел.110. Плави 
камен, се такорећи може купити 
у свим бакалницама.

Бачварство је од памтивека 
овде на висини. Данас овде 
12 бачвара производи бурад. 
Кратко време је постојала (1931.) 
једна фабрика за производњу 

буради Шандора Цофмана, која је 
услед настале привредне кризе 
обуставила производњу.

Процењује да у овдашњем 
атару има од 5.900-6.100 кат. 
јутара винограда. Од тога је  
отприлике 94%  засађено белим 
сортама грожђа а остатак  црним. 
Такозвани сортни виногради 
обухватају површину од око 200-
250 јутара. Хибридни виногради 
у граду не  долазе у обзир, само 
у неким селима. У Пешчари је 
претежни део винограда засађен 
кадарком.

Производња вина градског 
подручја у најроднијим годинама 

цене се на највише 1.800 
вагона. (Остало виноградарско 
подручје даје нешто мање од ове 
количине). Сортна вина износе 
отприлике 80-100, а црна вина 50-
70 вагона. (Остало виноградарско 
подручје даје нашто мање од 
ове количине). Сортна вина 
износе отприлике 80-100, а црна 
вина 50-70 вагона. Мишљења 
о производној количини вина 
осталог дела виногорја веома су 
различита. Овогодишња берба 

(1939) цени се највише на 750 
вагона. Рентабилитет винограда 
стално се погоршава. 

Назив сортна вина језички 
је погрешан, јер свако вино 
потиче од неке сорте винове 
лозе. Уопштено под именом 
сортно вино подразумева се 
вино бољег квалитета, које 
изразитије  поседује карактер 
извесне сорте винове лозе. 
О вину распрострањена су 
многа мишљења, исто тако и 
о различитим сортама. Неком 
одговара више једно, другом нека 
друга сорта. Познаваоци вина 
су једнодушни само у односу 
на производ одређених регија 
али најчешће под одређеним 
утицајем. Вино се може 
упоредити са женама, коњима 
и псима, где свако замишља 
да је велики познавалац и има 
своје сопствено мишљење, од 
кога не жели да одступи, иако је 
убеђен да није у праву. Раније се 
уврежио обичај да се овдашње 
вино омаловажи, а оцењено 
је добрим само када му се 
место порекла затајило. Сада 
почиње наше вино и према свом 
квалитету да заузима заслужено 
место. Већ постоје овдашња вина 
која су призната од такозваних 
познавалаца.

Уосталом најбоље 
карактерише мишљење о вину 
овај кратки стих, објављен у 
неким новинама. Он у погледу 
сорти вина нема никакве везе 
али се односи на вино; то је тако 
али може бити и другачије: 

Умре ли неко од младих,
Каже се, вино гај е прогутало,
Али умре ли неко од старих,
Каже се, вино га је одржало.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (40)

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 610, 9. ЈУН 2006.

БЕСКОМПРОМИСНИ 
ЈОНЕСКО

Још у раној младости француски писац и академик румунског 
порекла Ежен  Јонеско (Еуђен Јонеску 1909-1994.), док је још 
1935. и 1936. живео и радио у Букурешту, испољио је снажну 
бескомпромисност и храброст да се супротстави псеудовеличинама 
литературе,  без обзира на маркантност њихових имена и дела. Тако 
је настала књига „Гротескни и трагични живот Виктора Игоа“ која се 

може читати као оглед, роман или фиктивна биографија Виктора 
Игоа (1802-1885), једног од највећих песника, есејисте, драмописца 
и романсијера француске књижевности 19. века, код нас познатог 
као потписника романа „Богородичина црква у Паризу“ и „Јадници“, 
као и збирке песама „Оде и баладе“. 

Ову формално необичну и садржински веома занимљиву и 
провокативну књигу управо је  у преводу Ђуре Миочиновића 
објавила Књижевна општина Вршац (КОВ) и она се по први пут 
појављује на српском језику. Но то није прво дело Ежена Јонеска 
које је штампано под  заштитним знаком КОВ-а, јер је пре неколико 
година ова издавачка кућа, штампала и његову драму “Енглески без 
професора„.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27. БРОЈ 
610, 9. ЈУН 2006.

АКАДЕМИЈА ОСТАЈЕ У 
ЈАТ

Прошле године предвиђено је издвајање Пилотске академије 
из Националне летачке компаније. Из страха да самостално неће 
успети да се финансира то питање је одложено. У ЈАТ су у току 
преговори да се ова школска установа издвоји, вероватно у јулу или 
августу. Уколико се то деси Академија ће остати у  окриљу школског 
центра Компаније, а  аеродром ће, који иначе представља највећи 
трошак, припасти граду Вршцу. Био би то успех за нас јер би са 
смањењеним трошковима 
успели знатна средства да 
уложимо у  осавремењавање 
Академије. Дакле, у свим 
варијантама будућност 
Академије је осигурана, 
изјавио је у Вршцу Небојша 
Старчевић, в.д. генералног 
директора Компаније 
ЈАТ-а , 29. маја, приликом 
организоване посете 
представника медијских 
кућа из града и престонице 
овдашњој Кући пилота.

Везано за проширење 
писте у Вршцу он је истакао 
да ЈАТ није у могућности 
да то финансира, да се 
расправа у надлежним 
институцијама о томе дуго 
води, али да је сигурно  да 
би већи аеродром донео 
значајне предности и 
Вршцу и Националној авио-
компанији.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СПОРТ

Фудбалери Јединства 
тријумфом у последњем колу 
над Козаром из Банатског 
Великог Села (3:1) успешно су 
завршили сезону у Војвођанској 
лиги исток. Влајковчани су на тај 
начин освојили десето место и 
остварили жељени циљ, опстанак 
у лиги. Тренер Мирослав Бељин 
је за читаоце „Вршачке куле“ 
анализирао резултат свог тима, 
као и читаву сезону у овом рангу 
такмичења.

Јединство из Влајковца другу 
сезону за редом успева да избори 
опстанак у Војвођанској лиги. Да 
ли сте задовољни тим резултатом?

- Иза нас је изузетно тешка 
сезона и то из више разлога. Први 
је моје одсуство на почетку сезоне, 
шест кола нисам био са играчима 
због позива у стручни штаб женске 
екипе суботичког Спартака која 
је играла квалификације за Лигу 
шампиона. Други разлог је повратак 
младих играча ОФК Вршца који су код 
нас играли на двојну регистрацију 
у матични клуб, што потврђује да 
сарадња два клуба и даље постоји, и 
логично, трећи разлог је довођење 
нових играча који су први пут играли 
за Влајковац, па смо од најмлађе 
екипе у лиги из прошле сезоне, која 
много трчи и држи противника у 
пресингу, ове били екипа која се 
више базирала на искуству. На крају 
завршили смо сезону како треба, 
успели смо да укомпонујемо у тим и 
неке нове младе играче који су нам 
дошли на позајмицу из ОФК Вршца и 
постали стартери. 

Колико вам је за успешан 
завршетак сезоне помогла 
финансијска стабилност клуба?

- Хвала на том питању, 
мислим да је јако важно истаћи да је 
Јединство на чврстим и стабилним 
ногама захваљујући првом човеку 
влајковачког фудбала, Сафету Тихићу 
Саји и изузетној подршци Града 
Вршца који је препознао квалитет 
рада у Влајковцу наградивши га 
значајном финансијком подршком. 
Наравно, ни то не би било довољно 
да се сами мештани Влајковца нису 
активно укључили у читав пројекат 
и допринели да клуб има изузетно 
важну улогу у овом рангу такмичења. 
Треба нагласити да је Влајковац 
убедљиво најмање место по броју 
становника у Војвођанској лиги исток 
и због тога приморан да играчке 
ресурсе привлачи из других средина. 
Тако Јединство већ дужи низ година 
има костур тима од играча које више 
нико у Влајковцу не третира као 
играче са стране већ као домаће. 

Утисак је да сте циљ ове сезоне 
остварили без велике драме у 
завршници, иако сте само за бод 

били испред конкурената.
- Прошле сезоне из лиге је 

испало седам екипа, линија опстанка 
била је на 44 бодова, али било је 2 
екипе више у лиги и 4 утакмица више. 
Ове сезоне десило се нешто по први 
пут откако се бавим тренерским 
послом, линија опстанка била је на 
41-42 бодова, у лиги са 16 тимова где 
је чак девет екипа било у распону 
од свега два бода. То се никад није 
десило и зато је било, трауматично за 
нас, али интересантно и занимљиво 
за гледаоце. Јединство није имало 
превише турбуленција око опстанка 
пре свега јер је припремни период 
урађен квалитетно и форма је 
темпирана за почетак пролећног 

дела сезоне када смо се састајали са 
главним конкурентима у борби за 
опстанак. Савладали смо све екипе 
коју су биле слабије пласиране од 
нас. Ипак, кључни део сезоне био је 
циклус од четири утакмице у којима 
смо победили Слободу из Нових 
Козараца, освојили бод против 
Бегеја у Житишту, против шампиона 
Нафтагаса из Елемира, који није имао 
пораз, играли нерешено у Влајковцу и 
забележили победу против Младости 
из Омољице. Потом је уследио 
тријумф против Војводине из Перлеза 
и тада смо практично остварили 
бодовну залиху која је гарантовала 
миран финиш. За Јединство је ове 
сезоне било веома важно што су 
радне навике, којих у Влајковцу 
ранијих година није било, сада 
уведене. Примера ради, у последњој 
недељи сезоне, када је све било 
одлучено, ми смо на тренингу имали 
по 20 играча. То довољно говори о 
озбиљности клуба. 

Борбу за опстанак у лиги оценили 
сте као изузетну занимљиву, 
да ли то значи и да је лига била 
квалитетна?

- Нисам баш сигуран да је 
квалитет екипа био велики, али је 
сасвим сигурно био уједначен. Због 
тога је лига била веома тешка. Томе 
је допринела и ситуација да је првак 
лиге веома рано одлучен, као и 
које ће испасти из лиге. Њих су сви 
побеђивали, а занимљиво је да је 
Нафтагас изгубио две утакмице за 
редом од екипа којима су то били 
бодови спаса. Мислим да ће убудуће 
бити све већи јаз између екипа које 
раде квалитетно и оних које не. Имамо 
ситуацију да у лиги имамо шест, седам 

екипа за пример, а остале су на нивоу 
нижег ранга такмичења. 

Значи ли то да Војвођанска лига 
помало губи смисао?

- Сасвим сигурно, јер је 
такмичење веома скупо, а квалитет 
није на задовољавајућем нивоу. 
Разлози су што су играчи у овом 
рангу или премлади или на заласку 
каријере. 

Да ли нови српсколигаш 
Нафтагас из Елемира по вама 
има квалитет за такмичење у том 
рангу?

- У нашем рангу они су сасвим 
сигурно били наквалитетнија и 
најспремнија екипа са играчима који 
су углавном прошли омладинску 
школу Радничког из Зрењанина. 
Међутим то су играчи који нису у 
цвету фудбалске младости и бојим се, 
да ако не ојачају играчки кадар неће 
им бити нимало лако. Имајући у виду 
да је Раднички из Зрењанина сачувао 
статус српсколигаша нисам сигуран 

одакле ће Елемирци моћи да повуку 
играчки кадар. У сваком случају 
честитам им на великом успеху и 
морам да се похвалим, Јединство из 
Влајковца је једна од ретких екипа 
коју нису победили.

На крају морамо да консттаујемо 
и да су из лиге испале наше две 
јужнобанатске екипе, Слога из 
Пландишта и БАК из Беле Цркве.

- Нажалост испало је 
Пландиште које је прекинуло 
континуитет такмичења у овој лиги и 
БАК који је често испадао и враћао се. 
Мислим да су то озбиљне фудбалске 
средине које имају снагу да се врате 
и ја им то од срца желим. Поменућу 
само пример Радничког из Ковина 

који није трагично схватио испадање 
из Војвођанске лиге и већ наредне 
сезоне се вратио. 

Планови за наредну сезону?
- Планови ће у доброј мери 

зависити од мојих обавеза у стручном 
штабу женске репрезентације 
Србије, која ће одлучујуће мечеве за 
пласман на светско првенство играти 
у септембру и октобру. Видећемо 
да ли ће управа Јединства имати 
разумевање за те моје обавезе или 
не. У сваком случају мислим да 
ће планови клуба бити играчи из 
омладинске селекције ОФК Вршца 
који су били код нас, њих 6-7, показали 
су да имају квалитет да буду носиоци 
игре и уз њих планирамо окупљање 
једног броја прекаљених играча како 
би формирали тим који ће бити спој 
младости и искуства, конкуренат за 
Војвођанску лигу исток.

Б.Ј.

ЈЕДИНСТВО ПОБЕДОМ ЗАВРШИЛО СЕЗОНУ 

ВЛАЈКОВЧАНИ СТАБИЛАН 
ВОЈВОЂАНСКИ ЛИГАШ

ФУД БА Л
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 30. КОЛО

ОФК Бечеј 1918 - Раднички 1912  1 : 3
1. Мај Рума - Текстилац  3 : 4
Омладинац - Феникс 1995  0 : 2
Хајдук 1912 - ОФК Вршац  4 : 2
ОФК Кикинда - Раднички (Зр)   0 : 1
Борац (С) – Тиса   6 : 1
Јединство (СП) - Динамо 1945  2 : 5
Борац (Ш) - Стари Град  6 : 0
 
 
1.ОФК Вршац  30    19  5          6  62
2.Феникс 1995  30    15  6          9  51
3.Борац (Ш)  30    14  7          9  49
4.Текстилац  30    14  6         10  48
5.Раднички 1912  30    14  5         11  47
6.Омладинац  30    14  3         13  45
7.Борац (С)  30     12  8         10  44
8.ОФК Бечеј 1918  30     13  5         12  44
9.Динамо 1945  30     13  4         13  43
10.1. Мај Рума  30     12  6         12  42
11.Тиса   30     12  5         13  41
12.Раднички (Зр)  30     12  4         14  40
13.Хајдук 1912  30     12  3         15  39
14.Јединство (СП)  30       9  4         17  31
15.ОФК Стари Град  30       9  3         18  30
16.ОФК Кикинда  30       8  2          20  26

 ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 30. КОЛО

Борац - Младост   0 : 1
Нафтагас - Војводина 1928  4 : 1
Бегеј - Пролетер   2 : 1
Слобода - Полет   1 : 1
Омладинац ФАМ - Ц.звезда (РС)  4 : 1
Јединство (В) - Козара  3 : 1
БАК - Јединство (БК)   3 : 2
Црвена звезда (ВС) - Слога  7 : 0
 
1.Нафтагас  30      21   3         6  66
2.Јединство (БК)  30      18   4         8  58
3.Борац   30      15   6         9  51
4.Омладинац ФАМ  30      14   6        10  48
5.Ц.звезда (РС)  30      13   6        11  45
6.Младост  30      12   7        11  43
7.Пролетер  30      13   4        13  43
8.Војводина 1928  30      13   3        14   42
9.Бегеј   30      10  12        8  42
10.Јединство (В)  30      12   6         12  42
11.Слобода  30      11   8         11  41
12.Полет   30      10  11         9  41
13.Козара  30      11   8          11  41
14.Ц.звезда (ВС)  30        9   4          17  31
15.БАК   30        6   4          20  22
16.Слога   30        3   6          21  15

ПФЛ ПАНЧЕВО 29. КОЛО
 
Јединство Стевић - Партизан (Г) 2 : 1
Спартак 1911- Партизан (У)   2 : 1
Потпорањ - Вултурул   3 : 2
Хајдучица - Ц.звезда   0 : 2
Слога (БНС) - Долина  0 : 1
Стари Тамиш - Долово  2 : 1
Раднички (К) - Будућност (А)  7 : 3
 
 
1.Раднички (К)  27     18  3         6  57
2.Јединство Стевић  27     16  3         8  51
3.Долина   27     15  5         7  50
4.Потпорањ  27     13  6         8  45
5.Партизан (Г)  27     14  2        11  44
6.Хајдучица  27     12  5        10  41
7.Будућност (А)  27     12  4        11  40
8.Црвена звезда  27     11  7         9  40
9.Долово (-1) 27     12  4        11  39
10.Партизан (У)  27     12  1        14  37
11.Вултурул  27     11  3        13  36
12.Слога (БНС)  27      8  5        14  29
13.Спартак 1911  28      8  2        18  26
14.Стари Тамиш  27      7  4        16  25
15.Југославија  27      5  4        18  19

Фудбалери ОФК Вршца завршили 
су сезону са 11 бодова предности 
испред другопласираног Феникса 
иако су, са комбинованим саставом, 
изгубили последњи меч у Кули, 
против Хајдука (1:2). Куљанима ни та 
победа није била довољна да сачувају 
српсколигашки опстанак јер је у 
драматичној завршници Раднички 
из Зрењанина као гост савладао 
већ прежаљену Кикинду и уловио 
бодове спаса. Тренер Вршчана Ненад 
Мијаиловић прокоментарисао је 
завршницу борбе за опстанак.

- Нажалост, ситуација је 
била таква да је ове сезоне из 
лиге испало четири тима јер су 
прволигашко друштво напустили 
Бачка из Суботице и Кабел. Због тога 
се водила битка између тимова из 
Зрењанина и Куле за које тврдим да 
имају српсколигашки квалитет. Хајдук 
је клуб огромне традиције, познат 
у европским оквирима, сигурно му 
је место међу српсколигашима и од 
срца им желим да се наредне сезоне 
врате. Зрењанинцима честитам на 
опстанку, њихов град заслужује клуб 

у високом рангу такмичења. 
Стручни штаб ОФК Вршца све снаге 

усмерио је на недељни одлучујући 
окршај омладинаца у Новом Саду 
против Пролетера у којем ће се 
борити за улазак у Омладинску лигу 
Србије. 

- Наши омладинци најпре 
су пропустили прилику да раније 

обезбеде прво место, а прошле 
недеље пропустили су прилику да са 
лидерске позиције иду на одлучујући 
меч и да им буде довољан и бод. 
Овако, ствари су јасне, калкулација 
нема, у Новом Саду морају на победу 
и нема другачијег размишљања, јасан 
је Мијаиловић.

СПУШТЕНА ЗАВЕСА НА НАЈУСПЕШНИЈУ СЕЗОНУ У ИСТОРИЈИ ВРШАЧКОГ ФУДБАЛА

ВРШЧАНИ НА 
ЗАСЛУЖЕНОМ ОДМОРУ

ФУД БА Л

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ – ПЛЕЈ ОФ 7. КОЛО

Петрика - Пролетер (НС)  4 : 0
ОФК Вршац - ТСЦ   1 : 7
Спартак ЖК - Железничар  6 : 2
Војводина - ОДР   3 : 0
 

1.ТСЦ   13  10  2   1  32
2.Војводина  13   9  2   2  29
3.Петрика   13   7  4   2  25
4.Пролетер (НС)  13   7  0   6  21
5.Спартак ЖК  13   4  3   6  15
6.ОФК Вршац  13   4  2   7  14
7.ОДР  13   2  1  10   7
8.Железничар  13   1  2  10  5

ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ – ПЛЕЈ ОФ  7. КОЛО

ОФК Вршац - РФК Нови Сад 1921 1 : 2
Индекс - ГФК Словен  4 : 3
Војводина - Петар Пуача  4 : 0
Раднички (СМ) - Пролетер (НС) 0 : 2
 

1.Пролетер (НС)  13  8  3   2  27
2.ОФК Вршац  13  8  1   4  25
3.РФК Нови Сад 1921  13  7  3   3  24
4.Војводина  13  6  1   6  19
5.Раднички (СМ)  13  6  1   6  19
6.ГФК Словен  13  5  2   6  17
7.Индекс   13  5  0   8  15
8.Петар Пуача  13  1  1  11   4
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