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Ускоро ће се навршити 9 деценија 
школовања Румуна на свом 
језику за професије учитеља 
и васпитача у Вршцу, чиме се 
наставља неговање филозофије 

очувања националног идентитета 
и мултикултуралности, постојања 
и развијања високошколског 
образовања у духу међунационалне 
толеранције. Институција у којој се, 

осим Румуна и Срба, образују студенти 
и бројних других националности, 
има образовну и културну мисију, 

с посебним акцентом на очување 
националног и културног идентитета 
Румуна у Војводини.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“ И НАСТАВНО ОДЕЉЕЊЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА СПРЕМНИ ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ БРУЦОША

У СУСРЕТ ЗНАЧАЈНОМ ЈУБИЛЕЈУ – 90 ГОДИНА 
ШКОЛОВАЊА РУМУНА  ЗА ПРОФЕСИЈЕ 

УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА У ВРШЦУ

Град Вршац је на Националном скупу „Отворимо широм 
врата улазе мама и тата“, у Палати Србија у Београду, 
потписао Меморандум о сарадњи и примени интегрисаног 
модела подршке, којим је званично започела реализација 
друге фазе пројекта „Подршка локалним самоуправама у 
ширењу добрих политика и пракси подршке родитељству“.

Уговор је потписан на свечаности поводом поменутог 
програма, који организује Министарство за бригу о 
породици и демографију, уз подршку УНИЦЕФ и Сталне 
конференције градова и општина (СКГО).

Овај програм је део ширег програма „Подршка 
подстицајном родитељству кроз игру“, који спроводе Влада 
Републике Србије и УНИЦЕФ, заједно са имплементационим 
партнерима СКГО и Центром за подршку раном развоју 
и породичним односима “Хармонија”, уз финансијску 
подршку Фондације ЛЕГО.

“Друга фаза пројекта данас је званично започета и 
обухвата 29 градова и општина, међу којима је и Град Вршац. 

Циљ пројекта је интегрисано деловање кроз три области: 
здравствену, социјалну и образовну, које се непосредно 
баве децом, у њиховим најранијем и најрањивијем периоду 
развоја, раним развојем. Током пројекта, који ће трајати до 
2024. године, пружаће се експертско/менторска подршка 

стручњацима у све три области. Радиће се на формирању 
интегрисаног деловања кроз квалитетну и одрживу 
подршку родитеља током раног развоја детета, а посебно 
када у развоју постоје потешкоће и када је тај период од 
изузетног значаја за препознавање сметњи и пружање 
адекватних третмана. Предвиђена је и донација у сарадњи 
са УНИЦЕФ-ом из средстава ЛЕГО Фондације, за опрему, у 
износу од 3.000 долара, за унапређење услуга подршке 
родитељству у раном развоју у складу са исказаним 
потребама и приоритетима града Вршца”, изјавила је 
Маја Ристић Лажетић, чланица Градског већа за социјална 
питања.

Национални скуп „Отворимо широм врата улазе 
мама и тата“, поводом покретања друге фазе програма 
„Подстицајно родитељство кроз игру“, отворио је Радомир 
Дмитровић, министар за за бригу о породици и демографију, 
у Влади Републике Србије, а скупу су присуствовали и други 
министри и високи државни званичници.

У ПАЛАТИ СРБИЈА ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ ДРУГЕ ФАЗЕ ПРОГРАМА „ПОДСТИЦАЈНО РОДИТЕЉСТВО КРОЗ ИГРУ“

„ОТВОРИМО ШИРОМ ВРАТА УЛАЗЕ МАМА И ТАТА“

У Вршцу је, у простору Месне заједнице „Други октобар“ 
, опремљено и отворено игралиште за одвијање спортских 
радионица за децу са сметњама у развоју.

Удружење родитеља деце и одраслих са инвалидитетом „Сунце 
Вршца“, поред едукативних и музичких радионица које спроводи 
са стручњацима из те области, у сврху одржавања рекреативних 
радионица током летњег периода опремило је двориште 
Месне заједнице „Други октобар“ свим потребним спортским 
реквизитима, а све уз помоћ Града Вршца и Спортског савеза 
Вршац.

Играонице се реализују према утврђеном распореду, два пута 
недељно у склопу часова фолклора које деца већ похађају.

„Град Вршац у сарадњи са Спортским савезом донирао је 
спортске реквизите, лопте, траке за вежбање, и пилатес лопте 
Удружењу „Сунце Вршца“ желећи да подржи идеју и ангажовање 
чланова Удружења који своје активности заснивају на потребама 
деце. Ово је начин да ми као Град покажемо да постоји модел по 
коме можемо све генерације и групације да укључимо у активно 
бављење спортом“- каже Марко Рашић, члан Градског већа 
задужен за спорт и омладину.

Ресор социјалне заштите Града Вршца, који се бави 
удружењима градјана из ове области такође је одговорио и 

подржао рад Удружења „Сунце Вршца“:
„Ово је прилика да употпунимо садржаје у граду који се односе 

на оне групације којима је потребна додатна подршка. Поред 
свега што је Град Вршац урадио и обезбедио за малишане са 
потешкоћама у развоју ми се трудимо да у сарадњи са удружењима 
пратимо потребе свих који чине нашу заједницу“ - истиче Маја 
Ристић Лажетић, члан Градског већа за социјалну заштиту.

Да се добар глас далеко чује говори и гест фирме „Едукалис“ 
из Београда која је, видевши акцију коју су покренули у „Сунцу 
Вршца“ малишанима донирала спортски полигон:

„Пратећи рад вашег Удружења „Сунце Вршца“ које смо 
упознали када смо им донирали музичке инструменте желели 
смо да се одазовемо и овој акцији и учествујемо у донацији, тако 
да се надам да ће спортски полигон који смо донирали значити 
малишанима и да ово свакако није последња посета вашем граду“- 
каже Елизабета Ковачевић испред фирме „Едукалис“ из Београда.

За малишане, а посебно њихове родитеље ово ће бити 
двориште за дружење и рекреацију током лепих дана распуста 
али и једино место где могу да проведу квалитетно време:

„За наше малишане, који су сада као једна породица, доласком 
лепог времена и почетком летњег распуста овакво једно двориште, 
опремљено сходно њиховоим потребама значиће да увек имају 
место за рад, дружење и одмор. И нама као њиховим родитељима 

ово много значи. То је место и за наш предах, дружење и размену 
искустава“- истиче Маријета Банда председница Удружења „Сунце 
Вршца“.

Једно од најмлађих али и најактивнијих удружења, „Сунце 
Вршца“, за протеклих годину дана, колико постоји, организовало 
је едукативне и музичке радионице, часове фолклора за своје 
чланове, стручни рад са дефектологом и спортске радионице. 
Поред тога организована је и акција „Сакупи хуманитарни пакетић“ 
по први пут у Вршцу у оквиру акције на нивоу читаве Србије што је 
Вршац сврстало на мапу градова чији грађани дарују пакетић деци 
којој је то најпотребније.

Ана Марић

УЗ ПОДРШКУ ГРАДА ВРШЦА ОТВОРЕНО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ У МЗ „ДРУГИ ОКТОБАР“ 

ДВОРИШТЕ „СУНЦЕ ВРШЦА“ 

У ВРШЦУ ЋЕ СЕ И ДАЉЕ ОБРАЗОВАТИ БУДУЋИ ВАСПИТАЧИ И УЧИТЕЉИ, 
А ОД ОВЕ ГОДИНЕ И СТРУКОВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ

У предстојећем јунском уписном року за академску 2022/23. годину 
у вршачкој Високој школи струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“ конкурисаће будући васпитачи и струковне медицинске 
сестре. Висока школа недавно је добила уверење о акредитацији новог 
студијског програма и почиње са образовањем будућих медицинских 
радника за којима је потреба све већа. 

Осим  овог новог студијског програма, под кровом најстарије високошколске 
институције у Вршцу наставиће се високошколско образовање васпитача 
(на основним и мастер студијама), као и учитеља на Наставном одељењу 
београдског Учитељског факултета. Будући васпитачи могу се образовати на три 
наставна језика - на српском, румунском и ромском језику, а будући учитељи на 
српском и румунском језику.

У наредној академској 2022/23. години у Вршцу индексе очекује 120 
будућих струковних васпитача, 28 струковних медицинских сестара/
техничара и 40 учитеља.
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Општа болница Вршац добила је веома 
вредну донацију „Бебитерм систем за 
грејање беба“, такозвани топли сто за 
прегледе беба, који је поклонила канадска 
фондација „Сабор Србије“ из Ванкувера. 
Донацију је данас лично уручио 
председник фондације Драган Пауновић.

- Наша фондација основана је 2002. 
године и од тада Срби из Ванкувера 
редовно донирају дечијим одељењима 
болница у Србији. Ми кажемо да су наше 
донације скромне, али нам је важно да 
су то увек нови и савремени апарати. 
Ванкуверска фондација јесте мала у 
односу на Торонто или Сједињене државе, 
али нам је драго да успешно помажемо 
нашу отаџбину већ 20 година, истакао је 
Драган Пауновић, председник фондације 
„Сабор Србије“ из Ванкувера.

Дечије одељење вршачке Опште 
болнице једно је од најопремљенијих, 
а сада је добило и још један јако важан 
апарат.

- Најзначајнији задатак нашег друштва 
у целини је борба против беле куге, 
која нам предстоји у деценијама пред 
нама. Обавеза здравствених установа 
је да пружи најбољу могућу негу нашим 
најмлађим пацијентима. Поред едукације 
лекара и медицинског особља, неопходна 
је и савремена опрема. Са задовољством 
могу рећи да је Општа болница од 
данас богатија за овај Бебитерм апарат, 
такозвани топли сто за прегледе беба и 
заиста ће наши пацијенти имати боље 
услове. Дугујемо велику захвалност 
господину Драгану Пауновићу и 
фондацији „Сабор Србије“ из Ванкувера 
на овој вредној донацији од 1.350.000,00 
динара, која ће сигурно подићи квалитет 
лечења, рекао је директор вршачке Опште 
болнице др Иван Ивановић.

Како се могло чути, овај топли 
сто за прегледе најважнији је за 
успостављање дијагнозе болести код 
оних најосетљивијих новорођених.

- Ово је врхунски апарат који је нама 
неопходан, а посебно је важан за најмлађе 
пацијенте, оне новорођене, које некада 
дођу овде у веома тешко стању. Зато 
је важно да не губе топлоту која је за 
њих јако битна. Овај топли сто се греје и 
одоздо и одозго и омогућава да преглед 
буде дужи и детаљнији, а лекарима да га 
одраде мирно и сталожено, објаснио је 
др Драган Нацков, начелник педијатрије 
Опште болнице Вршац.

„САБОР СРБИЈЕ” ДОНИРАО МОДЕРАН 
МЕДИЦИНСКИ АПАРАТ 

ВРЕДАН ПОКЛОН ЗА ВРШАЧКУ БОЛНИЦУ

Поводом Светског дана давалаца крви Црвени крст Вршац 
организовао је свечаност на којој су додељене плакете 
и захвалнице за истрајност и дугогодишње добровољно 
давалаштво крви. Међу добровољним даваоцима које је 
Црвени крст наградио, има оних који су на десетине пута до 
сада дали крв, па чак и оних, попут Зорана Крњајића, који је 
крв дао тачно сто пута. 

Крњајић је први пут добровољно дао крв 30. децембра 
1977. године, а стоти пут истог датума, 44 године касније. 
Бранко Коцијанчић, који је добровољни давалац већ три 
деценије, каже да је сваки од 75 пута када је дао крв, пратио 

осећај испуњености и задовољства што је некоме помогао. 
- То је хумано, за мене је то чин који доноси задовољство 

које се не може описати речима – рекао је Коцијанчић. 
Добровољни даваоци који су до сада у акцијама Црвеног 

крста учествовали 10 и 20 пута, добили су захвалнице, а као 
подстицај за даље, захвалнице су уручене и онима који су се 
акцији придружили по први пут. 

- Млади су ти који у годинама које долазе могу највише 
пута да дају крв, тако да нам је циљ да подмлађујемо Црвени 
крст кроз све активности – казала је Сузана Цветановић, 
секретар Црвеног крста Вршац. 

Сваког месеца у нашем граду се организују две редовне 
акције давања крви, уз ванредне по потреби. 

ЦРВЕНИ КРСТ УРУЧИО ПЛАКЕТЕ И ЗАХВАЛНИЦЕ 
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДАВАЛАЦА КРВИ 

Зоран Крњајић крв је дао тачно сто пута

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ТЕРМИНА 

КОД 
ИЗАБРАНОГ 

ЛЕКАРА
Дом здравља Вршац, обавештава 

суграђане да се термини код 
изабраног лекара поново заказују. 
Заказивање је могуће извршити 
путем

- ИЗИС кол центра на телефон  
011 362 0000

- Путем мобилне апликације 
“Изабрани доктор”

- Путем портала е-Здравље 
www.e-zdravlje.gov.rs за шта је 
потребан електронски сертификат.

Подсећамо такође све суграђане 
којима је потребна хитна 
медицинска помоћ да се могу 
обратити Дому здравља Вршац 24 
часа дневно без заказивања.
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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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Бројни посетиоци Избишта 
у суботу су имали прилику да 
пробају многобројне ђаконије, 
које су удружења жена изнела на 
12. Фестивал банатске кухиње и 
традиционални Банатски фруштук у 
Избишту. 

Парк у центру Избишта био је 
крцат тезгама и ђаконијама удружења 
жена, а било их је чак 24 из разних 
крајева Баната, али и са друе стране 
Дунава. Такође, друга удружења и 
спортски клубови организовали су 
кување гулаша, пасуља, чорбе, али 
и завртели по неки ражањ. Весело 
и укусно од раног јутра било је у 
Избишту, а манифестацију су посетили 
и представници Града Вршца. 

- Данашња манифестација веома је 
успешно одржана и честитам месној 
заједници Избиште на одличној 

организацији. Уисак је да су се сви 
ужелели дружења и оваквих скупова, 
па се може приметити да су сви данас 

и веома емотивни. Сва храна овде 
је спремљена са великом љубављу 
и све те рецепте које су училе од 
својих мајки и бака госпође су дивно 
презентовале. Заиста су спремили 
много ђаконија, много више од једног 
доручка и зато бих позвао људе да 
посећују овакве манифестације које 
негују нашу културу и традицију. То је 
лепа прилика да се подсетимо дивних 
специјалтета који су специфични 
за Банат где живи много нација и 
где се преплиће много култура и 
све ове припремљене ђаконије 
одраз су свих догађаја који су кроз 
историју обележили ово подручје 
– истакао је Дејан Сантрач, заменик 
градоначелнице Вршца. 

На самом крају, подељене су 
и награде за најбоље. Награда 
за најлепши астал са фруштуком 

припала је Удружењу жена “Уљманке”, 
најукусније старо банатско јело 
направило је Удружење инвалида и 
грађана из Боке, а слатки колач “Као 
некад” удружење “Велико храбро 
срце” из Малог Баваништа. 

- Хвала свим удружењима, 
учесницима и гостима и надам се 
да ћемо наставити да растемо као 
манифестација и да наставимо 
да чувамо нашу традицију. Све то 
не бисмо могли без Града Вршца 
који нам је и овога пута много 
помогао – истакла је Гоца Бељин из 
избиштанског удружења жена. 

ОДРЖАН 12. ФЕСТИВАЛ БАНАТСКЕ КУХИЊЕ У ИЗБИШТУ 

БАНАТСКИ ФРУШТУК ОКУПИО 
МЕШТАНЕ И ГОСТЕ 

У УЉМИ ОБЕЛЕЖЕНА 
СЕОСКА СЛАВА ДУХОВИ 

Слава месне заједнице Уљма, 
Духови, свечано је данас обележена 
у овом насељеном месту крај Вршца. 
Сечењу славског колача присуствовали 
су бројни мештани и чланови Градског 
већа. 

Душан Радованов, председник 
Месне заједнице Уљма, честитао је свим 
мештанима сеоску славу, захвалио се 
свима који су у претходном периоду 
помогли у раду месне заједнице и најавио 
да су у плану различите активности које 
би требало да побољшају услове живота 
свих Уљмана. 

- Заиста је лепо што смо се окупили да 
обележимо овај важан дан. Град Вршац 
увек води рачуна о потребама наших 
села, а Уљма је имала доста инвестиција 
у претходном периоду. Недавно је 
пресвучен асфалт на путу до Избишта, а 
ускоро ћемо изградити и нови спортски 
терен – истакао је Славиша Максимовић, 
члан Градског већа ресорно задужен за 
рурални развој. 

У оквиру обележавања сеоске 
славе Духови, Месна заједница 
Јабланка организовала је богат 
културно-уметнички и спортски 
програм за своје мештане и госте. 
Последњег дана обележавања славе 
одржан је Меморијални турнир у 
малом фудбалу “Тома Цера”, четврти 
по реду, и такмичење у спремању 
гулаша. 

Турнир је одржан на новом терену 
у Јабланци, а пехар је освојила екипа 
“Миленко превоз”. Они су у финалу 
били бољи од екипе “Ћевабџинице 
Че”, док је треће место припало екипи 
“Страже”. На турниру је учествовало 
девет екипа из Вршца, Барица, 
Куштиља и Страже. 

- Терен за мали фудбал у Јабланци 
је дугогодишња жеља мештана и 

драго нам је што смо били у прилици 
и могућности да им урадимо нови 
терен. Турнир у фудбалу годинама 
уназад окупља велики број младих 
људи и заиста је право задовољство 
видети их данас како се надмећу на 

новом терену – истакао је Марко 
Рашић, члан градског већа за спорт. 

На традиционалној гулашијади 
која сваке године прати овај догађај, 
међу 18 екипа победила је Ђорђета 
Драгић из Јабланке. 

ПРОСЛАВЉЕНА СЕОСКА СЛАВА У ЈАБЛАНЦИ 

МЕМОРИЈАЛНИМ ТУРНИРОМ “ТОМА ЦЕРА” 
ОТВОРЕН НОВИ ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ 
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 Дечији фестивал „Деца су украс 
света“ који спаја музику и поезију 
за децу, одржан је по десети пут у 
понедељак у Народном позоришту 
„Стерија“, у организацији Музичког 
центра „Звончићи“ и СУБНОР-а Града 
Вршца. Уз младе певаче – такмичаре, 
публици су се представили и 
„Стеријини звончићи“, ученици II1 и II2 
разреда ОШ „Јован Стерија Поповић“, 
плесачи денс студија „Миленијум“ и 
чланови оркестра. 

Идеја за фестивал крштен по стиху 
једне од највољенијих Ршумових 
песама настала је још 1994. године, 
присећа се Олгица Чех, идејни 
творац Фестивала и оснивачица МЦ 
„Звончићи“. 

- Идеја за Фестивал је оригинална, 
јединствена. Одувек су деца певала 
дечје песме и волела дечје песнике, 
а ми смо ту љубав објединили. 
Сваки Дечји фестивал посвећен је 
само једном дечјем песнику и, кроз 

низ манифестација, деца упознају 
комплетно стваралаштво неког 
песника. Првом Дечјем фестивалу 
присуствовао је један од највећих 
– Љубивоје Ршумовић, по чијем је 
стиху Фестивал и добио име, а песма 
је постала химна Фестивала – каже 
Олгица Чех. 

Иако је основна идеја 
манифестације до данас остала иста, 
Фестивал је с годинама растао и 

доносио неке новине. 
- После првог Фестивала схватили 

смо да је идеја јако добра. Други Дечји 
фестивал „Деца су украс света“ био 
је посвећен Душку Радовићу, затим 
Добрици Ерићу, легендарном Душку 

Трифуновићу, Десанки Максимовић, 
чика Јови Змају, вршачким 
песницима... Током година идеја за 
Фестивал се није мењала, али ми смо 
одрастали и почели да стварамо своје 
песме на текстове великих песника. У 
почетку музику сам писала само ја. 
Касније се „Звончићима“ придружио 
сјајан гитариста Ненад Кукић, који 
је унео неку нову енергију, а морам 
да споменем садашњег студента 

Музичке академије у Београду, 
тадашњег средњошколца, Ивана 
Јовановића који нам је поклонио 
песме за незаборав. 

На задовољство „Звончића“, али 
и вршачке публике, овај јубиларни, 
десети Фестивал био је посвећен 
Дејану Алексићу, једном од најбољих 
песника млађе генерације. 

- Моја књижевност за децу и 
мој приступ деци заснивају се на 
необоривом поштовању према детету 
као према читаоцу. То је нешто што 
смо већ научили од Душка Радовића 
који децу није гледао као организме у 
транзицији, бића која тек треба да се 
развију, већ као свет за себе, и са том 
врстом озбиљности им се и обраћао. 
То радим и ја – рекао је Алексић. 

Поред награђиваног песника који 
је ове године овенчан и наградом 
„Душко Радовић“ за најбољу књигу 
за децу „Мало, мало, па слон“, гости 
овогодишњег Фестивала били су 
и дечак Јован Ђорђевић, ученик 
првог разреда основне школе „Паја 
Јовановић“, познавалац и љубитељ 
поезије Љубивоја Ршумовића, Душка 
Радовића и посебно Дејана Алексића, 
као и драмски уметник Миленко 
Павлов, који је истакао значај 

дружења и прилике да деца испоље 
своју креативност. 

- На фестивалима се откривају нови 
уметнички таленти, зато су они тако 
битни. Како Мика Антић каже: „Треба 

живети бар метар изнад земље“. Деца 
много сањају, што је одлично, ми 
одрасли и овакви фестивали смо ту да 
их мало усмеримо – рекао је Павлов. 

Т.С. 

ОДРЖАН ДЕСЕТИ ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕ МУЗИКЕ И ПОЕЗИЈЕ

„ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА“ РАДОСТ 
КАО НАЈВЕЋЕ 
ДОСТИГНУЋЕ 

Музички центар „Звончићи“ 
постоји и ради већ више од 
три деценије, па је немогуће 
и израчунати колико је деце 
током свих ових година прошло 
кроз њега. 

- Током овог, свакако, не 
кратког периода имали смо 
јако много деце. У време 
наших почетака, у Вршцу није 
постојала музичка школа, тако 
да су само „Звончићи“ пружали 
могућност колективног и 
посебно индивидуалног 
музицирања. Пошто толико 
трајемо, наши бивши ученици 
сада доводе своју децу у 
„Звончиће“ и ствара се чаролија 
– каже Олгица Чех, уз чије 
вођство „Звончићи“ свих ових 
година уче да стварају музику 
и уживају у њој, припремају 
Фестивале и новогодишње 
концерте под називом 
„Децембарска ноћ“, организују 
концерте и мјузикле, учествују 
на различитим приредбама, 
свечаностима, хуманитарним 
акцијама... И поред свих наступа 
и успеха на које су поносни, 
задовољство које им музика 
доноси свих ових година остаје 
у првом плану, па Олгица Чех 
истиче:  

- Наше највеће достигнуће 
је радост, радост извођача и 
радост публике . 
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Немачки научници 
тврде да имају нову идеју за 
неограничени извор енергије, 
а подразумева коришћење 
краткотрајних ласерских 
импулса. 

Фузијски реактор као 
неограничени извор енергије, 
а који при том није штетан по 
околину, је пројекат на којем 
се ради 70 година. Идеја о 
енергији из морске воде је 
научницима врло привлачна и 
због тога покушавају да укроте 
главну препреку у том процесу, 
а то је температура виша од оне 
у језгру Сунца. 

Директор немачке стартап 
компаније Марвел Фусион 
Мориц вон дер Линден који се 
бави овом тематиком, каже да 
постојеће нуклеарне електране 
као гориво користе непостојане 
изотопе и искоришћавају 
енергију насталу њиховим 
распадом. Проблем је што 
је нуспродукт тог процеса 
радиоактивни отпад. 

Ипак, Немци сада раде на 
измени процеса да он буде 
потпуно безбедан, а Марвел 
Фусион је, пише Кликс, до сада 
спровео детаљне рачунарске 
симулације и тестирање ласера, 
али још нема функционалан 
прототип реактора. Ипак, оно 
што имају је било довољно 
да привуку инвестиције од 
неколико десетина милиона 
евра, а међу улагачима 
су Сименс и француски 
конгломерат Талес.

Фото: Фрипик
Извор: Политика

Прорицање судбине из длана * 
Хиромантија је гатање и прорицање 
из облика руке, нарочито длана 
и црта на длановима. Поједине 
анатомске особине руке се 
интерпретирају тако што се 
повезују с менталним и моралним 
диспозицијама појединца, као и 
с током његовог будућег живота. 
У Кини гатање из руке датира још 
од 2.000 година пре нове ере. У 
Грчкој се и у најстаријој литератури 
наводи као познато веровање. 
Оно се јавља у многим азијским 
земљама, нарочито код индијских 
брамана и јеврејских кабалиста. 
У 16. и 17. веку хиромантија је 
доживела процват у Европи, а 
почетком 18. века одржаван је на 
већим немачким универзитетима 
колегијум хиромантије.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ 

ХИРОМАНТИЈА?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Високи званичник Фиџија, на самиту 
одбране рекао је да климатске промене 
представљају већу претњу безбедности 
азијско-пацифичког региона од ратних 
и других врста сукоба. Обраћајући 
се на Шангри-Ла дијалогу, кључном 
безбедносном састанку Азије, Инија 
Серуирату, министар одбране Фиџија, 
рекао је:

„На нашем плавом пацифичком 
континенту - митраљези, борбени авиони, 
сиви бродови и зелени батаљони нису 
наша примарна безбедносна брига. Највећа 
претња нашем постојању су климатске 
промене. То угрожава саме наше наде и 
снове о просперитету”.

Ови коментари означили су промену 
тона самог самита одбране, којим су до 
сада доминирали рат у Украјини и спорови 
између Кине и Америке. Пацифичко острво 
Фиџи које такође укључује Тонгу и Самоу, 

неке су од најрањивијих земаља на свету 
када је реч о екстремним временским 
приликама изазваним климатским 
променама. Острво је последњих 
година више пута прегажено тропским 
циклонима, узрокујући разорне поплаве 
које су протерале хиљаде људи из њихових 
домова.

„Таласи се разбијају на нашим праговима, 
ветрови ударају у наше домове, нападнути 
смо од стране овог непријатеља из многих 
углова”, рекао је Серуирату делегатима, 
преноси РТС.

У разговорима су најпре доминирале 
дебате о руским војним операцијама 
у Украјини, о суверенитету Тајвана и о 
поморским базама у Пацифику. Догађај је 
захваљујући министру Фиџија, попримио 
мало другачији тон.

Фото: Пиксабеј
Извор: Политика

ПОСТОЈИ ВЕЋА ПРЕТЊА НАШЕМ 
ПОСТОЈАЊУ ОД РАТА

НЕМЦИ ИМАЈУ ИДЕЈУ 
ЗА НЕОГРАНИЧЕН 
ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ

На острву Вајт у Великој Британији 
откривени су остаци највећег копненог 
диносауруса у Европи. Палеонтолози 
са Универзитета у Саутемптону 
идентификовали су остатке предатора, 
који је био дугачак више од 10 метара и 
који је живео пре око 125 милиона година, 
преноси Би- Би- Си.

Пронађени су остаци карличних 
и репних пршљенова, а наводи се да 
су припадали двоногом диносаурусу 
спиносауриду, предатору са лицем 
крокодила. Докторанд Крис Баркер, који 
је водио истраживање, рекао је да је то 
„огромна животиња”. Предатор је назван 
„спиносаурид беле стене”, по геолошком 
слоју у коме су пронађени остаци.

„Ово је била огромна животиња, 
дужине преко десет метара и вероватно 
неколико тона тежине. Судећи по неким 
димензијама, чини се да представља 
једног од највећих диносауруса предатора 
икада пронађених у Европи - можда чак 
и највећег до сада познатог”, рекао је 
Баркер.

Живео је на почетку периода подизања 
нивоа мора и вребао по водама лагуне 
и пешчаним површинама у потрази за 
храном.

„Пошто тренутно имамо само 
фрагменате, нисмо му дали формално 
научно име. Надамо се да ће се додатни 
остаци временом појавити”, рекао је 
коаутор истраживања Дарен Наиш.

Већину фосила пронашао је ловац 
на диносаурусе са острва Вајт Ник Чејс, 
који је умро непосредно пре пандемије. 
Џереми Локвуд, још један коаутор студије 
и докторант на Универзитету у Портсмуту 
и Природњачком музеју, рекао је да је 
за остацима овог диносауруса трагао 
управо са Ником и нашао део карлице са 
бушотинама величине кажипрста.

„Мислимо да су узроковане ларвама 
које једу кости, врта буба чистача. 
Занимљива је та чињеница да је овај 
џиновски убица постао оброк за мноштво 
инсеката”. казао је Локвуд.

(Фото Бета-АП/НАСА)
Извор: Политика

ПРОНАЂЕНИ ОСТАЦИ НАЈВЕЋЕГ 
КОПНЕНОГ ДИНОСАУРУСА У ЕВРОПИ



ПЕТАК •  17. јун 2022. ВРШАЧКА КУЛА 99

Стручњаци за земљиште, 
органску производњу и 
економику пољопривреде 
верују да конвенционални 
начин узгоја ратарских култура 
није одржив на дуге стазе, те 
да ће у блиској будућности 
целокупна пољопривредна 
производња бити органска.

Биофарма „Мамужић“ у Љутову је ове недеље 
била домаћин радионице у оквиру пројекта 
,,Развој иновативних метода органске биљне 
производње у правцу повећања климатске 
неутралности пољопривреде“, који финансира 
Министарство пољопривреде шумарства и 
водопривреде Републике Србије. Основни циљ 
пројекта је промоција органске производње која 
обезбеђује здравије и квалитетније примарне 
производе, али и чува земљиште као један од 
најважнијих природних ресурса, штити животну 
средину од различитих врста негативних утицаја 
и смањује емисију штетних гасова, па тако и све 
израженије глобално загревање.

Учесници радионице су истакли да 
се оснивањем фарми угљеника стварају 
нови ресурси за спровођење примењених 
истраживања и обуке, који до сада нису постојали 
у Републици Србији. Планиране методе за 
праћење резултата, као и нове технологије 
које се уводе, треба да послуже као модел за 
будућност. Један од циљева пројекта је и развој 
саветодавних служби које ће радити на преносу 
знања и тако олакшати пољопривредницима 
доношење одлука о одрживом управљању 
пољопривредним ресурсима. 

Искуство и истрајност 
пољопривредног газдинства 

Мамужић 

Иако је органска производња у Србији 
заступљена на свега око 0,5% обрадивих 
површина, знање и искуства које доносе овакви 
пројекти изразито су драгоцени за будућност 
пољопривредне производње. Зато није случајно 
што је Јосип Мамужић, један од пионира 

органске производње у Србији, добио подршку 
за успостављање угљеничке органске фарме.

Пољопривредно газдинство породице 
Мамужић једно је од два локалитета овог 
пројекта у Србији, те је успостављањем 
такозване угљеничне фарме у Љутову почела 
серија  истраживања чији ће резултати бити 

основ за едукацију других произвођача органске 
хране. На оба локалитета (један у Војводини, 
а други у централној Србији) се органска 
производња примењује дуги низ година, а према 
врсти земљишта и агроеколошким условима 
представљају репрезентативан узорак ратарске 
производње за целу Републику Србију. 

- Драго ми је што смо део пројекта, јер смо 
у послу већ готово две деценије - каже Јосип 
Мамужић. - И даље учимо и радо делимо искуства 
са свима који то желе. Органском производњом 
се бавимо од 2003. а од 2006. године имамо 

и сертификат. У једном периоду смо радили 
на око 22 хектара, већином ратарске културе. 
Донедавно смо смо имали и сертификовано 
воћарство и нешто повртарства, али више 
нисмо у стању да радимо органску производњу 
на свим површинама. Деца су отишла својим 
путем, овај посао подразумева пуно мануелног 

рада, а радну снагу је јако тешко обезбедити. 
Зато се сада у органској производњи бавимо 
ратарством на око шест хектара. Ове године на 
пољима су спелта, лан, овас и соја. Верујем да ће 
род бити солидан, нарочито када узмемо у обзир 
чињеницу да је година сушна. 

Конвенционална производња није 
одржива на дуге стазе 

Стручњаци из Института за земљиште из 
Београда, који пројекат реализују у сарадњи са 
Сербиа Органиком и Институтом за економику 
пољопривреде, верују да конвенционални 
начин узгоја ратарских култура није одржив 
на дуге стазе, те да ће у блиској будућности 
целокупна пољопривредна производња бити 
органска. У прилог томе говоре бројни резултати 
истраживања који, уз неповољне климатске 
промене и стално повећање температуре, 
указују на све израженију ерозију земљишта и 
све интензивније емитовање угљеника и других 
штетних гасова у атмосферу. 

Они тврде да је за будућност пољопривредне 
производње од пресудног значаја примена 
метода које повећавају климатску неутралност 
пољопривреде. Између осталог то су плодоред, 
конзервацијска обрада, компостирање, увођење 
покровних усева, зеленог малча и зеленог угара 
итд. Након теоретског дела учесници радионице 
су обишли пољопривредно  газдинство 
породице Мамужић како би видели како се 
методе органске производње примењују у 
пракси.

Аутор: Саво Дувњак
Извор: Сомборске новине

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ
РАДИОНИЦА О ИНОВАЦИЈАМА У ОРГАНСКОЈ РАТАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

УГЉЕНИЧНЕ ФАРМЕ КАО БУДУЋНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Жири 67. Стеријиног позорја одлучио је 
једногласно да Стеријина награда за најбољу 
представу припадне представи „Последње 
девојчице“ Маје Пелевић, у режији Кокана 
Младеновића Позоришта „Деже Костолањи“ из 
Суботице. Маја Пелевић освојила је награду за 
текст савремене драме „Последње девојчице“, 
награда за режију Кокану Младеновићу за 
исту представу, затим Стеријину награда за 
сценографско остварење Марији Калабић те 
Специјалну Стеријину награду Глумачки ансамбл.

Награду публике 67. Стеријиног позорја за 
најбољу представу (просечна оцена 4,72) добило 
је остварење „Ја сам она која нисам“ Мате 
Матишића, режија Паоло Мађели, Загребачко 
казалиште младих. Публика је овако гласала: 
Ја сам она која нисам - 4,72; Избирачица - 
4,61; Флеке - 4,57; Ролеркостер - 4,53; Чудо у 
Шаргану - 4,47; Последње девојчи- це - 4,45; 
Године врана - 4,41; Код вечите славине - 4,11; 
Протекција - 4,04; Усидрене - 4,04; Мy Наме Ис 
Горан Стефановски - 3,89; Милева - 3,87; Блудни 
дани куратог Џонија - 3,86. Стеријину награду за 
глумачко остварење добила је Сања Марковић 
за улогу Цмиље у представи „Чудо у Шаргану“ 
Љубомира Симовића, режија Јагош Марковић, 
Југословенско драмско позориште Београд а 
за њу је добила и награду за глумачку бравуру 
“Зоран Радмиловић” Народног позоришта 
Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић” Зајечар 
и Стеријиног позорја. Стеријину награду за 
глумачко остварење добили су и Ненад Јездић 
за улогу Просјака у истој представи. Исту 
награду добили су и Соња Исаиловић за улогу 
у представи „Код Вечите славине“ Момчила 
Настасијевића, режија Соња Петровић, Српско 
народно позориште Нови Сад/Центар за развој 
визуелне културе Нови Сад и Александар 
Срећковић за улогу Алојза Каврана, Јулијиног 
мужа, правника у представи „Године врана“, 
текст и режија Синиша Ковачевић, Народно 
позориште Београд.

Стеријина награда за костимографско 
остварење отишла је у руке Лани Цвијановић 

за  представу „Чудо у Шаргану“, а за оригиналну 
сценску музику Стефану и Данијелу Eтхалеру, 
Филипу Грубачу, Игору Сакачу и Петру Бањцу 
у представи „Код вечите славине“. Награду за 
кореографију добила је Ирена Шаровић за 
представу „Избирачица“ Косте Трифковића, 
режија Ива Милошевић, Народно позориште/
Народно казалиште/ Népсzínház Суботица, а за 

драматургију Мина Петрић за представу „Код 
вечите славине“.

Стеријина награда за сценски говор 
додељена је Дејану Средојевићу у представи 
Код Вечите славине, а Стеријина награда из 
Фонда “Дара Даринка Чаленић” за најбољу 
младу глумицу Александри Аризановић за улогу 
Ја у представи Флеке Тијане Грумић, режија 
Југ Ђорђевић, Краљевачко позориште, а за 
најбољег младог глумца Алексеју Бјелогрлићу за 
улогу Танаска у представи „Чудо у Шаргану“.

ЧЕТИРИ СТЕРИЈИНЕ НАГРАДЕ ЗА 
СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Српско народно позориште наставља да 
ниже успехе. Чак четири Стеријине награде 
отишле су у руке ауторског тима представе 
„Код Вечите славине“ Момчила Настасијевића, 

у режији Соње Петровић. Жири у саставу: 
редитељ Слободан Скерлић, глумица Милена 
Павловић, драмски писац Петар Михајловић, 
редитељ Слободан Унковски и театролог Зоран 
Максимовић једногласно су донели одлуку – 
Соњи Исаиловић припала је награда за улогу 
Магдалене.

Ова представа однела је награду и за 
оригиналну сценску музику за коју су били 
задужени Стефан Сеетхалер, Данијел Сеетхалер, 
Филип Грубач, Игор Сакач и Петар Бањац, док је  
Мина Петрић добила награду за драматургију, 

а др Дејан Средојевић за сценски говор. 
Драматуршкиња Мина Петрић истакла је да 
осећа огроман понос што је рад ансамбла 
препознат од стране жирија Стеријиног позорја.

- Представа Код Вечите славине плод је 
храбрости, рада и љубави једног колектива, 
у најбољем смислу те речи, а предвођеног 
редитељком Соњом Петровић чија маштовитост 
и посвећеност увек наставља да нас инспирише. 
Радити драматургију у таквом колективу значило 
је ослушкивати колеге, стално преиспитивати 
себе, наизменично консултовати писца и срце 
и радовати се свакодневно. Због тога осећам 
и најдубљу захвалност за награду која је мени 
додељена - рекла је Петрић. 

Директор Драме СНП-а Милован Филиповић 
честитао је овој младој и талентованој екипи на 
оваквом успеху.

- Искрене честитке награђенима. Поносан 
сам на успех представе Код Вечите славине.

Изузетно ми је драго да је препознат таленат 
и труд младих људи. Подсетимо, премијера 
представе Код Вечите славине била је 21. 
фебруара на сцени „Пера Добриновић“, а поред 
Соње Исаиловић, у представи играју и Милош 
Лазић, Стефан Старчевић, Бојана Милановић, 
Ненад Пећинар, Димитрије Аранђеловић, Нина 
Рукавина, Вукашин Ранђеловић, Стефан Вукић, 
Алиса Лацко, Миа Симоновић. За сценографију 
били су задужени Жељко Пишкорић и Младен 
Стојановић, док је костимографкиња Јасмина 
Радујко. Сценски покрет радио је Игор Грекса, 
сценски говор Дејан Средојевић, док је за дизајн 
светла задужен Никола Маринков. Стручни 
сарадник је психолошкиња Јелена Сокић. 
Наредна станица овој младој екипи била је 
Бања Лука пошто су 8. јуна одиграли представу 
на Међународном фестивалу позоришта Театар 
фесту “Петар Кочић”.
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ПОСЛЕДЊЕ ДЕВОЈЧИЦЕ АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИК 
СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА



ПЕТАК •  17. јун 2022.ВРШАЧКА КУЛА10



ПЕТАК •  17. јун 2022. ВРШАЧКА КУЛА 1111

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

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

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (171)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН И НОВИ СЈАЈ СВЕТА БЕЗ СЕНКИ
Не пада снег да завеје брег већ да свака зверка покаже на 

свој траг, стара је пословица а  данас осећамо да по нама стално 
веје информатички снег у коме остављамо неизбрисив траг наше  
предвидљивости и беспомоћне контуре. 

По сенкама на Триптихону можемо одредити доба дана, сенке 
су одувек биле оаза предаха  дистанца од предатора животних 
изазова. Сенка пружа одмор, заштиту чак невидљивост.

Некадашње једно сунце замењено је данас са безброј 
светлосних тела која су нас оголила, испрала, разголитила наше 
намере, тајне, нашу јединственост, аутентичност макар као мит.

Већ годинама неке велике државе поседују квантне компјутере 
који су милионима пута бржи, ефикаснији и неуморнији од наших 
најбољих рачунара. Они сабирају, множе, одузимају све доступне 
податке свих сервера света и могу давати бескрајно прецизне  
прогнозе свих варијанти будућност према констелацији битних 
одлучујућих података и, као поуздани шаптачи, на време указују 
на пропусте, корекције, на потребне интервенције онима који би 

да моделују свет по неким само њима знаним потребама а ми смо 
у том свету тек скуп алгоритама мање или више потребан.

Још су стари Грци говорили о детерминистичком каузалном 
свету где је све унапред одређено, нема судбине, слободе избора, 
карте су унапред познате онима ко их меша и дели а ми верујемо 
да у руци држимо ексклузивну срећу, адута који кријемо од 
погледа иза наших рамена а никако да се запитамо да ли нас то 
шпијунуирају кроз наше очи, наше мисли, покрете. У идиличним 
временима Пајиног Триптихона једини сајбер свет били су  
појединачни умови са нагомиланим подацима микросоцијалних 
мрежа повезаних спорим ретким технолошким полугама првих 
телефона, стидљивих електричних новотарија и људски ум у 
том свету био је једини суперкомпјутер, једини алат којим се 
проигравала стварност коју смо тек почели да разумемо и наш ум 
у који смо сами тек стидљиво  урањали.

Управо нас бомбардују свим лепотама неспутаних маштарија 
сајбер света као бога замлаћивања, губитке времена и сатирања 

последњих капи енергије у којима можемо потражити утеху као  
неоспорни губици сјајног стварног света у коме постајемо све 
нежељенији гости. 

Фасцинантни квантни компјутер је тек бескрајно поуздан алат 
без икакве свести о себи и ономе што ради тек бескрајно сложена 
а ипак механичка справа чије срце јесте тек укроћен делић 
темељног ткива самих темеља васионе које смо украли, ставили 
у поуздане контејнере, да служе неким мрачним циљевима а 
можда једног дана и темељ неког новог света слободе, једнакости, 
братства о коме сањају они који немају амбиције да режирају туђе 
снове већ да свет стварно буде честита идилична оаза заједнице 
људских различитости као што је то за сва времена Паја Јовановић 
као поруку мира поручио својим Триптихоном.

Наивност и невиност попут оних на Триптихону као да није 
могуће у свету који постаје алат којим би моћници да компензују и 
сопствени рок трајања па једина бременитост коју могу остварити 
јесу отровни слузави трагови њихових недела.

Орфеј и Еуридика, митска љубавна 
порука кроз еоне времена о трагању 
за правом љубављу у мраку сопственог 
ума који осветљава са звуцима своје 
харфе. Орфеј некада, а песник Васко Попа 
стиховима сада залазио је у подземни 
свет духа да из њега извуче  своју велику 
љубав чудесно биће поезије прогнано 
да чами у људским духовним пределима 
где светлост речи не допире де осећања 
устукну а само се лепотом и истином 
магије стихове може подмитити Харон 
лађар, превозник убогих душа, стиховима 
уместо  новчића, да угледамо суштину 
љубави које у истинској осами чека оне 
који жуде за њом и кад желе да упознају 
себе не умеју да именују да траже свако 
своју Еуридику.

Бесмртна метафора о свести да смо 
убоги пливачи на обали мора сопственог 
духа, а тамо  далеко на чамцу уметности 
нашли би истину, себе, вечну Еуридику 
које смо недостојни јер смо само људи, 
опет губимо и покушавамо, опет и 
поново.

Васко Попа као песник постигао је 
све, сваки стих постао је чудестан новчић 
којим је могао да подмити лађара Харона 
нашег ума и да пређе реку Стикс без 
ослонца на знање у речима, да стане 
на другу обалу нашег духа, да призове 

Еуридику као право биће поезије, 
уметности уопште и поведе је у наш свет, 
али ми морамо да се осврћемо као што 
дишемо, морамо да застанемо са сваком 
речи да би оковали страх од губитка.

Песници су јуродиви божији људи које 
покреће зов, плач, усамљеност и чежња 
Еуридике наше духовности. Они су 
наследници древног Харона који једини 
може и смртника пустити у подземни свет 
духа и да види сенке свих бића људи до 
сада чудесно место из кога тек украдемо 
нечији поздрав, сећање, величину 
или  недостижну љубав, због које смо  
тако упорно усамљени јер друштво 
других људи које додирујемо речима, 
људи толико различити баштине, исти 
духовни океан на коме плива а стиропор 
наших живота тек кад преваримо речи 
можемо заронити у себе и наслутити 
последње недодирнуте мистерије света 
упорно неприступачне и скенерима 
и компјутерима и електронским 
микроскопима. Само варком, музике, 
стиха, облика, боје, обезбеђујемо 
тренутке слободе живота Еуридике – 
метафора бића духовности, које смо 
изгледа недостојни да нас загрли.

Немоћне животиње немају шансе да се 
упитају ко су, шта су, напросто делују као 
живи аутомати који живљењем остварују 

свој неки биолошки програм као беочуг 
ланца трајања еволуције.

Десио се човек који може да посматра 
звезде и себе, деси се песник кога 

прелива бујица суза биће поезија од које 
он може направити песму, каријеру, углед 
или се попут Васка Попе упитати коме 
треба да брише сузе.

Да ли је песник лопов, који има среће 
да има урођени дар да хвата лептира 
бића уметности, својим додиром скида 
прах с њихових крила којима попраши 
слова, речи, стихове да полете у духу 
свакога ко то чита. 

Понекад песнику до зла бога дојади 
да буде тек немоћни посматрач самога 
себе као божјег  ђерма којим се захвата 
мудрост коју нам из таме с оне стране 
шаље Еуридика.

Ми спремно задовољавамо сва своја 
чула, телесне потребе а онда уочавамо 
да негде испод речи, испод гласова, 
мириса, слика постоји нека логика 
која се нуди а можда и моли да јој се 
обратимо, помазимо је на начин о коме 
нам сигналише наш ум који није просто 
услужни сервис наших активности и тек 
гнездо за нашу свест, то је аутентичан 
ентитет који се објављује да нас дарује ако 
научимо како да приступамо не рутински 
и насилно. Поезија, уметност сама је 
чин милости према бићу корена логике 
која нас омогућава, које ми користимо 
насилно, равнодушно.

Т. Сухецки

У СУСРЕТ ДОДЕЛИ НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ СРПСКЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИГУ ПОЕЗИЈЕ

ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА  ВАСКОВЕ ПОЕЗИЈЕ

Постоје вести које духовно оросе очи и 
душу, призову на Светосимеоновски дар, 
дар плакања за человеком, Хиландарцем 
ван Хиландара, господином, пријатељем, 
писцем, песником, историчаром 
уметности, ризничарем србске баштине 
који је душу своју у Београду представио 
Господу. Ко је био Душан Миловановић?  
Човек и научни радник на пољу историје 
и правослане уметности. Та поља била 
су прекривена дебелим слојевима 
земље и прашине потоњег безверја, 
као да ту никада није ништа ни било. 
Српска историја (и њене крунидбене 
личности) била је толико облаћена, 
искаљана, извиотоперена, а сви успеси 
и врлине  претворене су у пораз и зло, 
што доводи до закључка да у другој 
половини двадесетог века нико није 
толико омаловажио српску историју као 
што су то чинили на жалост неки наши 
историчари.

И ето Душана, да на светлост дана 

изнесе све оно што нису смели и умели 
други. Његови истраживачки резултати су 
толико видљиви, драгоцени, душеполезни 
и племенити, а његов језик и аутентични 
аристократски речник био је лек за чула, 
али и брана данашњој  непристојности 
и вулгарности. Обнова традиције без 
личних земаљских рачуница био је његов 
мото, узвишених промисли борећи се 
за Светосавље за пример онима којима 
је то посао.  Душанов животни фокус 
био је истраживачки рад у манастиру 
Хиландар, где је деценијама предводио 
екипу САНУ, стручно обрађујући највећу 
ризницу у Срба. Његове изложбе су 
представљене у музејима Лондона, 
Париза, Пекинга, Беча...   Душаново 
полсланство у духовности и култури 
пуне три деценије везује се и за варош 
Вршац у обележавању великих јубилеја: 
Осам векова манастира Хиландар, Две 
хиљаде година Хришћанства, Два века 
од Првог Српског Устанка, Сто година 

од присаједињења Војводства Српског 
Краљевини Србији и последњи је 

обележавање стогодишњице од смрти 
краља Петра Првог Ослободиоца и 
подизање његовог споменика у Вршцу, 
који на жалост још увек није реализован. 
Аутор је документарног филма ‘’Светиње 
Града Вршца’’ 2002. године,  многобројних 
стручних текстова, као и Иконе Епархије 
Банатске. Многе од ових историјских 
манифестација проглашаване су 
најлепшим и најутемељенијим у 
Србији стручним оценама познавалаца 
материје. По нашем обичају у почастима 
и заслугама за живота не уживају они 
који су се потрудили и то заслужили,  већ 
смутљивци који су се на неким местима 
сасвим случајно нашли без стварног и 
дубљег разлога. Ипак у древној вршачкој 
читанци векова и збитија полезних 
који бележи Господ, остаће забележено 
златним словима име раба Његовог 
достојног Душана Миловановића. 

      
 Зоран М. Туркан

 У СЕЋАЊУ  ДУШАН МИЛОВАНОВИЋ (1947-2022)

ДАРОВИ ЦАРСТВУЈУШЋОЈ ВАРОШИ ВРШЦУ 
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Вршачки предшколци из 
вртића „Колибри“, Ивана Дошен, 
Луна Лазарој, Катарина Анкић и 
Матеја Капачин, освојили су прво 
место на републичком такмичењу 
из познавања саобраћаја 
„Пажљивкова смотра“. 

Смотра је одржана прошле 
недеље у Врњачкој Бањи, 
а вршачки забавиштанци 
предвођени својим васпитачицама 
Јеленом Димитријевић и Маријом 
Јанковић били су непогрешиви, 
све су одушевили својим знањем и 
убедљиво победили на финалном 
такмичењу. Деца су као награде за 
показано знање добила бицикле од 
Агенције за безбедност саобраћаја 
Републике Србије. 

ВРШАЧКИ ПРЕДШКОЛЦИ ПРВИ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ 
ИЗ ПОЗНАВАЊА САОБРАЋАЈА 

ПОБЕДА 
„КОЛИБРИЈА“ 

НА 
„ПАЖЉИВКОВОЈ СМОТРИ”  
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Школски центар „Никола Тесла“, одељење IV 2, разредни старешина Велимир Родловачки

Школски центар „Никола Тесла“, одељење IV 3, разредни старешина Марко Соколовић

Школски центар „Никола Тесла“, одељење IV 4, разредни старешина Александар Дудић

Школски центар „Никола Тесла“, одељење IV 5, разредни старешина Јулијана Рудић
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

1727. мај 2022. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Nagybecskereken 
gyűltek össze a közép-
bánáti animátorok
Dr. Német László SVD 

püspök atya szomba-
ton május 21-én délelőtt fo-
gadta a közép-bánáti zsina-
ti animátorokat Nagybecs-
kereken. Püspök úr az előa-
dásában, miután megkö-
szönte az odaadó munká-

jukat a zsinati évek alatt, 
rámutatott, hogy a zsinat 
befejeztével az ő munká-
juk nem ért véget. Szükség 
van rájuk továbbra is a plé-
bániák életében, hogy elő-
segítsék a közösség fejlődé-
sét és életét. 

A RÉMUSZ-HAGYOMÁNYÁPOLÓK EGYESÜLETÉNEK SZERVEZÉSÉBEN

Bemutatták a muzslyai 
lakodalmi szokásokat
A muzslyai RÉMUSZ-Ha-

gyományápolók Egyesü-
letének szervezésében 

tizenhetedik alkalommal ke-
rült sor a Muzslyai lakodalom 
elnevezésű rendezvényre, a ha-
gyományos vőfély- és koszo-
rúslány-találkozóra, valamint 
a menyasszony- és menyecs-
keruha-bemutatóra is. A ren-
dezvény a Muzslai Petőfi Sán-
dor MME kerthelyiségében és 
nyári színpadán szervezett la-
kodalmi disznópaprikás-főző 
versennyel kezdődött. Amíg a 
bográcsokban főttek a finom 
étkek, addig a koszorúslányok 
és a vőfélyek alkalmi mondó-
kákkal hívogatták a jelenlevő-
ket az esti lakodalmi bálba. 

Az eseményt Kovács Elvira, 
a VMSZ alelnöke nyitotta meg, 
aki beszédében kiemelte, hogy 
eme megmozdulás a régi mu-
zslyai, egészen pontosan a bá-
náti lakodalmak gyönyörű népi 
szokásait eleveníti fel, ugyanis 
az egyre ritkuló házasságkö-
tések ma már a „nyugati stí-
lusú” lakodalmak előretöré-
sét eredményezik. A zsűri ér-
tékelése szerint a legízlete-
sebb paprikást Szabó Péter 
és csapata készítette, a máso-
dik helyre Selymesi Csaba íz-
letes főztje került, a harmadi-

kat pedig a muzslyai Kraszni-
ca Vadászegyesület tagjai, azaz 
Trifković Branko szakács érde-
melte ki. Különdíjban – a többi 

közt - gyöngyösi ruszin önkor-
mányzat csapata is részesült. 
A legfinomabb édes és sós 
lakodalmi süteményt Fodor 
Erzsébet, Kószó Rozália, Vi-
orika Magda, Rózsa Erzsébet, 

Nagy Magdolna, Csordás Juli-
anna és Borsos Irén készítette, 
a legízletesebb házi pálinkáért 

járó díjat pedig Palatinus János, 
Emán Pál és Maron Janó kapta.

A szervezők ünnepi műsor-
ral is készültek, melyben nép-
tánccal és népdalokkal lépett fel 
a helybeli művelődési egyesület 
Harmatcsöpp és Százszorszép 
néptánccsoportja, a vegyes kó-
rus, a felnőtt- és a Kisbanda cite-
raegyüttes, a Maca-Tina citera-
kettős, a Cickafark énekcsoport, 
továbbá a Szervó Mihály Álta-
lános Iskola tanulói, valamint 
a nagybecskereki Pionir Műve-
lődési Egyesület tagjai. Az ese-
mény fénypontja a vőfélyek és 
koszorúslányok találkozója volt. 
A fiatalok a hagyományápolók 
zenekarának kíséretében alkal-
mi szavalatokkal köszöntötték 
a násznagyékat, ami után a te-
lepülés főutcáján végigvonulva 
elindultak a Muzslai Petőfi Sán-
dor MME nagytermében meg-
rendezendő, egészen hajnalig 
tartó mulatságra. Ezelőtt azon-
ban Kalapis Sztoján atya még 
megáldotta őket. Az idei ren-
dezvényt a Tartományi Okta-
tási, Jogalkotási, Közigazgatá-
si, Nemzeti Kisebbségi – Nem-
zeti Közösségi Titkárság, a TI-
NA menyasszonyruha-szalon, 
a GOMEX-üzletlánc és Muzs-
lya Helyi Közössége támogatta.

BORBÉLY TIVADAR

A TORONTÁLVÁSÁRHELYI MOŠA PIJADE ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Muzslyai képzőművészek ajándéka
A torontálvásárhelyi Moša Pi-

jade Általános Iskolában 
május 13-án szervezték meg 
a Demokratikus kultúra nap-
ját, mely keretében a Muzslyai 
Amatőr Képzőművészeti Klub 
(MAKK) tagjai – név szerint Ju-
hász István és Hallai Mihály – 
egy óriási, szabadtéri falfest-
ményt ajándékoztak az iskola 
tanulóinak és munkatársainak.

- Iskolánk mintegy három 
éve része „A Minőségi okta-
tásért” elnevezű projektnek, 
amelyet a szerbiai Oktatási Mi-
nisztérium, az Európai Únió 
és az Európai Tanács közösen 
valósít meg. A projekt célja, 
hogy a demokratikus kultúra 
fejlesztésével a tanintézmé-
nyek javítsanak az oktatás mi-

nőségén és csökkentsék a hát-
rányos megkülönböztetést. A 
mai rendezvényeknek is ha-
sonló célkitűzései voltak, mint 
amilyen a kulturális különbsé-
gek elfogadása, a tolerancia és 
az empátia fejlesztése, illetve 
egymás megismerése. Közsé-
günkben több nemzetiség él 
egymással, fontosnak tartjuk 
egymás kultúrájának megis-
merését, de a saját kultúránk, 
hagyományunk ápolását, va-
lamint identitásmegőrzésün-
ket is – nyilatkozta lapunknak 
Vidrács Krisztina, a torontál-
vásárhelyi iskola igazgatónője. 
Az egyik ilyen aktivitás, amely 
az említett projektum kereté-
ben zajlott, az óriási falfest-
mény elkészítése volt, amely-
ben a muzslyai amatőr kép-
zőművészeken kívül részt vet-
tek a helybeli diákok is.

BORBÉLY TIVADAR

A SZENTTAMÁSI NÉPZENEI TALÁLKOZÓN
ARANYCITERA A MUZSLYAI SZALMA ÁRPÁD 
CITERASZÓLISTÁNAK

Az elmúlt hétvégén huszonhetedik alkalommal rendezték meg az 
Aranycitera elnevezésű népzenei találkozót, a vajdasági iskoláskorú 
citerások vetélkedőjét Szenttamáson. A rendezvényen kiválóan szerepeltek 
a Muzslai Petőfi Sándor MME szakcsoportjai: a felsős szólisták és kettősök 
korcsoportjában ezüst minősítést kapott a Maca−Tina citerakettős, 
a középiskolás kisegyütteseknél a Kisbanda citerazenekar részesült 
arany minősítésben, míg a középiskolás szólisták kategóriájában sy idei 
Aranyciterát Szalma Árpád citeraszólista kapta. BORBÉLY TIVADAR

 »A diákok is besegítettek a festésbe

 » A násznép és koszorúslányok a vőfélyek kíséretében

 »Animátorok a székesegyházban

A Hang magyar nyelvű oldal című projektum résztámogatója Begaszentgyörgy Község Önkormányzata. 
A lapban megjelent cikkek a szerző és munkatársainak álláspontját fejezik ki és nem feltétlenül azonosak a támogató, Begaszentgyörgy Község Önkormányzatának hivatalos álláspontjával.

17.
alkalommal szervezték 

meg a  Muzslyai lakodalom 
elnevezésű rendezvényt

 »A legfiatalabb fellépők

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

 »Szalma Árpád

II. NAGYBECSKEREKI GIMNÁZIUM EGYKORI TANULÓINAK
HATVANÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓJA

A múlt hétvégén tartották a II. Nagybecskereki Gimnázium 1962-ben 
érettségizett tanulói 60 éves érettségi találkozójukat. Az idei összejövetel 
rendhagyó volt, tekintettel, hogy családias hangulatban zajlott, ugyanis a 
találkozót egyik osztálytársuk Stocker Molnár Hajnalka nagybecskereki 
otthonában szervezték meg. Az osztályban huszonhárman érettségiztek. 
A tizenegy élő osztálytársból tízen jöttek el az összejövetelre. Az egykori 
diákokat a jelenleg Csantavéren élő Lázár Dezső osztálytársuk lepte meg 
azzal, hogy a találkozón felszolgált ételeket saját maga készítette el. 
Az osztálytársak Nagybecskerek központját ábrázoló festménnyel köszönték 
meg ezt a figyelmességet.
Az egykori diákok a találkozó alkalmával régi történeteket idéztek fel, 
valamint egykori osztályfőnökeikre Ambrózy Károlyra és Letonai Verára is 
emlékeztek.

 »60 éve érettségiztek

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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  ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA   
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ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA
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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.

На продају два недовршена 
стана, 2 х 70 квадрата, постављен 
нов кров, алу браварија, споља 
омалтерисано, унутра, извучена 
вода, плин, струја. Тел: 063/844-
7930.

На продају локал 140 квадрата, 
подно грејање, вишеструка 

расвета, гранитне плочице, три 
тоалета. Улица Иве Милутиновића 
27а. Тел: 063/844-7930.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Апартмани за издавање у 
Вршцу и Панчеву за домаће и 
стране фирме плаћање преко 
рачуна, апартмани се налазе 

у центру града, паркинг и Wifi 
гратис.Тел. 063/8406-977.

Мањи локал за издавање у 
Вршцу погодан за девојке које 
шминкају, раде нокте...

Повољно. Може и за одлагање 
некварљиве робе. Тел 069/2119-
565.

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

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

Издајем 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

Продајем трособан стан 60м², 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1382

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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3. спрат, 2 зона, паркет, централно 
грејање, клима, пвц столарија. Тел. 
065/3131-100

Издаје се двособан намештен 
стан 52 м2 за два студента. 
Београд, Војводе Степе преко пута 
Фармацеутског факултета. За више 
информација контакт: 065/892-
8518 и директне поруке на фејсу 
Ајдарић.

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. 

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  комбиновани  
фрижидер марке „Бош“ и 
електрични соковник  марке „Елта“ 
мало коришћен.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.

На  продају болнички кревет , 
декубитални душек и инвалидска  
колица (неуролошка). Тел. 063/8310-
629

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ВОЈИСЛАВ ПЕТРОВИЋ
Са поносом те се сећају Мирјана, Никола и Александра

Дана 17. јуна 2022. године навршава се пет година откако нас је  
напустио  вољени стриц
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Вулкан издаваштво вам представља узбудљив 
психолошки трилер Псеудоним Александре Ендруз о 
нашој личности коју представљамо свету и потреби 
да будемо прихваћени и да нам се диве. Проницљиви 
читаоци мистерија сигурно ће у збрци обмане и 
двоструког укрштања предвидети једно или два 
изненађења, али никако сва.

 Ко је Мод Диксон? Само две особе на свету то 
знају. Једна је списатељица која се крије иза овог 
псеудонима, друга је Грета Фрост, њен агент. Чим је 
објављен, роман Мод Диксон постао је издавачки 
феномен, а њено је име сада свима на уснама. 
Спекулације о њеном идентитету надмашују само 
ишчекивање њене следеће књиге.

 Убрзо ће, међутим, још неко сазнати њен прави 
идентитет. Мод је потребан помоћник и тако се, 
након пажљивог одабира, млада Флоренс појављује 
у њеној изолованој сеоској кући. Флоренс гори од 
жеље да и сама постане писац и не може да верује да 
јој се указала прилика да ради за „Мод Диксон“. Док 
прати Мод на путовању у Мароко, усред живописних 
улица Маракеша и ветровитих плажа на обали, 
црвених залазака сунца и дугих вечерњих разговора 
уз виски, Флоренсин живот коначно постаје довољно 
занимљив да је инспирише за писање сопственог 
романа.

 Али једног јутра буди се у болници, без сећања, 
и јавља јој се опасна мисао. Шта ако је сада на њу 
ред да постане Мод Диксон и узме оно о чему је 
одувек сањала: славу, богатство и прилику да пише? 
Тамо где постоји разочарање, постоји и прилика. 

Она верује да јој универзум коначно пружа велику 
шансу. Јер све што је икада желела био је другачији 
живот. Опчињена сопственом амбицијом, Флоренс 
је суочена са избором. Превртљива и аморална, 
наша антихероина спремна је за крађу, али не зна да 
тајнама Мод Диксон ту није крај.

Трилер Псеудоним, који су New York Times, NPR, 
New York Post, Entertainment Weekly и CrimeReads 
прогласили књигом године, потражите на сајту 
вулкани.рс или у омиљеној књижари Вулкан.

„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 „Псеудоним“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на 
адресу citajmokulu@gmail.com. У прошлом 
броју поклањали смо књигу „Педесет имена 
за кишу“, освојиле су је Драгана Петровић и 
Љубица Јокић. 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“.

КОЛИКО ДАЛЕКО 
БИСТЕ ОТИШЛИ 

ЗАРАД ЖИВОТА КОЈИ 
СТЕ ОДУВЕК ЖЕЛЕЛИ? 

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ЗАПАЊУЈУЋУ ПРИЧУ О ДВОСТРУКОМ ИДЕНТИТЕТУ, ПОХЛЕПИ И ОБМАНАМА
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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

Ови редови представљају 
сећање и поглед уназад који 
изазива две врсте осећања: 
жалост и страх, јер је штета 
што су је наши виногради 
претрпели била огромна, без 
премца и радост када видимо 
како је успешна спрега државе, 
општине и појединаца, када се 
нешто ствара   уједињеним 
снагама.

Суши-буба (phylloxera 
vastatrix), смртни непријатељ 
винове лозе, откривена од 
Фича у Северној Америци 
1854. године, где није 
имала неки посебан утицај, 
у Европи  проузроковала 
страховите штете. Појавила 
се прво 1863. године у 
југоисточној Француској, а 
десет година касније већ је 
била надалеко раширена. 
Године 1868. напала је засаде 
расадника Клостериојбуршке 
виноградарске школе, где је 
установљена тек 1872. године. 
У бившој Угарској, миниистар 
пољопривреде је 6. априла 
1872. године под бројем 3.749 
упозорио виноградаре на овај 
инсект и 30. априла забранио 
је увоз винове лозе.

У Банату су тада виноградаре 
спопале зле слутње. Наши 
виноградари набављали 
су из клостернојбуршког 
расадника много садног 
материјала. Банатске новине 
доносиле су забрињавајуће 
вести и обавештења о наступу 
и разарањима овог опасног 
инсекта. У Јужноугарском 
друштву за природне науке 
у Темишвару, телеграфски 
службеник Едуард Гергер 
постао је познат,  јер је тамо 

14. марта 1875. године одржао 
једно предавање, које се 
заједно са илустрацијама 
појавило у штампи. Следило је 
друго предавање у Вршцу 25. 
марта исте године.

Овим су се бавила и 
стручна удружења у региону, 
„Виноградарско друштво“ 
основано у Белој Цркви 
1869. године и „Вршачко 
удружење произвођача 
вина“, које је управо тада 
(13. јануара 1875. године) 
основано. У овом другом 
је већ 23. јануара одржано 
предавање о филоксери. 

Оно је успоставило везе са 
стручњацима  у Немачкој, а 
међу осталим, 14. маја 1875. 
године, др. А. Бланксихори из 
Карлсруеа, први председник 
„Немачког  виноградарског 
удружења“ поклонио је 
примерак његове брошуре, 
коју је написао заједно са др. 
Ј. Морицом, под насловом 
„Ваш корена винове лозе“,  
са својеручном посветом 
Вршачком удружењу 

произвођача вина. Упркос 
свему, већина произвођача 
вина није  поверовала у 
озбиљност ситуације.

Несрећа је брзо стигла. 
Едуард Гергер установио 
је 30. августа 1875. године 
на корену винове лозе  из 
Панчева, послате од Вршчана, 
недвосмислено постојање 
филоксере, о чему су већ 
1. септембра „Темишварске 
новине“ и 5. „Нера“ у Белој  
Цркви донели вест. На основу 
тога, угарски министар 
пољопривреде одмах је 
послао професора Мађарске 
пољопривредне академије 
Емериха Дајнингера да испита 
панчевачке винограде. Овај 
је у току месеца септембра 
инспекцијом утврдио да је 
филоксером заражено 66 
јутара. Како се касније сазнало 
филоксера је 1871. године 
унета са француском виновом 
лозом. Мора се споменути да 
виногорје града Панчева није 
било безначајно, јер је 1876. 
године износило 1.185 јутара. 
На основу налаза инспекције, 
министар је сазвао стручну 
анкетну комисију, која је 2. 
октобра одржала седницу, 
након које је министар 5. 
октобра под бројем 23.264 
наредио блокаду панчевачког 
атара и о томе је 9. октобра под 
бројем 23.781  обавестио све  
мађарске муниципије. Дана 
11. октобра одржана је друга 
седница анкетне комисије, 
које је препоручила уништење 
заражених винограда. При том 
закључку комисија је остала и 
на седници од 18. фебруара 
1876. године. 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (41)

ФИЛОКСЕРА У БАНАТУ
1875-1895.

Према званичним изворима представљено од Феликса Милекера
Превео Александар Бобик 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 31. 
БРОЈ 610, 15. ЈУН 2007.

БРИГА ЗА ДАРОВИТУ ДЕЦУ
У одмаралишту Црвеног крста на Брегу, прошле недеље, одржан 

је семинар на тему „Даровита деца и релевантни одрасли“ у оквиру 
суседског програма Србија – Румунија  чији је покровитељ Европска 
агенција за реконструкцију Балкана.

Реч је о пројекту Високе школе за образовање васпитача у 
Вршцу у коме је темишварски Универзитет “Тибискус“ партнер. 
Седмодневна едукација васпитача о раду са талентованим 
малишанима представља нови корак на плану вишегодишње 
успешне сарадње две високошколске образовне установе с обе 
стране границе, тачније регија јужног Баната и Жупаније Тимиш.

- Са Србијом, Вршцем и Високом школом васпитача 
имамо плодну сарадњу. Изашли смо из оквира својих институција 
и верујем да ће учесници семинара, по 25 васпитача из Румуније 
и Србије, који имају исту професију и велику љубав према деци 
разменити искуство из праксе и надоградити и друге везе између 
двеју образовних установа, рекла је, између осталог, проректор  
темишварског Универзитета „Тибискус“, проф. Маријана Черникова.

Учеснике семинара поздравили су и пожелели успешан рад др 
Грозданка Гојков, директор Високе школе за  васпитаче, Томислав 
Сухецки, члан  Општинског  већа, и проф Јелена Пртљага, главни и 
одговорни уредник пројекта.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 31. 
БРОЈ 610, 15. ЈУН 2007.

ВЕСЕО МЛАДИЋ, 
ОЗБИЉАН УМЕТНИК

Још док је мађарски историчар уметности Томаш Зана 
припремао своју велелепну  монографију о ликовним ствараоцима 
своје земље, радикални Срби с ове стране Саве и Дунава почели 
су жестоко (1888.) да негодују. У својим новинама, а тако је било и у 
Вршцу, ударили су на „тог дрског Зану“ дрвљем и камењем...У смислу, 
како се Зана усуђује да „нашег врлог Србина Пају Јовановића„ 
увршћује међу, по његовом суду, „најбоље мађарске уметнике“, кад 
он Мађар није, већ Србин од главе до пете...

У то време, занети искључиво национални одмеривањем свега 
и свачега, па чак и културних збивања  у овом делу Европе крајем 
19. века, вршачки Срби су просто сиктали на Томаша Зану... У толикој 
мери да је овдашње читалаштво стицало утисак као је „тај Зана“ нека 
преиспољена мађарска незналица, која ето, зато што нема уметника 
Мађара, мора да својата Србина Пају Јовановића... И то у некој својој, 
ко зна каквој књижици...

У том смислу, његова 
репрезентативна, обимна 
и врхунски опремљена 
књига „Мађарски ликовни 
уметници“ (Будимпешта, 
1889.), а на коју су овострани 
Срби били тако жестоко 
окомили, обухватила је, с 
репродукцијама, приказе 
личности и дела 21 ликовног 
уметника. Сви су они тада 
били званични држављани 
Аустро - Угарске, односно 
Мађарске, а самим тим 
грађани Европе и света. 
Међу њима је био (изузетно 
хваљен и велчичан) и Паја 
Јовановић...Његове колеге, 
обухваћене Занином 
књигом, нису били само 
Мађари. Било је ту, заправо, 
и Немаца, Словака, Чеха, 
Румуна... држављана 
тадашње Угарске.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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К УЛ И Н  К У В А Р

СЛАДОЛЕД 
ОД 

ЛУБЕНИЦЕ

НАМИРНИЦЕ:

- 4 кесице шлага
- 2 кг лубенице
(са кором)

ПРИПРЕМА: Лубеници 
уклонити кору, па исећи на коцкице и 
уклонити семенке. Умутити да се добије 
чист сок. Одвадити 5 дл, додати шлаг 

у праху и све умутити миксером док 
се не згусне (око 3-4 минута највећом 
брзином). Ставити у замрзивач.

СЛАДОЛЕД ОД 
КАФЕ

НАМИРНИЦЕ:

- 2 шољице млека 
- 3 шољице слатке павлаке
- 1 шољица шећера 
- 4 јаја 
- ½ кашичице екстракта 
ваниле
- 1/3 шољице јаке кафе

ПРИПРЕМА: Млеко скувати са 
слатком павлаком. У томе растопити шећер, 
непрестано мешајући. Посебно умутити 
јаја, пола кашичице екстракта ваниле и јаку 
кафу. У то додати претходно укувано млеко 

са павлаком и шећром. Кувати око 15 минута 
на лаганој ватри, уз непрестано мешање. 
Смесу излити у пластичну посуду, поклопити 
и ставити у замрзивач да се добро стегне (3-4 
сата).

С Л А Д О Л Е Д 
О Д  Т Р И 

В Р С Т Е  В О Ћ А
НАМИРНИЦЕ:

- 6 јаја 
- 300 г шећера 
- 1 л млека
- 1 банана 
- 50 г јагода 
- 1 киви

ПРИПРЕМА: Ставити млеко да 
проври. Јаја пенасто умутити са шећером и 
полако сипати у прокувало млеко склоњено 
са шпорета, непрестано мутећи. Када се 
смеса уједначи, вратити шерпу на ватру да 
проври, али непрестано мутити. Кад проври, 

склонити са ватре и мутити миксером док се 
охлади. Хладну смесу поделити на три дела. 
У један ставити испасирану банану, у други 
испасиране јагоде, а у трећи испасирани 
киви. Добро измешати, ставити у посуде са 
поклопцем, па у замрзивач да се сладолед 
стегне.

СЛАДОЛЕД ОД 
АНАНАСА

НАМИРНИЦЕ:

- 250 мл слатке павлаке 
- 11 кашика шећера 
- 1 кашичица екстракта ваниле 
- 3 беланцета
- ананас из конзерве (око 500 г) 
- 60 мл воде

ПРИПРЕМА: Ананас 
процедити, па уситнити у блендеру. Воду 
са 9 кашика шећера ставити да се кува, 
око 5 минута. Беланца умутити и у танком 
млазу уливати у врућ сируп. Непрестано 
мутити док се смеса не удвостручи (око 

10 минута). Умутити слатку павлаку са 2 
кашике шећера и екстрактом ваниле. У 
беланца додати уситњен ананас, умућену 
павлаку и лагано промешати, да се све 
уједначи. Изручити у калупе за сладолед 
и замрзнути.

СЛАДОЛЕД ОД 
КУПИНЕ

НАМИРНИЦЕ:

- 4 дл млека 
-2 кашике јогурта
-200 г маскарпоне сира 
- 1 кашика млека у праху 
- 1 кашичица густина 
- ½ кашичице вештачког 
заслађивача
- 200 г купина
- мало цимета

ПРИПРЕМА: Помешати кашику 
млека са млеком у праху и густином. Добро 
измешати. Скувати млеко да прокључа. 
Додати му смесу млека у праху и кувати на 
лаганој ватри 5-6 минута, уз непрестано 
мешање, док смеса не почне да се лепо 

згушњава. Кад се млеко охлади, додати 
му јогурт, сир и заслађивач. Све добро 
уситинити у блендеру, додати купине, па 
поново изблендирати. На крају додати 
цимет и промешати. Сипати у пластичну 
посуду и ставити на сат-два у замрзивач.

С Л А Д О Л Е Д 
О Д 

П О М О РА Н Џ Е
НАМИРНИЦЕ:

- 12 поморанџи
- 8 дл јогурта
- 2 кашике рендане коре од 
поморанџе
- 8 кашика меда
- 1 кашичица екстракта од 
ваниле
- прстохват соли

ПРИПРЕМА: Добро опрати 
2 поморанџе и нарендати кору, а затим 
исцедити све поморанџе да се добије сок. У 
сок додати јогурт, мед, екстракт од ваниле, 

нарендану кору поморанџи и со. Мутити 
миксером да се добије уједначена смеса. 
Сипати у посуду са поклопцем и ставити у 
замрзивач да се заледи. Сервирати уз воће 
по жељи.
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СПОРТ ОМЛАДИНСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ  

ПЛЕЈ ОФ 8. КОЛО

Пролетер (НС) - ОФК Вршац  1 : 2
РФК Нови Сад - Раднички (СМ)  2 : 0
ГФК Словен - Војводина  2 : 1
Петар Пуача – Индекс  4 : 3
 
1.ОФК Вршац  14       9  1          4  28
2.РФК Нови Сад 1921  14       8  3          3  27
3.Пролетер (НС)  14       8  3          3  27
4.ГФК Словен  14       6  2          6  20
5.Војводина  14       6  1          7  19
6.Раднички (СМ)  14       6  1          7  19
7.Индеџ   14       5  0          9  15
8.Петар Пуача  14       2  1         11   7

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 
 ПЛЕЈ ОФ  8. КОЛО

Пролетер (НС) - ОФК Вршац  2 : 0 
ТСЦ – Петрика   3 : 1
Железничар – Војводина  0 : 4
ОДР - Спартак ЖК   4 : 2  
 
1.ТСЦ   14      11  2           1  35
2.Војводина  14      10  2           2  32
3.Петрика  14        7  4           3  25
4.Пролетер (НС)  14        8  0           6  24
5.Спартак ЖК  14        4  3           7  15
6.ОФК Вршац  14        4  2           8  14
7.ОДР   14       2  1          10   7
8.Железничар  14        1  2          11   5

ПФЛ ПАНЧЕВО 30. КОЛО

Партизан (Г) - Раднички (К)  0 : 8
Будућност (А) - Стари Тамиш  3 : 0
Долово - Слога (БНС)   2 : 2
Долина - Хајдучица   3 : 2
Црвена звезда - Потпорањ  0 : 4
Вултурул - Југославија  2 : 0
Партизан (У) - Јединство Стевић 1 : 3
 
1.Раднички (К)  28     19  3          6  60
2.Јединство Стевић  28     17  3          8  54
3.Долина   28     16  5          7  53
4.Потпорањ  28     14  6          8  48
5.Партизан (Г)  28     14  2         12  44
6.Будућност (А)  28     13  4         11  43
7.Хајдучица  28     12  5         11  41
8.Долово (-1)  28     12  5         11  40
9.Црвена звезда  28     11  7         10  40
10.Вултурул  28     12  3         13  39
11.Партизан (У)  28     12  1         15  37
12.Слога (БНС)  28      8  6         14  30
13.Спартак 1911  28      8  2         18  26
14.Стари Тамиш  28      7  4         17  25
15.Југославија  28      5  4         19  19

Стадион Пролетера у Новом Саду, судија: 
Марко Делибашић (Врбас), стрелци: Стојков у 7. 
минуту за Пролетер, Девушић (аутогол) у 67. и 
Делић у 76. минуту за ОФК Вршац

ПРОЛЕТЕР:Недељковић, Марић, М. Девушић, 
Моровић, Акик, Маринковић (од 85. Милићевић), 
Зечак (од 80. Рађеновић), Стојановић (од 67. 
Путник), Д. Девушић, Стојков (од 48. Бајић), 
Стјепановић (од 76. Шашић). 

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Ф. Милићевић, 
Главинић, Делић, Крстић, Нецин (од 76. О. 
Милићевић), Мајсторовић (од 90. Станисављев), 
Радисављевић (од 60. Бала), Секулић (од 80. 
Трњанац), Вранић, Грујић.

Омладинци ОФК Вршца победом у 
Новом Саду против Пролетера освојили су 
шампионску титулу у Српској лиги Војводина и 
остварили један од највећих успех у историји 
вршачког фудбала млађих селекција, пласман 
у Омладинску лигу Србије. Пре њих, две сезоне 
у елитном рангу играли су кадети. Изабраници 
тренера Николе Бригела Игњатијевића 
тријумфовали су после великог преокрета, 
надокнадили гол минуса из првог полувремена 
а у завршници преко Давида Делића дошли до 

победоносног поготка.
Вршчани ће наредне сезоне на Градском 

стадиону угостити елиту српског фудбала 

предвођену београдским великанима 
Партизаном и Црвеном звездом.

Б.Ј.

ЈОШ ЈЕДАН ВЕЛИКИ УСПЕХ ВРШАЧКОГ ФУДБАЛА

ОМЛАДИНЦИ ОФК ВРШЦА У ЕЛИТИ 
ПРОЛЕТЕР (НС) – ОФК ВРШАЦ 1:2 (1:0)

ФУД БА Л

Дводневни Међународни турнир „Трофеј 
града Вршца 2022“, за играче рођене 2008. 
године, завршен је узбудљивом финалном 
утакмицом у којој су се састали бранилац 
трофеја Црвена звезда и Сарајево. У квалитетној 
представи за нијансу су бољи били црвено-
бели и поготком Виктора Стојановића из 60. 
минута остварили минималну пoбеду вредну 
победничког пехара. 

У утакмици за треће место састали су 
се Телеоптик и Железничар. Панчевци су у 
ефикасном мечу, после преокрета славили са 
3:2. У борби за пето место гости из Руминије, 
екипа Чиксереда савладала је домаћина, ОФК 
Вршац са 3:0.

Победнички пехар, трофеје за пласман и 
појединачна признања уручио је председник 
ОФК Вршца Александар Лазевски.

За најбољег голмана турнира проглашен је 
чувар мреже Сарајева, Бениан Балић, најбољи 
стрелац је Вук Ђајић из Телеоптика, а за најбољег 
играча „Трофеја града Вршца“ проглашен је 
Новак Бубања из Црвене звезде.

Б.Ј.

МЕЂУНАРОДНИ „ТРОФЕЈ ГРАДА ВРШЦА 2022“

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ОДБРАНИЛА ПЕХАР

На изборној скупштини Женског одбојкашког 
клуба Вршац, одржаној у уторак 14. јуна, за 
председницу је изабрана Светлана Цеца 
Радуловић.

Легенда вршачке, српске и југословенске 
одбојке, дугогодишња играчица и капитен 
тима која је 644 пута носила дрес Вршца на 
званичним утакмицама, изабрана је на мандат 
од четири године и на тој функцији заменила 
Богицу Вучковића. Иако већ дуги низ година 
живи и ради у Београду Светлана Радуловић је 
свим срцем била уз свој клуб, а приврженост 
Вршцу показала је прихватањем кандидатуре за 
најодговорнију функцију.

- Наш клуб пре извесног времена практично 
није постојао, поново су га покренуле бивше 
играчице, моје накадашње саиграчице. Прошле 
сезоне остварен је пласман у Другу савезну 
лигу и жеља нам је да у наредном периоду клуб 
омасовимо младим снагама које би у догледно 
време преузеле главне улоге у тиму, истакла је 
Радуловићева.

Скупштина је потом гласањем изабрала нови 
управни и надзорни одбор. Поред Светлане 
Радуловић, чланови Управног одбора ЖОК 
Вршац су: Жаклина Радочај, Благоје Милинковић, 
Гордана Мајсторовић и Саша Чејић. Председник 
Надзорног одбора је Богица Вучковић а чланови 

Снежана Момиров и Горан Чокорило.
О плановима за наредну сезону говорила је 

играчка легенда клуба Жаклина Радочај.
- Амбиција је да са екипом која је остварила 

пласман у Другу савезну лигу и појачањима која 
су дошла у клуб будемо у врху табеле. Драго ми 
је што смо се на овој скупштини организационо 
појачали, да покушамо да заједничким снагама 

вратимо клуб на стазе успеха. Уласком у 
виши ранг такмичења умногоме се повећало 
интересовање девојчица за бављењем 
одбојком, услови постоје, имамо подршку Града 
Вршца, ја се надам да можемо да покажемо да 
смо достојни светле традиције дуге 91 годину, 
нагласила је Радочај.

Б.Ј.

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЖЕНСКОГ ОДБОЈКАШКОГ КЛУБА ВРШАЦ

ПОВЕРЕЊЕ СВЕТЛАНИ РАДУЛОВИЋ
ОД Б О Ј К А

Ново руководство за повратак на стазе успеха: Светлана Радуловић, председница клуба (у 
средини), Жаклина Радочај (лево) и Весна Сретеновић.

М А Ч Е В А Њ Е
ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДОГ ВРШЧАНИНА

ПЕТАР СТОЈКОВ 
ПИОНИРСКИ 

ШАМПИОН СРБИЈЕ У 
ДИСЦИПЛИНИ МАЧ

На првенству Србије у мачевању за пионире 
одржаном 28. Маја у Хали 2 Београдског сајма, 
Петар Стојков освојио је прво место и титулу 
шампиона у категорији пионира до 12 година.

Млади Вршчанин 
такмичио се и у старијој 
узрасној категорији, до 
14 год., где је у веома јакој 
конкуренцији освојио 
бронзану медаљу.

Петар Стојков 
мачевањем се бави већ 
шест година, а своје прве 
кораке у овом спорту 
начинио је у вршачком 
клубу Карика. Ту су 
остварени и први успеси, 
медаље и трофеји на 
турнирима млађих 
селекција.

Његов таленат приметили су 
репрезентативни тренери па је Петар због свог 
даљег напредовања прешао у београдски клуб 
Силни, иначе водећи српски клуб у дисциплини 
мач.

На турнирима одржаним ове сезоне Петар 
Стојков освојио је 3 златне, 1 сребрну и 4 
бронзане медаље и налази се на првом месту 
ранг листе Мачевалацког савеза Србије за 
пионире до 12 година.
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