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ОДРЖАН 18. „ВРШАЧКИ КОТЛИЋ“

У КУЛИНАРСКОМ УМЕЋУ
НАДМЕТАЛО СЕ 70 ЕКИПА

Традиционални „Вршачки котлић“
који сваке године окупља бројне
Вршчане и такмичаре са стране који
се надмећу у припремању различитих
јела, одржан је протеклог викенда на
Градском језеру. Програм је започет
породичним пецањем, након чега је
уследила припрема јела, док се на

бини одржавао културно-уметнички
програм.
- Ове године у такмичењу
учествује око 70 екипа, а „Вршачки
котлић“ прославља пунолетство,
18. рођендан. Неке екипе учествују
традиционално, сваке године, док
су неке нове. Интересантно је да

поред вршачких екипа, екипа из
Баната и Војводине, долазе људи и из
остатка Србије, па и из иностранства.
Прерастамо у заиста добар фестивал
– рекао је Сретко Марјанов, водитељ
програма.
Иако такмичари углавном истичу

да их на ову манифестацију доводи
добра атмосфера и љубав према
кулинарству, већина додаје да
прижељкује победу и узда се у своје
рецепте од којих сваки садржи и
понеки тајни састојак.

У ЗАГАЈЦИ ОБАВЉЕНА ПРВА ПРОЦЕНА ОВОГОДИШЊЕГ РОДА ПШЕНИЦЕ

ПРЕДВИЂA СЕ РОД МАЊИ ОД
ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ПРОСЕКА

На огледним пољима стручне службе
Агрозавода Вршац у Загајци процењен
је овогодишњи род пшенице. Суша је
утицала на род пшенице и јечма и по
свему судећи не треба очекивати веће
приносе ове године.
„У односу на прошлу годину која
је била екстремно добра, родна, ове
године ће бити знатно мањи приноси.
Чак ће вероватно бити нешто мањи и
од десетогодишњег просека у Јужном
Банату. То је последица суше“, рекао
је Горан Тадић, стручни саветник у
Агрозаводу.
Од јесенас ратарe су задесила три
сушна таласа и само они који су се
одлучили да посеју раније сорте могу
рачунати на нешто већи род ове године.
Упркос
песимистичких
најава
слабијег приноса ове године стручњаци

Агрозавода кажу да су се навике наших
ратара промениле. Пре свих они млађи
који имају другачији приступ обради
земље, не пропуштају прилику да се у
Агрозаводу консултују и у пракси примене

корисне савете. Обострана сарадња је
врло добра и види се да има напретка у
последњих неколико година, јер су, ако
се изузму екстремне ситуације као што је
овогодишња, приноси у порасту.

Помоћ за пчеларе
Међу корисницима који су остварили
право на бесповратна средства за
суфинансирање инвестиција у пчеларству
из буџета Аутономне покрајине Војводине
је и двадесет и два пчелара са територије

Јужног Баната. Њима је уговоре уручио
покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство Чедомир
Божић. Вредност уговора на нивоу целе
Војводине је тридесет милиона динара.

ВРШАЧКА УДРУЖЕЊА ЖЕНА У ПОСЕТИ СОМБОРУ

ПОСЕТА ТУРИСТИЧКИМ АТРАКЦИЈАМА
НАЈЗЕЛЕНИЈЕГ ГРАДА СРБИЈЕ

Током
протеклог
викенда,
Удружења жена са територије Града
Вршца посетила су Град Сомбор
где им је домаћин била државна
секретарка у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања, Душанка Голубовић. Tоком
боравка чланице удружења имале
су прилику да посете Жупанијски
Двор, Галерију „Милан Коњовић“ и
Градски музеј, као и да се упознају
са туристичком атракцијом Града
Сомбора, чувеном сликом „Битка

код Сенте“, дело мађарског уметника
немачког порекла Ференца Ајзенхута,
која је највеће уље на платну у Србији.
„Другу половину дана провели смо
у Бачком Моноштору где смо обишли
пчеларску радионицу и упознали се
са причом Бачког подунавља. У месту
Бездан обишли смо локалитет на
Дунаву код Спомен музеја Батинске
битке,“ истакла је Силвана Перетић
из Удружења жена “Богатство
различитости” из Гудурице.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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СЕЗОНА НА ГРАДСКОМ ОЛИМПИЈСКОМ БАЗЕНУ ПОЧЕЛА 18. ЈУНА

НОВА СЕЗОНА, ЦЕНЕ ПРОШЛОГОДИШЊЕ ГОДИШЊИЦА
РОЂЕЊА
ПАЈЕ
ЈОВАНОВИЋА

Купалишна сезона на Градском олимпијском
базену почела је у суботу 18. јуна. Градски
олимпијски базен радиће сваког дана од 10 до
19, а целодневна улазница остаће непромењена
и износиће 250 динара, док ће деца до 12 година
старости и пензионери исту плаћати свега 100
динара, колико ће стајати и цена изнајмљивања
лежаљке чији је капацитет због великог
интересовања проширен у односу на претходне
сезоне. Претплатне карте за целу сезону могуће
је купити у Центру Миленијум по цени од 5.000
динара, док је за запослене у вршачким фирмама
куповина сезонских карата омогућена на пет
једнаких месечних рата. Свим посетиоцима, као
и претходних година на располагању је и Плажни
бар који нуди велики асортиман пића, хране и
сладоледа.
“Безбедност купача је као и раније најважнија,
тако да Олимпијски базен током целог радног
времена покривају професионални спасиоци
који поседују све неопходне лиценце, а Завод
за јавно здравље Панчево вршиће проверу
квалитета воде у базену сваке недеље, иако је ова

законска обавеза предвиђена једном месечно. У
оквиру комплекса, за најмлађе купаче радиће
дечји базен, док су од прошле године доступне и

нове свлачионице са тушевима.” саопштили су из
Центра Миленијум којем је Град Вршац поверио
управљање првим Олимпијским базеном.

БЕСПЛАТНЕ КАРТЕ ЗА НАЈОСЕТЉИВИЈЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ
У циљу подстицања активне инклузије кроз подршку и додатну помоћ
за активно укључивања деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у све
друштвене активности, за наше најмлађе и најосетљивије друштвене групе децу са сметњама у развоју иинвалидитетом ове године град Вршац обезбедиће
бесплатне карте за олимпијски базен. За добијање пропуснице потребно је да
родитељ или други законски заступник поднесе захтев за издавање пропуснице
са потребном документацијом (мишљењем Интерресорне комисије Града
Вршца или одговарајућом медицинском документацијом). Захтев са потребном
документацијом подноси се у згради истуреног Одељења за друштвене
делатности у Дворској 50.
Такође бесплатне карте за базен биће омогућене за децу лица која су
остварила статус ратних војних инвалида и децу лица која су остварила статус
борца. Захтев за издавање бесплатне карте за базен потребно је да поднесу
родитељи уз одговарајуће решење о оствареном статусу ратног војног инвалида
или статуса борца. Захтев се подноси у канцеларији за борачко-инвалидску
заштиту Одељења за друштвене делатности.
Бесплатним картама за базен биће награђени и ђаци генерације, као и
ученици основних и средњих школа који су остварили неко од прва три места на
републичким такмичењима.

РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА
ПРОШЛУ ГОДИНУ И ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Председник Скупштине Града Вршца, др
Предраг Мијатовић сазвао је редовну, 19. по
реду, седницу градског парламента за петак,
24. јуна. Како је овај број „Вршачке куле“ ушао
у штампарију у среду, опширнији извештај
објавићемо у наредном броју. На дневном
реду је 12 тачака, а најважније су свакако
пре две, Доношење Одлуке о завршном
рачуну буџета Града Вршца за 2021. годину и

Павле Паја Јовановић-Принц
међу српским сликарима, рођен је
у нашем Вршцу, 16. јуна 1859.
Цртањем је почео да се бавио
веома рано, како је брзо прочуло
за његов таленат добио је прву
поруџбину у четрнаестој години
од православне цркве у Вршцу.
После добрих критика у вези
са тим послом, уписао је школу
цртања код професора Махолда,
а потом и Бечку академију. После
завршетка студија наставља да
се усавршава и путује. По савету
професора, пропутовао је Балкан,
посебно Црну Гору, Албанију, Босну
и Херцеговину, јужну и источну
Србију, бележио је обичаје, ликове,
пределе.
Из тог периода су слике: Гуслар,
Кићење невесте, Арбанас, Борба
петлова, Рањени Црногорац за коју
је 1882. добио прву награду бечке
Академије и царску стипендију.
Након тога почиње да живи у
Лондону, путује чешће, посећује
Египат, Грчку Турску, Италију,
Шпанију. 1884. године постаје
дописни члан Српског ученог
друштва, а четири године касније
и редовни члан Српске краљевске
Академије. Последњих година XИX
века све више црта историјске
композиције међу којима је Битка
у Теутобуршкој шуми, која је више
пута награђена, Таковски устанак
по поруџбини М. Обреновића,
Женидба Душанова, Проглашење
Душановог законика и крунисање
цара Душана за коју је добио златну
медаљу у Паризу. Тих година ради
иконостас Саборне цркве у Н.Саду,
као и цркве у Долови, а за саборну
цркву у Сремским Карловцима
насликао је неколико слика
везаних за Светог Саву.

ГРАД ВРШАЦ
ПОКЛАЊА
РАНЧЕВЕ ЂАЦИМА
ПРВАЦИМА
Град Вршац и ове године обрадоваће
најмлађе полазнике школе, па ће тако
обезбедити школске ранчеве за све
будуће ђаке прваке.
Свако дете које 1. септембра полази у
први разред основне школе од Града ће
на поклон добити квалитетан анатомски
школски ранац. Желимо да обрадујемо
наше
малишане,
а
родитељима
помогнемо у припреми деце за школу
и смањимо њихове трошкове. Град је
обезбедио средства за набавку 500
школских ранчева са различитим
мотивима за дечаке и девојчице, а
подела ранчева биће организована
у свим градским и сеоским школама,
истиче Мирослав Лепир, члан градског
већа за образовање.

доношење Одлуке о Првом ребалансу буџета
Града Вршца за 2022. годину.
Одборници ће потом одлучивати о усвајању
измене Просторног плана Општине Вршац,
расправљати о отуђењу из јавне својине
Града Вршца катастарских парцела број 168
и 169 КО Гудурица. Шеста тачка је доношење
Одлуке о установљавању права службености
у корист Града Вршца на непокретности
у приватној својини Павлов Јована на
катастарској парцели број 30096 КО Вршац.
Седма тачка је доношење Одлуке о поновном
покретању поступка отуђења из јавне својине
Града Вршца катастарске парцеле број
8805/2 КО Вршац јавним надметањем, а осма
доношење Одлуке о покретању поступка
отуђења из јавне својине Града Вршца

катастарске парцеле број 8802/16 КО Вршац
јавним надметањем.
Девета тачка дневног реда је доношење
Одлуке о давању сагласности на Одлуку
надзорног одбора ДОО Хелвеција Вршац о
донацији Граду Вршцу, десета је Разматрање
и усвајање Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Вршца за 2022. годину.
Претпоследња тачка је разматрање
и усвајање Програма за изградњу,
реконструкцију и одржавање локалних
путева и тротоара за 2022. годину.
Последња тачка дневног реда је
разматрање и усвајање Програма изградње
фекалне
канализације
из
средстава
самодоприноса за 2022. годину.

Овековечио је многе владаре,
крунисане главе, аристократе,
научнике.
У Београд први пут долази
1910. године по позиву Петра
И Карађорђевић. У договору са
Музејом града Београда радио
је на отварању легата, што ће се
догодити тек 1970. године. Умире
у Бечу, а урна са његовим пепелом,
по његовој жељи пренесена је
у Београд и положена у Алеји
заслужних грађана на Новом
гробљу.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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На основу члана 29. става 2. Закона о културним добрима (,,Службени гласник РС” бр. 71/94, 52/2011 – др. Закони и 99/2011 – др. закон), у складу
са Правилником о начину вођења евиденције о непокретностима које уживају претходну заштиту (,,Службени гласник РС” бр.19/95), Завод за
заштиту споменика културе у Панчеву објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

О ЕВИДЕНТИРАЊУ ИСТОРИЈСКОГ ЈЕЗГРА ВРШЦА
КАО ДОБРА КОЈЕ УЖИВА ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ
Обавештавају се сопственици и корисници непокретности катастарских парцела број:

786, 788, 789, 790, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 985, 993, 995, 996,
997, 998/1, 998/2, 998/3, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004/1,1004/2,
1005/1, 1005/2, 1006, 1007, 1008/1, 1008/2, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018/1, 1018/2, 1019,
1020/1, 1020/2, 1020/3, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023, 1024, 1058, 1059, 1060,
1061/1, 1061/2, 1062, 1063, 1064, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1066, 1067/1,
1067/2, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075,
1076, 1077, 1078, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1111/1, 1111/2, 1111/3,
1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121/1, 1122, 1123,
1124, 1126, 1128, 1130, 1134, 1136, 1137, 1142, 1145, 1147, 1154, 1156,
1161, 1162, 1163, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175/3, 3908, 3909,
3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921,
3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3959,
3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966/1, 3966/2, 3967, 3968, 3969,
3970, 3971, 3972, 3973, 3974/1, 3974/2, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979,
3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991,
3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003,
4004, 4005, 4006/1, 4006/2, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013,
4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021/1, 4021/2, 4021/3, 4022,
4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034,
4035/1, 4035/2, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044,
4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056,
4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068,
4069, 4070, 4071/1, 4071/2, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078,
4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084/1, 4084/2, 4085, 4086, 4087/1, 4087/2,
4087/3, 4087/4, 4087/5, 4087/6, 4087/7, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092,
4093, 4094, 4095/1, 4095/2, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102,
4103, 4104, 4105, 4106, 4107/1, 4107/2, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112,
4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122/1, 4122/2,
4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132/1, 4132/2,
4133, 4134, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146/1, 4146/2, 4147, 4149, 4150,
4153, 4154, 4155, 4156, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177,
4178, 4197, 4199, 4207, 4209/1, 4214, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4223,
4224, 4225, 4227/1, 4228/1, 4228/2, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234,
4235, 4236, 4237/1, 4237/2, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244/1,
4244/2, 4245, 4246, 4247, 4248/1, 4248/2, 4248/3, 4248/4, 4248/5, 4249,
4250, 4251, 4252, 4253/1, 4253/2, 4253/3, 4254, 4255, 4256/1, 4256/2,
4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264/1, 4264/2, 4265/1, 4265/2,
4265/3, 4265/4, 4265/5, 4265/6, 4265/7, 4265/8, 4265/9, 4265/10, 4265/11,
4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271/1, 4271/2, 4271/3, 4271/4, 4271/5,
4271/6, 4271/7, 4271/8, 4271/9, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278,
4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4291, 4292,
4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4307/1,
4308, 4309, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316/1, 4316/3, 4317, 4318/1,
4318/2, 4319, 4320, 4321, 4322/1, 4322/2, 4322/3, 4322/4, 4322/5, 4323,
4324/1, 4325, 4326, 4328, 4329, 4330, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353,
4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361/1, 4361/2, 4362, 4363,
4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375,
4376, 4377, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390,
4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402,
4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411/1, 4412, 4413, 4414,
4415/1, 4415/2, 4415/3, 4416/1, 4416/2, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421,
4422, 4423, 4424/1, 4424/2, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431,
4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443,
4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455,
4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461/1, 4461/2, 4462, 4463, 4464/1, 4464/2,
4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476,
4477, 4478, 4479, 4480, 4481/1, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489,
4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498/1, 4498/2, 4499, 4501,

4502, 4503, 4504, 4505, 4506, , 4507, 4508, 4509/1, 4509/2, 4509/3, 4509/4,
4510/2, 4511, 4512, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522,
4523, 4524, 4525/1, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531/1, 4531/2, 4532,
4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4540, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546,
4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558,
4559, 4560, 4561, 4562/1, 4562/2, 4563, 4564, 4565, 4566/1, 4566/2, 4567,
4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579/1,
4579/2, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590,
4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602,
4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614,
4615, 4616, 4617, 4618/1, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4665,
4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4674, 4678, 4680, 4681, 4687, 4690,
4691, 4696, 4746/1, 4747/1, 4748, 4750, 5578/1, 5578/2, 5579/1, 5579/2,
5580/1, 5580/2, 5581, 5582, 5583/1, 5583/3, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588,
5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600,
5601, 5602, 5603, 5604, 5605/1, 5605/2, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612,
5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624,
5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636,
5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648,
5649/1, 5649/2, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654/1, 5654/2, 5655/1, 5655/2,
5656, 5657, 5658/1, 5658/2, 5658/3, 5659/1, 5659/2, 5660/1, 5660/2, 5661,
5662, 5663, 5664/1, 5664/2, 5665, 5666, 5667, 5668/1, 5668/2, 5669, 5670,
5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680/1, 5680/2,
5680/3, 5681, 5682, 5683, 5684/1, 5684/2, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689,
5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696/1, 5696/2, 5697/1, 5697/2, 5698,
5699/1, 5699/2, 5700/1, 5700/2, 5700/3, 5701, 5702/1, 5703, 5704, 5705,
5706, 5709, 5710, 5712, 5713/1, 5713/2, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718,
5719, 5720, 5722, 5724, 5726, 5727, 5728, 5804/1, 5804/2, 5805, 5806/1,
5806/2, 5807/1, 5807/2, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815/1,
5815/2, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826,
5827, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838,
5839, 5840, 5841, 5842, 5844/1, 5844/2, 5845, 5847/1, 5850, 5852, 5857,
5859, 5868, 5870, 5875, 5877, 5909, 5910, 5914, 5916, 7824/1, 7825, 8007,
8009/1, 8010, 8011, 8012/1, 8013/1, 8014, 8491/1, 8491/2, 8492/1, 8492/2,
8492/3, 8493, 8494, 8495, 8496, 8498, 8499, 8500, 8501, 9782, 9783, 9784,
9785, 9786, 9789, 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9796, 9797, 9798, 9799,
9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807/1, 9807/2, 9808, 9841/2,
9852/2, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9955, 9960/1, 9960/2, 9961/2,
28273, 28247 К.О. Вршац, и делова парцела број: 4745, 9693, 9695, 9724,
9725, 9773, 9787, 9788, 9795, 9809, 9823, 9841/1, 9852/1, 9854, 9882, 9897,
9898, 9899/1, 9906, 9907, 9952, 9953, 9954, 9961/1, 9986/1 К.О. Вршац.
Kао и сопственици и корисници непокретности – свих објеката на
наведеним катастарским парцелама, као и правна лица која користе
и управљају њима и надлежни органи локалне самоуправе, да су дана
30.5.2022. године, под евиденционим бројем 3/СЈГН, у складу са чланом
29. ставом 1. Закона о културним добрима, наведене катастарске
парцеле и објекти на њима евидентирани од стране Завода за заштиту
споменика културе у Панчеву као добро које ужива претходну заштиту
- Историјско језгро Вршца.
Обавештавају се сопственици и корисници наведених катастарских
парцела и објеката на њима, да су у складу са чланом 36. ставом 1. Закона
о културним добрима дужни да чувају, одржавају и употребљавају добра
у складу са њиховом природом и наменом, као и да прибаве услове за
предузимање мера техничке заштите и радова на добру којима се могу
проузроковати промене изгледа, облика или намене добра или повредити
његова својства.
Сви заинтересовани сопственици и корисници наведених непокретности,
као и правна лица која користе и управљају њима и надлежни органи локалне
самоуправе, могу извршити увид у документацију у просторијама Завода за
заштиту споменика културе у Панчеву, на адреси, Жарка Зрењанина бр. 17,
Панчево, сваког радног дана у периоду од 10:00 до 14:00 часова.
За сва обавештења заинтересовани се могу обратити Заводу на телефон
013/351-472.
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ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 24. јун 2022.

У СУСРЕТ ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ВАСКО ПОПА“, НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ СРПСКЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИГУ ПОЕЗИЈЕ

Приредио: Драгољуб Ђорђевић

100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ЈЕДНОГ
ОД 100 НАЈЗНАМЕНИТИЈИХ СРБА
29. јуна 2022. године навршиће
се 100 година од рођења једног од
највећих српских, југословенских
и светских песника, Вршчанина по
вокацији и опредељењу – Васка
Попе. Један од најпознатијих
песника на српском језику,
рођен је 29. јуна 1922. године у
Гребенцу код Вршца. Основну
школу и гимназију завршио је
у Вршцу. После тога уписао је
Филозофски факултет у Београду.
Студије наставља у Букурешту и
Бечу. За време Другог светског
рата био је затворен у немачком
концентрационом
логору
у
Зрењанину (тада се Зрењанин
звао Бечкерек). Након завршетка
рата дипломирао је на романској
групи Филозофског факултета у
Београду, 1949. године.
Појава
Васка
Попе
у
послератној српској поезији
означава снажан преокрет у
односу на поетско стваралаштво
његових савременика. Песнички
израз му је наклоњен афоризму,
пословици и језгровит је, а језик
сажет. Писао је кратке стихове
без риме и интерпункције, који су
блиски метрици српске народне
поезије.
Он је један од најпревођенијих
југословенских песника, а и сам је
преводио са француског језика.
Филмови : Ти међутим стојиш
на великој реци, Сунце те чува
Супруга: Јованка Сингер Попа
– ХАША
Умро је у Београду 5. јануара
1991. године.
БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О
ПЕСНИКУ
1922 - 29. јуна у Гребенцу код
Вршца, рођен је Васко Попа
1926 - Породица Попа стално
се настањује у Вршцу
1932 - Завршава основну школу

и уписује се у Гимназију
1938 - У вршачком листу “Нови
средњошколац” објављује прве
књижевне радове
1940 - Матурира и уписује се на
Филозофски факултет у Београду
Са избијањем рата, студије
наставља у Букурешту и Бечу
1943 -Заточен у немачком
концентарционом
логору
у
Бечкереку
1944 - Постаје члан Градског
народноослободилачког одбора
у Вршцу, задужен за културу
1949 - Дипломира на романској
групи Филозофског факултета у
Београду
1950 - У листовима “Књижевне
новине“ и “Борба” објављује прве
радове
1951 - 1953 - Генерални је
секретар Друштва за културну
сарадњу Југославија – Француска
1953 - Излази Кора, прва
књига песама Васка Попе. Добија
“Бранкову” награду
1954 - Постаје уредник
издавачког предузећа “Нопок”,
касније променом имена “НОЛИТ”
1956 - Непочин Поље ,песме.
Добија “Змајеву” награду.
1958 - Од злата јабука , руковет
народних умотворина
1960 – Урнебесник, зборник
песничког хумора
1962 – Поноћно сунце зборник
песничких сновиђења
1968 – Споредно небо, песме
. Добија аустријску државну
награду за европску књижевност
1972 – Усправна земља,песме.
Постаје дописни члан САНУ.
1975 – Вучја со, Живо месо;
Кућа насред друма књиге песама
1977 – Постаје члан Академије
Маларме у Паризу
1979 Одлази у пензију.
Постаје члан уређивачког одбора

међународног часописа за поезију
„Дам”. Редовни је члан ВАНУ.
1981 – Рез, песме
1991 - 5. јануара умире у
Београду
Остале су незавршене
књиге песама Лепа варош В. и
Луди Лала.
Све своје песме, посветио
је својој животној сапутници Хаши
Сингер
Целокупна књижевна
заоставштина,
рукописи
и
око 4 хиљаде књига из личне
библиотеке Васка Попе, налази се
на трајном располагању и чувању
у библиотеци Српске академије
наука
1995 – У част песника и његовог
безвременог дела, а за потстрек и
афирмацију нових мајстора стиха
који стварају на српском језику,
Друштво пријатеља Вршца “Вршац
лепа варош” и Агенција Ђорђевић,
основали су у Вршцу књижевну
награду са именоном Васка Попе.
Сагласност за оснивање дала је
удовица Хаша Попа. Фондација
Хемофарм је чврсто стала уз
награду и даривала песнике пуне
23 године. Град Вршац је од самог
почетка био домаћин свечаног
уручења награде у Градској кући.
2012 - Град Вршац званично
постаје покровитељ новчане
награде за рад жирија
2018 - Град Вршац постаје и
дародавац дела новчаног износа
који се уручује лауреату
2019 - Sensal capital Радета
Ракочевића
из
Београда,
придружује се у даривању
песника значајним износом

ЗВЕЗДОЗНАЧЕВА ОСТАВШТИНА
Остале су њим његове речи
Лепше него свет
Нико не сме у њих да се загледа
чекају на окукама времена
Веће него људи
Ко може да их изговори
Леже на мутавој земљи
Теже него кости живота
смрти није пошло за руком
У мираз да их однесе
Нико не може да их подигне
Нико да их обори
Звезде падалице главе склањају
У сенке његових речи
Васко Попа

КЊИЖЕВНА НАГРАДА
ВАСКО ПОПА
1995 – 2022.

Досадашњи добитници награде су:
1./1995. Борислав Радовић (”Песме”,
СКЗ, Београд)
2./1996. Иван В. Лалић (”Песме”,
Просвета, Београд)
3./1997. Стеван Раичоквић (”Ране и
касне песме”, СКЗ, Београд)
4./1998. Милутин Петровић (”Наопако”,
Градац, Чачак)
5./1999.
Слободан
Зубановић(”Саркофаг”, Народна књига,
Бгд)
6./2000. Љубомир Симовић (”Сабране
песме”,Стубови културе, Бгд)
7./2001. Новица Тадић (”Ноћна свита”,
Глас српски, Бања Лука)
8./2002. Милош Комадина (”Свеједно”,
Рад, Београд)
9./2003. Саша Јеленковић (”Књига о
срцу”, Повеља, Краљево)
10./2004. Душко Новаковић (”Изабрао
сам месец”)
11./2005. Милан Т. Ђорђевић (”Црна
поморанџа”, Рад, Београд)
12./2006. Радмила Лазић (”Зимогрозица”,
Народна књига, Београд)
13./2007. Вујица Решин Туцић ( “Гнездо
параноје”, Каирос, Сремски Карловци )
14./2008. Војислав Карановић (“Наше
небо”, Завод за издавање уџбеника,
Београд )
15./2009.
Мирослав
Максимовић
(“77 сонета о животним радостима и
тешкоћама”, Просвета, Бгд)
16./2010. Иван Растегорац (“Глава”,
Издавачко друштво Источник, Београд)
18./2011. Драган Јовановић Данилов
( “Моја тачна привиђења”, Архипелаг,
Београд)
19./2012.
Томислав Маринковић (
“Обичан Живот”- Центар културе Нови
Сад )
20./2013.
Живорад Недељковић
(“Талас”- Архипелаг, Београд., Београд)
21./2014. Зоран Богнар (Инсомија беле
ноћи –Драганић)
22./2015. Јован Зивлак (“Под облацима#
– Адреса Нови Сад)
23./2016. Радомир Андрић (“Осим једне
ствар” – Филип Вишњић, Београд)
24./2017. Адам Пуслојић (“Сомнабулиа
Балцаница” – Лексика, Бор)
25./2018. Бојана Стојановић Пантовић
(“У обручу” – Повеља, Краљево)
26./2019. Дејан Алексић („Радно време
раја“ – Повеља, Краљево)
27./2020. Радивој Шајтинац, („Авети
Атара“, Библиотека Жарко Зрењанин,
Зрењанин)
Наредном, 28. добитнику награде
„Васко Попа“, најпрестижније признање
за поезију биће уручено у Вршцу, 29. јуна
2022. године, на стогодишњицу рођења
песника Васка Попе.
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ПОВОДОМ 100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА
ВАСКА ПОПЕ
(1922 – 2022)
Књижевна награда Васко Попа
(1995 – 2022)
САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА НАГРАДЕ

ПЕТ КЊИГА У УЖЕМ ИЗБОРУ
Најугледнија награда за поезију у Србији,
Награда Васко Попа је установљена је 1995.
године у Вршцу. О награди одлучује трочлани
жири, који је именовала Агенција Ђорђевић,
на коју су пренета сва оснивачка права и која
обавља послове везане за награду у складу са
Правилником о награди. Награда „Васко Попа“
додељује се 28. пут. Овога пута, поводом сто година
од рођења песника, за најбољу новообјављену
књигу песама на српском језику у 2021. години.
Награда Васко Попа има за циљ да афирмише
савремену
српску
поезију,
уважавајући
доприносе Васка Попе и његово непроцењиво
служење модерној песничкој речи.
Од 67 наслова из песничке продукције у 2021.
приспелих на Конкурс, у другом кругу читања,
жири се одлучио да у ужи избор уврсти књиге
следећих пет песника:
• ГОЈКО БОЖОВИЋ – ДОК ТОНЕМО У МРАК
(Народна библиотека Краљево)
• БЕЋИР ВУКОВИЋ – НЕДОСПЕВ (Народна
библиотека Краљево)
• БОРИС ЛАЗИЋ – ОБЛИЦИ ЛУДИЛА И
ИСЦЕЉЕЊА (Народна библиотека Краљево)
• СТЕВАН БРАДИЋ – ЈАСТОГ (“Прелом” Нови
Сад)
• СТЕВАН ТАТАЛОВИЋ – МАЛМЕ У АФЕКТУ
(Библотека “Трећи трг” Београд)
Жири, ове најпрестижније песничке наградe ,
саопштиће име добитника на дан рођења Васка
Попе, 29. јуна 2022. године, у Градској кући у
Вршцу, када ће награда бити и бити уручена
добитнику.
Чланови жирија :
Јован Зивлак, председник, др Владимир
Гвозден, Дејан Алексић, чланови
Вршац – Београд – Нови Сад – Краљево
3. јун 2022.

ЗВЕЗДОЗНАНАЦ – ВАСКО
ПОПА
Рођен је у Гребенцу, једном заувек!
Дететом, на Карашу, правио је човечуљке од
глине и свечано их јео.
У Вршцу, у градској башти, испод споменика
песнику Ленау, љубећи се са Хашом, онако
узгред, учи шта је у песми главна ствар.
Његовог, црвеног учу Жарка Зрењанина,
убили су кукасти надљуди. Они, његови ђаци,
позајмљују му рад свога срца и своје оружје...
У његовом Вршцу, земља је добра за
јело, улице су заспале у подне, звоници су
високоучени, неукроћене гајде веће него
Градска кућа, кула је у зрну грожђа, док
виноградарева рука пружена кроз облак,
помаже грозду да зри и брани га од птица
златокрадица.
Ту је исковао КОВ, одакле је у свет летело
Слободно лишће.
Да је, којим случајем у предвечерје, шетао
Јабучким путем у Вршцу, могао је срести
Стерију, који би му рекао да је НИШТА : ЛЕПО!
Банат је косоока реч. Београд је бела кост
међу облацима, а Дунав – велики господин!
Кора му је младалачка, његово месо је Живо,
со је Вучја, вук је хром, овца гвоздена, а коњ –
обично осам ногу има.
Сунце је Поноћно, јабука Од злата , а Зев је –
над зевовима.
Живео је на Усправној земљи у Кући насред
друма.
Од Чуда је тражио да му врати крпице!
Над његовим стиховима остао је неовенчани
ловор Нобела,
Не пристајући на ореол дисидента:
Не заводи ме модри своде – не играм!
Он је звездознанац.
Небо му је Споредно, а Земаљско сазвежђе
у Гудуричкој улици у Вршцу.
Уметност је у племенитом Калему, а Рез – на
крају!
Створио је Малу кутију, која рађа мале кутије
иу
њу сместио Свет, који сада треба наћи?!
Остале су иза њега његове речи,
Лепше него свет.
Нико не сме у њих да се загледа...
Он почива на Непочин пољу !
Драгољуб Ђорђевић
Вршац, 29.06.2019.

ПОВОДОМ 100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА
ВАСКА ПОПЕ
1922 – 2022.
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ВРШАЦ
ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ
МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
УЗ ПОДРШКУ ГРАДА ВРШЦА
И САРАДЊУ АГЕНЦИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ
ПРИРЕЂУЈЕ
29. ЈУНА 2022.
СИМПОЗИЈУМ
ПОСВЕЋЕН СТВАРАЛАШТВУ ВРШЧАНИНА
ВАСКА ПОПЕ.
УЧЕСТВУЈУ СТВАРАОЦИ И СТРУЧЊАЦИ У ОБЛАСТИ ПОЕЗИЈЕ
И ОСНИВАЧИ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ ВАСКО ПОПА:
ГОЈКО БОЖОВИЋ, МИНА ЂУРИЋ, ДЕЈАН АЛЕКСИЋ, БОЈАН ВАСИЋ,
ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛОВ, ДРАГАН ПРОЛЕ, ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН
БРАНИСЛАВ ЖИВАНОВИЋ, ЈОВАН ЗИВЛАК,
ТОМИСЛАВ СУХЕЦКИ И ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ
РАДОВИ ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ У ЗБОРНИКУ, КОЈИ ЋЕ НАКНАДНО БИТИ
ШТАМПАН.
СИМПОЗИЈУМ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У САЛОНУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У ВРШЦУ,
У ВРЕМЕНУ ОД 10 И 30 ДО 12 И 30 ЧАСОВА.
ДОМАЋИН СИМПОЗИЈУМА
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ВРШАЦ
ГРАД ВРШАЦ
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У СУСРЕТ ДОДЕЛИ НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ СРПСКЕ
НАГРАДЕ ЗА КЊИГУ ПОЕЗИЈЕ

ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА ВАСКОВЕ ПОЕЗИЈЕ
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
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ОДРЖАНО ЈОШ ЈЕДНО ЦИРКУЛИРАЊЕ

ДИНАМИЧАН ФЕСТИВАЛСКИ ВИКЕНД У ВРШЦУ
Прошлог викенда одржан је још
један Фестивал „Циркулирање“, шести
у Вршцу.
- Циркулирали смо од 17. до 19. јуна.
Платформа БЕЦК – Банат европски
центар културе, је то стварно и
била. Било је доста гостију, неки
чак са далеког Новог Зеланда, као
и делегација Европске престонице
културе (ЕПК) 2023. Из Темишвара.
Договорили смо пар пројеката, и
бићемо сигурни учесници ЕПК 2023.
Године – каже Владислав Петковић,
директор „Циркулирања“.
Петак је почео изложбом „Три
великана“ на којој су представљена
дела три најзначајнија сликара
ковачичке наиве: Зузане Халупове,
Мартина Јонаша и Јана Хусарика.
Бошко Недељков и Марија Распир
из удружења Наива Арт из Ковачице
и историчар уметности Јармила
Ћендић приближили су свет наивне
уметности публици, а према речима
организатора, већ је договорен и
наставак ове сарадње.
Исте вечери, у наставку програма
– „Лето почиње џезом“ – ученици

Музичке школе „Јосиф Маринковић“
из Вршца одржали су концерт у
препуној башти „Тачке сусретања“, а
у башти Дома војске одржан је јавни
час радионице гитаре и музичког
центра „Звончићи“.
- Идућег дана уз јутарњу кафицу је
почела међународна фото колонија
и 4. Круг конкурса „Мој крај, мојом
камером“. Задаци су били разноврсни
и одушевили учеснике фото колоније
лепотама града Вршца. Надамо се да

ћемо у наредном периоду успети да
поставимо изложбу у Вршцу. Изложба
фотографија међународног пројекта
и конкурса ће бити постављена и у
оквиру Темишвар ЕПК 2023. Вечерњи
сати су нас увели у Цркву Св. Герхарда
, на коцерт „Класика у катедрали“.
Наступали су ученици Музичке школе
„Јосиф Маринковић“ из Вршца. Као и
претходних пута, верујемо да је то био
прави доживљај за музичке „сладокусце“
и добра прилика да се посети ово
велелепно здање – додао је Петковић.

У Дому војске, приређена је изложба
фотографија
„Самоизолација“,
полазника школе Фабрике фотографа
из Београда, партнера пројекта.
Публика је видела и изложбу колажа
„Чудовишта, полипи, делфини...“,
несвакидашње радове аутора Ивана
Малушевића из Београда.
- За финале смо видели једног
аутентичног сурфера и то панонског
сурфера Горана Дивљакова из
Вршца. Више него добра атмосфера

је пратила предавање човека који
се страствено посветио овом спорту
и начину живота. Разговарали
смо
са
ученицима
средњих
школа и промовисали „Пупинов
изазов“ – пројекат и такмичење у
информационо-комуникационим
технологијама
–
закључио
је
Петковић, додавши да се у наредном
периоду у оквиру Фестивала очекују
и нови пројекти.
Т.С.
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ОДРЖАН 28. ФЕСТИВАЛ „ПЕВАЈМО СРЦЕМ“

ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ МЛАДИ СОЛИСТИ
28. дечији фестивал „Певајмо срцем“, који
организују удружење музичара „САКС“ уз
руководство професора Ивана Костића
и дечји хор „Распевано срце“, одржан је у
Народном позоришту „Стерија“.
Фестивал је био такмичарског карактера,
а стручни жири: Марина Клиска Ченгери,
Јелица Кентера, Аница Арсић и Габријела
Тошовић, победницима је прогласио:
Виктора Керкеза, који је одлуком жирија
и посебног дечијег жирија проглашен и
укупним победником фестивала, Лауру
Коци и Фабијана Чинча.
- Идеја је од самог оснивања била да се
деца на неки начин склоне од шунда и кича
који се још у годинама када је фестивал
основан био актуелан у Србији. Желели смо
да деца певају дечије забавне песме, као
што им и припада – објаснио је Иван Костић,
директор фестивала „Певајмо срцем“.
САЈАМ УЏБЕНИКА У ДОМУ ВОЈСКЕ

ПОЛОВНЕ ШКОЛСКЕ КЊИГЕ ЗА ЂАКЕ
Туристичка организација Вршац и
овог јуна организује „Сајам половних
уџбеника“ и то у два термина. Први
термин када ће моћи да се размене
половне књиге је у петак 24. јуна од 11
до 13 часова, а други у понедељак 27.
јуна од 11 до 13 сати. Штандови ће бити
постављени у Дому војске у Вршцу.
За време трајања размене уџбеника
ученици основних школа, имаће прилику
да се на време припреме за наредну
школску годину, али и да своје школске
књиге које им више нису потребне,
замене онима које ће им свакако
користити у наредном разреду.
Туристичка
организација
Вршац
позива школе, ђаке и родитеље да
посете Сајам, који има за циљ да се деца
што квалитетније припреме за наредну
школску годину.
У ЈУЛУ ЧЕТВРТИ ВИНД РОК ФЕСТ

НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ: „ЕЛЕКТРИЧНИ
ОРГАЗАМ“, „БРКОВИ“, „ИСКАЗ“...

Четврти музички фестивал Винд
рок фест одржава се од 28. до 31.
јула на Градском језеру.
- Трудимо се да сваке године
будемо бољи, па смо спремили
још бољи програм за ово издање.
Ове године очекују нас пре свега:
„Бркови“, „Електрични оргазам“,
„Ничим
изазван“,
„Исказ“
и
„Ортодокс Келтски“. По други
пут ћемо имати и такмичење
неафирмисаних бендова, где ће
наступити 8 бендова. Те вечери ће
се представити и „Неми песник“, као
одличан пример како неафирмисан
бенд може за одређено време
да направи каријеру уз труд и
рад – рекао је Кристијан Петку,
организатор Фестивала.
Карте за овогодишњи Винд
рок фест већ су у продаји, а
све информације доступне су
на друштвеним мрежама, на
званичним страницама фестивала.
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ОБЕЛЕЖЕН
20. ЈУН,
СВЕТСКИ ДАН
ИЗБЕГЛИЦА
Поводом
Светског
дана
избеглица који се обележава 20.
јуна, Комесаријат за избеглице и
миграције подсећа да избегличко
поглавље из деведесетих још није
затворено и да и даље има породица
којима је потребна помоћ државе
Србије у стамбеном збрињавању
и
економском
оснаживању.
Комесаријат
за
избеглице
и
миграције је до данас помогао
укупно 23.738 породица да реше
своје стамбено питање, а додатних
22.442 је економски оснажено кроз
доходовне активности. Програми
везани за збрињавање избеглица
су у надлежности Комесаријата
за избеглице,
међународних
институција,
донатора
као
и
невладиних организација.
“Град Вршац протеклих година
начинио је значајне кораке у
стамбеном збрињавању , економској
подршци у циљу оснаживања и
помоћи ове категорији становништва.
2019. године у оквиру Регионалног
стамбеног програма завршена је
изградња стамбене зграде у Ужичкој
улици са 20 станова намењених
за обезбеђење трајних стамбених
решења за најугроженије избеглице
из категорија утврђених регионалним
стамбеним програмом у које је
усељено 20 избегличких породица.
У току је завршетак процедуре
око усељења још 40 избегличких
породица у стамбеној јединици са 40
станова у Ужичкој улици у Вршцу,у
оквиру
Регионалног
стамбеног
програма стамбеног збрињавања
избеглица. Комесаријат за избеглице
у сарадњи са донаторима обезбедио
је средства за изградњу зграде у
Ужичкој бб, а локална самоуправа је
обезбедила земљиште и издвојила
је 15.000.000 динара из сопственог
буџета за потребе инфраструктуре
као за противпожарну заштиту
набавком хидранта.
Град Вршац активно учествује у
Регионалним стамбеним пројектима
Комесаријата за избеглице И
миграције за откуп сеоских кућа са
окућницама за избегла и расељена
лица у оквиру којих је откупљено
до сада откупљено 25 сеоских
кућа са окућницама и збринуто
25 избегличких породица. Такође
кроз програме Комесаријата И
учешће града путем јавних конкурса
обезбеђени су И пакети грађевинског
материјала за избеглице. У току је
реализација Регионалног стамбеног
програма коју спроводи Комесаријат
за избеглице и миграције у сарадњи
са градом Вршцем за откуп још 5
сеоских куца са окућницом за 5
избегличких породица,” изјавила
је Маја Ристић Лажетић, чланица
Градског већа за социјална питања.
Потребе избеглица још увек
постоје, али се активно ради на
њиховом решавању, као што
интензивно ради на покретању
сличног донаторског програма за
интерно расељена лица са Косова и
Метохије.
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БАЛЕТСКИ СПЕКТАКЛ ЗА КРАЈ СЕЗОНЕ

„КО ТО ТАМО ПЕВА“ У НП „СТЕРИЈА“

Позоришна сезона у Народном позоришту
„Стерија“ завршена је у четвртак гостовањем
балетског ансамбла Народног позоришта из
Београда који је на великој сцени извео култну
представу „Ко то тамо пева“, насталу према
истоименом југословенском антологијском филму
из 1980. године. Овај балетски спектакл уз музику
Војислава Вокија Костића на сцену је поставио
кореограф и редитељ Сташа Зуровац.
- Премијера овог балета је била још 2004. године,
а недавно је ова представа доживела своје 200.
извођење. Вршачка верна публика заслужила је да
буде награђена једним оваквим искораком за крај
сезоне – рекла је Снежана Удицки, директорка НП
„Стерија“.
Иза вршачког позоришта је још једна успешна
сезона, а припреме за наредну су већ у току. У
септембру се очекује премијера нове представе
намењене најмлађима, „Мачка у чизмама“ по тексту

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН

Хибридни вирус, хибридни рат...
Где су она срећна времена кад је постојао
само - хибридни кукуруз.

Зоран Ђуровић Ђурке

Пеђе Трајковића, а у режији Миодрага Динуловића.
У представи играју Тамара Тамчи-Тоскић у улози
мачке Маце, Иван Ћирић у улози смотаног Ћире,
Срђан Радивојевић у улози шашавог краља, Јована
Андрејевић-Грујић у улози помодне принцезе,

Моника Болдовина-Бугле у улози трапавог џина
Малише и Соња Радосављевић као глас онога који
се не види, а прича бајку.
Т.С.

У СВЕТУ БАЈКИ
У Руском дому у Београду одржан је фестивал
„У свету бајки” на коме су приказани анимирани
руски филмови инспирисани бајкама из целог
света. Фестивалску недељу су осим пројекција
обележиле бројне радионице и програми у којима
су учествовала деца из Србије и Русије.
У оквиру изложбе „Сјај руских сликара”, која је са
истим програмом кренула из Вршца, одржана је и
ликовна радионица на којој су малишани копирали
велике руске уметнике.
„Сваког дана биле су пројекције руских цртаних
филмова који су синхронизовани на српски језик,
а након пројекција одржаване су позоришне и
ликовне радионице о традицији и култури Русије.
Покушали смо да обухватимо што више различитих
ствари у току фестивалских дана“, рекла је Евгенија

Ескина Ковачевић из Руског центра у Београду.
Најбољи радови малих уметника са радионица
у Вршцу и Београду биће награђени у Руском дому
у Београду.

ОДРЖАН ФИНАЛНИ
ТУРНИР У ШАХУ
КУПА “ЛИБЕРТАТЕА”

Финални део традиционалног
спортског турнира “Либертатеа”,
који окупља шаховске екипе из села
Јужног Баната где претежно живе
припадници румунске националне
мањине, одигран је у ОШ “Олга
Петров Радишић” из Вршца. Након два
квалификациона турнира, у финални
део такмичења ушло је шест екипа
(Ритишево, Влајковац, Николинци,
Алибунар, Локве и Банатско Ново
Село). Након велике борбе, са

минималном разликом победила је
екипа из Влајковца, савладавши у
финалном мечу екипу Алибунара.
Логистичку подршку турниру који
се организује под покровитељством
новинско
издавачке
куће
на
румунском
језику,
“Либертатеа”
пружио је шаховски клуб “Бора
Костић” из Вршца. Финалу и додели
награда присуствовали су: члан
Градског већа Града Вршца, др Трајан
Качина, председник Националног

савета румунске националне мањине,
Данијел Магду, директорка Новинскоиздавачке куће Либертатеа, Мариана

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

Стратулат и директор ОШ “Олга
Петров Радишић” из Вршца, Маризел
Кемпјан.
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К УЛ И Н М АТ У Р С К И И З Л О Г

Пољопривредна школа Вршац III 7 одељенски старешина Јано Сич

Пољопривредна школа Вршац IV 1 одељенски старешина Татјана Југа

Пољопривредна школа Вршац IV 2 одељенски старешина Милица Познан

К УЛ И Н М АТ У Р С К И И З Л О Г

К УЛ И Н М АТ У Р С К И И З Л О Г

Пољопривредна школа Вршац III 5,6 одељенски старешина Марјана Попов
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
10. јун 2022. Зрењанин

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
и односе с верским заједницама АП Војводине
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MAGYAR TÜKÖR

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A találkozás ünnepe volt:
25 éves lett a délvidéki Háló

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

M

ájus 21-én, egy verőfényes,
kora nyári napon került
sor Zentán, a Kis Szent Teréz
plébánián a délvidéki Háló
egyik legjelentősebb eseményére. Ezüstjubileumot jöttünk
össze megünnepelni, ugyanis
25 évvel ezelőtt Zentán szervezték meg az első Háló-találkozót. A délvidéki Háló története 1997-ben éppen innen, Zentáról indult el.
A regisztráció után Schön
György, a Háló vezetőségének
tagja gitárjátékával hangolta rá
az egybegyűlteket e jeles eseményre. Ez után szentségimádás következett, amelyet ft.
Zsúnyi Tibor meghívott vendégelőadó, szenttamási plébános vezetett. A 25 évvel ezelőtti nem éppen zökkenőmentes
indulásra Csúzdi István, a délvidéki Háló alapító tagja emlékezett vissza. A Háló kezdeti
fogadtatása vidékünkön megosztó volt, ám miután a püspökök is áldásukat adták rá, sikerült a kis közösségekkel felvenni a kapcsolatot és ,,beterelni”

„

A Háló nem csak
összejövetel,
együtt imádkozás,
magyarságtudaterősítés és
kereszténységünk
gyakorlása. Mindezek
persze együtt, de
ettől több: a Háló a
minőségi együttlét

»A szentmihályi bérmálkozók

Bérmálás
Szentmihályon
P

ünkösd vasárnapján, 2022. június 5-én, délelőtt 11.00
órakor a főpásztor Német László SVD püspök atya a
szentmihályi hívekkel ünnepelte a Pünkösdöt, ahol az ünnepi szentmisében ki is szolgáltatta bérmálás szentségét
a bérmálandóknak.
„Legyetek mindig jó emberek, tartsátok meg a hiteteket, és maradjátok hűségesen Krisztushoz és az Egyházhoz.” üzente a főpásztor a megbérmáltaknak.

»A jubileumi találkozó rásztvevői
őket a Hálóba. Megtörténtek az
első találkozások, amelyek sok
ember lelki templomát építették fel, megerősítettek és öszszekötöttek bennünket.
Krisztus érted lett emberré.
Érted? – volt a címe ft. Zsúnyi
Tibor atya nagyszerű előadásának, amely az emmauszi tanítványokról szóló tanítás köré szerveződött. A virágvasárnap dicsősége után a nagypéntek reménytelensége kerítette
hatalmába az apostolokat. Bizony, az életben nem csak felfelé ívelés van, nagyon sokszor
visszaesés, csalódás, padlófogás
is. A Jóisten kegyelméből ezeket a helyzeteket is meg kell tanulnunk kezelni, sőt, ezekből
kilábalni. Sajnos, mi emberek
nem mindig tudunk szót érteni
egymással, sokszor elbeszélünk
egymás mellett. Türelmetlenek
vagyunk, és csak magunkat helyezzük előtérbe, a komfortzónánkat nem szívesen hagyjuk
el. Egy kicsit visszafogottabban
kellene élni, szerényebbnek és
alázatosabbnak lenni, és mások

A SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE TEMPLOMBAN

felé is lépéseket tenni, még ha
lemondással, áldozattal is jár.
Ezen előadás talaján születtek meg azok az irányadó
kérdések, amelyeket az előadás után a kiscsoportokban jól
átbeszélhettünk. Csak néhány
ezek közül: Mire lehet jó a csalódás? Az én szívemben mit vált
ki a Jézussal való találkozás?
A kiscsoportos beszélgetést
ebéd követte, majd ünnepi kulturális műsor a templomban.
A Pöndöly asszonykórus szerelmes és hazafias énekekkel
mutatkozott be, Rekovics Réka és kishúga, Kincső Gyöngyvér szavalatokkal kápráztatta el a közönséget. 15 órától szentmisén vehettünk részt
a Kis Szent Teréz emléktemplomban, majd az ünneplés kötetlenebb része következett. A
Kis Szent Teréz dicsőítő csoport gitárkísérettel, karizmatikus dalokkal lépett színre, majd
Schön György délvidéki (nagybecskereki) születésű, ám évtizedek óta Magyarországon élő
Háló-tag verses-zenés előadá-

sát élvezhettük. Ő fogalmazta
meg azt, miszerint a Háló nem
csak összejövetel, együtt imádkozás, magyarságtudat-erősítés
és kereszténységünk gyakorlása. Mindezek persze együtt, de
ettől több: a Háló a minőségi
együttlét. Bogdán József, Reményik Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor és még egy
sor költőnk verseinek megzenésített változatát halhattuk tőle.
Összejövetelünk végén Halmai Tibor, a délvidéki Háló vezetője a Háló jövőjéről, az előttünk álló találkozási lehetőségekről beszélt, egyúttal lezárva
és összegezve a mögöttünk álló
25 évet is. A 25 év alatt összesen
204 hálós rendezvény lett megtartva, amelyen 12-13000 ember
fordult meg.
A pontot az i-re az ünnepi
torta tette fel, melyen a Háló
logóját és a 25. évet láthattuk
és fogyaszthattuk el jóízűen.
A rendezvény megvalósítását a Nemzeti Együttműködési
Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA MUZSLYÁN

A magyarság ereje
az összetartás
J
únius 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja. Ebből az alkalomból Muzslyán szentmisét szolgáltattak a Szűz Mária
Szent Neve templomban, mely
után a jelenlevők a templom
melletti emlékparkban – Táborosi György hegedűn való kíséretében – elénekelték a Himnuszt, majd mgr.Hallai Zoltán,
nyugalmazott helytörténész
történelmi áttekintőt tartott.
Ezt követően a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), Muzslya Helyi Közössége Tanácsának, a RÉMUSZ-Hagyományápolók Egyesületének, a Muzslai

»A muzslyai elsőáldozók

Elsőáldozás volt
Muzslyán
M
ájus 29-én mintegy húsz
kislány és kisfiú újította
meg keresztségi fogadalmát
– amelyet egykor szüleik, keresztszüleik tettek helyettük
– és lett elsőáldozó a muzslyai
Szűz Mária Szent Neve templomban. A nagy napot megelőzően a hittanosok hűségesen és

lelkiismeretesen készültek az
első szentgyónásukra és szentáldozásukra. A szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket és
rokonokat Kalapis Sztoján atya
köszöntötte, aki a szentmisét
követően a gyerekeknek kiosztotta az első szentáldozási emBORBÉLY TIVADAR
léklapokat.

»Az Összetartozás Tüze

Petőfi Sándor MME és az emléktábla képviselői megkoszorúzták az Első világháborúban
elesett muzslyai harcosok tiszteletére állíttatott emléktáblát.
A megemlékezés folytatásában
a helybeli cserkészek a parti kiserdőben – szép számú polgár
jelenlétében - meggyújtották
az Összetartozás Tüzét, amelyet Kovács Patrícia, Rúzsa Patrik és Kovács Kristóf, a Szervó
Mihály Általános Iskola tanulóinak szavalatai és a művelődési egyesület Cickafark énekcsoportjának fellépése előzött
BORBÉLY TIVADAR
meg.

NAGYBECSKEREK VÁROS KÖZPONTJÁBAN

Végzős óvodások tánca
N

agybecskerek Város központjában hetedik alkalommal
rendezték meg a végzős óvodások táncát. A szeptembertől már iskolába induló növendékek ötletes, színes pólókba öltözve, kreatív táncmozdulatokkal búcsút intettek
az óvódában töltött éveknek és mosollyal az arcukon már
izgatottan várják az iskolakezdést. A kis végzősök között
voltak a muzslyai Hófehérke Óvoda magyar és szerb nyelvű iskolaelőkészítő csoportjának növendékei is.
BORBÉLY TIVADAR

»A muzslyai ovisok
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRIDA
BÈRMÁLÁS NAGYBECSKEREKEN
A nagybecskereki székesegyházban pünkösd ünnepén, délelőtt 9 órakkor
kilenc lány részesült a bérmálás szentségében, amelyet Dr. Német László
SVD szolgáltatott ki.

HÍREK KÉPEKBEN
B. SZABÓ GYÖRGY FESTŐTÁBOR
A múlt szombaton rendezték meg az immár hagyományos B. Szabó György
festőtábort a Császár-tó mellett, a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési
Egyesület szervezésében.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Викендица
(спратна)
код
Козлука, са (помоћним) базеном,
реновирана и укњижена, струја,
вода, канализација, 56.000 €. Тел.
831-134.
Продајем на Брегу 60 ари,
потез „Павлишко брдо“ погодно
за виноград, воћњак и пчеларе.
Тел. 060/1671-519, 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. 060/1671519, 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 064/2805862.
На продају дворишни стан
у Белој Цркви, улаз до улице, у
центру, Партизанска улица. 85
квадратних метара. Тел: 061/2583124.
На продају спратна кућа на
плацу 730м2, посебно гаража.
Тел. 061/3004-439, 013/837-631 и
064/2805-862.
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.
Број
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Продајем стан 70 м2 са
двориштем 15х15 у Вршцу, није
дворишни стан!. Тел. 061/6509-999.
Продајем стан 80 м2 у Вршцу
(паркет, цг, 3 терасе). Тел. 061/6509999.
Хитно у Шушари продајем мању
кућу, главна улица на лепом месту,
чврсте градње, велика окућница,
башта, сва инфраструктура. Тел.
063/7608-985.
Продајем гаражу од 15 м2 у
улици Жарка Зрењанина 46. Тел.
065/3131-000.
На продају плац у Јабланци
на улазу у село, има 1350м2,
струја , вода на десет метара. Тел.
064/4256-130.
Један ланац земље на потезу
Думбрава, преко пута фабрике
“Моја вода”, близу главног
пута, вода и струја јако близу.
Тел.013/885-019.
На продају викендица на
Гудуричком путу са малим
воћњаком 587м2. Звати после 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. 064/8582495.
Продајем плац на брегу Козлук,
површине 650 м 2.Тел. 065/8322120.
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. 060/8435097.
На продају два недовршена
стана, 2 х 70 квадрата, постављен
нов кров, алу браварија, споља
омалтерисано, унутра, извучена
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

вода, плин, струја. Тел: 063/8447930.
На продају локал 140 квадрата,
подно
грејање,
вишеструка
расвета, гранитне плочице, три
тоалета. Улица Иве Милутиновића
27а. Тел: 063/844-7930.
Продајем трособан стан 60м²,
3. спрат, 2 зона, паркет, централно
грејање, клима, пвц столарија. Тел.
065/3131-100

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Апартмани за издавање у
Вршцу и Панчеву за домаће и
стране фирме плаћање преко

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
Издаје се двособан намештен
стан 52 м2 за два студента.
Београд, Војводе Степе преко пута
Фармацеутског факултета. За више
информација контакт: 065/8928518 и директне поруке на фејсу
Ајдарић.

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

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

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

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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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
дизајна, штампа свих врста,
професионално. Повољно. Тел.
069/626-699 и 013/835-129.
Припрема
математике
за
пријемни на факултет. Тел. 013/2839461.
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. 064/6620457.
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. 062/310915.
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. 064/1979069.
Вибро плоча за продају, три
комада од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у
одличном стању.Тел. 064/1979-069.
Комплет трпезарија, 2 плинске
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар
двокрилни, угаона гарнитура за
спавање, тросед за спавање. Тел
064/4256-130.
Математика
припрема
за
пријемни на факултет. Тел.013/2839461.
Продајем
трпезартијски
сто(интарзија),
шест
столица
(ново), стилске фотеље нове, сет за
ручавање за дванаест особа. Цена
по договору.Тел. 064/1335-373.
На продају врло очуван бојлер
Горење од 80 литара, цена 6.000
динара. Тел. 064/0459-560.
Продајем комплет летњих гума,
пловне, мало коришћене„HANKOOK“,
у одличном стању димензија 195/65
Р15 Тел. 065/3184-084.
Продајем зимске гуме потпуно
нове „Клебер“, димензија 185/65 Р15,
на челичним фелнама са 4 рупе (4
х100мм) Тел. 065/3184-084.

Веш
машина,
фрижидер,
електрични шпорет, трпезаријски
сто, 6 столица, пећ на дрва велика,
мала пећ на дрва, плинске пећи
нове и разни кућни апарати. Тел.
061/2406-295.
Продајем
комбиновани
креденац, тепих 3х2 м, лустер са
пет кугли и три тв сточичћа. Тел
061/1844-316.
На продају инвалидска колица
(ходалица) више комада. Тел.
013/885-019
Продајем шиваће машине Багат
и Сингерица, бојлер 80 литара, пећ
на дрва, може и замена за дрво. Тел.
061/1112-821.
На продају два нова пластична
бурета од 100 и 50 литара са
великим отвором за ракију, купус
или зимницу. Три гуме за фићу са
фелнама, плинска пећ са боцом,
лавабо некоришћен. Тел: 063/8431627.
За продају старински отоман
са наслоном, стринска машина за
предење, шиваћа машина, половни
теписи разних димензија, дечија
дубвока колица. Тел. 013/830-753.
Продајем
три
застакљена
прозора са шалонима, балконска
врата, два дрвена шифоњера и
креветац. Тел. 013/830-753.
Продајем молерски шприц за
фасаде, видија плочице, стругарске
ножеве, бургије. Тел 064/4902-239.
Продајем две старе пегле нажар,
стари Векер сат, стару камеру и још
доста старих ствари. Вреди видети
Тел 064/4902-239.
На продају плински бојлер
проточни и плинске пећи више
комада, све исправно.Тел. 064/3892738.
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. 060/4524929.
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. 064/2522855.
Продајем два дечија бицикла,
један скоро нов. Тел. 812-581
Продаје се електрични бојлер 80
л Горење, мало радио, као нов. Тел
064/0459-560.
На продају лозова ракија, мишки
бицикл, пуна вратаа 60 цм са
ракастолом, баштенска гарнитура 4
столице и сто, метални.Тел. 013/836760
На продају чиста лозова ракија
на литру и на више, баштенску
гарнитуру, 4 столице и сто метална

гарнитура, пуна врата 60 цм са
ракастолом и мушки бицикл. Тел.
013/836-740
Продајем
орман-креденац
произведен пре другог светског
рата у одличном стању, висок сјај, са
оргинал кључевима. Тел. 064/8582495.
На продају стаклени сто и
4 столице, шпорет електрични
„Слобода“ нов. Тел. 063/1121-270
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, шпедитерДумбрава од 2,5 тоне све повољно.
Тел. 013/885-019.
Продајем кауч Симпо одличан
дечији бицикл и биљку чуваркућу

у већој количини на комад и кг као
лек. Тел 064/9407-095.
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.
На продају два пони бицикл,
већи дечији и женски са корпом,
мало вожен.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. 063/8310629

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

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за дечијег вртића –
издвојеног одељења предшколске установе П+1 кат.
парц. бр. 5593, 5594, 5595, 5596 и 5597 К.О. Вршац,
ул. Абрашевићева бб, 26300 Вршац oд 18.06.2022.
године.
ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: Биро за инжењеринг
„ИНГРАД“, Mладеновац
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: Град Вршац.
Пројекат ће бити изложен 7 дана у холу зграде
Скупштине Града Вршца почев од 01.07.2022. године.
Заинтересована правна и физичка лица подносе
примедбе на изложени урбанистички пројекат за време
трајања јавне презентације, у писаном облику и предају
их Одељењу за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца.
Сарадник Одељења за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града
Вршца Гордана Милојковић пружиће обавештења о
садржају јавне презентације телефоном на број 013 800
563 или лично у канцеларији Градске управе бр.209.
Интернет адреса на којој се може остварити увид у
урбанистички пројекат је http://www.vrsac.com
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЉИГУ ПОГОДНУ ЗА СВЕ КОЈИ СУ ИЗ НЕКОГ РАЗЛОГА ИЗГУБИЛИ ВЕРУ У СЕБЕ

КАКО
ДОСЕГНУТИ ОНО
ШТО ЖЕЛИМО ОД
ЖИВОТА?
Идејну окосницу књиге представља теза да
заправо постоји веома мало безнадежних ситуација
– постоје само људи који губе наду суочени са
таквим ситуацијама. То је разлог зашто ћете на свакој
новој страници налазити „градитеље наде“, јер када
загусти, тада они пуни наде настављају даље. Зиг
Зиглар, један од највећих мотиватора нашег доба, у
свом бестселеру описује како је могуће досегнути
оно што сваки човек највише жели од живота –
да буде срећан, здрав и разумно просперитетан.
Поглед са врха ће вас убедити да развијете оно што
имате како бисте достигли свој максимум – карактер
вас подстиче на то да ујутру устанете из кревета;
посвећеност вас нагони на акцију; вера, нада и
дисциплина омогућавају вам да истрајете до краја.
Оно што можете да урадите може бити запањујуће!
Књига погодна за све љубитеље популарне
психологије, и за све оне који су из неког разлога
изгубили веру у себе, те желе да у провереној
литератури пронађу неку врсту решења, утехе или
смернице.
Зиг Зиглар (1926–2012) био је амерички
мотивациони говорник, продавац и аутор бројних
књига. Његово пуно име гласи Хилари Хинтон
Зиглар. Док је био запослен у једној компанији,
заинтересовао се за самопомоћ и мотивационо

говорење, те је почео да држи сопствене говоре.
Практичне технике за физички, друштвени,
економски и духовни развој личности које
препоручује обезбедиле су му милионе верних
следбеника широм света. Током живота одржао је
низ предавања широм света, бавећи се све време
побољшањем статуса продаваца, као и питањима
личног развоја.

„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 „Поглед са врха“,
који ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com. У прошлом броју поклањали смо књигу
„Псеудоним“, освојиле су је Гордана Костић
и Марина Стојменовић. Честитамо! Награде
се могу преузети у редакцији „Вршачке куле“,
Другог октобра 59, средом од 10 до 17 часова.
При преузимању награде потребно је са
собом понети најновији број „Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 33.
БРОЈ 660, 6. ЈУН 2008.

ДНЕВНИ СМЕШТАЈ

У складу са Законом о социјалној заштити обезбеђењу социјалне
сигурности грађана, али и чињенице да многи суграђани у
поодмаклим годинама, преко дана, остају сами кући, руководство
Дома за старе планира да отвори Дневни центар.
Према речима Тање Даничић, директорке Геронтолошког
центра у Вршцу, била би то нова, допунска делатност колектива.
Праклтично, био би то пријем старих на чување у оквиру дневног
боравка баке и деке би под кровом Центра имали храну, медицинску
негу, и осмишљен културно-рекреативне активности.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (42)

Дневни центар подразумевао би бригу о старима попут
организоване за децу у вртићима, објашњава она. Уједно, наши
стари дружили би се са својим генерацијама из града на обострано
задовољство. Објашњава Даничићева и напомиње да ће пројекат,
након израде, бити прослеђен Покрајинском секретаријату за
здравље и социјалну заштиту на разматрање. Уколико из Новог Сада
стигне„зелено светло“, до краја 2008. Геронтолошки центар примиће
првe Вршчане поодмакле животне доби на дневно становање.
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 33.
БРОЈ 660, 6. ЈУН 2008.

ДИЧАН ДОМ ПОТОМСТВУ
Владичански двор у Вршцу велика је духовна заоставштина
Банаћанима, дични дом завештан светосавском благородном
потомству. Озидан је трудом Епископа Јована (Георгијевића)
Ђорђевића и прилозима добротвора вршачких. Подигнут је у
драматичном времену када је Српска Православна Црква утирала
нови пут свога деловања у Угарској. Осамнаести век донео је
корените реформе у српском црквеном животу, сликарству и
архитектури. У тој бури преплета туђих језика и мисли утврђивала
су се древна језгра вере, Епархије по новим моделима и
устројствима под протекторатом Дунавске монархије. Тај нови
концепт западњачке духовне идеологије, креиран у Ватикану, у
великој мери разобличавао је духовни живот Срба удаљавајући
га од изворних вредности и величанствених достигнућа на пољу
црквене архитектуре и сликарства из времена Немањића. Тако је у
18. веку рођена нова српска црквена уметност.
Владичански двор у Вршцу је првенац нових архитектонских
стремљења црквене уметности на простору Баната. Подизање
резиденције трајало је у периоду од 1756. до 1763. године. Првобитни

изглед владичанске резиденције, по записима, везује се за „барокни
стил“, а архитектонско решење приписује се пруском инжењеру
грађевине, чије име није остало забележено. Током протеклих
столећа екстеријер и ентеријер здања је надограђиван. Прва
реконструкција двора везује се за период од 1833. до 1843. године
у доба епископовања владике Јосифа (Рајачића), када је претрпео
измену у „бидермајер стилу“. Почетком двадесетог столећа, за време
епископа Гаврила (Змејановића), примио је ново рухо (које данас
затичемо), у архитектури названо„електрика“. Фасада је последњом
реконструкцијом примила раскошнији изглед, а кров грађевине је
делимично измењен подизањем три куполе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ФИЛОКСЕРА У БАНАТУ
1875-1895.
Према званичним изворима представљено од Феликса Милекера
Превео Александар Бобик
У
Вршцу,
највећем
произвођачком месту са 9.717
јутара 1873. године, као и у Белој
Цркви, другом месту по величини
са 4.522 јутра у 1879. години,
вести из Панчева примљене
су различито. Већина самих
произвођача није веровала у
опасност. Чак су и повећали
своје засаде старом виновом
лозом, које су 1882. године
достигли највећу површину, као
што то Вршац са својих 10.014
јутра те године доказује. Они
обавештени, интелигентни, били
су захваћени страхом и тражили
су помоћ.
Већ
18.
априла
1876.
године у Вршачком удружењу
произвођача вина, од стране
Карла Керера затражено је
оснивање огледне станице за
сузбијање филоксере, а од стране
Франца
Ротлера
оснивање
виноградарске школе, обе на
трошак државе, са седиштем у
Вршцу, а затражено је од владе и
уништење заражених винограда
у Панчеву.
Затим је известан број
вршачких и белоцркванских
произвођача вина организовао
заједнички излет у Панчево да би
се испитало право стање ствари.
Године 1877. Вршчани и
Белоцрквани захтевали су од
владе уништење филоксере у
Панчеву, потапањем зараженог
подручја, али без резултата.
Исте године, 26. августа, у
просторијама „Белоцркванског
виноградарског
друштва“
одржана
је
заједничка
конференција представника оба
града, на којој је закључено да
се ради истраживање зараженог
подручја у Панчеву, давања

предлога којим средствима да
се сузбије и отклони опасност,
упути већа депутација.
У јесен 1879. године „Вршачко
удружење произвођача вина“
упутило је захтев вршачком
градском магистрату, да му
се уступи 2 јутра земљишта,
на коме би се вршили огледи
директним носиоцима, отпорним
врстама винове лозе и начинима
истребљења
штеточине
на
европским сортама и томе се
захтеву одмах удовољило.
Крајем исте године Вршчани и
Белоцрквани поново су упутили
петицију министарству, тражећи

помоћ у борби против опасности
која им је претила из Панчева.
Уништавање
панчевачких
винограда спровело се још
1876. године, како је то и члан
закона 29 од 13. јуна 1876.
године прописао. Законодавац
је за покриће трошкова и
обештећење власника винограда
дотирао
80.000
форинти.
Међутим, филоксера се тако
брзо раширила, да је након
завршетка радова на уништавању

заражених винограда, на другим
местима пронађено нових 70
јутара нападнутих винограда. На
то је од парламента затражен нов
буџет од 80.000 фотинти, али је
захтев одбијен, јер се посумњало
на успех искорењавања овог
зла. Пошто тиме није ништа
постигнуто,
оба
удружења
одржала су 26. августа заједничку
седницу у Белој Цркви.
Тражиле су се друге мере
заштите и веровало се да је
нађено решење у плављењу
од
филоксере
нападнутог
подручја. Године 1877, то су
захтевали од владе „Вршачко
удружење произвођача вина“
и
белоцркванска
градска
администрација. То се могло
приписати
енергичним
наступима Ота Хермана, који
је на седници финансијског
одбора мађарског парламента
15. марта 1877. године доказао
да је уништавање заражених
винограда извршено мањкаво
и лакомислено, а што можемо
прочитати у његовом предавању
„Питање филоксере с обзиром на
вађење заражених винограда у
Панчеву“.
Зло се даље ширило.Упркос
блокади, оно се није могло
локализовати и 1878. године
нађена је филоксера у атару
суседног
села
Францфелд
(Качарево). Занимљиво је да
становници тог села, као и
многи други, нису веровали у
то зло, те су сматрали да је то
само пролазно обољење чокота
винове лозе, али већ после три
године и ови су били заражени.
Две године након Качарева,
филоксера је пронађена и у
Омољици.
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КО Ш А Р К А
ВРШАЧКИ КОШАРКАШКИ ТРЕНЕР БОГДАН БУЉ У РУМУНИЈИ ОСТВАРИО НАЈВЕЋИ ТРЕНЕРСКИ УСПЕХ

ВИЦЕШАМПИОНСКА ТИТУЛА НАГРАДА ЗА СТРПЉЕЊЕ

Од како је постао кошаркашки тренер
- интернационалац Богдан Буљ има врло
занимљиву каријеру. Сетимо се само
његовог боравка у Кини претпрошле
сезоне и скоро филмског повратка у Србију
када је завладала пандемија коронавируса.
Ништа мање узбудљива није била ни
прошла сезона када се Буљ по трећи пут
вратио у Арад, клуб у коме је остварио
највеће тренерске успехе, два пута треће
место у шампионату Румуније.
Трећи мандат Богдана Буља у Араду био
је веома специфичан. Екипу је преузео на
два кола пре краја регуларног дела сезоне.
- По завршетку прошле сезоне у
Араду управа клуба ми се захвалила на
сарадњи и предочила да ће направити
реконструкцију тима у складу са већим

амбицијама. Међутим, током сезоне то
није ишло како су замислили, доживели су
неке неочекиване поразе па је планирани
резултатски напредак био доведен у
питање. Због тога су на самом крају сезоне
одлучили да изврше промену тренера и
упуте ми позив. Интересантно је да сам до
тада био слободан, нису ми се допадале
понуде које сам добијао, практично читаву
сезону провео сам код куће, све до позива
Арада. Ситуација на табели била је таква
да нисмо могли да поправимо позицију у
последња два кола и у плеј оф ушли смо са
места број три, каже Буљ.
У полуфиналу Арад се састао са
другопласираном екипом Сату Маре,
која је по буџету богатија а по играчком
саставу јача. Међутим, догодило се највеће

изненађење у сезони.
- Мој Арад је остварио две победе на
гостујућем терену и за пролаз у финале
био је довољан још један тријумф. У трећој
утакмици, пред препуним трибинама
дворане у Араду, забележили смо и трећу
победу и пласирали се у финале. На тај
начин остварили смо амбицију управе
клуба, резултатски искорак у односу на
претходну сезону и обезбедили излазак на
европску сцену, истиче вршачки стручњак.
У финалу вас је чекао Свети Ђорђе,
шампион Румуније у последњих пет
година, екипа која је играла Евролигу и
Еврокуп.
- После прве две утакмице Свети
Ђорђе имао је предност 2:0, међутим
уследиле су две утакмице у Араду. У
психолошкој припреми успео сам да
убедим екипу да може, повратио им
веру у сопствене могућности и уз помоћ
невероватне публике у Араду два пута смо
победили екипу Светог Ђорђа и изборили
мајсторицу. У петој утакмици имали смо
велики хендикеп, били смо без капитена
и једног најбољих плејмејкера румунске
лиге, Бранкице Хаџовић, која се повредила
у финишу четврте утакмице. У мајсторици
смо скупо продали своју кожу, али морали
смо да се задовољимо другим местом
односно титулом вицешампиона Румуније.
Арад је специфична средина,
изузетно захтевна, клуб је навикао на
трофеје, био је 9 пута шампион Румуније
и четири пута освајач Купа. Публика у
Араду изузетно воли и познаје кошарку,
све утакмице играју се у пуној дворани
која прима 1.700 гледалаца који праве
атмосферу у којој је могуће савладати
квалитетнији тим од себе.
- Клуб је освајањем другог места
изборио пласман у Еврокуп, али још
увек није познато да ли ћемо играти
директно групи или ћемо морати да
прођемо квалификације. Са управом
сам већ почео разговоре о селекцији

тима за наредну сезону и надам се да ћу,
уколико све буде како треба, за два - три
месеца у наредној сезони бити странац
са највећим бројем утакмица у историји
Арада, истиче Буљ.
У зависности од тога да ли ће Арад
играти квалификације за Еврокуп или
ће се одмах наћи у групи почеће и
припреме за наредну сезону.
Уколико
будемо
играли
квалификације мораћемо да почнемо
припреме
средином
августа,
у
супротном припреме ће почети крајем
августа. Ново првенство Румуније
почеће почетком октобра. Амбиције су
високе, а што се тиче Европе, реално
је да се кроз мечеве у групи изврши
кошаркашка промоција Арада. Мислим
да публика у том граду то заслужује,
закључио је млади стручњак.

Б.Ј.

Т Р И АТЛ О Н
ВРШЧАНИН УЧЕСТВОВАО НА ЧУВЕНОМ СПОРТСКОМ СПЕКТАКЛУ У САН ФРАНЦИСКУ

КРИСТИФОР МАНЧУ „ПОБЕГАО“ ИЗ АЛКАТРАЗА

Прошло је скоро 70 година од када је престао
са радом затвор на истоименом острву, познат
по максималној безбедности – Алкатраз. Мало
острво у средини залива Сан Франциска у
Калифорнији у САД у почетку је служило као
светионик и војно утврђење. Касније то место
постаје федерални затвор за највеће злочинце,
а скоро седам деценија касније, Алкатраз је
историјска и туристичка атракција коју надзире
Национални парк “Голден гејт”.
Данас је Алкатраз поприште великог
спортског спектакла на коме већ 40 година
учествују спортисти из целог света. На 41. издању
триатлона под називом „Бекство из Алкатраза“
учествовао је и Вршчанин Кристифор Манчу.
- Да би се учествовало на овом спортском
такмичењу неопходно је да се пријавите годину
дана раније и да се надате да ће организатори
баш вама указати част да будете један од око
1.700 учесника. На овом атипичном триатлону
учествују и професионалци и аматери,
рекреативци и заљубљеници у спортске изазове,

а оно што га чини посебним нису само краће
пливачке, бициклистичке и тркачке деонице већ
и услови у којима се плива, вози бицикл и трчи,
каже Манчу и додаје да за учешће на такмичењу
поред пријаве и добре физичке спреме треба
имати и 700 евра колико износи цена котизације.
Прва дисциплина„Бекства из Алактраза“ била
је пливање, Манчу је испричао да су такмичари
до старта били вожени старим бродовима са
великим светлима који су некада патролирали
око зидина чувеног затвора.
- Читав триатлон одвијао се у заиста тешким
условима, међутим, слободно се може рећи да
су најтежи услови били за пливање. Организатор
нас је упозорио да у заливу има ајкула, вода
је била изузетно мутна, њена температура 14
степени Целзијуса, киша је падала, надалеко
чувене морске струје, због којих је из Алкатраза
било немогуће побећи, тог дана биле су још јаче.
И на све то, пала је густа магла, па су орјентири
и координате које смо добили биле безвредне
јер се буквално ништа није видело. Због тога су

нам направљени коридори од гумених чамаца
како би нам олакшали пливање до циља. Да
бих адаптирао тело на температуру воде испод
одела за пливање поливао сам се флашом
ледене воде коју сам понео, међутим ни то није
много вредело, јер ми је требало десетак минута
да се плућа навикну и да почнем нормално да
дишем, објашњава Кристи.
После два и по километара пливања било
је потребно истрчати 800 метара кроз блато и
плићак до бицикла како би се започела друга
дисциплина триатлона.
- Када је у питању вожња бицикла морам да
кажем да сам на пут кренуо без свог бицикла
јер би то умногоме увећало од трошкове пута.
Организатори за такмичаре који нису понели
своје обезбедили бицикле на лицу места,
наравно, тада сте у ситуацији да возите бицикл
на који нисте навикли, да на главу ставите кацигу
која је потпуно масна, али то и није било толико
страшно колико су били тешки услови вожње.
Успони на улицама Сан Франциску су скоро 20
процената, а при спуштању морало се водити
рачуна о брзини, јер је што због кишовитог
времена и влажне стазе што због слабих кочница
велики број такмичара доживео је пад. Поједини
чак врло озбиљан.
После 30 километара вожње бициклом,
уследила је омиљена дисциплина вршачког
триатлонца – трчање.
- Трчало се 13 километара по макадаму,
степеницама од песка и степеницама од стабала
испуњених песком. Посебан угођај било је
трчање испод чувеног моста Голден гејт. Био сам
изузетно задовољан својим трчањем, у касној
анализи трке видео сам да сам заузео осмо
место у трчању. Могао сам и брже, али нисам
из разлога јер сам дан пре тога најмање 10 сати
провео у обиласку у Сан Франциска са супругом.
Нисам желео да пропустим прилику, кад сам
већ у том граду, да не обиђем све што је важно

видети.
Кристифор Манчу је читаву стазу савладао за
два часа и 52 минута, што је изузетно квалитетан
резултат. У својој старосној групи од 40 до 44
година старости заузео је 27. позицију од 150
такмичара а у укупном пласману био је 172. од
преко 1.500 учесника.
- Када сам полазио на пут понео сам са
собом праве лисице. Пре него што сам ушао
у циљ ставио сам их на руке, па сам кроз циљ
прошао као да сам заиста побегао из Алактраза,
закључио је Манчу причу о овој несвакидашњој
авантури.

Б.Ј.
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ФУД Б А Л

ПОЧЕЛА ПРВОЛИГАШКА ГРОЗНИЦА

НА СТАДИОНУ ПОД ВРШАЧКОМ КУЛОМ СА НЕСТРПЉЕЊЕМ ОЧЕКУЈУ ПОЧЕТАК ПРИПРЕМА

Фудбалери ОФК Вршца још увек су
на заслуженом одмору, али за стручни
штаб времена за предах није ни било.
Тренер Ненад Мијаиловић и његови
сарадници приводе крају селекцију
играчког кадра за дебитантнску
сезону у прволигашком друштву и
комплетирају списак противника у
припремним мечевима.
- Припреме смо почели у четвртак
23. јуна. Сви смо узбуђени, ово је
историјски тренутак вршачког фудбала,
почињемо да корачамо тамо где до сада
никада нисмо били. План припрема
углавном је познат, желимо адекватне
ривале у припремним мечевима, рекао
је Мијаиловић.
ОФК Вршац ће серију припремних
мечева почети против Инђије, 2. јула,
а за 6. јули још увек није иазбран
противник иако постоји неколико
кандидата.

- Водићемо рачуна о сваком детаљу,
због специфичности рада у том делу
припремног периода потребан нам
је адекватан ривал. Још увек нисмо
донели коначну одлуку, али ускоро
ћемо дефинисати и ту непознаницу.
9. јула одмерићемо снаге са
Железничаром из Панчева а 13. јула са
Смедеревом.
Од 16. до 21. јула експедиција ОФК
Вршца боравиће на петодневним
припремама у Тузли где ће одиграти
два припремна меча, 17. јула против
Звијезде из Градачца, 20. јула против
Слободе из Тузле.
- Финиш припремног периода
биће 23. или 24. јула када ћемо се у
генералној проби пред старт новог
шампионата у првој лиги Србије састати
са београдским Радом, закључио је
шеф струке вршачког прволигаша.
Б.Ј.

ФУ ТС А Л
ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКОМ ФУДБАЛСКОМ ТРЕНЕРУ

НЕНАД ВАРАЂАН СЕЛЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТСКЕ
ФУТСАЛ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ

Вршачки
фудбалски
тренер
Ненад Варађан именован је за новог
селектора Универзитетске футсал
репрезентације Србије. Дугогодишњи
капитен Фудбалског клуба Вршац
и играч некадашњих друголигаша
Ваљева и Солунца из Карађорђева,
касније првотимац КМФ Форум и три
сезоне интернационалац у Румунији
где је био први стрелац лиге, добио
је највеће признање у досадашњој
тренерској каријери.
Позив господина Марића,
задуженог за универзитетски футсал,
био је пресудан. Ниједног тренутка
се нисам двоумио и брзо смо се
договорили. Изузетна ми је част
што сам добио прилику да радим са
образованим момцима који играју по
футсал клубовима у Србији. На самом
почетку позвао сам 27 играча и 4
голмана, после прве селекције списак
је сведен на 14 играча и 3 голмана,

док ће у наредних 10 дана, списак
репрезентативаца бити скраћен на
8 играча и 2 голмана што је и број
играча који ће путовати на европско
првенство. Европски шампионат у
пољском граду Лођу одржаће се од 14.
до 24. јула. Учествује 16 репрезентација
које ће бити распоређене у четири
групе. Тренирамо на Кошутњаку у
Хали Факултета за физичку културу,
одиграћемо и пар припремних
утакмица, рекао је Варађан.
У досадашњој тренерској каријери
Ненад Варађан је освојио куп Војводине
са сениорима Форума, два пута са
вршачким клубом остварио пласман
у Другу савезну лигу, са јуниорима
Форума освојио титулу вицешампиона
Србије. У досадашњем тренерском
раду афирмисао је 5 јуниорских и два
сениорска репрезентативца Србије:
Матеју Ћирку и Стојана Миловца.
Б.Ј.

КО Ш А Р К А
ЗАВРШАВА СЕ ПРВИ ЦИКЛУС РАДА ШКОЛЕ КОШАРКЕ КК ВРШАЦ

ПОНОСНИ НА 50 БУДУЋИХ КОШАРКАША

Школа кошарке Кошаркашког клуба
Вршац, покренута на иницијативу
тренера женске екипе, Душана Павлице
и Мирослава Кањевца, у петак 24. јуна
привешће крају први циклус рада
започет 3. маја ове године.
Главни реализатор пројекта, Душан
Павлица, рекао је да је поносан на овај
изузетно важан корак за постојање
клуба:
На првом тренингу појавило
22 дечака и девојчица и током трајања
школе број полазника се из дана у дан

повећавао. У финишу првог циклуса
рада Школа кошарке кошаркашког клуба
Вршац има више од 50 полазника. Деца су
била подељена у две групе, до 8 година
старости, и узраста 9 година и старији.
Основни циљ био је упознавање деце
са основним кошаркашким елементима.
У току рада деца су савладала полигоне
спортске спретности и психомоторичке
вежбице где су показала завидан ниво
знања што нам је омогућило да лакше
кренемо са специфичним кошаркашким
елементима, каже Павлица.

Током првог циклуса рада у Школи
кошарке Павлици је помагао секретар
клуба Милош Живковић, који је се
одлично снашао у улози тренера.
Долазе нам деца из свих
основних школа у граду и ја бих
искористио прилику да се захвалим пре
свега граду Вршцу, а затим и родитељима
деце, директорима школа, наставницима
физичке културе, Спортском савезу
града Вршца на указаном поверењу.
Урађен је велики посао, мислим да је на
овај начин клуб повукао прави потез,

оволики број деце у узрасту од 6 до 9
година клуб никада није имао.
Школа кошарке КК Вршац направиће
паузу у раду до 22. августа, али се упис
нових полазника неће прекидати. Све
информације везане за упис у бесплатну
школу кошарке могу се добити од
секретара клуба, Милоша Живковића,
на број 061 141 98 02. Тренинзи ће се
одржавати сваке недеље по два пута
недељно у Центру Миленијум.
Б.Ј.
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