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Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

Министар грађевинарства Томислав 
Момировић потписао је у Темишвару споразум 
између Владе Србије и Владе Румуније о 
изградњи ауто-пута од Београда до Темишвара 
у дужини од 143 километара, чија би изградња 
требало да почне наредне године. Ауто-пут ће 
повезати Београд, Панчево, Вршац и Темишвар.

Путеви граде још снажнија пријатељства и 
обезбеђују бољи квалитет живота, а изградњом 
новог модерног ауто-пута од Београда до 
Темишвара, ова два града биће удаљени на само 
сат времена вожње, рекао је Момировић.

„Осећам се привилеговано зато што сам 
у Темишвару и желео бих да изразим велику 
захвалност мом колеги и потпредседнику Владе 
Румуније зато што је показао интересовање 
за изградњу овог стратешки важног коридора 
за обе државе. Као што је господин Гриндеану 
споменуо, од 2016. године, а и раније, постоји 
снажна воља да Београд, али и Панчево и Вршац 
повежемо са Темишваром”, навео је Момировић.

Споразум о утврђивању детаља за 
повезивање ауто-пута Београд - Ватин и ауто-
пута Темишвар - Моравица потписали су у 
Темишвару министар грађевинарства Томислав 
Момировић и министар транспорта Румуније 
Сорин-Михаи Гриндеану, који је том приликом 
рекао да је потписивање овог меморандума 

јако битно зато што се прелази из једне етапе у 
другу, јер је на почетку било речи о градњи брзе 
саобраћајнице, а сада је реч о изградњи

„Желео бих да се захвалим министру 
Момировићу на данашњој посети, чија је сврха 
потписивање Споразума који је од великог 
значаја за обе државе. Знам да је 2016. године 
постојала иницијатива за потписивање овог 
споразум, али румунска страна тада овај 
пројекат није сматрала приоритетним. Поново 
смо покренули иницијативу и у овом моменту 
се изводе студије изводљивости које ће бити 

завршене на јесен”, рекао је Гриндеану.
Изразио је уверење да ће се током наредне 

године одлучити ко ће градити ауто-пут и додао 
да је реч о европском финансирању.

Уговорне стране ће успоставити везу између 
две државе директним повезивањем ауто-пута 
Београд - Ватин (државна граница), који ће бити 
дужине 65 километара са српске стране и са 
румунске стране ауто-пут Темишвар - Моравица 
(државна граница), дужине око 78 километара.

Извор: Политика

ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ АУТО - ПУТА 
НАРЕДНЕ ГОДИНЕ

БЕОГРАД И ТЕМИШВАР ПОВЕЗИВАЋЕ АУТО-ПУТ ДУГАЧАК 143 КИЛОМЕТРА

ГРАД ВРШАЦ У 
САРАДЊИ СА 

МИНИСТАРСТВОМ 
УКЛАЊА ДИВЉЕ 

ДЕПОНИЈЕ
Члан градског већа за заштиту 

животне средине Слободан 
Јованов обишао је радове на 
уклањању дивље депоније у 
Стражи и том приликом навео да је 
то само почетак велике акције коју 
Град Вршац спроводи у сарадњи 
са Министарством.

- Град Вршац је у сарадњи 
са Министарством животне 
средине започео велики пројекат 
уклањања дивљих депонија, 
вредан 6.170.000,00 динара, од 
чега је министарство дало четири 
милиона динара, а извођач ових 
радова је Јавно - комунално 
предузеће “Други октобар”. На овај 
начин решавамо вишедеценијски 
проблем на територији нашег 
града. Иначе, пре пар година смо 
успоставили систем одношења 
смећа у свим селима, тако да ћемо 
се у наредном периоду у сарадњи 
са комуналном инспекцијом 
потрудити да дивљих депонија 
више не буде. Након санације 
земљишта, план нам је да 
овде посадимо дрвеће и тако 
рекултивишемо ово земљиште, 
истакао је Слободан Јованов, члан 
градског већа за заштиту животне 
средине.Седница Скупштине Града Вршца, 

деветнаеста по реду, којом је председавао 
заменик председника скупштине, Милован 
Вујичић, одржана је 24. јуна, уз присуство 
32 од 45 одборника. На Дневном реду било 
је 12 тачака, а као најважније, одборници су 
разматрали Одлуке о завршном рачуну буџета 
Града за 2021. и Првом ребалансу буџета за 
2022. годину.

Укупни приходи и примања града из свих 
извора финансирања  2021.години износе 
2.428.000.000, а укупни расходи и издаци 
2.229.000.000, што је у буџету оставило салдо 
готовине у висини од 274.000.000. Према 
завршном извештају, планирани буџет 
остварен је у више од 93%, а консолидовани 
финансијски извештаји града оцењени су од 
стране ревизора као истинити и објективни.

Kако је објаснила градоначелница Вршца, 
основни разлог за доношење Одлуке о 
Првом ребалансу буџета за 2022.годину 
јесте усклађивање пројектованог буџета са 
стварним стањем, имајући у виду извршење 
буџета за првих 6 месеци текуће године, и 
преусмеравање одговарајућих износа за 
реализацију важних пројеката, као што су 
изградња новог гробља, опремање северне 
индустријске зоне, изградња новог дечијег 
вртића, и други.

На дневном реду, између осталог, биле су 
и измене Просторног плана Града, које се 
односе на уређење насеља Шушара, односно 
пренамену парцеле првобитно намењене 
изградњи Дома културе, за изградњу 
православног храма. Одборници су усвојили 
и неколико Одлука о отуђењу одређених 
катастарских парцела из јавне својине града 
другим лицима, Одлуку о установљењу права 
службености у корист града на непокретности 
у приватној својини, за изградњу новог 
гробља, као и Одлуке о покретању, односно 
поновном покретању поступка отуђења из 
јавне својине града одређених пацела јавним 
надметањем.

На седници је дата сагласност на Одлуку 
надзорног одбора ДОО Хелвеција Вршац о 
донацији Граду Вршцу, за набавку, испоруку и 
монтажу опреме и пратеће инфраструктурне 
инсталације за потребе Система техничке 

заштите, и за инфраструктурно опремање 
северне индустријске зоне.

Разматрани су и усвојени Програм 
коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине, Програм 
коришћења средстава самодоприноса за 
изградњу, реконструкцију и одржавање 
локалних путева и тротоара, и Програм 
изградње фекалне канализације из средстава 
самодоприноса за 2022. годину.

Укупни приходи и примања града из свих 
извора финансирања  2021.години износе 
2.428.000.000, а укупни расходи и издаци 
2.229.000.000, што је у буџету оставило салдо 
готовине у висини од 274.000.000. Према 
завршном извештају, планирани буџет 
остварен је у више од 93%, а консолидовани 
финансијски извештаји града оцењени су од 
стране ревизора као истинити и објективни. 
Како је објаснила градоначелница Вршца, 
основни разлог за доношење Одлуке о 
Првом ребалансу буџета за 2022.годину 
јесте усклађивање пројектованог буџета са 
стварним стањем, имајући у виду извршење 
буџета за првих 6 месеци текуће године, и 
преусмеравање одговарајућих износа за 
реализацију важних пројеката, као што су 
изградња новог гробља, опремање северне 
индустријске зоне, изградња новог дечијег 

вртића, и други. На Дневном реду су, између 
осталог, биле и измене Просторног плана 
Града, које се односе на уређење насеља 
Шушара, односно пренамену парцеле 
првобитно намењене изградњи Дома 
културе, за изградњу православног храма. 
Одборници су усвојили и неколико Одлука о 
отуђењу одређених катастарских парцела из 
јавне својине града другим лицима, Одлуку 
о установљењу права службености у корист 
града на непокретности у приватној својини, 
за изградњу новог гробља, као и Одлуке о 
покретању, односно поновном покретању 
поступка отуђења из јавне својине града 
одређених пацела јавним надметањем. 
На седници је дата сагласност на Одлуку 
надзорног одбора ДОО Хелвеција Вршац о 
донацији Граду Вршцу, за набавку, испоруку и 
монтажу опреме и пратеће инфраструктурне 
инсталације за потребе Система техничке 
заштите, и за инфраструктурно опремање 
северне индустријске зоне. Разматрани су 
и усвојен Програм коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне 
средине, Програм коришћења средстава 
самодоприноса за изградњу, реконструкцију 
и одржавање локалних путева и тротоара, и 
Програм изградње фекалне канализације из 
средстава самодоприноса за 2022. годину.

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ПРВИ РЕБАЛАНС 
БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ДЕРАТИЗАЦИЈА ОД 
28. ЈУНА

 ДО 15. ЈУЛА
Инспекција за заштиту 

животне средине, одељење за 
инспекцијске послове, послове 
одбране и ванредних ситуација 
градске управе Града Вршца 
обавештава да ће се, од уторка, 28. 
јуна 2022. године, у периоду од 28. 
јуна 2022. до 15. јула 2022. године, 
обавити акција сузбијања глодара, 
и то на следећим локацијама: 

-јавне установе (Градска управа 
Града Вршца, Градска библиотека, 
Градски музеј, Конкордија, 
Основни суд у Вршцу, Прекршајни 
суд у Вршцу,

-месне канцеларије у 
насељеним местима на територији 
града Вршца,

-верске установе (22 цркве 
у насељеним местима, 2 
православне цркве у Вршцу, 
црквена општина и Владичански 
двор),

-гробља (укупно 23 у насељеним 
местима и граду).

Третман ће бити изведен од 
стране “ЕКОСАН-ПЛУС“ д.о.о. 
Београд, коришћењем биоцидног 
препарата (на бази Бродифакум-а 
или сл.) у складу са решењем 
надлежног органа, којим се 
одобрава употреба и коришћење 
средства за третирање, као и 
упутством за употребу и примену 
одговарајућих мера са смањење 
ризика.
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Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, помоћница 
министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом 
Биљана Барошевић и начелница јужнобанатског округа 
Марина Томан обишле су излетиште на каналу ДТД у 
Влајковцу, које је, уз подршку ресорног министарства, 
Града Вршца и ЈВП „Воде Војводине“, прво излетиште 
у Србији које је у потпуности прилагођено особама са 
инвалидитетом.

Министарка Кисић Тепавчевић истакла је да јој је веома 
драго када је у прилици да види конкретне резултате 
заједничког рада Министарства 
и града Вршца, а посебно што 
је ово прво излетиште у Србији 
које је комплетно опремљено 
потребном опремом за спортски 
риболов за особе са инвалидитетом, 
као и целокупном пратећом 
инфраструктуром.

„Срећна сам што особе са 
инвалидитетом сада имају све 
потребне услове да се баве спортско 
- рекреативним активностима. 
Овде је изграђена приступна 
платформа која омогућава спортски 
риболов особа са инвалидитетом, 
као и различити помоћни објекти 
и настрешнице који омогућавају 
заштиту од временских непогода 
и великих врућина. Изграђен је и 
тоалет који је потпуно прилагођен 
особама са инвалидитетом“, истакла 
је Кисић Тепавчевић.

Проф. др Кисић Тепавчевић је навела да је Вршац 
одличан пример сарадње града и државе, која показује 
да се само заједничким снагама остварују сви циљеви. 

„Министарство континуирано подржава рад удружења 
особа са инвалидитетом. Када је у питању Јужнобанатски 
округ, односно град Вршац, постоји 7 удружења и током 
ове године издвојили смо око 5 милиона динара за 
њихове редовне активности. Надамо се да ће бити још 
оваквих лепих идеја и да ћемо заједно стварати још 
лепшу и богатију Србију – Србију без баријера“, поручила 

је Кисић Тепавчевић.
Градоначелница Драгана Митровић захвалила се на 

подршци Владе Републике Србије и министарки Кисић 
Тепавчевић на посети и истакла да је могуће радити 
овакве пројекте када се удруже снаге локалне управе, 
Покрајине Војводине и Владе Републике Србије.

- Резултат овог пројекта доказ је да можемо 
направити нешто значајно, лепо и јединствено када 
су особе са инвалидитетом у питању. Поред Града 
Вршца, овај пројекат је подржан од Министарства 
за рад, запошљавање социјална и борачка питања, 

Вода Војводине, али и многих других. Добили смо 
лепо излетиште за особе са инвалидитетом, рекла је 
Градоначелница Драгана Митровић. 

Градоначелница је подсетила да је Град Вршац 
последњих година подржао све пројекте осетљивих 
друштвених група, да је прилаз свим локалним и 
институцијама виших нивоа власти прилагођен 
особама са инвалидитетом, да је обезбеђен бесплатан 
превоз до образовних и здравствених институција 
свој деци са инвалидитетом, као и услуге какве су 
покретна библиотека, терапијско јахање и многе друге. 

Такође, Град Вршац пружа константну подршку свим 
локалним удружењима из ове области, закључила је 
градоначелница.

Председник удружења „Параквад“, Драган Виторовић, 
нагласио је да излетиште пружа могућности члановима 
да организују различите радионице, да се баве спортским 
риболовом, возе чамцем, али и да се друже уз роштиљ 
или котлић.

- Почели смо 2019. године уз помоћ Вода 
Војводине који су нам обезбедили локацију. Одсек за 
особе са инвалидитетом републичког министарства 

омогућио нам је финансирање 
пројекта, овом приликом се 
захваљујем министарки што нас је 
обишла, истакао је Виторовић. 

Виторовић је додао да је Град 
Вршац од самог почетка учествовао 
реализацији и да је велики број 
донатора дао допринос читавом 
пројекту. 

- Петнаест великих успешних 
фирми са наших простора пружило 
је значајну помоћ и мештани 
Влајковца су свакодневно били са 
нама и помогли да све завршимо. 
Реализација пројекта трајала је 
три године, данас имамо преко 50 
чланова који користе платформу, 
термини су среда и петак, превоз је 
обезбеђен за све. Сви садржаји су у 
потпуности приступачни особама са 
инвалидитетом, имамо струју, воду, 

тоалет прилагођен особама са инвалидитетом. Постоји 
велико је интересовање за долазак удружења из нашег 
округа, из Панчева, Опова, Баранде, Зрењанина, чак и из 
Темишвара, закључио је Виторовић.

Након обиласка излетишта, министарка Кисић 
обишла је изложбу радова коју су организовали чланови 
удружења особа са инвалидитетом са подручја Града 
Вршца, као и Канцеларију за особе са инвалидитетом у 
Вршцу.

Б.Ј.
 

ВРШАЦ ОДЛИЧАН ПРИМЕР САРАДЊЕ ГРАДА И ДРЖАВЕ
МИНИСТАРКА ДАРИЈА КИСИЋ ТЕПАВЧЕВИЋ ПОСЕТИЛА ПРВО ИЗЛЕТИШТЕ ПОТПУНО ПРИЛАГОЂЕНО ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА КАНАЛУ ДТД У ВЛАЈКОВЦУ

У оквиру промотивне кампање 
“Промоција јулских манифестација 
у Вршцу” 27. јуна су у Новом Саду, у 
Туристичко-информативном центру 
Туристичке организације Војводине 
представљене три манифестације: 
Фестивал вина “Винофест”, 
Међународни фестивал фолклора 
“Вршачки венац” и Рок фестивал 
“Винд рок фест”.

Покрајински секретар за привреду 
и туризам др Ненад Иванишевић и 
помоћник покрајинског секретара 
мр Милан Јарић, учествовали 
су на презентацији вршачких 
манифестација и истакли су 

да је сарадња са Туристичком 
организацијом Војводине и локалним 
туристичким организацијама од 
великог значаја за развој туристичке 
инфраструктуре у АП Војводини.

Директорка ТО Војводине 
Наташа Павловић и директорка ТО 
Вршац представиле су 16. по реду 
„Винофест“ који се одржава 1. и 2. 
јула на Градском тргу на којем ће се 
представити више од 40 винара из 
земље и иностранства, као и разни 
други излагачи.

Најављен је и Међународни 
фестивал фолклора „Вршачки венац“ 
који се ове године одржава од 9. 

до 13. јула, као и познати фестивал 
рок музике „Винд рок фест“ са рок 
кампом који се одржава последњег 
викенда у јулу месецу.

У циљу промоције винске културе 
ове дестинације, културног наслеђа 
и фолклора бројних народа света, 
музичке рок културе, као и традиције, 
обичаја и гастрономије овог краја, 
представљени су програми ове три 
манифестације и упућен је позив да 
посете Вршац и уживају у бројним 
атрактивностима овог банатског 
града. Догађају је присуствовао 
велики број медија и туристичких 
агенција.

ВИНОФЕСТ НА ПРОГРАМУ 
1. И 2. ЈУЛА

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ВРШАЧКИХ ЈУЛСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У ИНФО ЦЕНТРУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНА
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БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ

ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

У вршачком Градском музеју своје научно-
истраживачке радове представили су  ученици 
Основне школе „Јован Стерија Поповић“, полазници 
Регионалног центра за таленте у Чачку. Познавањем 
српског језика и књижевности сврстали су се међу 
најуспешније ученике у Србији.

Целе школске године бавили су се истраживањем 
и писали истраживачке радове са којима су 
се такмичили и са којима су освојили награде. 
Ментор им је била професорка српског језика и 
књижевности Гордана Ковачевић.

- Изузетно сам поносна, морам да кежм да иза 
свега стоји њихов огроман рад и ангажовање, то 
јесте рад кроз додатну наставу, али је великим 
делом заслужан и квалитет рада у школи, истакла је 
професорка Ковачевић.

ВУК СТАНОЈЕВИЋ, ученик 8. разреда, полазник 
Регионалног центра за таленте у Чачку написао 
је истраживачки рад „Сало дебелога јера либо 
Азбукопротрес Саве Мркаља“ са којим је освојио 
2. место на Регионалном такмичењу регионалних 
центара у Чачку  и 3. место на Републичком 
такмичењу Регионалних центара. Од 6. разреда 
похађао је наставу по ИОП 3 индивидуалном плану 
за надарене ученике. Добитник је више награда за 
кратку причу на литерарним конкурсима.

Награђене приче: „Драгиша“ (прича је награђена 
3. наградом на 30. Светосавском  конкурсу у 
Књажевцу и објављена у Зборнику најбољих 
радова у Књажевцу, који је објавила Народна 
библиотека „Његош“), „Једна река у мом крају“  
(прича је награђена 1. наградом на литерарном 
конкурсу Друштва учитеља Тополе 2022. г.), „Шапат 
мог завичаја“ (прича је награђена 1. наградом 
на конкурсу Друштва учитеља Тополе 2021. г.),  
путописна  прича „Пут витезова” (похвала на 

манифестацији и литерарном конкурсу у Драгинцу 
2021. г.), есеј „Шта је живот“ (са овим есејом Вук је 
учествовао на Светском такмичењу у писању есеја 
у Јапану 2021. г.). Писао је истраживачке радове 
„Приповетке Ива Андрића“ и „Вукови певачи“.

ЈОВАНА МИРКОВ, ученица 8. разреда, 
полазник Регионалног центра за таленте у Чачку 
написала је истраживачки рад „Смедеревско-
вршачки дијалекат“ за који је добила похвалу на 
Регионалном такмичењу регионалних центара 

у писању истраживачких радова. Пише приче са 
изразитим лирским изразом и поезију.

ЈАНА КЕСИЋ, ученица 8. разреда, полазник 
Регионалног центра за таленте у Чачку написала 
је истраживачки рад „Симбол галеба у роману 
Галеб Џонатан Ливингстон“ Ричарда Бахa са којим 
је освојила 2. место на Регионалном такмичењу 
регионалних центара у Чачку и учествовала на 
Републичком такмичењу Регионалних центара. 
Пише поезију.

ДАВИД ИВКОВИЋ, ученик 7. разреда, полазник 
Регионалног центра за таленте у Чачку написао је 
истраживачки рад „Лик Глигорија Пецикозе Хајдука 
у роману „Хајдук у Београду“ Градимира Стојковића 
за који је добио похвалу на Регионалном такмичењу 
регионалних центара у писању истраживачких 
радова у Чачку. Пише поезију.

ЈАГОДА ЈОВАНОВИЋ, ученица 7. разреда, 
полазник Регионалног центра за таленте Чачак 
написала је истраживачки рад из српског језика 
„Стилска функција синтагми у рекламама, муралима 
и фразеологизмима“ за који је освојила 3. место 
на Регионалном такмичењу и учествовала на 
Републичком такмичењу Регионалних центара; 
са жељом да се даље усавршава, пријавила се 
као млади истраживач у Истраживачкој станици 
„Петница“ за дисциплину лингвистика.

САРА БУГАРСКИ, ученица 7. разреда, полазник 
Регионалног центра за таленте Чачак написала 
је истраживачки рад из српског језика „Стилска 
употреба глаголских облика у књижевном 
приповедању“ са којим је освојила 3. место 
на Регионалном такмичењу и учествовала на 
Републичком такмичењу Регионалних центара. 
Пријавила се као млади истраживач у Истраживачкој 
станици „Петница“ из дисциплине лингвистика.

ВРШАЧКИ ЂАЦИ МЕЂУ НАЈУСПЕШНИЈИМА У СРБИЈИ
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА УЧЕНИКА ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ИЗ ВРШЦА

Ђаци за понос: Млади истраживачи ОШ „Јован Стерија Поповић“

Вук Станојевић

 Јована Мирков

Јагода Јовановић
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Књижевна општина Вршац је у 
у четвртак, 23. јуна у Свечаној сали 
Градске куће обележила три велика 
јубилеја за вршачку, српску и европску 
културу, 100 година од рођења Васка 
Попе, 70 година од рођења Петру 
Крдуа и 50 година постојања КОВ-а.

Манифестацији је присуствовао 
помоћник министра за савремено 
стваралаштво Радован Јокић који је 
између осталог рекао:

„Књижевна општина Вршац спада 
у значајне уметничке организације 
које делују ван великих градских 
центара“, истакао је Јокић у Градској 
кући у Вршцу и похвалио одржавање 
квалитета књижевне делатности 
удружења и његовом дориносу 
ширењу значаја писане речи.

„Ви сте пример преглаштва њених 
чланова, љубави према књижевности 
и вере у трајне вредности поезије, 
есејистике, књижевне критике.“

Свечаност је почела поздравном 
речи Ане Бабуц Крду, почасне 
председнице КОВ-а:

„Овај дан биће записан златним 
словима у историји нашег КОВ-а, 
верујемо и града Вршца и наше 
културе уопште. Толико лепих и 
значајних догађаја у једном дану 
тешко да се још може поновити. 
Полувековни биланс КОВ-а је више 
од 600 објављених књига, више од 
десет хиљада песничких дописница у 
библиотеци „Слободно лишће“, преко 
2500 књижевних сусрета, више од 
две стотине почасних чланова широм 
света, 21 добитник Европске награде 
за поезију „Петру Крду“, 35 бројева 
часописа „Ковине“ и још много снова”.

У име Града Вршца присутне је 
поздравио члан Градског већа за 
образовање Мирослав Лепир:

„Ова манифестација је најбољи 
доказ колико је велико културно и 
књижевно наслеђе Вршца због чега 
смо сви поносни и срећни. Град Вршац 
биће увек ту да подржи и помогне 
књижевно и стваралаштво уопште“.

Oто Tолнаи 21. лауреат 
Eвропске награде за 

књижевност

Уредник КОВ-а, професор Михајло 
Пантић, уједно и председник жирија 

Европске награде за књижевност, 
у чијем су саставу још били Саша 
Радојчић и Лидија Димковска, рекао 
је да је 21. лауреат Ото Толнаи 
изградио свој опус без преседана у 
средњеевропској култури, једном 
страном обликован на мађарском а 
другом на српском језику. Баш као 
својевремено Петру Крду који је писао 
на румунском и на српском језику, 
Толнаи је својим стиховима створио 
поетски мост између двеју култура 
чији је заслужни протагониста дуже 
од пет деценија. Толнаи иде у ред оних 
песника који поезију виде у свему, 
полазећи од импулса и подстицаја 
различитог порекла, каже су у 
образложењу жирија.

Представљање најновијих 
издања КОВ-a

На свечаности су представљени 
бестселери КОВ-а, три књиге 
Петра Пеце Поповића: „Пролећа 
у Топчидеру“, 4 издања, „Трагови у 
бескрају“, 3 издања и „Чувар бувље 

пијаце“, књига која је за два месеца 
доживела два издања. Затим изузетна 
књига мемоара ликовног критичара 
из Суботице, Беле Дуранција „Од Бача 
до Дудове шуме у Суботици“, човека 
који је цео свој живот посветио 
уметности. Књига „Румунска књижевна 
авангарда“, последњи пројекат Петруа 
Крдуа који је због смрти песника 
остао неостварен. Књига есеја 
„Одбрана поезије“ Стевана Тонтића, 

недавно преминулог песника, као и 
књига Милана Токина „Јован Стерија 
Поповић и Дата Стеријана“. 

Петар Пеца Поповић: 
Овде смо да се поклонимо 

великим песницима

Петар Поповић, новинар, рок 
критичар и писац чије су књиге 
у издању КОВ-а за кратко време 
освојиле читаоце обратио се публици:

- Малопре смо чули дете КОВ-а 
(Дејана Мака), а сада да чујете и деду 
КОВ-а. Да ми је неко пре пет година 
рекао да ћу бити део овог важног 
скупа, рекао бих му да лаже. Живео 
сам мирно и једном недељно писао 
текстове за један дневни лист. А онда 
је професор Пантић, када је изабран за 
главног уредника КОВ-а, навалио да у 
прве четири књиге које објављује као 
главни уредник, објави и нешто што ја 
пишем. И рекао је, хајде да изаберемо 
нешто од тога. И тако је то почело, 
изабрали смо неке текстове о Београду, 
касније смо изабрали текстове о 
музичарима који су ми у животу нешто 
значили, и књига која је објављена 
пре неколико месеци, „Чувар бувље 
пијаце“, је збирка текстова за које је 
уредник мислио да су интересантни да 

се објаве. Одмах да вам кажем, нисам 
ја писац. Ми смо овде да се поклонимо 
великим песницима, великим 
писцима. Имао сам привилегију да ме 
Михајло Пантић позове, да са мојим 
текстовима учествујем у овој великој 
традицији КОВ-а. Две велике личности 
из Вршца сам лично познавао, чика 
Срету Стефановића, првог олимпијца 
из Вршца и имао сам част да познајем 
чика Драгишу Брашована. Они су моја 

обавеза и част да учествујем у нечем 
лепом што овде постоји, рекао је 
Поповић.

У оквиру троструког јубилеја 
одржана је изложба “КОВ у сликама 
и речима” на 10 великих паноа, 
потом и округли сто са темама 
„Сто година рођења Васка Попе“ 
и „Седамдесет година од рођења 
песника и преводиоца, дугогодишњег 
председника и главног уредника КОВ-а 
Петруа Крдуа“. Говорили су Михајло 
Пантић, Габријел Бабуц и Дејан Мак, 
члан Управног одбора КОВ-а.

Б.Ј.

 КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ ПРОСЛАВИЛА ТРОСТРУКИ ЈУБИЛЕЈ

ДАН ЗА ИСТОРИЈУ КОВ-А
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ПО 28. ПУТ ДОДЕЉЕН „ВАСКО ПОПА“ 

ЛАУРЕАТ СТЕВАН БРАДИЋ: 
ОДБРАНИЋЕМО ПОЕЗИЈУ ЈЕДИНО АКО 

ОДБРАНИМО СВЕТ КОЈИ ОНА НОСИ 
У среду, 29. јуна, на стогодишњицу рођења 

великог песника Васка Попе, у Градском музеју је по 
28. пут додељена најпрестижнија песничка награда 
на овим просторима. Овогодишњи лауреат награде 
за поезију „Васко Попа“ је Стеван Брадић, аутор 
збирке поезије „Јастог“ („Прелом“, Нови Сад). 

- Највиши ниво признања за поезију на српском 
језику јесте награда „Васко Попа“. Чином уручења 
ове награде, добри дух поезије, мајстора стиха и 
мајстора српског језика, преноси се на добитника. 
Попина поезија носи вредности афирмације нашег 
постојања кроз језик – рекао је Јован Зивлак, 
председник жирија, додајући да се Брадићево 
поетско трагање укршта са Попиним. 

Од 67 наслова из песничке продукције у 2021. 
приспелих на конкурс, жири у саставу Јован Зивлак, 
др Владимир Гвозден и Дејан Алексић, одлучио 
се да у ужи избор уврсти књиге пет аутора: Гојка 
Божовића, Бећира Вуковића, Бориса Лазића, Стевана 
Таталовића и Стевана Брадића. Одлуку о победнику, 
жири је донео једногласно. 

- Многи пенички и уметнички гестови Васка 

Попе били су значајни 
за мене, почевши од 
прецизности његовог 
израза, преко хумора који 
није чест у песништву... 
Међутим, оно што је за 
мене до дана данашњег 
остало од великог значаја 
јесте начин на који Попа 
користи метафору. Од 
Попе сам научио да 
је метафора озбиљна, 
прецизна ствар, нимало 
произвољна, и да је та 
прецизност неопходна 
како би песма могла да 
интервенише – рекао је 
Стеван Брадић, добитник 
награде „Васко Попа“. 

- У данашњем свету поезија има специфично 
место. Вредности овог света превасходно су 
вредности новца и профита. У таквом свету, 
поезија опстаје нажалост или као заштићени 
губитник у неком резервату или као реликвија. 
Моје становиште је да се поезија може одбранити 
једино ако одбранимо свет који поезија носи. Овај 
свет из кога нам долази и поезија Васка Попе јесте 
свет људског достојанства, богатства стваралаштва, 
социјалне правде, једнакости... То је свет за који се 
сви морамо борити да би и поезија опстала. Надам 
се да ће моје песништво макар мало да делује у овом 
правцу – закључио је Брадић. 

Стеван Брадић је рођен у Новом Саду, 1982. 
године. Основне студије завршио је на Одсеку за 

компаративну књижвност Филозофског факултета 
у Новом Саду. Диплому мастера стекао је на истом 
одсеку, а потом и на Одсеку за енглески језик 
и књижевност Универзитета у Стокхолму, а 
докторирао је у Новом Саду 2016. године. Брадић 
је песник, есејиста, књижевни теоретичар и 
критичар. Аутор је следећих књига: збирки песама „У 
котларници“ (Нови Сад, 2011) и „На земљи“ (Београд, 
2017), те студија „Симулација и гастрономија“ 
(Београд, 2012) и „Немогући завичај“ (Шабац, 2020). 
Стипендиста је више фондација (између осталог и 
чувене Фулбрајтове фондације). Члан је Уређивачког 
одбора часописа „Златна греда“. Запослен је као 
доцент на Одсеку за компаративну књижевност 
Филозофског факултета у Новом Саду. 

Т.С. 
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Брод се насукао 28 
миља од Грејт Јармута, 
код Норфолка, али због 
времена потребног да се 
потврди његов идентитет 
и потребе да се заштити 
„ризично“ место које се 
налази у међународним 
водама, његово откриће 
тек сада могло да буде 
објављено

Олупина ратног брода 
британске Краљевске 
морнарице „Глостер“, који 
је потонуо 1682. године 
док је њиме пловио 
будући краљ Џејмс Стјуарт, 
идентификована је код 
обале Норфолка. Олупину 
брода „Глостер“ заправо су 
2007. године пронашла два 
брата, Џулијан и Линколн 
Барнвел, заједно са оцем и 
двојицом пријатеља, након 
четворогодишње потраге 
која је обухватила подручје 
од више од 5.000 наутичких 
миља. 

Брод се насукао 28 
миља од Грејт Јармута, 
код Норфолка, али због 
времена потребног да се 
потврди његов идентитет 
и потребе да се заштити 
„ризично“ место које се 
налази у међународним 
водама, његово откриће 
тек сада могло да буде 
објављено. 

Првобитно изграђен 
1652. за енглеску 
морнарицу „Глостер“ је 
учествовао је у биткама 
током енглеско-шпанског 
рата од 1654. до 1660. и 
другог и трећег енглеско-
холандског рата. 

Године 1682. брод се 

сударио са пешчаном 
спрудом и потонуо, а у 
тој трагедији је страдало 
скоро 250 људи. У то време, 
на броду је био Џејмс 
Стјуарт, који је преживео 
бродолом и постао краљ 
Енглеске и Ирске – Џејмс 
Други и шкотски краљ 

Џејмс Седми. Будући краљ 
се током незгоде свађао 
са капетаном брода око 
навигације кроз опасно 
подручје и није хтео да 
напусти брод до последњег 
тренутка, што је изазвало 
непотребне жртве многих 
који због протокола нису 
смели да напусте брод пре 
краљевске породице. 

Краљ, наравно, није хтео 
да прихвати било какву 

одговорност за потонуће 
брода, већ је окривио 
капетана Џејмса Ејреса и 
захтевао да он одмах буде 
обешен, иако је Ејрес, у 
ствари, био изведен пред 
војни суд и затворен. 

Откриће олупине, 
због околности њеног 

потонућа, могло би да буде 
„најзначајније историјско 
поморско откриће од 
вађења из мора брода ‘Мери 
Роуз’ 1982. године“, сматра 
професорка Клер Џовит, 
која се специјализовала 
за поморску историју на 
Универзитету Источна 
Англија, пише РТС. 

Када је откривен, чинило 
се да је брод одвојен од 
кобилице. Многи артефакти, 

укључујући одећу и обућу, 
извађени су из олупине, 
као и бродско звоно, 
извађено 2012. године, које 
се показало као кључни траг 
у потврђивању да је реч о 
олупини „Глостера“. 

Линколн Барнвел наводи 
да су олупину открили тек 

у четвртом покушају и да је 
његов тим већ почео да губи 
наду да ће икада пронаћи 
„Глостер“. Али када су успели, 
морали су да чувају тајну. 

„Ми смо били једини 
људи на свету у том тренутку 
који су знали где се налази 
олупина. То је било посебно и 
никада то нећу заборавити“, 
наглашава Линколн. 

Ратни брод „Мери Роуз“ је 
служио енглеској тјудорској 

морнарици под краљем 
Хенријем Осмим, све док није 
потонуо током битке 1545. 
Након открића, рестауриран 
је и сада је изложен у 
Портсмуту. 

Професорка Џовит сматра 
да ће откриће олупине 
„Глостера“ „фундаментално 

променити разумевање 
друштвене, поморске и 
политичке историје 17. 
века“, изложба свих открића 
заказана је за пролеће 2023. у 
Музеју и уметничкој галерији 
замка Норич.

Youtube Imperial College 
London

Извор: Политика

Седамнаест дана * Једногрбе камиле 
могу да издрже без воде седамнаест 
дана, али зато могу да попију и преко 
сто литара воде одједном. За разлику 
од осталих сисара чија су црвена 
крвна зрнца обла и округла, камила 
има овална крвна зрнца која могу 
да поднесу снажан притисак воде у 
крвотоку. Организам камиле након 
појења не одбацује сувишну течност, 
већ је складишти заједно с храном коју 
поједе, претварајући је у течну маст 
која испуњава простор грбе на њеним 
леђима. Једногрбе камиле насељавају 
југозападну Азију и северну Африку, а 
има их и у Аустралији. То су пустињске 
животиње које су прилагођене животу 
на таквом станишту. Оне имају кремасту, 
смеђу или црну кратку длаку која је 
дужа на глави, врату, грлу и репу. Имају 
једну грбу, дуге ноге и дуг савијен врат. 
Њихова стопала су кожната, што им 
онемогућава пропадање у песак, могу 
да затворе своје носнице и имају дупли 
ред трепавица како би заштитиле очи 
од песка. Камиле се хране различитим 
дивљим биљкама које остале животиње 
избегавају. Живе у малим крдима 
сачињеним од женки и младих, које 
предводи мужјак. Мужјак брани свој 
„харем” тако што пљује, гризе и гура 
противника. Након оплодње и трудноће 
од 400 дана, женка камиле донесе на 
свет једно младунче. Животни век 
камиле је од четрдесет до педесет 
година.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КОЛИКО ДУГО 

ЈЕДНОГРБЕ 
КАМИЛЕ МОГУ ДА 

ИЗДРЖЕ БЕЗ ВОДЕ?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ОЛУПИНА БРИТАНСКОГ 
КРАЉЕВСКОГ БРОДА ОТКРИВЕНА 

ПОСЛЕ 340 ГОДИНА

Олупина пронађена на највећој 
дубини икада је разарач америчке 
морнарице, који је на Филипинима 
учествовао у највећем поморском 
окршају Другог светског рата са 
јапанском флотом, навели су експерти. 
Разарач „Самјуел Б. Робертс”, познат 
као „Сами Б”, пронађен је у среду на 
Пацифику, на дубини од 6.985 метара, 
разбијен на два дела.

„Сами Б” је пронађен 426 метара 
дубље од  „Џонстона”, олупине која 
је до сада сматрана бродом који је 
потопљен на највећој дубини, а који је 
прошле године у Филипинском мору 
открио амерички истраживач Виктор 
Весково, оснивач компаније „Каладан 
осеаник експедишнс” са седиштем у 
Даласу.

Разарач „Семи Б” је учествовао у 
окршају код Самара, последњој фази 
битке код залива Лејте у октобру 
1944. године, у којој је јапанска 

царска морнарица претрпела највећи 
губитак бродова и није успела да 
надјача америчке поморске снаге.

Према неким записима, амерички 
разарач је торпедом онеспособио 

једну јапанску тешку крстарицу и 
значајно оштетио другу. Након што 
је потрошио готово сву муницију, 
он је критично погођен торпедом 
са водећег јапанског ратног брода 

„Јамато” и недуго потом тоне. Од 
посаде од која је имала 224 члана, 89 
је погинуло, а 120 је спасено.

Извор: Политика

ОЛУПИНА АМЕРИЧКОГ РАЗАРАЧА 
ПРОНАЂЕНА НА ДУБИНИ ОД 6.985 МЕТАРА

Разарач чија олупина је пронађена (Википедија)



ПЕТАК •  1. јул 2022. ВРШАЧКА КУЛА 99

Први роман Јована Ристића 
„Поплављени ум“ (Лагуна, 2022), 
који је критика оценила као 
врхунски психо-роад-трилер, 
недавно је представљен у 
вршачкој „Тачки сусретања“. 
У средишту романа је прича 
о поплавама из 2014. године 
и теоријама завере које се 
развијају око њих. Када 
званични извори информација 
закажу, Ристићеви ликови 
се у потрази за одговорима 
окрећу друштвеним мрежама и 
организују поход на ХААРП, свако 
мотивисан сопственим идејама и 
фрустрацијама... 

Јован Ристић је новинар, 
писац и преводилац, аутор 
књига „Године у магли“, 
„Туђин 3 – Један незаслужени 
кошмар“ и „Изгубљени светови 
српског филма фантастике“ 
(у коауторству са Драганом 
Јовићевићем). Један је од 
оснивача Фестивала српског 
филма фантастике. 

Ово није први пут да се бавите овом 
темом; како је дошло до тога да она 
прерасте у роман? 

- Претеча романа је новела „ХААРП и 
друге приче“ која је објављена у тематској 
антологији Горана Скробоње „ХААРП и 
друге приче о теоријама завере” (Паладин, 
октобар 2014). Још док сам писао новелу, 
схватио сам да је њен замах шири и да 
ће се боље раскомотити као роман, али 
једноставно нисам имао простора. Ионако 
је то била најдужа прича у антологији (скоро 
90 страна). Две године касније написао сам 
први нацрт романа као проширене новеле 
и почео да га шаљем издавачима. Наслов 
приповести сам морао да променим, јер је 
новела носила исти назив као антологија 
у којој је објављена. Тек пред крај 2019. 
године дошао сам до садашњег издавача 

и уредника Зорана Пеневског, који ми 
је врло разложно указао на одређене 
недостатке у рукопису. Потом се десила 
епидемија коронавируса, која ми је 
бацила ново светло на оно што сам видео 
још 2014. године, и коначно сам схватио 
шта тачно треба да урадим како би моја 
приповест о четворо трагача за митским 
ХААРП-ом продисала као роман, то јест 
како би добила стварни разлог да постоји 
у овој форми. Не можете новелу просто да 
проширите у роман. Морате да изведете 
крупније захвате од пуког дописивања 
страна и дорађивања појединих сцена. Ако 
то урадите, доћи ће до разводњавања, а 
сваки искуснији читалац ће то лако умети да 
препозна. „Поплављени ум“ је истовремено 
проширена верзија и римејк новеле. У 
краћој верзији, ова приповест је била 
роуд-трилер са доста комичних елемената 
и уврнутим крајем. У романескној форми 
задржана је структура дешавања из 
новеле, али је убачена паралелна радња и 
дошло је до промене жанра: психолошки 
роуд-трилер је надограђен елементима 
зоне сумрака (неки кажу: „Досијеа икс”, а 
у суштини фантастике) и хорора. Док је у 
новели „ХААРП и друге приче“ нагласак био 
на последицама веровања у теорије завере 
и на њиховим жртвама, роман „Поплављени 
ум“ у фокус уводи мешетаре-пропагандисте 
који злоупотребљавају теорије завере 
да би управљали масама, које у данашња 
времена згажене етике не верују званичним 
изворима информација, а чији су умови 
поплављени огромном количином 
информација и тиме веома подобни за 
манипулације. 

    
Различите кризе које су потресале 

свет последњих година, показале су да 
су теорије завера глобални феномен. 
Постоји ли, ипак, нешто што видите као 
„домаћу“ специфичност? 

- Србија је током двадесетог века 
доживела низ траума, а у најсвежијем 
колективном сећању су оне из деведесетих 
година. Тада је целој нацији сломљена 
кичма, и она је изгубила самопоуздање 
и достојанство. Прво нам је цео свет 
увео санкције. Били смо као клинци у 
ћошку, кажњени, и нико није хтео да се 
игра са нама, па ни савезници из Првог 
и Другог светског рата. Док смо били у 
ћошку, додатно смо понижени највећом 
инфлацијом свих времена. Потом је уследио 
рат највећег војног савеза на планети 
против нас, који је еуфемистички називан 
„бомбардовањем“ као што се садашњи 
рат Русије против Украјине еуфемистички 
назива „специјалном операцијом“. После 
Петог октобра, за који смо веровали да 
нас враћа међу нормалне земље, десила 
нам се транзиција коју обично називамо 
лоповском, јер је у њој било крупних 
појединачних добитника уз огроман број 
губитника. Све ове трауме су произвеле 
једно мрачно стање колективне свести. 
Преовлађујућ поглед наших суграђана на 
стварност врло је песимистичан. Током 
деведесетих је „цео свет био против нас“, 
потом смо, љути, разочарани, слуђени и 
уморни од свега што нам се за кратко време 
издешавало дигли руке од себе и пригрлили 
уверење да у свету имамо вековне 
пријатеље (Русија и Кина) и непријатеље 
(комплетан Запад). Фаталистички, 
ултимативно конспиролошки исказ да 

се „цео свет уротио против нас“ никако 
се не дружи са ирационалном, такође 
конспиролошком идејом о пријатељима и 
непријатељима и емоцијама као водиљом 
у међународним односима која је тако лепо 
описана у оном чувеном народњачком 
стиху: “Могу само да нас мрзе они што нас не 
воле”. На судару ова два специфично српска 
исказа – која никако не узимају у обзир 
да се државе на овој планети руководе 
превасходно својим интересима – саздан је 
свет мог романа „Поплављеног ума“. 

Какву улогу у креирању и ширењу 
тих идеја имају интернет и друштвене 
мреже? Како видите одговорност 
традиционалних медија? 

- Интернет сам по себи није толики 
проблем, али друштвене мреже и интернет 
претраживачи свакако јесу. Интернет 
је убрзао и интензивирао глобалну 
комуникацију. Повезивање међу људима 
је никад брже. Знање се преноси никад 

брже. Исто важи за дезинформације. А 
најгоре дезинформације нису лажи већ 
полуистине: то су нетачне информације 
са „зрнцима истине“ чији је посао да 
нетачне информације учине уверљивим и 
привлачним. Оне се пласирају тако да ударају 
на емоције људи, чији „поплављени умови“ 
једноставно немају времена, али ни знања, 
да провере кредибилитет пласираних 
информација већ једноставно по навици 
поклањају поверење оним информацијама 
које подилазе њиховим личним уверењима, 
светоназору, сентиментима, идеологији. 
А на друштвеним мрежама и великим 
интернет претраживачима то подилажење 
је кључна ствар. Огласи и информације нам 
се пласирају праћењем наших навика преко 
фамозних колачића. Тако се затварамо у 
фамозни „балон“ информатичке понуде која 
нам се сервира „онакву какву је желимо“. 
Испада да наше жеље, тачније наше навике, 
креирају нашу стварност. Пошто се нашим 
навикама и жељама лако манипулише, 
наша стварност је једним делом производ 
манипулација: она не одговара правом 
стању ствари. Пошто традиционалним 
медијима више не верујемо – а имамо сво 
право овог света да им не верујемо јер су 
престали да буду у служби јавног интереса, 
јер су у служби интереса својих власника, 
и пречесто, чак вулгарно отворено 
навијају – окрећемо се „алтернативним“ 
изворима информацијама, и, нажалост, 
сами склапамо своје истине од парчића 

интернетских информација које се уклапају 
у наше погледе на свет. Посебан проблем је 
то што смо на интернету изложени лавини 
фрагментисаних, површних информација 
које су све некако у истој равни важности, 
иако то реално нису. Ту „уравниловку“ 
важности информација прво сам приметио 
на интернет порталима разних таблоида, 
годинама уназад. Како се могу на исти 
начин третирати вести на пример из 
области политике, културе, спорта и ПР 
информације из риалити шоу програма?! 

Четворо главних јунака вашег романа 
чине се као аутентични представници 
феномена о којем пишете, па ипак, и 
сами сугеришете да је „поплављивање“ 
умова нешто на шта нико није потпуно 
имун, односно да смо „сви ми помало 
ХААРП“? 

- Сви смо жртве исте когнитивне 
дисонанце услед тога што наши умови 
не еволуирају брзином којим еволуира 

наша технологија. Направили смо себи 
информатичко окружење којем когнитивно 
нисмо дорасли. Ми смо попут антена: 
истовремено смо пријемници и одашиљачи. 
Информације које примамо обрађују наши 
могзгови, у складу са својим могућностима 
и ограничењима. У обради учествују и 
наш разум и наше емоције, и наше свесно 
и наше несвесно, и наше знање и наше 
искуство. Резултат обраде су наше изјаве и 
наши поступци којима креирамо сопствену 
стварност и утичемо на стварност других 
људи. То значи да стварност директно 
зависи од информација које добијамо, 
тачније од начина на који их наши 
мозгови интерпретирају. Ако их упорно 
интерпретрирамо конспиролошки, наша 
стварност биће натопљена неповерењем 
и паранојом. Таква наша стварност 
рефлектује се на туђе стварности. Моји 
јунаци сами стварају своју стварност – као 
представници српског друштва, колективно 
оптерећеног осећањем да је жртва завере. 
Зато је крај романа такав какав јесте. 

Познати сте љубитељ и познавалац 
филма. Имате ли амбиција да се 
„Поплављени ум“ екранизује? 

- У филмским круговима је већ примећен 
као материјал згодан за адаптацију. Заиста 
немам ништа против да се „Поплављени ум“ 
преточи у покретне слике. 

Т.С. 

„СТВОРИЛИ СМО ИНФОРМАТИЧКО 
ОКРУЖЕЊЕ КОЈЕМ НИСМО ДОРАСЛИ“ 

ЈОВАН РИСТИЋ, АУТОР РОМАНА „ПОПЛАВЉЕНИ УМ“: 
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Вршчанин Стефан Михајловски недавно је 
објавио нови роман „Девојка за удају“. 

Услед пандемије коронавируса у Србији је 
одложено чак 40.000 венчања. Међу њима је и 
Сарино. Нови роман Стефана Михајловског говори 
о девојци у касним двадесетим годинама која прати 
модне трендове, излази са другарицама, сарађује 
са многим часописима за лепоту и здравље. 
Међутим, поред свих модерних захтева које успева 
да испуни, Сара има „традиционалну“ жељу – да 
се уда пре него што затрудни. Баш у тренутку када 
са својим вереником Немањом испланира чак и 
најмање детаље, Сара схвата да њено венчање 
мора бити одложено због забране окупљања, као 
једне од мера сузбијања вируса који се шири целом 
планетом. Истовремено, у земљу се враћа Данило, 
њена љубав из средњошколских дана. Да ли ће 
одложено венчање бити одржано са планираним 
младожењом, или ће на Немањином месту бити 
неко други? Сазнајте у најнеозбиљнијем роману 
године! 

„Девојку за удају“, као и остале књиге Стефана 
Михајловског можете набавити у Лагуна, Вулкан и 
Делфи књижарама, на сајту издавача Беолетра, а 
дигитално издање доступно је у целом свету путем 
Боокмате платформе. 

НОВИ РОМАН ВРШЧАНИНА СТЕФАНА МИХАЈЛОВСКОГ 

„ДЕВОЈКА 
ЗА 

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

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

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (172)

ПАЈИН ТИПТИХОН КАО МАТРИЦА ИДЕНТИТЕТА
У неким напредним земљама за 

којима ми трчимо чини се, уведени су 
нови термини за маму и тату да сирота 
деца не постану и остану робови 
примитивног тумачења идентитета 
својих родитеља. И тиме се верује да је 
проблем решен.

Многим глобалистима тај термин је 
тесан па постају космополите, ма шта 
то било.

На Пајином и нашем Триптихону, 
на пијаци као малој берзи, надмећу се 
око намирница два главна лика  пијаце 
а на призору бербе достојанстваени 
ванвременски виноградари вероватно 
надничари који раде за невидљивог 
газду. На призору жетве косач убире 
летину мада има механичких косилица. 
Нико не поставља питање чија је њива 
и за кога је откос.

Невидљиви банкари, индустијалци, 
мешетари вином и житом навелико 
нису добили част да се представе на 
Пајиној слици иако су је у суштини 
финансирали помирени са тим да је 
уметник изабрао своје јунаке сам по 
савести и филозофији топле грађанске 

узвишености какав је Паја, малтене сто 
година, опстао.

Пре стотина година у Енглеској 
је жив спаљен човек који је Библију 
превео на народни језик ондашње 
Енглеске. Прошло је десетак година и 
нови превод је службено прихваћен, 
више не као јерес, али ужас бола и 
крици несретника вероватно још 
одјекују дубинама васионе.

Ово је пример антиглобализма када 
је било потребно да се концентришу 
сопствене локалне снаге, шири знање 
и писменост и на крају, из корица те 
Библије, страстан и весео  искочио је 
Шекспир.

Многи нас убеђују да су наши 
мотиви скоро као лудачка кошуља коју 
треба да збацимо да би прихватили 

слободу безбројних сајбер лудачких 
кошуља, да наш идентитет постане 
чудесно својство, својство амебе, да се 
прилагођава свему и свачему и само 
правни систем и неопходна документа 
постају танка узица која нас везује за 
аутентични свет који би да  прерастемо, 
иако за велики свет нисмо дорасли 
јер од њега још не живимо већ га само 
натапамо.

Да ли је наш идентитет језик, 
вера, држава, националност, посао 
који радимо или идентитет постаје 
неидентитет, једна постмодерна 
флоскула новог човека који разбија 
калупе мишљења, опредељења стега 
и правила? Све је то лепо док не почну 
да се плаћају рачуни за оне баналности 
које не могу да буду глобалне, а то 

су храна, становање, грејање, и сва 
сила других намета који постају болан 
идентитет којег нико не жели да нас 
ослободи. 

Нема бесплатне забаве на интернету, 
нема бесплатног ратовања у игрицама 
које обучавају мрежу а нису никаква 
обука за играче сем крађе времена, 
енергије и новца.

Данас нам се нуди идентитет у 
сајбер простору, као у некој виртуалној 
стварности која је све само није 
стварност. А стварност је онолика 
колико су замашне наше заблуде, 
незнање и омекшани заштитни 
идентитет.

А заштитни идентитет је онај 
минимум неопходан да остваримо 
егзистенцију кад  обрађујемо туђе 
баште док су наше у корову, док шетамо 
туђег пса а занемарујемо своју децу, док 
дувамо у туђе ветрењаче да зарадимо 
за све скупљу струју.

Можда нас чека нека нова економска 
и правна нормалност, радикалан рез 
који наш идентитет везује за имовину, 
посао, функционалност сваке врсте, 
где су пелене за раднике тек почетак а 
јаслице за нас известан крај.

Пајин Триптихон је онај минимум 
испод којег се свет распада, испод којег 
нема ничега, испод којег свет престаје 
да постоји јер нестаје благослов нашег 
рада.

Т. Сухецки  

На радост поклоника рок 
музике 12. и 13. августа у 
Банатском Соколцу поново 
ће се одржати Роквилиџ, 
фестивал који током два дана 
трајања окупља звезде рок 
сцене региона, али и младе, 
неафирмисане бендове. Првог 
дана фестивала између осталих 
наступиће Шаркс, Снејкс енд 
Плејнс, Обојени програм и 
панчевачки Буч Кесиди. Другог 
дана на сцени ће се наћи 
ветерани југословенског и 
српског рокенрола, Ју група, 
Тригер и Ван Гог.

Роквилиџ се од 2005. године, 
сваког августа, традиционално 
организује у срцу Банатског 
Соколца – малог села у 
Јужнобанатском округу, у 
Војводини. Срце овог села 
представља двориште основне 
школе „Јован Стерија Поповић“, 
које се, за време трајања 
фестивала, претвори у праву 
метрополу која из године у 
годину прима све већи број 
посетилаца, док само село 
броји тек 366 становника.

Роквилиџ углавном 
популарише рок, реге, блуз, као 
и фанк музику, али не бежи ни 
од електронског звука.

На Роквилиџу ћете увек моћи 
да чујете разноврсне извођаче. 
Од оних најпознатијих, па 
све до оних много мање 
афирмисаних, који малтене 
своје прве музичке кораке, 
на наше велико задовољство, 
праве заједно са нама.

Оно што Роквилиџ чини 
јединственим фестивалом 
у Србији јесте пре свега 
чињеница да је сваке године, 
без изузетка, улаз током 
оба дана трајања фестивала 
бесплатан.

Такође, о Роквилиџу се увек 
прича и као о фестивалу у 
оквиру којег је 2008. године 
подигнута статуа Боба Марлија, 
прва у Европи и то управо у 
школском дворишту у којем 
се фестивал одржава. Легенда 
каже да не постоји посетилац, 
а ни извођач који је посетио 
Роквилиџ, а да се није сликао 
поред ове статуе.

НАСТАВЉА СЕ РОК ТРАДИЦИЈА У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ

ЛИСТА УЧЕСНИКА РОК ВИЛИЏА 
2022. СВЕ ДУЖА

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Запад је за хитне мировне 

преговоре.
И још хитније испоруке 

оружја.
Зоран Ђуровић Ђурке
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У организацији Удружења Срба из 
БиХ, садашњег Удружења Херцеговаца и 
пријатеља Херцеговине “Херцеговина”, 
поводом 30 година од оснивања, у петак, 
24. јуна, у Градској кући у Вршцу, свечано су 
уручене захвалнице заслужним Вршчанима 
за организовање несебичне помоћи Србима 
у Републици Српској и Републици Српској 
Крајини, када је Србима та помоћ била 
најпотребнија у периоду 1992.-1995. Вршчани 
су у том периоду, својим пријатељима, 
рођацима, кумовима... у ратом захваћеним 
територијама, укупно испоручили 1.085 
тона хране и лекова. Захвалнице је уручио 
најстарији члан удружења Вукашин Мандић.

“Иако је прошло већ готово три 
деценије од окончања ратова у бившим 
југословенским републикама, у којима 
су Срби претрпели највећу жртву, радује 
чињеница да се неко и даље сећа да смо 
као друштво учествовали колико смо могли 
у пружању помоћи нашим сународницима 
са друге стране Дрине и заиста честитам на 
томе удружењима Срба из БиХ  који су данас 
приредили овај свечани чин. Поносан сам 
као Вршчанин што је наш град био велики 
домаћин и раширених руку прихватио наш 
народ који је бежао пред ратном стихијом 
остављајући све своје за собом, а надам се 
да смо им на тај начин бар мало ублажили патњу. 
Они су данас наши суграђани, комшије... и жеља 

нам је свима да у овим временима наставимо да 
живимо нормално, дружимо се и радимо на томе 
да се деведесете године и ратни сукоби никада 

више не понове,” изјавио је у свом обраћању Дејан 
Сантрач, заменик градоначелнице Вршца.

СВЕЧАНО УРУЧЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ ВРШЧАНИМА 
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОМОЋИ СРБИМА 

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ КРАЈИНИ 1992.-1995.
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Гимназија „Борислав Петров Браца“ IV 3, одељенски старешина Лидија Кампфер

Гимназија „Борислав Петров Браца“ IV 2, одељенски старешина Оливера Пантовић

Гимназија „Борислав Петров Браца“ IV 1, одељенски старешина Марија Ћирић

Пољопривредна школа Вршац    III 5,6  одељенски старешина Марјана Попов
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

18 Зрењанин 10. јун 2022.

LITERA ROMÂNĂ

Trupa de teatru din Coștei, 
Premiul Întâi în concurența 
celor mai bune piese de teatru 
Festivitatea de decernare a 

premiilor celei de-a 50-a 
ediții a Zilelor de Teatru 

ale Românilor din P.A.Voivo-
dina, a avut loc duminică, 05 
mai la Teatrul Popular „Steri-
ja” din Vârșeț 

Cu prilejul marcării jubi-
leului și în încheierea ediţiei 
a 50-a a Zilelor de Teatru ale 
Românilor din P.A. Voivodina 
pe scena din Vârșeț a fost pre-
zentat spectacolul „Prin oglin-
dă” de Teatrul Naţional „Mi-
hai Eminescu” din Timișoara. 
Spectacol care s-a prezentat 
prin bunăvoinţa și implicarea 
Consulatului General al Româ-
niei la Vârșeţ și a Teatrului Po-
pular „Sterija” din Vârșeţ. Du-
pă spectacol a avut loc decer-
narea premiilor ediţiei a 50-a 
a pestigioasei manifestări, în 
cadrul câreia a fost inaugura-

te și expoziţia „Zilele de teatru 
în imagini”.

Juriul ediţiei din acest an a 
decernat următoarele premii. 
Deciziile juriului:
zzMenţiune

Mario Novakov,Iuliana Stepan, 
Adam Dalea, Pavel Rămianţ, 
Alexandra Cebzan-Zeman, 
Remus Berlovan, Ionel Bulic
zzPremii speciale

cea mai bună dicţie: Tatiana Petrică
cele mai bune lumini: Željko 
Zekavica
cea mai bună muzică: Orchestra 
„lyra”
cele mai bune costume: Otilia 
Huzum
cea mai bună scenografie: Adam 
Ionică
cea mai bună regie – regizor 
profesionist: Iulian Ursulescu
cea mai bună regie – regizor 
amator: Marius Savu

cel mai bun debutant: Ionel 
Șeitan
zzCategoria: roluri episodice

premiul III: Oana Mălaimare, 
premiul II: Valentin Boraci, 
premiul I: Stelian Miclea
zzCategoria: actori

premiul III: Marius dr. Savu, 
premiul II: Mărgărit Ecovoiu, 
premiul I: Ion Baba
zzCategoria: actriţe

premiul III: Andreea Boraci, 
premiul II: Mariana Stratulat, 
premiul I: Gabriela Petrovici
zz categoria: spectacole

premiul III: Torac, 
premiul II: Uzdin, 
premiul I: Coştei
zzDiploma şi plachetă aniversară

Teatrul Naţional „Mihai 
Eminescu” din Timişoara
zzDiploma şi medalia aniversară

1. Consulatul general al româniei 
la Vârşeţ, Ambasada României 

la Belgrad, Radio Timişoara, 
Teatrul popular „Sterija” din 
Vârşeţ, Ministerul culturii al 
Republicii Serbia, Secretariatul 
provincial pentru cultură, 
informarea publică şi relaţia cu 
comunităţile confesionale al p.a. 
Voivodina, Secretariatul provincial 
pentru educaţie, reglementări, 
administraţie şi minorităţi 
naţionale – comunităţi naţionale, 
Consiliul naţional al minorităţii 
naţionale române din Serbia, 
Institutul de cultură al românilor 
din Voivodina, Comuna Alibunar, 
Comună Vârşeţ, Centrul de 
cultură al comunei alibunar, Radio 
televiziunea voivodinei – Redacţia 
programului TV în limba română, 
Radio televiziunea voivodinei – 
Eedacţia programului Radio în 
limba română, Casa de presă şi 
editură „Libertatea”, Radio Reşiţa, 
Parilab - Alibunar. M. V.

ŞEDINȚA COMITETULUI LOCAL DE ORGANIZARE A EDIȚIEI A 62-A A MARELUI FESTIVAL DE FOLCLOR AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA - R.SERBIA

Tradiţia organizării festivalului este 
un imperativ pentru torăceni
Marţi, 17 mai a.c. în încă-

perile Căminului Cultural 
din Torac a avut loc ședinţa co-
mitetului local de organizare a 
celei de-a 62-a ediţii a Marelui 
Festival de Folclor al Români-
lor din Voivodina – R. Serbia la 
care a luat parte și președintele 
Consiliului Executiv al Marelui 
Festival, Roman Bugar.

După un cuvânt de salut ros-
tit de președintele comitetului 
local de organizare, Ion Darie 
Petrovici, a fost prezentat rapor-
tul privind preselecţiile organi-

zate la Torac și Vârșeţ din care re-
iese că un număr considerabil de 
soliști vocali și instrumentiști, 
cu precădere tineri, s-au pre-
zentat la preselecţie și au fost 
admiși în programul festivalului.

În ceea ce privește gazdele 
s-a reiterat faptul că torăcenii 
au organizat pentru prima dată 
festivalul în anul 1982, urmând 
apoi ediţiile din 1992,2002,2012 
precum și seara finala a ediţi-
ei din anul 2016, de fiecare da-
tă dovedindu-se gazde bune și 
pregătind un program artistic 

remarcabil pe scena festivalu-
lui, atât în partea competitivă, 
cât și în cadrul festivităţii de 
deschidere. Cei prezenţi și-au 
exprimat convingerea că așa va 
fi și anul acesta, luând în consi-
derare faptul că repetiţiile de-
ja au început din timp în toate 
secţiile Asociaţiei pentru Artă și 
Cultură Românească „Vichen-
tie Petrovici Bocăluţ”.

În ultima parte a ședinţei s-a 
discutat despre asigurarea mij-
loacelor financiare pentru buna 
desfășurare a festivalului și asi-

gurarea condiţiilor optime par-
ticipanţilor care vor urca pe sce-
na din Torac, fiind atribuite sar-
cini concrete membriilor comi-
tetului local de organizare. Acest 
comitet va funcţiona prin dife-
rite comisii care să asigure bu-
na funcţionare a comitetului de 
organizare și realizarea la timp a 
tuturor sarcinilor asumate.

Urmează ca la o proximă șe-
dinţă să fie concretizată lista in-
vitaţiilor festivalului dar și une-
le idei care să completeze pro-
gramul manifestărilor adiacen-
te care vor îmbogăţi programul 
ediţiei a 62-a a Marelui Festival 
de Folclor al Românilor din Voi-
vodina – R. Serbia – Torac 2022.

F. RAȘA

FESTIVAL INTERNAȚIONAL CORAL „SLOBODAN BURSAĆ” 
AJUNS LA EDIȚIA A IX-A

Trei zile de muzică corală 
din nou la Zrenianin
Festival Internațional Co-

ral „Slobodan Bursać” 
ajuns la ediția a IX-a a avut 
loc în perioda 3-5 iunie la 
Centrul Cultural Zrenjanin. 
Festivalul Memorial ,,Slo-
bodan Bursać”, este un eve-
niment cultural și muzical 
remarcabil în orașul de pe 
malul râului Bega. Pe sce-
na Centrului Cultural Zren-
janin s-au prezentat 23 de 
coruri, societăți corale și an-
sambluri. 

Festivalul de anul aces-
ta a fost însoțit de o expo-
ziție dedicată aniversării a 
35 de ani de la câștigarea ti-
tlului „Corul lumii”, pe care 
Societatea de Muzică „Josif 
Marinković” l-a câștigat la 
Langolen în anul 1987. Cu 
acestă ocazie, corul amin-

tit s-a adunat în formația 
originală, condusă de diri-
jorul Andrej Bursać, care a 
închis festivalul cu presta-
ția sa duminică, 5 iunie. Co-
rul a fost dirijat de Andrej 
Bursać. 

Publicul a avut o oca-
zie de a urmări trei zile și 
concerte fiind orașul Zren-
janin un adevărat „oraș de 
coruri”, oraș în care în pre-
zent funcţionează aproape 
20 de formații corale. Pri-
ma ediţie a festivalului co-
ral de la Zrenianin s-a des-
fășurat în anul 2014. Pe sce-

nă sau prezentat 28 de co-
ruri, coruri din Zrenjanin, 
copii, tineri, adulți, formați 
camerale, coruri bisericești 
din Zrenianin dar și din Slo-
venia, Macedonia, Belgrad, 
Novi Sad și Kikinda... Totot-
dată festivalul a devenit in-
ternațional având participa-
rea ansamburilor corale din 
străinătate.

În programul de sâmbătă 
în matineu dedicat formaţi-
ilor corale a copiilor s-a pre-
zentat și Corul de copii al 
Școlilor generale „Vuk Kar-
džić” și „Jovan Jovanović 
Zmaj” din Zrenianin, con-
dus de profesoara Daniela 
Avram care este în calitate 
de dirijor și a Corului Aso-
ciației Slovenilor „Planika” 
din Zrenianin și a Corului 

Socități Românilor „Bega” 
din Zrenianin.. 

Organizatorii festivalu-
lui au fost: Centrul Cultu-
ral Zrenjanin și KulturKick 
Creative Productions fiind 
susținut de: Secretariatul 
Provincial pentru Cultură, 
Informare Publică și Rela-
ții cu Comunitățile Religi-
oase, Municipiul Zrenjanin, 
Cercul de Afaceri Zrenjanin 
„Zrepok”, Compania PerSu, 
Școala Agricolă, Clinica de 
Specialist Pediatrie Dr. To-
mislav Stevanović și Farma-
cia „Alba” Belgrad. M. V.

EVENIMENT TRADIȚIONAL DESFĂȘURAT ÎN 
PIAȚA CENTRALĂ A ORAȘULUI 

Celebrul cadril, cu sunetele operetei „Liliac” de Johann Strauss, a fost 
dansat și anul acesta de 1.200 de absolvenți de liceu din Zrenjanin, într-un 
eveniment tradițional desfășurat în piața centrală a orașului. 
Anul acesta, din nou în culorile drapelului de stat și cu simbolurile orașului 
Zrenjanin - tricouri roșii și albe și umbrele albastre – elevii școlilor medii 
din toate cele nouă licee ale orașului au marcat simbolic sfârșitul școlii și 
intrând într-o nouă perioadă a vieți. 
Pe lângă un număr mare de absolvenți de liceu, în Piața Libertății s-au 
adunat un număr mare de părinți, rude, profesori, prieteni, dar și cetățeni 
din Zrenjanin, care au fost atrași de acest eveniment important și interesant. 
Evenimentul, ca și în toți anii precedenți, a fost susținut de orașul Zrenjanin, 
în numele căruia primarul orașului, Simo Salapura, s-a adresat absolvenților 
și a deschis dansul. Cu afirmația că trimitem din Piața Libertății cea mai 
frumoasă poză a lumii, poza tinereții și viitorul orașului și țării, primarul le-a 
transmis absolvenților cele mai bune urări pentru perioada ce urmează. 
Zrenjanin s-a alăturat pentru prima dată la acest eveniment de proporții 
europene - „Festivalul european de dans quadrille” - în 2007 și de atunci în 
fiecare an peste o mie de participanți, în același timp cu colegii lor din multe 
alte orașe, dansează la sfârșitul lunii mai, precis la ora 12.00.  Coordonatorul 
dansului de la Zrenjanin a fost și de această dată Nikoleta Vidaković, care a 
participat la organizarea evenimentului încă de la început. M. V.  »Tradiția organizării festivalului este un imperativ pentru torăcenii

ELEVII ÎN CULORILE DRAPELULUI DE STAT AU DANSAT 

EDIȚIA A 50-A A ZILELOR DE TEATRU ALE ROMÂNILOR DIN VOIVODINA

 »Cor Josif Marinković

 »Dansul elevilor pe Piata centrală
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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. 160-336070-84 - BANKA INTESA
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2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,  

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

 • 
Недељно

Ovo izdanje je prijavljeno za odit 
kod ABC Srbija
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Викендица (спратна) код Козлука, 
са (помоћним) базеном, реновирана и 
укњижена, струја,

вода, канализација, 56.000 €. Тел. 831-134.
Продајем на Брегу 60 ари, потез 

„Павлишко брдо“ погодно за виноград, 
воћњак и пчеларе.

Тел. 060/1671-519, 060/7401-210 и 
0603603-311.

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

Продајем кућу у Јабланци, 9 км од Вршца, 
у центру села. Повољно. Тел. 013/830-753

Продајем стан 70 м2 са двориштем 15х15 
м, у лепом делу града (паркет, цг, аларм) није 
дворишни стан! Тел. 061/6509-999.

Продајем кућу 140 м у Пећкој 15, плац 
површине 720 м. у склопу се налази гаража. 
Може и замена за стан. Тел 013/ 837-631 и 
064/2805-862.

На продају дворишни стан у Белој Цркви, 
улаз до улице, у центру, Партизанска улица. 
85

квадратних метара. Тел: 061/2583-124.
На продају спратна кућа на плацу 730м2, 

посебно гаража. Тел. 061/3004-439, 013/837-
631 и 064/2805-862.

Мењам новију кућу са нус просторијама 
за мањи стан. Тел. 063/8829-782.

Мењам кућу са две стамбене целине 
за двособан стан уз вашу доплату. Тел. 
060/0834-926

Продајем кућу Х. Пинкија код парка 
120м2 плус помоћне просторије на плацу 
од 5,3 ари. Тел.064/1286-044 и 064/1541-644.

Стан на Војником тргу мењам за 
викендицу на Брегу или Соко Бањи. Тел. 
831-117.

Стара кућа са свом инфраструктуром 
плац 1600м2 близу центра широка улица. 
Тел.064/1979-069.

У Малом Средишту продајем мању кућу 
или мењам за стан у Вршцу. Тел. 069/721-949

Продајем 20 ари и 69 м2, земље у викенд 
зони Думбрава, на плацу је доведена вода 
а у близини има струја. Тел. 013/2105-496 и 
064/4406-530.

Продајем стан 70 м2 са двориштем 15х15 
у Вршцу, није дворишни стан!. Тел. 061/6509-
999.

Продајем стан 80 м2 у Вршцу (паркет, цг, 
3 терасе). Тел. 061/6509-999.

Хитно у Шушари продајем мању кућу, 
главна улица на лепом месту, чврсте 
градње, велика окућница, башта, сва 
инфраструктура. Тел. 063/7608-985.

Продајем гаражу од 15 м2 у улици Жарка 
Зрењанина 46. Тел. 065/3131-000.

На продају плац у Јабланци на улазу 

у село, има 1350м2, струја , вода на десет 
метара. Тел. 064/4256-130.

Један ланац земље на потезу Думбрава, 
преко пута фабрике “Моја вода”, близу 
главног пута, вода и струја јако близу. 
Тел.013/885-019.

На продају викендица на Гудуричком 
путу са малим воћњаком 587м2. Звати 
после 15 часова. Тел. 060/7342-609.

Продајем кућу у Боки са окућницом од 4 
ари и њивом 1. класе од 5 а. Тел. 831-117 и 
061/2941-161.

Продајем плац на Гудуричком путу код 
улаза у Јат, уз сам асфалт, површине 850 м2. 
Тел. 064/8582-495.

Продајем плац на брегу Козлук, 
површине 650 м 2.Тел. 065/8322-120.

Продајем спратну кућу на Тргу Андрије 
Лукића са свом инфраструктуром и 2 
централна грејања. Тел. 064/6859-415 или 
064/2805-881.

Продајем плац (грађевинска зона) 13,43 
а, улаз у Павлиш. Тел. 062/329-812.

Продајем два плаца, у Малом Жаму, у 
центру села. Повољно. Хитно.Тел. 069/843-
587

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

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

 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.

Продајем трособан стан 60м², 3. спрат, 2 
зона, паркет, централно грејање, клима, пвц 
столарија. Тел. 065/3131-100

На продају кућа у Павлишу. Хитно. 
Тел.064/2355-436

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.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
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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.



ПЕТАК •  1. јул 2022. ВРШАЧКА КУЛА 1717

Грађевински послови (зидаље, 
бетонажа, малтерисање, кровне 
конструкције, фасада стиропор. 
Повољно и квалитетно. Тел. 
061/2656-204.

Продајем бунду неношену 
женску. Тел. 061/3004-439. 

Продајем столице дрвене са 
наслоном за ппоправку, угаону мању 
на развлачење (тросед) и тренажер 
за ноге, погодан за кућне теретане, 
за женске особе. Тел. 064/6357-325.

Продајем домаћу ракију и 
два лустера новијег дизајна. Тел. 
064/1830-018.

Продајем собна врата. Тел. 
064/2906-253.

Продајем пекарску пећ са 
ферментационом комором, пећ је 
очувана од прохрома. Тел. 064/1979-
069.

Вибро плоча за продају, три 
комада од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у 
одличном стању.Тел. 064/1979-069.

Комплет трпезарија, 2 плинске 
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар 
двокрилни, угаона гарнитура за 
спавање, тросед за спавање. Тел 
064/4256-130.

Математика припрема за 
пријемни на факултет. Тел.013/2839-
461.

Продајем трпезартијски 
сто(интарзија), шест столица 
(ново), стилске фотеље нове, сет за 
ручавање за дванаест особа. Цена 
по договору.Тел. 064/1335-373.

На продају врло очуван бојлер 
Горење од 80 литара, цена 6.000 
динара. Тел. 064/0459-560.

Продајем комплет летњих гума, 
пловне, мало коришћене „HANKOOK“, 
у одличном стању димензија 195/65 
Р15 Тел. 065/3184-084.

Продајем зимске гуме потпуно 
нове „Клебер“, димензија 185/65 Р15, 
на челичним фелнама са 4 рупе (4 
х100мм) Тел. 065/3184-084.

Веш машина, фрижидер, 
електрични шпорет, трпезаријски 
сто, 6 столица, пећ на дрва велика, 
мала пећ на дрва, плинске пећи 
нове и разни кућни апарати. Тел. 
061/2406-295.

Продајем комбиновани 
креденац, тепих 3х2 м, лустер са 
пет кугли и три тв сточичћа. Тел 
061/1844-316.

На продају инвалидска колица 
(ходалица) више комада. Тел. 
013/885-019

Продајем шиваће машине Багат 
и Сингерица, бојлер 80 литара, пећ 
на дрва, може и замена за дрво. Тел. 
061/1112-821.

На продају два нова пластична 
бурета од 100 и 50 литара са 
великим отвором за ракију, купус 
или зимницу. Три гуме за фићу са 
фелнама, плинска пећ са боцом, 
лавабо некоришћен. Тел: 063/8431-
627.

За продају старински отоман 
са наслоном, стринска машина за 
предење, шиваћа машина, половни 
теписи разних димензија, дечија 
дубвока колица. Тел. 013/830-753.

Продајем три застакљена 

прозора са шалонима, балконска 
врата, два дрвена шифоњера и 
креветац. Тел. 013/830-753.

Продајем молерски шприц за 
фасаде, видија плочице, стругарске 
ножеве, бургије. Тел 064/4902-239.

Продајем две старе пегле нажар, 
стари Векер сат, стару камеру и још 
доста старих ствари. Вреди видети 
Тел 064/4902-239.

На продају плински бојлер 
проточни и плинске пећи више 
комада, све исправно.Тел. 064/3892-
738.

Вршим поправку плинских пећи, 
шпорета, решоа и плинских бојлера. 
Тел. 013/861419 или у 063/482-418. 

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

Продајем ауто Пежо307, мали 
потрошач, годиште 2001., бензинац, 
у јако добром стању. Тел. 060/4524-
929.

Продајем Горење кухињски 
проточни бојлер од 6 литара, лавабо 
и вц шољу. Тел. 063/7166 -960.

Продајем 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.

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. 
063/8310-629

На продају 4м² резане грађе. 
Тел.064/2355-436

На продају киоск у Малом 
Жаму, очуван, радио до скоро. 
Тел.069/8435-287, 013/838-306 или 
063/8353-679.

Продајем велику пресу за  вино 
из 1860 године у Гудурици, погодна 
и као изложбени експонат. Тел. 
063/7860-575

Продајем сто и шест столица и 
два тепиха (2х3м). Повољно. Тел. 
063/7166-960.

Продајем комплет од два кауча 
на развлачење, сточић, табуре, 
две фотеље и мадрац. Повољно. 
Тел. 063/7166-960

Продајем орман –креденац, 
произведен пре другог светског 
рата, у одличном стању, висок сјај 
са  са оргинал кључевима. Тел. 
063/7166-960.

Продајем ауто Рено кангуо 2002 
год. тек регистрован, власник, 
мотор одличан. Лимаријски добар, 
може замена за комби. Договор. 
Тел.061/3071-085

Продајем машину за прање 
веша, исправну у екстра 
стању,веома повољно. Тел. 
061/3071-085

Уступам празну гробницу са 
6 места на  градском гробљу у 
Вршцу, одлично позиционирана. 
Тел. 064/8922-841

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СТЕВАН ПАНТИЋ 
1933. - 1987.

Време брзо пролази а туга oстаје иста.
Љубав и пажњу коју си нам несебично пружао кроз читав 

живот, вечно ћемо памтити и не можемо те никада заборавити

Супруга Ђурђевка, син Живојин,
снаха Светлана и унук Стеван.

4. јула 2022. године навршава се 35 тужних година од 
кад није са нама наш
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Ронке жели живот из бајке и децу. У вези је са 
Кајодеом и машта да је он „онај прави“ (савршен, 
попут њеног преминулог оца). Њене другарице 
за њега мисле да је само још један у низу њених 
сумњивих момака.

Бу има све што Ронке прижељкује – доброг 
мужа, предивно дете. Али фрустрирана је, 
неиспуњена, мучи је грижа савести и очајнички 
жели да се сети себе каква је некада била.

Сими је главна звезда са савршеним стилом 
живота. Нико не зна да пати од хроничног 
синдрома уљеза и да је у искушењу да дâ отказ 
кад год јој шефица помене њен „урбани стил“. 
Њен муж мисли да раде на беби. Она не.

Када екстравагантна и харизматична Изобел 
упадне у њихово друштво, испрва изгледа као 
да буди оно најбоље у свима њима. (Сређује 
Сими разговор за посао у Хонгконгу! Иде на 
трчање са Бу!) Али, што се више Изобел меша, 
то више хаоса сеје за собом, а у блиском 
пријатељству између Ронке, Сими и Бу крећу да 
се појављују пукотине.

Ники Меј рођена је у Бристолу, одрасла је у 
Лагосу, а сада живи у Дорсету. Водила је успешну 
рекламну агенцију пре него што се посветила 
писању. Инспирацију за свој дебитантски роман 

Жена звана невоља добила је током једног 
дугог ручка са пријатељима. Роман ће бити 
објављен широм света, а у плану је и ТВ серија 
високе продукције.

„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 „Жена звана 
невоља“, који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. У прошлом 
броју поклањали смо књигу „Поглед са 
врха“, освојиле су је Бранка Давидовић 
и Ана Толић. 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“.

ТРИ ЈЕ 
ТАМАН, 
ЧЕТИРИ 

ПРЕВИШЕ

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ О ВАЖНИМ ЖИВОТНИМ ПИТАЊИМА
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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

Већ након одржаног 
међународног конгреса 
посвећеног филоксери у Лозани 
1877. године, 27. октобра те 
године један анкетни одбор 
закључио је да сe у Панчеву оснује 
огледна станица за сузбијање 
филоксере. Међутим, пошто се 
филоксера појавила на све више 
места, законским чланом 2. из 
1880. године основана Земаљска 
комисија за филоксеру одлучила је 
да се огледна станица оснује ближе 
Будимпешти. Ова је започела са 
радом 1881. године. 

У међувремену су оба највећа 
банатска виноградарска места 
пала као жртве немилосрдног 
непријатеља. Дана 8. јуна 1880. 
године професор Јосиф Валдхер 
открио је суши-бубу у Вршцу, у 
пределу Забрана.

Изасланик мађарске владе 
Александар Хехт (Ћерхати), 
професор на Мађарској 
пољопривредној академији, 
потврдио је на лицу места ову 
чињеницу и једна посебна 
комисија открила је на 123 
различитих места око 200 јутара 
заражених винограда. 

Пошто је непосредно пре тога 
овај инсект нађен у Павлишу, 
предпоставља се да је филоксера 
отуда пренета на алату надничара. 
Четири месеца касније следила 
је Бела Црква, где је филоксера 
установљена 8. октобра у потезу 
Шифамт.

Влада је делегирала за великог 
филоксера-комесара Тамишке 
жупаније, белоцркванског 
посланика Јована Михајловића.

Министарство пољопривреде, 
замољено за помоћ, имало је 
добру вољу за то, али на почетку 
није било начисто да ли ће се 

стари засади моћи сачувати 
или их обновити америчком 
лозом. Након престанка вађења 
заражених винограда, требало 
је да се уништи инсект и сачувају 
засади. У том смислу, хтело се да 
се заражени виногради поплаве, 
уколико то теренске прилике 
дозволе, а на другим местима 
требало је применити метод 
убризгавања сумпорног угљеника. 
Прво се чинило погодно за Вршац, 
а други метод долазио је обзир за 
Белу Цркву. Мора се напоменути 
да је Земаљска огледна станица 
тек 1881. године почела огледе 
са сумпор угљеником. Тако се 

десило, да је већа количина ове 
хемикалије послата у Вршац, где је 
месецима лежала нераспакована и 
тек тада превежена у Белу Цркву.

Према томе, за Вршац је било 
предвиђено плављење зараженог 
подручја, како би се штеточина 
подавила. У том циљу је 8. јула 1881. 
године започето бушење једног 
артерског бунара. Пошто се убрзо 
увидело да је немогуће тамошње 
винограде подједнако и уредно 

поплавити, прекинуто је, иначе 
скупо бушење 18. септембра 1882. 
године и прешло се на  третман 
сумпор угљеником. Кордон војске 
опколио је заражено подручје 
и све су наређене мере строго 
спроведене. Најзад се увидело да 
постоји само једно једино решење 
- отпорна америчка винова лоза.

У лето 1882. године асистент 
Земаљске филоксера огледне 
станице одржао је у Вршцу 
један наставни течај, на коме је 
полазнике, послате од стране 
општине, упознао са инсектом и 
проблемима насталим његовом 
појавом.

Када су 1882. године основани 
сеоски инспекторати за филоксеру, 
за вршачко - белоцркванско 
виногорје на место инспектора 
именован је Јован Вени и дат 
му је задатак да будно прати 
ширење филоксере, њено штетно 
дејство и нападнуито подручје, 
те да  поднесе захтеве за његову 
блокаду, да надгледа радове 
на сузбијању и да стимулише у 
своме срезу подигнуте расаднике 
америчке винове лозе.

Вени, рођени Белоцркванин 
и ученик Клостернојбуршке 
виноградарске школе (рођен 
1853, умро 1896. године), развио 
је ускоро живу и упорну активност 
речју и у штампи. Тако је он у 
периоду 1885-1889. године објавио 
у штампи 5 посебних стручних 
радова. Ради ширења знања о 
оплемењивању америчке винове 
лозе одржао је у више места 
предавања, а међу њима и у Вршцу 
1886. године за 50 виноградара, 
предавања која су  заправо била 
прави стручни течајеви. Венијеве 
заслуге су значајне и не смеју се  
препустити забораву.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (43)

ФИЛОКСЕРА У БАНАТУ
1875-1895.

Према званичним изворима представљено од Феликса Милекера
Превео Александар Бобик 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА”, ГОДИНА 40. БРОЈ 1027, 6. АВГУСТ 2015.

ПОХВАЛА ЗА „ПРОЛЕЋЕ“ 
ЈОВАНЕ МИЛЕУСНИЋ

Центар за културу у Барајеву расписао је у мају књижевни конкурс 
под називом „Фестивал поезије Барајево 2015“, а међу учесницима 
били су и вршачки песници свих генерација. Прошле суботе 
додељена су признања најуспешнијим учесницима овог Фестивала. 
У категорији дечје поезије, млађи узраст, Јована Милеуснић, ученица 
четвртог разреда ОШ „Олга Петров Радишић“, добила је похвалу за 
своју песму под називом „Пролеће у мојој глави“. Овај Јованин рад 

на конкурс је послала њен ментор, учитељица Мирјана Тодоровић. 
Фестивалу у Барајеву присуствовали су и добили похвале вршачки 
песници Слободан Ђекић и Радојка Ушурел, за љубавну поезију, а 
Сандра Радић из Влајковца похваљена је у категорији родољубиве 
поезије.

“ВРШАЧКА КУЛА” , ГОДИНА 40. БРОЈ 1027, 6. АВГУСТ 2015.

УЉМАНИ ШАМПИОНИ!
Кошаркаши Младости из Уљме освојили су прво место у 

Летњој лиги Кошаркашког савеза панчевачког округа. Уљмани 
су у последњем колу плеј - офа савладали Ролингхантер из 
Панчева резултатом 87:73 и на тај начин потврдили прву 
позицију коју су обезбедили и пре мечева последњег кола. 
На тај начин, кошаркаши Младости стекли су право да се већ 
на јесен такмиче у вишем рангу, у Другој српској лиги, али су 
према речима председника клуба Станка Грнчарског, одустали 
од промоције. Уместо њих, у ранг више ићи ће Јединство из 
Качарева. - Честитам момцима на успеху, показали су висок 
спортски морал и спортску културу иако су знали да у случају 
освајања првог места неће играти у вишем рангу. Разлог је 
једноставан. Друга српска лига подразумева играње у дворани, 
а наша хала се још увек гради. Сачекаћемо завршетак радова и 
сигуран сам, поновити овај успех. Тада ћемо у нашој хали пред 
нашим навијачима започети нову еру кошаркашког развоја 
у Уљми, нагласио је Грнчарски. Председник КК “Младост” је 

додао да би клуб могао да игра у Миленијуму, али да би то било 
исцрпљивање буџета клуба. - Захвални смо Општини Вршац 
на значајној финансијској помоћи, али не желимо да узалуд 
трошимо средства. Путни трошкови би били велика ставка у 
расходима, сматрам да је у овом тренутку боље да се стрпимо 
једну сезону, јер Уљмани свакако не би имали прилику да нас 
гледају и бодре. Читава концепција постојања клуба заснива 
се на популаризацији кошарке у Уљми, окупљању младих, 
стварању играча из сопственог погона и нове, образоване 
кошаркашке публике, закључио је Грнчарски. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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За безбедно и правилно учешће 
у саобраћају, важни су саобраћајна 
едукација и васпитање од најранијих 
узраста. А како најмлађи најбрже уче 
кроз игру и забаву, за вршачке малишане 
осмишљена је интерактивна представа 
“Позорник Мачкић”, која треба да их 
научи правилном и безбедном понашању 
и упозори их на могуће опасности. 

У Вртићу “Колибри”, Мачкић и његова 
колегиница, Позорница Цаца, нису имали 
баш пуно посла, јер су их предшколци 
дочекали са великим предзнањем.

“Као што можете видети они су дивна 
деца која су мене доста тога научила, 
и мислим да је ово сјајна ствар коју 
су полицијска унија и наша Вршачка 
афирмација уметника у сарадњи са 
ауто-школом осмислили, Идеја нам је 
да ове малишане научимо нешто више 
о саобраћају, како би будужћност свих 
нас била безбедница”, објашњава Зорана 
Томић која тумачи лик позорнице Цаце.

Предшколци вртића Колибри 
своје изузетно познавање саобраћаја 
показали су и на недавној републичкој 
Пажљивковој смотри, где су освојили 
прво место. То је још један од показатеља 
да се Град Вршац на прави начин бави 
том тематиком, и ово је само једна 
у низу превентивних активности намењених 
предшколцима.

“Имамо и низ пројеката који се односе на 
ученике нижих разреда основних школа, за 

децу виших разреда основних школа, и за 
средњошколце, са акцентом на младе возаче у 
оквиру пројекта Безбедност младих у саобраћају”, 
додаје председник вршачког Савета за безбедност 
саобраћаја, Мирослав Лепир.

Интерактивна представа “Позорник Мачкић”, 
у организацији Савета за безбедност саобраћаја 
Града Вршца и Српске полицијске уније приређена 
је и у ОШ Бранко Радичевић у Великом Средишту.

ПОЗОРНИК МАЧКИЋ 
У ВРШАЧКИМ ВРТИЋИМА
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СЛАДОЛЕД 
ОД НУТЕЛЕ

НАМИРНИЦЕ:

- 5 дл течне павлаке
- 100 г шећера
- 8 јаја
- 300 г нутеле

ПРИПРЕМА: Калуп величине 
12 х 22 цм подмазати уљем, па обложити 
провидном фолијом. Умутити расхлађену 
течну павлаку, па је покрити провидном 
фолијом и ставити у фрижидер. Пенасто 
умутити јаја са шећером, па кувати 
на пари, стално мутећи, око 8 минута 
или док се количина не удвостручи. 

Пресути у већу чинију. Нутелу отопити у 
микроталасној рерни (око 30 секунди), 
па сјединити са смесом од јаја и оставити 
отприлике 20 минута да се прохлади. 
Лагано (из 3 пута) умешати умућену 
павлаку, сипати у припремљен калуп, 
покрити провидном фолијом и ставити у 
замрзивач на најмање 6 сати или преко 
ноћи.

КАРАМЕЛ 
СЛАДОЛЕД

НАМИРНИЦЕ:

--5 жуманаца 
-250 г шећера 
-1/2 млека 
-1 ванилин шећер

ПРИПРЕМА: Пенасто умутити 
жуманца са половином количине шећера 
и ванилин шећером. Преостали шећер 
ставити у шерпу и загрејати да се истопи 
и добије светлосмеђу боју. Сипати вруће 
млеко. Полако мешати док се карамел не 

истопи у млеку. Додати умућена жуманца. 
На тихој ватри кувати уз мешање, али 
пазити да смеса не проври. Када почне да 
се стеже, склонити са рингле и охладити 
уз повремено мешање. Охлађено сипати у 
посуду и ставити у замрзивач.

С Л А Д О Л Е Д 
О Д  П И С ТАЋ А

НАМИРНИЦЕ:

- 250 мл слатке павлаке
- 250 г несланих пистаћа
- 100 г шећера у праху
- 1 поморанџа
- 1 дл млека
- 2 жуманца
-ванилин шећер

ПРИПРЕМА: Пистаће добро 
уситинити у блендеру. Умутити жуманца 
са шећером и кесицом ванилин шећера. 
Додати млеко и кувати на пари док се смеса 

не згусне, па оставити да се добро охлади. 
Умутити павлаку. Додати исецкану пулпу од 
поморанџе и уситњене пистаће. Измешати 
са охлађеном смесом и поново вратити у 
замрзивач да се добро охлади (3-4 сата).

СЛАДОЛЕД ОД 
КРУШАКА 

НАМИРНИЦЕ:

- 300 г крушака
- 4 кашике шећера
-5 дл слатке павлаке
-120 мл киселе павлаке

ПРИПРЕМА: Очишћене 
крушке исецкати, пошећерити и уситнити 
у блендеру. Додати умућену слатку и 

киселу павлаку, па све заједно добро 
умутити. Сипати у посуде и ставити у 
замрзивач.

СЛАДОЛЕД СА 
КОКОСОВИМ 

МЛЕКОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 2 дл кокосовог млека
- 200 г маскарпоне сира
- 3 жуманца
- 100 г шећера
- 150 г беле чоколаде
- 50 г млека у праху
- 1 ванилин шећер
- 2 дл слатке павлаке
- ситно воће
- воћни сируп

ПРИПРЕМА: Кокосово млеко, 
жуманца и шећер кувати на лаганој ватри 
док се благо не згусне. Склонити са ватре 
и додати млеко у праху и отопљену белу 
чоколаду. У умућену слатку павлаку додати 

умућен сир, ванилин шећер, па сјединити 
са охлађеном смесом од чоколаде. Ручно 
измешати, па ставити у замрзивач.Служити 
са ситним воћем и преливено воћним 
сирупом.

В А Н И Л А 
С Л А Д О Л Е Д  С А 
К А Н Д И РА Н И М 

В О Ћ Е М

НАМИРНИЦЕ:

-1 л млека
-1 кесица ванилин шећера
-4 јаја
-350 г шецера
-комадићи чоколаде
-исецкани пистаћи
-пола чаше рума
- суво грожђе
- исецкано кандирано воће

ПРИПРЕМА: Јаја добро умутити 
са шећером и ванилин шећером. Млеко 
ставити да скува, додати јаја и шећер, па на 
лаганој ватри мешати док се смеса не згусне. 

Склонити са ватре и мешати док се смеса 
не охлади (око 15 минута). Додати рум, 
комадиће чоколаде, пистаће, суво грожђе 
и кандирано воће. Добро промешати и 
ставити у замрзивач да се сладолед стегне.
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После двадесетак дана одмора сви су у табору 
ОФК Вршца са нестрпљењем чекали окупљање 
и са посебним емоцијама започели припреме 
за историјску сезону вршачког фудбала. Шеф 
стручног штаба Ненад Мијаиловић на првој 
прозивци имао је 25 играча.

- Изузетно емотиван тренутак за 
мене, по први пут у каријери као шеф стручног 
штаба, у свом родном граду, са момцима који 
су донели велику радост овдашњој фудбалској 
јавности, почињем припреме за дебитанстку 
прволигашку сезону. У фудбалу без емоција 
није могуће радити без обзира који је ранг у 
питању. Осећа се позитивна атмосфера у тиму 
и граду, то нас обавезује да што спремнији, 
одлучнији и паметнији дочекамо такмичење. 
Људи који руководе у клубу, чланови стручног 
штаба, људи који раде у клубу, селектирани су 
као и играчи, да сви заједно раде само са једним 
циљем, да се покажемо у што бољем светлу. 
Надамо се да ће нам такав однос омогућити да 
будемо конкурентни и да у друштву прволигаша 
останемо и следеће године, нагласио је 
Мијаиловић.

Највећи део припрема, од 23. јуна до 16 јула, 
ОФК Вршац обавиће на главном и помоћном 
терену Градског стадиона у Вршцу и свим 
спортским објектима који су на располагању, 

почев од врхунских капацитета Центра 
Миленијум па све до Великог парка. За то време 
одиграће се припремни мечеви са Инђијом 
у Старој Пазови (2. јула), Радничким из Новог 
Београда у Алибунару (7. јула), Железничаром из 
Панчева у Вршцу (9. јула) и Смедеревом, такође 
на стадиону под кулом (13. јула).

Од 16. до 21. јула екипа ће боравити у Тузли 
на мини припремама где ће за ривале имати 
прволигаша БиХ Звијезду из Градачца (17. јула) и 
премијерлигаша Слободу из Тузле (20. јула).

Што се играчког кадра тиче добар део играча 
који су изнели терет освајања титуле шампиона 
Српске лиге Војводина остао је у клубу, неки 
си отишли, неки завршили каријеру, неколико 
играча је  на проби и покушаће да се изборе за 
уговор. 

ОФК ВРШАЦ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕБИТАНТСКУ СЕЗОНУ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ПРВОЛИГАШКА ПРОЗИВКА ПОД КУЛОМ
ФУД БА Л АТЛ Е Т И К А

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА ДО 
16 ГОДИНА

ТРИ СРЕБРА 
ЗА ВРШЧАНЕ

У Београду је одржано такмичење 
на Војној Академији под називом 
Отворено Првенство Београда 
за старије пионире до 16 година. 
Изванредан наступ и одличне 
пласмане остварили су такмичари 
Атине из Вршца, који су освојили 3 
сребрне медаље.

Душан Кнежевић освојио је 
сребро у трци на 60м са резултатом 
од 7,73 секунде, у конкуренцији чак 
55 такмичара. Марко Младеновски 
је такође освојио сребро у трци на 
300м са резултатом од 39,67 секунди 
у конкуренцији 27 такмичара, док 
је мушка штафета 4x100м у саставу 
Марко Младеновски, Немања Дамјан, 
Марко Танкосић и Душан Кнежевић 
освојила сребро у конкуренцији 14 
пријављених штафета  са временом 
од 48,92 секунде.

Треба напоменути да су и Марко 
Младеновски и Немања Дамјан 
такође изборили и А финале, као 
5-то пласирани и 7-мо пласирани од 
свих 55 такмичара.

Марку Танкосићу је мало 
недостајало до бронзане медаље у 
бацању кугле, али се на крају морао 
задовољити 4. местом и резултатом 
од 11,57 метара.

Будуће појачање Атине, Владимир 
Радин, Србин родом из Темишвара 
из Румуније, такође је наступао као 
гост и постигао пласман у Б финале 
са резултатом од 8,03 с у трци на 
60м, као и 10 време у трци на 300м 
са временом од 40,60 секунди. 

Код девојака клуб је 
представљала Невена Крнчевић, која 
се иако млађа пионирка успешно 
борила са старијим другарицама и 
забележила времена од 10,97 с на 
60м, односно 58,01 на 300м.

“Такмичење је било изузетно јако 
за овај узраст, што не чуди јер је ово 
била последња провера пред будуће 
Првенство Србије за старије пионире 
које ће се одржати 2-3 јула у Сремској 
Митровици. Такмичари су показали 
изузетну борбеност, пожртвовање 
и пре свега другарство,које је им 
донело овакав успех. Овој је круна 
четврогодишњег рада са ученицима 
школе и спортистима једне изузетне 
генерације, која је освојила СОШОВ 
и која сигурно није рекла још  све у 
вршачкој и српској атлетици. Јако 
сам поносан на моје такмичаре,које 
осим спортских резултата, красе и 
људске врлине.

Да би се ниска медаља наставила, 
и цела генерација оставила трајнији 
печат у атлетици, потребно је пуно 
више рада, одрицања и побољшања 
услова за тренинг, поготову у 
зимском периоду. Сигуран сам да 
ће Град Вршац водити рачуна да им 
обезбеди најбоље услове, да израсту 
у праве шампионе, на понос града 
и Србије,” рекао је њихов тренер 
педагог физичке културе Срђан 
Јовановић.

Прволигаш из Вршца појачао је своје редове 
довођењем петорице младих и талентованих 
играча. На стадион под кулом на позајмицу из 
Чукаричког стигли су Александар Кадијевић 
и Вукашин Брауновић, Огњен Мажић дошао 
је из Бачке Паланке, Дејан Парађина из Новог 
Пазара и Давид Ивић из ОФК Жаркова. Тренер 
Ненад Мијаиловић задовољан је обављеним 
послом, наглашава да је доласком новајлија 
конкуренција за место у тиму јача и допринеће 
да и староседеоци постану бољи:

- Кадијевић је 2002. годиште, игра на позицији 
левог бека, његов годину дана млађи бивши 
саиграч из Чукаричког и БАСК-а, Брауновић је 
везни играч, Мажић је штопер, 2002. годиште, 
Парађина је нешто искуснији, 1999. годиште 
игра на позицији десног бека, Ивић има само 18 
година, у питању је талентовани нападач, рекао 
је стратег ОФК Вршца.

Током паузе било је промена и у стручном 
штабу. Осим Мијаиловића, његовог првог 
помоћника Ивана Илијевског, тренера голмана 

Љубана Вучковића, професора Бориса 
Станковића, који ће ове сезоне предводити 
омладинце у најелитнијем рангу Србије ту је и 
Марин Миок, стручњак који је две сезоне у елити 

водио кадете ОФК Вршца. Нови тренер кадета 
је Горан Милићевић,а пионирску селекцију 
предводиће Ален Чакара.

ОФК ВРШАЦ АНГАЖОВАО ПРВА ПОЈАЧАЊА

С лева на десно: Кадијевић, Мажић, Брауновић, Парађина и Ивић

Искусни дефанзивац Милован Петрић поново је у ОФК Вршцу. Дочекао 
га је нови технички директор Марко Качаревић. 

Искусни штопер се после четири године вратио у старо јато, у 
прошлој сезони наступао је за Бачку из Бачке Паланке а пре тога две 
сезоне носио дрес новосадског Кабела. Петрић је поникао у омладинској 
школи Војводине, током каријере носио је дрес БСК-а из Борче, Металца, 
новосадског Пролетера док је интернационално искуство стекао у 
Македонији наступајући за Академију Пандев.

- Заиста сам срећан што сам се вратио у Вршац и први утисци су 
феноменални. Привукле су ме амбиције клуба а од раније сам знао да је 
организација на врхунском нивоу. Жеља ми је да ове сезоне ОФК Вршац 
постане стабилан прволигаш, уколико се укаже прилика зашто да не 
нападнемо и горњи део табеле, рекао је Петрић.

Прекаљени дефанзивац, рођен 1994. године, потписао је једногодишњи 
уговор са клубом а добродошлицу му је пожелео некадашњи колега на 
позицији штопера, сада у улози техничког директора Вршчана, Марко 
Качаревић. 

Б. Ј.

МИЛОВАН ПЕТРИЋ ПОНОВО ВРШЧАНИН

Добродошлица: Милован Петрић и Марко Качаревић

ОФК Вршац је реализовао један од 
најважнијих планираних трансфера и значајно 
се појачао за предстојећу сезону. Украјински 
интернационалац, Јевген Павлов, допутовао је 
у Стеријин град са породицом и ставио параф 
на уговор са клубом. ОФК Вршац је на тај начин 
ангажовао не само одличног стрелца већ и 
играча који ће својим квалитетом и искуством 
бити пример млађим колегама.

- Град ми се допао на први поглед а посебно 
сам одушевљен дочеком и срдачним пријемом 
људи из клуба. Гладан сам фудбала, игре и 
голова, драго ми је што сам дошао у клуб са 
амбицијама, рекао је Павлов.

Украјинац је прошле сезоне носио дрес 
Радничког из Ниша у Суперлиги, а пре тога 
је у Србији наступао за Младост из Лучана и 

Радник из Сурдулице. 2013. године био је на 
мети београдског Партизана.

- Квалитет српског фудбала по мом 
мишљењу расте из године у годину, и када је у 
питању рад на тренинзима, игра на утакмицама 
и напредовање саиграча у тимовима у којима 
сам наступао. Србија је за мене као Украјина, 
друга кућа, менталитет људи ми се свиђа, 
припада ми у потпуности, рекао је нови 
нападач Вршчана.

Павлов је током каријере, осим у Србији, 
у домовини наступао у екипи Севастопоља, 
у руској лиги играо је за Сокол из Саратова, 
касније у мађарском Вашашу, кипарској 
Докси Катокопија и казахстанском Шахтјор 
Карагандију.

 Б. Ј.

ЈЕВГЕН ПАВЛОВ СТИГАО У ВРШАЦ ЖЕЉАН ИГРЕ И ГОЛОВА

Нападач са педигреом: Јевген Павлов по доласку 
у Вршац
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