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ВИСОКА ШКОЛА „МИХАИЛО ПАЛОВ“ У ВРШЦУ ДОМАЋИН 28. ОКРУГЛОГ СТОЛА

ТРАДИЦИОНАЛНА ПОДРШКА ДАРОВИТИМА

Висока школа струковних студија за
васпитаче ,,Михаило Палов” била је у
петак, 1. 7. 2022. године, организатор
и домаћин Међународног научног
скупа о даровитима, који је одржан
28. пут у Вршцу. Суорганизатори скупа
били су: Универзитет „Аурел Влајку”,
Арад (Румунија), Педагошки факултет
Универзитета у Марибору (Словенија),
Међународни центар за иновације у
образовању, Улм (Немачка), Педагошки
факултет, Универзитет „Св. Климент
Охридски”, Битола (Македонија), а скуп
је подржао Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку
делатност, Нови Сад. Тема овогодишњег
скупа Афективне димензије личности
и остварење даровитости / Affective
personality dimensions and giftedness
fullfilment окупила је знатан број
истраживача и практичара из наше
земље, региона и света да, у форми
округлог стола, размене актуелне налазе
истраживања и практична промишљања
феномена даровитости, али и поставе
нова питања и углове гледања на изабрану
тему, и то из визуре више научних области.
Запажена уводна излагања одржали су:
проф. др Љупчо Кеверески (Педагошки
факултет, Битола, Македонија) на тему:
Емоционална интелигенција као фактор
претварања потенцијала у даровитост
и др Славица Максић (Институт за
педагошка
истраживања,
Београд)
на тему: Како даровити адолесценти
концептуализују креативност. Рад скупа
било је могуће пратити истовремено и у
онлајн формату, што је омогућило да се
промишљања са скупа поделе, између
осталог, и са Универзитетом у Сиднеју
(Аустралија). У завршници динамичног
скупа, реализованог у пријатној радној
атмосфери, представљена је и нова
публикација Института за педагошка
истраживања у Београду: ,,Креативност у
образовању из перспективе наставника”

(ориг. на ћир.) ауторки др Славице
Максић, научног саветника у Институту
за педагошка истраживања у Београду и
проф. др Јелене Павловић (Филозофски
факултет Универзитета у Београду); о
овој научној монографији говорила је
мср Марија Стојановић, истраживач –
приправник Института. Висока школа
у Вршцу од 2016. године има статус
Еуропеан Талент Поинт и део је Европске

партнера из Србије, Црне Горе, Румуније,
Мађарске, Словеније и Велике Британије.
Висока школа је као партнер укључена и
у реализацију пројекта FUN-ED (For Unique
New Education Design) програма Интеррег
– ИПА ЦБЦ Румунија – Србија, на којем је
ангажована ПУ ,,Зрењанин”, као и више
институција и организација из Румуније.
Овај пројекат усмерен је на стручно
усавршавање васпитача и креирање

мреже за подршку даровитима (European
Talent Support Network), а ова активност
Високе школе у Вршцу негује и даље
развија вишедеценијску међународну
сарадњу са различитим образовним и
другим институцијама, а на добробит
науке, струке, даровитих и свих оних који
се овим комплексним феноменом баве.
Продукти ове плодне сарадње,
између осталог, јесу и бројни домаћи и
међународни пројекти у којима Висока
школа активно учествује. Тренутно је део
конзорцијума пројекта КЕY (Keep Educating
Yourself ) Еразмус+ програма Европске
уније, који има циљ да у Србији и Црној
Гори оформи центре за целоживотно
учење, као и да понуди савремене
курсеве за усавршавање. Поред Високе
школе у Вршцу, пројекат реализује још 17

иновативних методичких поступака.
Пројекат СТАТУС (Steering Transition and
Advancement of Tertiary Underrepresented
Students) одобрен је у оквиру Еразмус+
програма и усмерен на изградњу
инклузивних система и промовисање
међусобно повезаних система високог
образовања. Висока школа у Вршцу
је координатор, а пројектни тим чине
представници Универзитета ,,1. децембар
1918.”(Алба Јулија, Румунија), Универзитета
Мадеира (Португал), Универзитета из
Палерма (Италија), WЕБИН-а (Western
Balkans Institute, Београд, Србија), као и
представници ЦЕСИЕ (Палермо, Италија). У
току је и сарадња на пројекту CoConTrustO
(Constructing Confidence and Trust Online),
организованог од стране Технолошког
универзитета у Кемницу, а финансираног

од стране Универзитета Alexandervon-Humboldtи
DAAD
(Deutscher
Akademischer Austauschdienst). У овом
интернационалном пројекту, Висока
школа у Вршцу учествује са партнерима
из Немачке, Србије, Северне Македоније,
Босне и Херцеговине, Албаније и Хрватске.
Поред интернационалних, у току су и
два развојноистраживачка пројекта:
„Хеуристичке стратегије као креативни
дизајн у високошколској настави” и „Значај
преносивих (комуникацијских, личних,
дигиталних) вештина за професионални
развој васпитача у АП Војводини”, оба
подржана од стране Покрајинског
секретаријата за високо образовање и
научноистраживачку делатност, Нови Сад,
АП Војводина. Завод за унапређивање
образовања и васпитања (ЗУОВ, Београд)
недавно је објавио и листу акредитованих
програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних
сарадника
за
школску
2022/2023,
2023/2024. и 2024/2025. годину – међу
одобреним програмима јесу и девет
програма Високе школе струковних
студија за васпитаче „Михаило Палов” у
Вршцу. У овој школи говори се и учи на три
језика: на српском, румунском и ромском
језику; прожима се и негује заједнички
живот више култура. Образовање будућих
васпитача и мастер васпитача, а од школске
2022/2023. године – и медицинских
сестара/техничара јесте извор велике
стваралачке
енергије,
радости
и
лепоте, плод је истрајног педагошког
рада. Васпитање и образовање тражи
непрекидно стварање – Висока школа
у Вршцу и даље ће се трудити да својим
речима и делима доприноси свакородној
стваралачкој баштини, да даје најбоље од
себе. Немерљив је притом значај сарадње
коју остварује у дијалогу са суграђанима,
појединцима
и
институцијама
из
окружења и целога света.

СУБНОР ВРШЦА ОБЕЛЕЖИО 4. ЈУЛИ

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ УСТАНКА

Чувајући свету успомену на овај датум, СУБНОР
Града Вршца, као део јединственог СУБНОР-а Србије,
извршавајући своје циљеве и задатке, приредио је
свечаност код споменика народног хероја Жарка
Зрењанина Уче, у центру града.
Учешћем у свечаности дали су свој допринос
претстасвници Града Вршца, Војске Србије,, СУБНОР
Града Вршца, удружења, политичких партија и грађани
Вршца.
Присутнима се обратио Драгољуб Ђорђевић,
председник СУБНОР у Вршцу, истакавши савремену
универзалност овог празника, који као једини
празник посвећен борцима за слободу у историји
Србије, представља и борце Косовског завета 1389.
Устанике Првог 1804. и Другог српског устанка 1815.
Јунаке Првог и Другог Балканског рата 1912. -1913,
Првог светског, одбрамбеног рата 1914. -1918. борце

Народоноослободилачког рата у другом светском рату
1941-1944, борце одбране уставног поретка СФРЈ 90. тих
и одбране СРЈ од НАТО агресије 1999. године.
У новије доба двадесетог века, готово свака генерација
у Србији, силом ратних прилика и непријатељских
напада, имала је своје часне борце за слободу. Овај

дан њима дугујемо за непроцењиву жртву и даривану
слободу, која још увек траје. истакао је Ђорђевић
Маја Ристић Лажетић, члан Градско већа Вршца,
задужена за социјална и борачка питања, нагласила
је : “Храброст и завештање успомене на хероје који
су се за слободу изборили, чуваћемо, учећи правим
вредностима генерације које долазе. Наставићемо да
чувамо драгоцено стечену слободу, залажући се за мир,
стабилност и просперитет свих наших грађана”
Драмски уметник, Првак Народног позоришта

“Стерија” надахнуто је интерпретирао Проглас, који
народима у Војводини, након састанка Покрајинског
Комитета КПЈ за Војводину, упутио Жарко Зрењанин Уча,
на српском, немачком и мађарском језику, почетком јуна
1941. Године.
Солисткиња
групе певача “Исток 10”, Анђелија
Стоjaновић узвишено је интерпретирала песму “Земљо
моја!” У свечаној церемонији, венце су положили
представници Град Вршца, чланови Градског већа Маја
Ристић Лажетић и Трајан Др Качина. Венац Војске Србије
положили су официри, господа Радивојевић, Даљевић и
Варга.
Венце су положили и представници СУБНОР Града
Вршца, предвођени Златком Матановим, венац су
положили омладинци Граског одбора СНС у Вршцу.
У преподневним сатима, делегације СУБНОР Града
Вршца, положиле су венце широм града, на спомен
обележја Народних хероја, Анђе Ранковић, Живе
Јовановића, Славка Мунћана и Страхиње Стефановића.
Након централне свечаности СУБНОР Града Вршца,
приредио је концерт за грађанство. Наступили су
група “Исток 10 “ и Биљана Петричевић, посебну пажњу
привукао је оркестар СУБНОР “Као некад” изазивајући
нескривено задовољство многобројно присутних
званица и гостију.
Дан борца обележаван је у СФРЈ деценијама, као
Државни празник, у спомен на покретање народа
Србије и Југославије и дизање устанка против нацизма и
фашизма, на позив Централног комитета Комунистичке
партије Југославије, упућеног народу из Београда, након
седнице одржане 4. јула 1941. године, у кући патритске
породице Рибникар.

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
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ПРИЈЕМ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ И НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ ВРШАЧКЕ УЧЕНИКЕ

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА НАШИХ
ЉУДИ КОЈИ ЖИВЕ У ШВЕДСКОЈ

НАЈУСПЕШНИЈА ГОДИНА ЗА УЧЕНИКЕ ЦРВЕНИ КРСТ
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
ВРШАЦ

У Градској кући је, у петак 1. јула,
уприличен пријем за најуспешније
вршачке ученике, освајаче награда на
државним такмичењима. 2022.година
била је најуспешнија за ученике наших
основних и средњих школа. Чак 28 ученика
остварило је неверовтан успех освојивши
једно од прва три места на званичним
републичким такмичењима из различитих
области: физике, математике, биологије,
историје, српског језика, економије,
спорта и других области.
Честитам нашим ученицима који су
својим радом и залагањем остварили
огроман успех. Ови млади људи заслужују
све честитке и пример су другима како се
упорношћу и залагањем постижу врхунски
резултати. Желим вам пуно успеха у даљем
школовању и још много оваквих резултата
у будућности изјавила је градоначелница
Драгана Митровић.
Град је ученике наградио књигама
и сезонским пропусницама за базен, а
ускоро ће им бити уплаћена и новчана
награда у износу од 20.000,00 динара.
Честитамо свим награђеним ученицима!
Огњен Вујатовић, ученик Гимназије
„Борислав Петров Браца“, прво место
на републичком такмичењу из историје;
Душан Дакић, ученик Гимназије „Борислав
Петров Браца“, друго место на републичком
такмичењу
из
биологије;
Данило
Влаховић, ученик Гимназије „Борислав
Петров Браца“, треће место на државном
такмичењу из физике; Душан Везмар,
ученик Гимназије „Борислав Петров
Браца“, треће место на републичком
такмичењу у стоном тенису и прво место
на Спортској олимпијади; Вук Ожеговић
, ученик Гимназије „Борислав Петров
Браца“, треће место у џудоу на Спортској
олимпијади; Нина Галовић, ученица ОШ
„Бранко Радичевић“ из Великог Средишта,
друго место на републичком такмичењу
из књижевности „Књижевна олимпијада“,
Никола Соколовић, ученик ОШ „Вук
Караџић, треће место на републичком
такмичењу из физике; Миљана Поповић,
ученица ОШ „Вук Караџић“, треће место на

републичком такмичењу из српског језика,
Стефан Радоњић, ученик ОШ „Вук Караџић“,
друго место на републичком такмичењу
у стоном тенису; Марија Танацков,
ученик ОШ „Вук Караџић“, прво место на
републичком такмичењу у џудоу; Габријел
Гербач, ученик Хемијско-медицинске
школе, прво место на републичком
конкурсу ,,Дани ћирилице”; Лаура Лауш,
ученица Хемијско-медицинске школе,
прво место на републичком такмичењу
из латинског језика; Тара Јовановић,
ученица Хемијско-медицинске школе,
прво место на републичком такмичењу
из биологије; Ања Мартон, ученица

Хемијско-медицинске школе, прво место
у џудоу на Спортској олимпијади; Вук
Станојевић, ученик ОШ „Јован Стерија
Поповић“, треће место на државном
такмичењу из српског језика и друго место
на „Математичкој олимпијади“ основних
школа Републике Србије, Јована Чаркић,
ученица ОШ „Јован Стерија Поповић“,
прво место и титула најбоље младе
песникиње фестивала „Дечије царство“
у организацији Министарстава просвете
Србије и Републике Српске, Сара Ђан,
ученица ОШ “Олга Петров Радишић”, прво
место на републичком такмичењу из
румунског језика и језичке културе; Марко
Младеновски, ученик ОШ “Олга Петров
Радишић”, треће место на републичком
такмичењу из атлетике, Ленка Милојчић,
ученица ОШ “Младост”, прво место на

републичком такмичењу из биологије,
Милица Рајков, ученица ОШ “Младост”,
прво место на републичком такмичењу
истраживачких радова и треће на
међународном такмичењу истраживачких
радова. Милица је писала истраживачки
рад из историје на тему “Владичански двор”,
Лидиа Етвеш, ученица ШЦ „Никола Тесла“,
друго место на републичком такмичењу из
пословне економије; Тара Ђекић, ученица
ШЦ „Никола Тесла“,
треће место на
републичком такмичењу у џудоа, Миљана
Вукић, ученица МШ „Јосиф Маринковић“,
прво место на републичком такмичењу
музичких и балетских школа у категорији

соло певање; Искрас Трајковић, ученик
МШ „Јосиф Маринковић“, прво место
на републичком такмичењу музичких и
балетских школа у категорији клавир;
Јелена Никшић, ученица МШ „Јосиф
Маринковић“, прво место на републичком
такмичењу музичких и балетских школа у
категорији клавир; Илија Николић, ученик
МШ „Јосиф Маринковић“, прво место
на републичком такмичењу музичких и
балетских школа у категорији кларинет;
Марина Николић ,ученица МШ „Јосиф
Маринковић“, прво место на републичком
такмичењу музичких и балетских школа
у категорији соло певање; Огњен Инђић,
ученик МШ „Јосиф Маринковић“, прво
место на републичком такмичењу
музичких и балетских школа у категорији
соло певање.

ОДРЖАН 18. МЕЂУНАРОДНИ ГОРАНСКИ ЕКОКАМП

У ФОКУСУ ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
И ПОШУМЉАВАЊЕ

Међународни горански ЕКО камп у
Вршцу, 18. по реду, отворен је доделом
плакета,
повеља
и
захвалницама
заслужним организацијама и суграђанима,
који су помогли Покрет горана, као
најстарију еколошку организацију у
Европи.
Ове године ЕКО камп је имао 51
учесника. То су нагарађена деца, која
су постигла најбоље резултате на
такмичењима из области пошумљавања,
из 15 општина и градова из наше земље и
представници Прве Српске Гимназије из
Темишвара.
Камп је организован уз суфинансирање
Града
Вршца
и
Министарства
пољопривреде,
водопривреде
и
шумарства. Трајао је 7 дана, а предавачи
су били врхунски стручњацима наше
земље из области заштите и унапређења
животне средине, са посебним акцентом
на озелењавању и пошумљавању:
Илдико Немет, Предраг Јовић, Мирослав
Михајиловић, проф. др Ружица Игић,
Љубомир Попара и Чедомир Каровић.

За сваки дан била је предвиђена
практична
и
теоретска
настава
прилагођена деци узраста 7. и 8. разреда
основних школа и 1. и 2. разреда средњег
образовања. На крају рада екокампа
одржаће се квиз Знања, на којем су

победници освојили награде у виду
седмодневног бесплатног боравка на
школи лековитог биља на Копаонику и
Међународном Горанском ЕКО кампу
Вршачки брег 2023. године.

ДОБИО
НОВО
ВОЗИЛО
ЗА ПОТРЕБЕ
НАРОДНЕ
КУХИЊЕ

Организација Црвени крст
Вршац добила је вредну донацију
захваљујући породици Питик
из Шведске, ново доставно
возило за потребе народне
кухиње. Господин Питик и његова
породица, са организацијама из
Шведске, већ дужи низ година
помажу Вршцу и околним местима,
јер их, иако живе у иностранству,
срце и лепе успомене и даље вежу
за родни крај.
“Ја сам родом из Војводинаца,
зет сам у Ритишеву, а са овим
крајем сарађујемо већ дуги низ
година, већ 12 година имамо камп

за децу у Војводинцима, сад ћемо
га поново организовати. Мислим,
живиш тамо, али ипак си везан
за овде, и желиш да помогнеш.
Као што смо помогли болници, са
креветима, санитетом, тако сме
хтели и овде. Можда је ово ситно,
али је ипак помоћ, и ми смо срећни
што смо успели”, каже Јон Питик
“Заиста могу рећи да је ово
био велики изазов и задатак за
господина Питика, с обзиром на то
да су све хуманитарне активности
у Шведској тренутно усмерене
ка Украјини, али због његове
упорности, ево, возило се данас
налази у Црвеном крсту Вршац.
Возило је прошло све царинске
контроле, контроле АМС, контроле
МУП-а, регистровано је и од
понедељка се користи наменски
за превоз топлих куваних оброка
корисницима Програма народне
кухиње”, објашњава секретар ЦК
Вршац Сузана Цветановић.
Програм народне кухиње, који
тренутно има 720 корисника,
одвија се током читаве године,
у граду и 12 насељених места.
Ново возило знатно ће олакшати
превоз и транспорт оброка, с
обзиром на чињеницу да, док се,
с једне стране, број корисника
у самом граду смањује, потребе
у селима на територији Града
Вршца, нажалост, расту.

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
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БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ
ОГЊЕН ВУЈАТОВИЋ, ОСВАЈАЧ ПРВЕ НАГРАДЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ИСТОРИЈЕ

УЗ ПОДРШКУ ПРОФЕСОРКИ
ДО УСПЕХА

Када је реч о пласманима на републиучким
такмичењима, ова школска година била је
најуспешнија до сад за ученике вршачких
основних и средњих школа, јер је чак 28
ђака освојило једно од прва три места на
званичним републичким такмичењима
из различитих области. Међу њима је и
матурант Гимназије „Борислав Петров
Браца“ Огњен Вујатовић, који је освојио
прво место на републичком такмичењу из
историје.
Шта за тебе представља овај успех, колико
дуго и на који начин си се припремао?
- Успех на овом такмичењу је „круна“ мог
дугогодишњег интересовања за историју.
Морам да признам да се нисам посебно
припремао за такмичење – једноставно, током
свих година школовања пратио сам редовно
градиво из историје, а уз то у слободно
време много читао и гледао историјске
документарце. Желео бих да истакнем да
сам имао велику подршку најбоље разредне,
професорке српског језика и књижевности
Оливере Пантовић, одељенске заједнице
мог одељења IV2 и мог ментора, професора
историје Невена Даничића, као и руководства
и колектива школе.
Одакле потиче твоје интересовање за
историју?
- Од како знам за себе занимала ме је
историја, политика и политички живот кроз
векове. Научио сам да читам прелиставајући

мењање закона и институција, појаву сукоба и
ратова, друштвених раслојавања, револуција...
Најинтересантнији ми је период савремене
историје, период 19. и 20. века, чији утицаји
прожимају и наше данашње животе.
Ово није твој први велики успех током
школовања?
- У 8. разреду основне школе освојио сам 3.
место на републичком такмичењу из историје.
Овом приликом желим да се захвалим мојој
професорки из основне школе Наташи
Павловић-Попов, за рад који је уложила и
подршку коју ми је тада пружила.
Како си задовољан образовањем које си
стекао у гимназији? Сматраш ли да наше
школе одговарају на потребе младих?
- Мислим да је гимназијско градиво
преобимно и сувопарно. Због тога има
мало времена за утврђивање градива и
његову практичну примену, а ђаци уче без
разумевања, само за оцену. Укратко, мислим
да наше образовање не одговара потребама
младих људи, нити друштва.
Ове године си матурирао, да ли си одлучио
шта ћеш студирати? Како замишљаш своју
будућност?
- Уписао сам Економски факултет у Београду.
Нисам се још определио за усмерење, можда
дневне новине и географске карте. Историја ће то бити област маркетинга. Размишљао сам
ми је занимљива јер приказује временску о животу и раду у иностранству, али још нисам
линију развоја људске цивилизације, свих донео никакву коначну одлуку.
њених аспеката, добрих и лоших – настанак и
Т.С.

ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ
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ИЗЛОЖБОМ ФОТОГРАФИЈА „СТАРИ ВРШАЦ“ ОТВОРЕНО ВРШАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

НОВА СВЕТЛОСТ НА СТАРИ ВРШАЦ
У Галерији Дома војске свечано
је отворена изложба фотографија
„Стари Вршац“ чиме је званично
почео програм Вршачког културног
лета у организацији Културног центра
уз подршку Града Вршца. Изложбу
су отворили члан Градског већа за

културу Трајан Качина, директор
Културног центра Вршац, Давор
Стојковић, и Александар Јовановић
из Удружења „Феликс Милекер“.
Изложба је обухватила фото

материјал о идентитету Вршца који
испуњава мисију Удружења „Феликс
Милекер“
афирмишући
његово
културно – историјско наслеђе,
рекао је на отварању изложбе један
од аутора Александар Јовановић и
прочитао песму коју је написао у част

које долазе да не забораве оно што
су им преци оставили, нагласио је
Јовановић.
Изложба фотографија „Стари
Вршац“ састоји се из три целине,

у некадашњој СФРЈ и најбољу школу
у граду „Вук Караџић“, и трећа целина
је Вршачки виногради као главно
обележје читавог краја. Удружење
„Феликс Милекер“ поседује велики

Вршац некад и сад, на којој су
приказане фотографије на којима се
види како су некад изгледали поједини
делови града, затим значајни догађаји,
од којих се издвајају ослобођење
Вршца у Првом светском рату и можда
највећи догађај у вршачкој просвети
када је Вршац имао шампиона знања

број фотографија, најзначајније су
из периода између два рата када је
Вршац био у великом културном и
привредном замаху.
Изложба се може погледати сваког
дана у Галерији Дома војске од 18 до
22 часова.
Б.Ј.

јубилеја, сто година од рођења Васка
Попе.
- Ове фотографије осветљавају
прошлост, афирмишу оно најбоље
из ње и омогућиће генерацијама

УДРУЖЕЊЕ ЗА НЕГОВАЊЕ ШАХОВСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ВРШАЦ ПОЗИВА

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПЕТРОВДАНСКИ
ШАХОВСКИ ТУРНИР НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

Удружење грађана за неговање
шаховске традиције Вршац, позива
све шахисте и пријатеље шаха,
да на Петровдан дођу на Градско
језеро, на девето традиционално
шаховско дружење. За шахисте
жељних надметања организоваћемо
брзопотезни
шаховски
турнир,
док ће љубитељи шаха моћи
да навијају и уживају у гледању
динамичних шаховских двобоја,
решевају шаховске проблема на
демонстрационој табли на обали
језера, или купању на Градском језеру.
Дружење ће се одржати 12. јула
2022. у кафе бару „Хаваји“ на Градском
језеру у Вршцу. Упис шахиста за
турнир (котизација 300дин.) почиње
у 16 ч.15 мин., а такмичење у 16 ч.30
мин.
Предност
имају
раније

пријављени такмичари, јер је број
учесника ограничен. Играће се 11
кола по швајцарском систему, са по

5 минута по играчу за целу партију.
Турнир је рејтингован. Судија
турнира је ФИДЕ арбитар Зоран

Станимировић. Сваки такмичар је
дужан да понесе шах гарнитуру и
шаховски часовник. За прво место
награда је 4.000 дин., друго 3.500
дин., треће 3.000 дин. итд., за прва три
такмичара обезбеђени су и пехари. За
пласман од петог места обезбеђене
су неновчане награде у виду робних
ваучера. Сваки шахиста-учесник
турнира, добија сувенир-мајицу са
обележјем турнира и организатора!
За све учеснике турнира организатор
је
обезбедио
традицоналну
штрудлу са маком, слано пециво,
чоколадне слаткише, освежавајуће
напитке и пиво. Љубитељима шаха
биће премијерно представљена
и песма посвећена Бори Костићу,
аутора Слободана Милинковића!
Пријаве и на: sahtradicija@gmail.com
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ОДРЖАН 16. ВИНОФЕСТ

САЈАМ УГОСТИО
ВИШЕ ОД 3.000 ПОСЕТИЛАЦА
Прошлог викенда је одржан
16. Винофест који је окупио преко
50 излагача из целе земље, али и
Румуније, Црне Горе и Републике
Српске. Посетиоци манифестације
имали су прилику да на Градском тргу
дегустирају преко 300 различитих
производа, а фестивал су употпунили
тамбурашки ансамбл Велос, Аба
Трибјут бенд и Велики тамбурашки
оркестар Радио телевизије Војводине.
Додељено је више од 30 признања у
различитим категоријама, а победник
сајма ове године је Винарија Рекаш из
Румуније. Са посетиоцима се дружио и
Стеријин јунак Винко Лозић, након што
је одржао здравицу.
- Вино се у Вршцу производи већ
вековима, а наши винари искуство
и знање преносе са колена на
колено и тако чувају традицију овог
виноградарског краја, али и напредују
и усавршавају своју производњу. Баш
због тога ми је посебно драго што и
наш Винофест напредује. Прошле

године први пут смо манифестацију
организовали на отвореном простору,
а отворили смо је на малој бини.
Вечерас имамо велику бину, више
излагача и преко 300 етикета које
ћемо имати прилику да дегустирамо.
Велико ми је задовољство што на
Винофесту излажу сви вршачки
винари, али и винари из свих крајева
Србије, као и наши драги гости из
Црне Горе, Републике Српске и
суседне Румуније. Град Вршац трудиће

совињон блан и бели бургундац, Јосиф
Недин и Винарија Недин заслужили
су златну медаљу у категорији белих
вина за италијански ризлинг, док
су Љиљана Рњак и Винарија Рњак
троструки освајачи златне медаље
на Винофесту, у категорији црвених
вина за куве и каберне совињон и за
розе у категорији розе вина. Никола
Цуцуљ и Винарија Виник освојили су
златну медаљу у категорији црвених
вина за мерло, док су Ненад Станков
и Винарија Талисман освајачи златне
медаље у категорији розе вина за
мерло.
Сребрне медаље у категорији
белих вина освојили су: Винарија
се да настави да чувa виноградарску
традицију, али и унапређује винске
манифестације. Верујем да ће вршачки
Винофест наставити да напредује, а
ми у Граду трудићемо се да још више
помогнемо наш вински туризам –
истакла је градоначелница
Драгана Митровић у свом
обраћању на церемонији
свечаног отварања.
Према
речима
директорке
Туристичке
организације
Вршца
Татјане
Палковач,
промена термина и места
одржавања показала се
као одличан потез, јер
је Винофест ове године
угостио више од 3.000
посетилаца.
- Надамо се да смо
задовољили
укусе
публике и да ће Винофест
у наредним годинама бити
још већи и још посећенији,
и када су у питању излагачи
и када је реч о посетиоцима. Винари
су изузетно задовољни. Осим што су
промовисали своје винарије и своја
вина, остварили су и добре продаје –
нагласила је Татјана Палковач.

награђених вина на Винофесту. Вина
из Румуније била су изузетно запажена
у Вршцу, осим победничког шардонеа
Винарије Крамел из Рекаша, још
девет винарија окитиле су се великом
златном медаљом, седам сребрном и
једна бронзаном медаљом.

Рњак за шардоне и Винарија Недин
за траминац. Бронзане медаље
освојили су Винарија Сочански из
Великог Средишта за мускат отонел
и рајнски ризлинг, Подрум Вила из
Вршца за шардоне, Винарија Мишић

У ТЕМИШВАРУ ОДРЖАНА
ПРОМОЦИЈА ВИНА
ИЗ РУМУНИЈЕ НАГРАЂЕНИХ
НА ВИНОФЕСТУ

У Ресторану Лојд у Темишвару у
среду, 6. јула, одржана је промоција

ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА ВИНАРИЈЕ
БАХУС, НЕДИН, РЊАК, ВИНИК И
ТАЛИСМАН

Најзапаженије домаће винарије на
Винофесту биле су Бахус, Недин, Рњак,
Виник и Талисман. Иван Милановић
и Винарија Бахус освојили су златне
медаље у категорији белих вина за

из Гудурице за траминац, бели
бургундац и хамбург розе, Винарија
Виник за рајнски ризлинг, Винарија
Рњак за рајнски ризлинг и совињон
блан, Подрум Вила за мускат отонел и
Пољопривредно газдинство Болдиш
из Вршца за мускат хамбург.
У категорији специјалних вина
Винарија Сочански освојила је
бронзану медаљу за аморосо.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

У СЕНИ ПРИМЕЋЕН
КИТ ОД 10 МЕТАРА
Месец дана након
што је болестан кит
орка угинуо у Сени,
у тој реци надомак
Ламанша
примећен
је кит минке дугачак
10 метара, саопштиле
су локалне власти.
„Ово је без преседана”,
изјавила је Делфин
Елоа,
директорка
Института
за
истраживање сисара
ГЕЧ након што је
њен тим потврдио
извештаје подељене
на
друштвеним
мрежама о томе да је
сасвим могуће да таква
животиња кружи у
слатководној области
Нормандијског моста
близу Авра.
Елоа је додала да
иако браздени китови
нису неуобичајени у
Ламаншу, први пут је
сада сисар те врсте
примећен како плива
у Сени. Њега су први
данас
приметили
морнари, саопштила
је
канцеларија
префектуре
СенМаритим, додајући да

је одмах након тога
одржан хитан састанак
са
истраживачима
и
државним
званичницима
како
би се разговарало
о снимцима сисара,
преноси Танјуг.

Тим је потврдио
да је вероватно реч
о одраслом киту који
припада
бразденој
подврсти, да је дугачак
око 10 метара, те да
се чини да је доброг
физичког
стања.

Прошлог месеца, у
Сени је примећен
болестан и четири
метра дугачак мужјак
орке, који је преминуо
након
што
екипе
стручњака
нису
успеле да га однесу

назад до Ламанша, а
Елоа је данас изјавила:
„Морамо апсолутно
обезбедити да се то не
понови”.
(Фото Пиксабеј)
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ОД КОГА ЈЕ СРБИЈА
ДОБИЛА ПРВИ
ПРИВРЕДНИ
ЗАЈАМ?

Предусретљиви Парижани *
Уговор о првом зајму Србије који је
намењен искључиво за привредне
сврхе закључен је 1881. године.
Зајмодавац је била Генерална унија
из Париза, а целокупна новчана
маса се могла утрошити једино на
изградњу прве српске железничке
пруге од Београда до Ниша. На то
се Србија обавезала међудржавним
уговором
с
Аустроугарском,
обећавши да ће о свом трошку за
саобраћај оспособити и крак исте
пруге од Београда до Земуна. Зајам
је достигао вредност од деведесет
милиона динара, уз седам одсто
интереса, с тим што је унији
припало право да експлоатише
изграђену железницу све док дуг не
буде у целини намирен. То се десило
после две године, када је пруга
пуштена у саобраћај, али је Србија
већ 1882. године била принуђена
да склопи уговор о новом зајму с
Англо-аустријском банком из Беча
у износу од 5,6 милиона динара. За
то је морала истој банци да уступи
монопол на увоз соли у трајању од
десет година.

ОДЛИВАК РОДЕНОВОГ „МИСЛИОЦА”
ПРОДАТ ЗА 10,7 МИЛИОНА ЕВРА
Одливак скулптуре „Мислилац”
Огиста Родена, једно од најпознатијих
уметничких дела на свету, продат је
данас за 10,7 милиона евра на аукцији
у Паризу. Аукцијска кућа Кристи’с је
овај примерак величине оригиналног
модела, који је један од изузетнијих
примерака „Мислиоца” међу 40
аутентичних, проценила између девет
и 14 милиона евра, преноси Ројтерс.
Иначе, рекорд за одливак тог
Роденовог дела од 15,3 милиона
долара постављен је на аукцији у
Њујорку 2013. године, наводи Танјуг.
„Мислилац” је кад га је Роден
осмислио 1880. године у оригиналној
величини од око 70 центиметара
најпре добио назив „Песник” и
био је направљен као крунски
елемент „Врата пакла”, још једног
великог дела француског вајара.
Скулптура је, према неким наводима,
у почетку представљала Дантеа,
средњевековног
италијанског
песника и аутора „Божанствене
комедије”, који се нагиње напред
како би посматрао кругове пакла док
медитира о свом делу.
Ројтерс подсећа да је у време
када је био део величанствених
Врата пакла „Мислилац” појединачно

изложен 1888. године и тако постао
самостално дело.
Статуа је први пут увећана 1904.

године, а монументалне верзије
величине човека попут оне изложене
у париском Роденовом музеју,

показале су се још популарнијим.
(ЕПА ФОТО АНСА/АНДРЕА
МЕРОЛА)
Извор: Политика
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

НАСТАВЉА СЕ ИЗГРАДЊА АКВА ПАРКА НА ПАЛИЋУ
Створени су предуслови за наставак
радова на изградњи аква парка на Палићу,
саопштио је Иштван Пастор, председник
Скупштине Војводине и председник
Скупштине друштва Парк Палић.
- Радови се настављају са 230 милиона
динара а план је да се ребалансом
буџета на јесен прикључе и додатна
четири милиона евра у динарској
противвредности. Град Суботица је
у буџету предвидео милион евра у
динарском износу и са тим износима по
нашем убеђењу могуће је окончати све
започете радове и урадити све што је
предвиђено. На основу калкулације из
јануара одговорно је тврдити да ће ових
седам милиона евра, што је отприлике
исто онолико средстава колико је досад
уложено у ову инвестицију, бити довољно
за окончање радова, објаснио је Пастор.
Према његовим речима у наредних

шест месеци били би завршени радови на
простору од 4,5 хектара поред саме обале
палићког језера где ће бити изграђен и

опремљен затворени простор од 3.400
квадратних метара, пет базена са спа
садржајима,док ће се у отвореном делу

Аква парка налазити 4 базена.
- Ово је неопходна и важна инвестиција
које ствара минималне и реалне
претпоставке да Палић буде привлачна
туристичка дестинација током читаве
године, додао је Пастор. Настављају
се разговори о могућој реализацији
хотелског комплекса на простору
између постојећег хотела Президент и
мушког Штранда. Како би се унапредио
туристички потенцијал Палића, чија
језерска вода није препоручљива за
купање, разматра се могућност да се
унутар језера формирају базени са чистом
водом. О овом решењу треба пре свега да
се изјасни струка.
Градња аква парка на Палићу започета
је средином децембра 2018. године и
требала је да буде завршена до краја 2020,
али је рок за окончање радова пробијен.
Све до сада градилиште је мировало.

СОМБОР АТРАКТИВНА ЛОКАЦИЈА ЗА МАРИНУ
Градоначелник
Сомбора
Антонио
Ратковић састао се 22, јуна у просторијама
Градске управе са директором Агенција
за управљање лукама, Вуком Перовићем
и начелником Западнобачког управног
округа Гораном Нонковићем, где су
разговарали о покретању заједничке
активности у области наутичког туризма.
Овај састанак представља почетак
развоја наутичког туризма у Сомбору.
Представили смо предности природног
окружења за унапређење путничког
водног саобраћаја, како због разгранате
каналске мреже и природног богатства
заштићеног подручја Горње Подунавље,
тако и због културно-историјског наслеђа
града Сомбора. Разговарали смо изградњи
марине у Барачкој, некадашњем зимовнику
за бродове као и о успостављању линијског
саобраћај између општине Драж и градова
Баја и Сомбор, казао је Ратковић и додао
да је једна од тема састанка била и могуће
планирање
међународног
путничког
пристаништу у Сомбору.

Вук Перовић је истакао да агенција
интензивно ради на развоју марина у
Србији.
Марине имају велики потенцијал
за унапређење наутичког туризма и
заокружују туристичку понуду нашој земљи.
У складу са тим у претходном периоду
започели смо инвестициони циклус у
инфраструктуру
наутичког
туризма.
Сомбор је мултикултуралан град богате
историје, изузетних природних одлика и
представља атрактивну локацију за марину.
Осим тога агенција ће стручно подржати
градско руководство у иницијативи да се
успостави бродски линијски саобраћај са
Хрватском у Мађарском. То ће допринети
побољшању
локалне
економије
и
омогућити туристима да се упознају са
знаменитостима Сомбора. Циљ нам је да
искористимо бројне потенцијалне Србије
за афирмисање наутичког туризма имајући
у виду значај ове привредне гране за
културно повезивање и повећање укупних
прихода, нагласио је Перовић.

БИСТА ПЕТРА ВЕЛИКОГ ОТКРИВЕНА У
СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
У Сремским Карловцима откривена је
спомен биста Петра првог Алексејевича
Романова - Петра Великог, не само
највећег и најпросвећенијег владара у
вековној историји Русије већ једног од
најзначајнијих државника и реформатора
18. века. Захваљујући њему Русија се
убрзано модернизована, јачала и постала
заштитник словенских и српских интереса
кроз историју. Свој реформаторски дух и
идеју образовања и очувања сопственог
идентитета Петар Велики ширио је ка свим
крајевима у којима су живели православци.
Тако је управо његовим указом овде у
Сремским Карловцима и отворена прва
српска школа које ће уз Богословију, како
је то рекао Милош Црњански, битицео наш
национ, изјавио је председник покрајинске
владе Игор Мировић.
Према његовим речима у њима је
стварана и створена нова национална елита
које ће имати одлучујућу улогу у борби за
ослобођење и уједињење.
Нови Сад, који је замало постао
боравиште Лава Николајевича Толстоја,

или Сремски Карловци који су на кратко
били уточиште генерала Врангела,
сведоче у непрекидном нити заједништва
и солидарности између српског и руског

народа. Сетимо се на тренутак и Цара
Николаја Романова који Србију није оставио
саму и који је на крају и страдао са својом
породицом јер није могао дозволити да

Србија 1914. године нестане. Много је
датума у историји руског и српског народа
који заслужују дивљење и захвалност,
казао је градоначелник Новог Сада Милош
Вучевић.
Петар Велики је био велики за
српску историју и за Сремске Карловце.
Једна од најлепших српских књига је писана
о његовом животу. Сетимо се Захарија
Орфелина који је покренуо словеносрпски
магазин који се сматра зачетником српске
штампе.
Житије Петра Великог је ванвременско
дело Захарија Орфелина што говори да
је Нови Сад још пре 250 година имао
врхунског уметника, писца, бакроресца,
штампара. Владимир Толстој, саветник за
културу председника Руске федерације
казао је да је Петар Велики симбол моћи
развоја и изразио захвалност у име целог
руског народа. Јевгениј Баранов, директор
Руског дома у Београду у Карловачкој
гимназији отворио је изложбу српско-руски
односи у доба Петра Великог.
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ПОЧИЊЕ „ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“
У Културном центру Вршац одржана је
конференција за новинаре поводом 23.
Међународног фестивала фолклора „Вршачки
венац“.
Фестивал ове године почиње ревијални
програмом 8. и 9. јула, од 21 часова, у коме ће
наступати ансамбли са територије града Вршца
и суседних општина, а званични фестивалски
програм одвијаће се на великој бини у центру
града од понедељка 11. до среде 13. јула. Према
речима Данијеле Стојанов, пр-а Културног центра
Вршац, у главном програму фестивала ове
године наступаће ансамбли из Италије, Северне
Македоније, Румуније, Индонезије, Мексика и
Перуа.
- Србију ће ове године представљати ансамбли
из Лазаревца и Сремске Митровице, а Вршац, као
град домаћин, ГКУД „Лаза Нанчић“. Из Румуније ће
ове године, осим фолклорног ансамбла „Тимишул“
који је традиционално гост фестивала, наступити
још два ансамбла представника српске и немачке
националне мањине у Румунији. Од пратећих
манифестација Вршчани ће и ове године имати
прилику да уживају у Етно сајму у организацији
ТО Вршац, као и изложби фотографија „Стари
Вршац“ коју Културни центар реализује у сарадњи
са удружењем „Феликс Милекер“. Изложба је
постављена у галерији Дома војске и моћи ће да
се погледа сваког дана у времену од 18 – 22 часа,
рекла је Стојанов.
Покровитељ овогодишњег фестивала је, као
и претходних година, Град Вршац, организатор
Културни центар Вршац, а суорганизатори ТО
Вршац и Центар Милленниум. Фестивал су ове
године помогли и спонзори „Берић сатови и
накит“, „Житобанат“ и „Пекара Сан“, те значајан број
мањих спонзора који припадају Клубу пријатеља
фестивала.
Захваливши се на подршци Граду Вршцу и
спонзорима фестивала, директорка фестивала

Олга Петров захвалила се и тиму Културног
центра Вршац који вредно ради да и овогодишњи
фестивал, након две године паузе, испуни
очекивања љубитеља ове манифестације, те
будућим волонтерима, сјајним младим људима који
су задужени за вођење ансамбала и неизоставни
су део организације фестивала.
- Захваљујући чланству нашег Фестивала у
ЦИОФ-у, интернациналној организацији фестивала
при УНЕСКО и сарадњи са другим фестивалима

у окружењу и ове године имаћемо прилику да
уживамо у заиста атрактивном и квалитетном
фолклорном програму, закључила је Петров.
Вршац ће током трајања фестивала угостити
близу 500 учесника из шест земаља света, са три
континента, којима је, као и претходних година,
организован богат програм упознавања са
богатом културом и традицијом Вршца, као града
домаћина.
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ХИТ ПРЕДСТАВА „ЉУБАВНЕ ИГРАРИЈЕ (ЗА МЛАЂЕ И СТАРИЈЕ)“ 8. ЈУЛА У ВРШЦУ

СПЕКТАКЛ НА ВЕЛИКОЈ
БИНИ У ЦЕНТРУ ГРАДА

У петак, 8. јула од 21 часова, на великој бини
у центру града биће играна представа „Љубавне
играрије (за млађе и за старије)“. У случају кише
представа ће бити одиграна на великој сцени
Народног позоришта „Стерија“.
Комедија “Љубавне играрије” говори
о љубавним заврзламама, проблемима,
преварама, патњи и неспоразуму партнера.
Концепт ове комедије никада није виђен на
нашем тржишту и заснован је на оригиналној
идеји представе „Пази с киме спаваш” која је
изведена више од 150 пута шИром региона.
Читав текст представе састављен од стихова

популарних забавних и народних песама чиме
ова представа, поред одличног заплета и
глумачке екипе, гарантује смех до суза.
Ауторску екипу чине искусни глумци,
доказани у комедиографском жанру, о чему
сведоче и многобројне професионалне награде.
Међу њима су позната и омиљена телевизијска
лица, која позоришна публика препознаје и
увек радо гледа.
Текст:
Семир
Гицић,
режија:
Игор
Дамњановић, играју: Мирка Васиљевић, Игор
Дамњановић, Зинаида Дедакин, Немања
Јаничић, Семир Гицић.

ИН МЕМОРИАМ: ОЛГА ОСТОЈИЋ БЕЛЧА
У Вршцу је 3. јула 2022. године,
после дуге и тешке болести,
преминула прозна списатељица и
преводилац Олга Остојић Белча.
Олга Остојић Белча, романсијерка,
приповедач, песникиња, есејиста и
врсни преводилац, спада у сам врх
аутора који су писали реалистичку
поетско-рефлексивну
прозу,
високог стилског рафинмана и као
релевантни препознати у неколиким
прегледима-панорамама савремене
литерарне сцене.
Већ првим романом “Смрт
годишњег доба” из 1963. године
Олга је одредила свој стилски “модус
операнди” и сваком новом књигом
продубљивала га и цизелирала
постижући завидне уметничке
резултате. Она је прецизно, танано и
проницљиво понирала у психологију

својих јунака, у динамику сложених
породичних односа односно у дух
варошица, препличући временске
линије прошлости и садашњости.
У свему томе успевала је
да буде наоко једноставна,
полетна и духовита; наравно, та је
једноставност резултат великог
мајсторства у стварању прича и
њиховом претварању у речи и
реченице.
Све поменуто знатижељни
читалац открива и у њеном
последњем роману “Спавач у долу”,
који је написала упркос тешкој
болести за годину и по дана (2020-21).
Сам наслов реферише на
знамениту песму Артура Рембоа
о мртвом младом војнику усред
набујале
природе;
у
једној
приповедној линији јунаци романа

дискутују о превођењу стихова и
врсти цвећа међу којим војник лежи;
у другој браћа одлазе у атар око
Вршца како би, на посебном месту,
убрали цветове које ће поклонити
мајци за рођендан да би, у коначној
слици, међу тим цветовима погинуо
старији брат, преводилац Рембоове
песме, у самоубилачком покушају
мале групе бораца да априла 1941.
године пред Вршцем зауставе
наступајућу немачку војну колону.
Његово ће тело немачки војници
ставити на тенк и провести кроз
град, као знак уважавања храброг
противника.
Олга Остојић Белча рођена је у
Уљми крај Вршца.
Објавила је романе “Смрт
годишњег доба” (1963, 2003), “Анина
кожа” (1971, 2003), “Дрво на ивици

пустиње” (1983, 2005), “Несаница”
(1989, 2008) и “Спавач у долу” (2021);
књиге приповедака “Осветљени
прозор” (1986) и “Куће у којима смо
живели” (2010); књиге есеја “Повратак
у завичајни предео” (1985) и
“Препознавање дана” (2002) и збирку
песама “Насликани предео” (2004).
С француског је преводила дела
Фламариона (Uranie – Уранија),
Метерлинка (L’intelligence des fleurs
– Интелигенција цвећа) Уисмана (Labas – Тамо) и Сирана де Бержерака
(L’Autre Monde – Други свет). По
њеном роману “Смрт годишњег
доба” снимљен је филм.
Олга Остојић Белча сахрањена
je уторак, 5. јула 2022. године на
Градском гробљу у Вршцу.
Извор: РТВ (Ђура Мрђа)

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (173)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И МОДЕРНИЗАМ,
ПОСТМОДЕРНИЗАМ И МЕТА МОДЕРНИЗАМ

Пајин Триптихон је идеализована
слика живота, скоро па документарни
приказ једног доба, где је живот
освајао нове културе живљења а
култура поспешивала живот. Онда
смо ушли у вртлог безумне слободе
надградње културе саме по себи, где се
модернизам бавио феноменоменима
културе и уметности уместо човеком
као извором, делтом те појаве.
У постмодерној аналитичности
насукала се у плићак мора, без страсти,
идеја, бољег,
праведнијег, где је
конформизам постао глобалана вера.
А онда je мета модерна атомизирала
културу и уметност као што се предвиђа
и слути деконструкција космоса који
се убрзано шири и хрли неумитном
крају, али кроз бесконачан низ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Сви људи на планети су
браћа.
Зато се свуда и воде
братоубилачки ратови.

Зоран Ђуровић Ђурке

времена, док се нама та срећа дешава
управо сада. Атомизирање културе и
уметности само је перфидни алат за
атомизирање породице, заједнице,
државе, нације, наравно наше док су
неке тамо апсолутно недодирљиве,
и на крају уметност, уместо да нас
усмери ка себи ка васиони у којој наш
дух обитава и жмури пред њеним
звездама, да му лакше буде у физичком
свету избегавања напора, бола, где
је све холидеј на текућој траци и
где се спрема ментални духовни
велики прасак сигурности да сајбер
информатички простор постаје вечни
дом наше алтернативне духовности
као обећање раја за живота без живота.
Ко би таквом мачу одолео?
Пајин Триптихон је наивна, невина,
честита слика праскозорја либералног
капитализма и грађанског друштва
уопште код нас. Сви послују бивају са
уверењем у важност свог посла као
мисије доприноса свету који храни
онога ко га радом храни.
Од једном све више схватамо да
настаје свет који може да постоји без
нашег рада а не би се секирао и да траје

без нас.
Бол је мало мање болан ако нас
убеде да је илузија.
Пајин Триптихон је билборд, сајбер
слика једног времена, не дигитална
већ аналогна, препуна слутњи,
симбола, сенки, страсти и невиности
а за један век домогли смо се реалног,
дигиталног света, реалнијег од нас
самих и то нас ни не боли јер упоредо
док смо програмирали компјутере
управљајући њиме неко је ресетовао
нас и програмирао нас, постали смо
дигитализовани људски ум у коме
нема места превратничким идејама,
сновима о другачијем животу од онога
који нам је сваког дана сервиран на
текућој траци информација глобалног
програма са локалним зачинима.
Велико отрежњење није дошло
ни са пандемијом, ни сада ратом
насталом енергетским и финансијским
проблемима. Наша склоност ка
спавању је чудесна, а само једна песма,
мало музике, добре слике, мало дисања
без механике, подсетило би нас на
живот који еруптира, ври у нашем уму,
чекајући да се догоди у овој васиони.

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

За кратко време свет људи на Пајином
Триптихону претворио се у полусвет
апстракције на крају концептуалних
конфузија да би се дигитално
атомизирао, и ко зна сва силна
гледања дигиталних слика променила
су делић ДНК мисли, преврата,
побуна и постајемо притомљени а не
цивилизовани. Припитомљен је онај ко
је условљавањем и селекцијом изгубио
борбени дух а цивилизован је онај који
свој борбени дух успева да оседла и
крене у животну авантуру.
Наша духовност је стање раскола
између пијанства, изазваног успесима
и даровима, и сазнања да већ дуго
гриземо штап боје шаргарепе. Наш ум
није средство за разбибригу, то је алат
да се оствари свест људи по мери ума
а не да се мера ума смањује по мери
нарастајућег света.
Пајин Триптихон помаже да
себе видимо као продавца на
пијаци, надничара на берби или
митског жетеоца који косом бира
плодове земље да би нахранио свет
нестрпљивих људи.
Т. Сухецки
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ВРШАЦ ТРАДИЦИОНАЛНО
ДОБАР ДОМАЋИН
У седишту Градске организације инвалида
рада, протеклог викенда, одржан је
Видовдански спортски турнир у сарадњи са
Савезом инвалида рада Војводине. Турнир
се већ традиционално организује почетком
јула. Учесници турнира биле су сродне
организације у оквиру Савеза инвалида
рада из Панчева, Ковачице, Беле Цркве,
Пландишта и организација инвалида рада
Вршац као домаћин турнира. Такмичење
чланова удружења организовано је у пикаду,
висећој кугли и голићима.
Догађају су присуствовали, чланица
Градског већа за социјална питања Маја
Ристић Лажетић, која је гостима пожелела
добродошлицу у наш град, успешно
такмичење и пријатно дружење. Локална
самоуправа континуирано подржава рад и
активности удружења из области социјалне
и здравствене заштите кроз финансирање
њихових програма путем Јавног конкурса
који се реализује два пута годишње, као и
кроз организовање манифестација, разних
свечаности, стручних трибина, превентивних
здравствених
прегледа,
обележавање
важних датума и других активности у циљу
унапређења квалитета и услова живота
наших осетљивих друштвених група.
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К УЛ И Н М АТ У Р С К И И З Л О Г

Гимназија „Борислав Петров Браца“, IV 5, одељенски старешина Маргарета Кожукар

Хемијско – медицинска школа Вршац, IV 6, Оливера Чех

Хемијско – медицинска школа Вршац, IV 7, одељенски старешина Маја Митровић

К УЛ И Н М АТ У Р С К И И З Л О Г

К УЛ И Н М АТ У Р С К И И З Л О Г

Гимназија „Борислав Петров Браца“, IV 4, одељенски старешина Славица Ристић
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
MUZSLYÁN A RÉMUSZ HAGYOMÁNÁYPOLÓ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEM

Szent Iván - napi ünnepséget
szerveztek a nyári napfordulón

MAGYAR TÜKÖR
TORDA

M

uzslyán a RÉMUSZ Hagyományápoló Egyesület szervezésében, a hagyományok ápolása céljából ünnepelték meg Szent Iván, a nyári napforduló napját. A keresztény
világ ezen a napon Keresztelő
Szent Jánosra emlékezik. Ezen
nap alkalmából igen tartalmas
programokkal várták az érdeklődőket. Tizenkét bográcsban
főtt a körömpörkölt. Az ünnepség résztvevői között voltak – a
helybeli nyugdijas egyesület, az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és
a VMSZ tagjai is. A helybelieken
kívül vendégek érkeztek Szentmihályról és Titelről.
E napot Virágos Szent János,
valamint a Búzavágó Szent János napjaként is nevezik. Őseink úgy tartották, hogy Szent

»A tájház átadása

Átadták a tájházat
A

»A muzslyai Duga Zenekar
Péter és Pál napja mely közel
esik Búzavágó Szent János napjához, az aratás jelképes kezdetének tekintették. Amenyiben
Péter és Pál napján nem kezdték meg az aratást, akkor Sarlós
Boldogasszony vagy Búzavágó

„

»A szentmihályi Kiss Antal bográcsában is körömpörkölt készült

A meggyújtott Szent
Iván tűz a napfprdúló
fényének a jelképe.
Korábban úgy
tartották, hogy e tűz
megvédi az embert
számos betegségtől,
a termést pedig a
jégveréstől

Szent János napjára meg kellett
kezdeni a kenyérgabona betakarítását. Szent Iván napja egyben a nyári napforduló is melyet már a kereszténység előtti időkben is megünnepeltek.
A keresztény világában a
nyári napfordlókor tűzgyújtásra került sor. A meggyújtott
Szent Iván tűz a napfprdúló fényének a jelképe. A tűzgyújtást
Szent Iván énekek éneklésével
ünneplik, a tűzhöz számos hiedelmek fűződnek.
Korábban úgy tartották,
hogy e tűz megvédi az embert
számos betegségtől különösen
a pestistől, a termést pedig a
jégveréstől. Az ünnep estéjén
a mezei virágokból koszorút
készítenek, ezeket pedig a házra akasztják amely a hiedelem
szerrint a tűzvész ellen véd.
KÉP ÉS SZÖVEG PRÉCZ ISTVÁN

HÍREK A KÖNYVTÁRBÓL

Felújítási munkálatok ideje
alatt is kölcsönözhetők
a könyvek
A
nagybecskereki Žarko
Zrenjnain Népkönyvtár
kölcsönzési osztálya az elkövetkező hónapokban felújítási munkálatok miatt zárva
lesz. Az olvasók a könyveket a

könyvtár gyerekosztályán kölcsönözhetik ez idő alatt.
A könyvtárba minden 10 év
alatti gyermek ingyen íratkozhat be. Az Iskoláskor Előtti Intézménnyel és Stanko Kovrilj

»A Kolibri óvoda kicsinyei a könyvekkel

múlt hétvégén Tordán
két fontos eseményre
került sor, ugyanis a tordaiak régi álma valósult meg
azzal, hogy felavatták a település tájházát. Az avató
ünnepségen Talapa Sándor
az Észak- és Közép-bánsági
Szórványközpont vezetője
szólt az egybegyűltekhez.
A tájház kaialkítása során a tordaiak segítségére volt a szabadkai Községi Műemlékvédo Intézet,

valamint a nagybecskereki Műemkékvédő Intézet is.
A tájház megálmodója
Mezei Zsuzsanna a Tordaiak Klubjának elnök asszonya volt.
A másik jeles esemény,
amelya a hétvégén zajlott Tordán az a IX. Fejes István Emléktábor volt, melyet a tájház
udvrában rendeztek meg. A
tordaiak az emléktábor szervezésével a közismert tordai
amatőr festő emlékét őrzik.

»A IX. Fejes István Emléktábor
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Bérmálás Nezsényben
V

asárnap, 2022. június 19-én, délelőtt 10.00 órakor a
főpásztor, Dr. Német László SVD püspök atya a nezsényi Havas Boldogasszony templomában mutatott be a
szentmisét, és kiszolgáltatta a bérmálás szentségét a bérmálandóknak.
„Jó látni ennyi fiatalt és gyereket ebben a kis falúban,
a kis közösségben. Ez a mai nap valóban a hálaadás ünnepe. Hálát adunk a Mindenható Istennek az élet és a hit
ajándékáért, a bérmálkozókért, a templomunk felújításáért, és a közösségi életért. Maradjunk mindig együtt a közösségben, és továbbra is támogatjuk az Egyházat,” üzente a főpásztor a nezsényi megbérmáltaknak és híveknek.

»Az ajánlott
könyvek

úrral való együttműködés eredményeként, a könyvtár a tanév
végén könyvadománnyal lepte
meg a Kolibri óvoda gyermekeit, akik nagy örömmel fogadták
az ajándékot.
Banjanin Veléria könyvtáros a nyári szabadságok időszakára az alábbi kölcsönözhető
könyveket ajánlja figyelmükbe:
P.L. Travels: Mary Poppins kinyitja az ajtót, Marika és Heidi sorozatokat, Hugh Lofting:
Doktor Dolittle állattkertje,
Gáll Viktóri Emese: Ringató
mesék, Varga Bálint: amit végleg kitörölnél, Fiala Borcs: Balatoni nyomozás, Kurt Vonnegut: Mi szép, ha nem ez?,
Szvetlana Alekzijevics: Elhordott múltjaink, Gárdonyi Géza:
Ábel és Eszter, valamint Teréz
anya gondolatait tartalmazó
kötetet is.

»A nagybecskereki általános ès közèpiskolák èvfolyam diákjai a
Kultúrközpontban
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Хитно на продају викендица на
Гудуричком путу са малим воћњаком
587м2. Звати после 15 часова. Тел.
060/7342-609.
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 060/3603311.
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. 061/3004439, 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.
Број
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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.
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.
ПродајемспратнукућунаТргуАндрије
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

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
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: 063/8447930.
Продајем трособан стан 60м², 3.

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.
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

спрат, 2 зона, паркет, централно грејање,
клима, пвц столарија. Тел. 065/3131-100
На продају кућа у Павлишу. Хитно.
Тел.064/2355-436

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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 069/2119565.
Издавање локала (канцеларија),
42 м2, на Светосавском тргу. Тел.
064/1979-069.
Запосленој девојци издајем
стан. Тел 060/7401-210,060/3603311 и 013/401-210.
Издајем пословни простор
магацински, производни укупне
површине 400 м2, могућност
закупа и мање површине. Објекат
у Вршцу, улица Дејана Бранкова.
Тел. 065/8302-090.
Издајем кућу комплетно са
новим стварима, кућа је новије
градње са нус просторијама на
дужи период. Тел. 063/8829-782.
Издајем двособан ненамештен
стан у центру града. Тел: 032/8851264.
Издајем двособан дворишни
стан у улици Хероја Пинкија. Тел:
066/801-1706 и 066/801-1706.

РАЗНО
Продајем домаћу ракију лозовачу
од грожђа „Хамбурга“. Тел. 064/1818917.
На продају ловачки карабин
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. Тел.
064/3855-729.
Дајем
часове
енглеског
основцима, вршим услугу уноса
текста, коректуре, лектуре, прелома,
дизајна, штампа свих врста,
професионално. Повољно. Тел.
069/626-699 и 013/835-129.
Припрема
математике
за
пријемни на факултет. Тел. 013/2839461.
Два кауча, тросед, витрина,
судопера и горњи део, тв, грејалице
на струју, тепихе
различитих величина, машине
Багат и Сингер, бојлер плински. Тел.
830-753.
Продајем на велико 5 литара
и више одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579-100.
На продају термоакомулациона
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МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
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пећ 6кw са оргиналним колицима и
тајмером у комплету. Тел. 064/6620457.
Продајем
нов
некоришћен
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер
искључиво лицима са дозволом,
врло повољно. Тел. 064/4222-700.
Продајем шиваћу машину PFAFF
230 ендларица, исправна, кабинет
(8000дин) електромотор за круњач
исправан (6000 дин). Тел. 062/310-915.
Продајем ракију лозовачу и два
бурета од по 100 л. Тел. 060/3805110.
Грађевински послови (зидаље,
бетонажа, малтерисање, кровне
конструкције, фасада стиропор.
Повољно и квалитетно. Тел. 061/2656204.
Продајем бунду неношену женску.
Тел. 061/3004-439.
Продајем столице дрвене са
наслоном за ппоправку, угаону мању
на развлачење (тросед) и тренажер
за ноге, погодан за кућне теретане, за
женске особе. Тел. 064/6357-325.
Продајем домаћу ракију и
два лустера новијег дизајна. Тел.
064/1830-018.
Продајем собна врата. Тел.
064/2906-253.
Продајем пекарску пећ са
ферментационом комором, пећ је
очувана од прохрома. Тел. 064/1979069.
Вибро плоча за продају, три
комада од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у
одличном стању.Тел. 064/1979-069.
Комплет трпезарија, 2 плинске
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар
двокрилни, угаона гарнитура за
спавање, тросед за спавање. Тел
064/4256-130.
Математика
припрема
за
пријемни на факултет. Тел.013/2839461.
Продајем
трпезартијски
сто(интарзија), шест столица (ново),
стилске фотеље нове, сет за ручавање
за дванаест особа. Цена по договору.
Тел. 064/1335-373.
На продају врло очуван бојлер
Горење од 80 литара, цена 6.000
динара. Тел. 064/0459-560.
Продајем комплет летњих гума,
пловне, мало коришћене „HANKOOK“,
у одличном стању димензија 195/65
Р15 Тел. 065/3184-084.
Продајем зимске гуме потпуно
нове „Клебер“, димензија 185/65 Р15,
на челичним фелнама са 4 рупе (4
х100мм) Тел. 065/3184-084.
Веш
машина,
фрижидер,
електрични шпорет, трпезаријски
сто, 6 столица, пећ на дрва велика,
мала пећ на дрва, плинске пећи нове
и разни кућни апарати. Тел. 061/2406295.
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. 013/885019
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. 064/3892738.
Вршим поправку плинских пећи,
шпорета, решоа и плинских бојлера.
Тел. 013/861419 илиу 063/482-418.
Продајем конце за хеклање драп
боје, конац за гоблеме, платно и
сталак. Тел.064/2522--855.
Продајем ауто Пежо307, мали
потрошач, годиште 2001., бензинац, у
јако добром стању. Тел. 060/4524-929.
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. 064/2522855.
Продајем два дечија бицикла,
један скоро нов. Тел. 812-581
Продаје се електрични бојлер 80
л Горење, мало радио, као нов. Тел
064/0459-560.
На продају лозова ракија,
мишки бицикл, пуна вратаа 60 цм са
ракастолом, баштенска гарнитура 4
столице и сто, метални.Тел. 013/836760
На продају чиста лозова ракија
на литру и на више, баштенску
гарнитуру, 4 столице и сто метална
гарнитура, пуна врата 60 цм са
ракастолом и мушки бицикл. Тел.
013/836-740
Продајем
орман-креденац
произведен пре другог светског
рата у одличном стању, висок сјај, са
оргинал кључевима. Тел. 064/8582495.
На продају стаклени сто и
4 столице, шпорет електрични
„Слобода“ нов. Тел. 063/1121-270
На продају угаона гарнитура од
чистог дрвета увоз из Немачке, сто и
две столице и дрвен лустер. Тел. 2106078 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. 013/885019.
Продајем кауч Симпо одличан

дечији бицикл и биљку чуваркућу у
већој количини на комад и кг као лек.
Тел 064/9407-095.
Продајем дечији бицикл, 18
брзина, металик зелен, исправан. Тел.
064/8372-635.
Уступам уз накнаду празну већу
гробницу на Православном гробљу
уз павлишки пут. Тел. 066/8076-207
Продајем џак за бокс црвени
130х35, пун. Цена 2.500 дин.Тел.
063/737-5149.
Продајем
аутоприколицу,
носиљку за бебе, тапете (зидне) 5м²,
седиште помоћно за дете за бицикл.
Тел. 061/1530-800.
Брачни пар тражи стару особу на
доживотно старање ѕа узврат кућа
или стан. Тел. 061/8139-998
Продајем трактор 83 Белорус и
сетвоспремаћ у одличном стању.Тел.
069/8435-287.
На продају два пони бицикл, већи
дечији и женски са корпом, мало
вожен.Тел. 063/1864-344 или 013/
806-527.
На продају бицикл мушки на
брзине. Повољно. Тел. 064/2805-881
Продајем мотокултиватор ИМТ
506 са приколицом и фрезом. Тел.
060/5886-887.
На продају болнички кревет,
декубитални душек и инвалидска
колица (неуролошка). Тел. 063/8310629
На продају 4м² резане грађе.
Тел.064/2355-436
На продају киоск у Малом Жаму,

очуван, радио до скоро. Тел.069/8435287, 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. 063/7166960.
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
Продајем кавез за коке носиље,
подељен на 4 бокса за 20 кока. Тел:
013/2105-496 и 064/4406-530.
На продају ловачки карабин,
ремингтон магнум, калибар 7 мм. Тел:
063/8310-629.
На продају апарат за воду. Тел:
063/8310-629.

У складу са чланом 60.- 63. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 - др.закон и 52/2021)
Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца,
оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта бр.28/22/УП од априла
2022. за изградњу објекта објекта бр.1 - пословнопроизводни објекат, спратности П+0, и објекта бр.2 –
складиште бетонске галантерије, спратности П+0 на
кат.парц.бр.161 КО Вршац, у Вршцу, ул.Подвршанска бб.
ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: Биро за пројектовање, консалтинг и
инжењеринг „ПРОЈЕКТНИ БИРО“ Вршац, Ул.Анђе Ранковић бр.12/3.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: „ТЕХНИКА“ АД, ул.Доситејева бр.11.
Наведени урбанистички пројекат биће изложен у холу зграде
Скупштине Града Вршца. Јавна презентација трајаће 7 дана почев од
15.07.2022. године.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на
изложени урбанистички пројекат за време трајања јавне презентације,
у писаном облику и предају их Одељењу за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца.
Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца пружиће обавештења о
садржају јавне презентације.
Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички
пројекат је портал града Вршца: http://www.vrsac.com/
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ АУТЕНТИЧАН ГЛАС САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

ПРОСТОР
ИЗМЕЂУ БИТИ
И НЕ БИТИ

Иако је ово први роман Јоване Дишић, јасно је
да је реч о аутентичном гласу у савременој српској
књижевности. Смештајући у средиште романа
теме као што су трагање за идентитетом, положај
поједица у данашњем друштвеном поретку у
којем је вредносни систем нарушен, ауторка
осликава портрет нашег времена и при томе се
не либи да укаже на све његове асиметричности
и нелогичности.
Тек кад се суочи са својим најдубљим
страховима, главна јунакиња романа моћи ће да
започне живот у којем нема места за унутрашње
суноврате, токсичне односе и неоствариве
циљеве
Кад год човек престане да ослушкује
унутрашњи глас који му шапуће на коју страну
би требало да крене, живот лако може да се
преобрази у непознате пределе без наде. Епилог
је увек исти: човек престане да препознаје и
сопствени лик у огледалу. Главна јунакиња овог
романа обрела се управо у таквим пределима.
Упркос свим настојањима да прихвати дате
околности и пронађе у њима смисао, уследио је
тренутак у којем је схватила да ништа у њеном
животу није њено.
Реч „вакуум“ најближе бисмо могли одредити
као празан простор. У овом роману та реч добија и
многа друга значења, али једно не губи: вакуум је
међупростор између бити и не бити. Хамлетовско
питање бити ил’ не бити одзвања више од четири
века. Ипак, и данас је величанствено то што свако

од нас има прилику да на то питање дâ сопствени
одговор. Вакуум је прича о томе.
Јована Дишић је рођена 1987. године у
Пожаревцу. Основне и мастер студије завршила је
на Филолошком факултету у Београду.
До сада је објављивала кратке приче. Како ју је
одувек интересовала фолклористика, објавила је
неколико научних радова у оквиру те области. Има
привилегију да стално буде окружена књигама јер
је запослена у библиотеци, у којој уређује и води
књижевни програм.

„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„Вакуум“, који ће припасти читаоцима који
најбрже пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали смо
књигу „Жена звана невоља“, освојиле су је
Силвана Куневски и Данијела Маринковић.
Честитамо! Награде се могу преузети у
редакцији „Вршачке куле“, Другог октобра 59,
средом од 10 до 17 часова. При преузимању
награде потребно је са собом понети најновији
број „Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА

“ВРШАЧКА КУЛА” , ГОДИНА 41. БРОЈ 1073, 15. ЈУЛ 2016.

ГКУД „ЛАЗА НАНЧИЋ“
У ВРХУ ВОЈВОЂАНСКИХ
АНСАМБАЛА

ГКУД „Лаза Нанчић“ још једном је снагом, вољом и упорношћу
својих чланова и управе Друштва представио град Вршац на
најбољи могући начин и обезбедио пласман и учешће на завршној
Покрајинској смотри фолклорног стваралаштва Војводине која ће
се одржати у октобру.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (44)

Према резултатим са свих зонских центара ГКУД „Лаза Нанчић”
се нашао у самом врху бодовне листе са 92.5 бода, и стао раме уз
раме са још четири најбоља ансамбла Војводине. Како истичу у
овом Друштву, то представља велико признање али и обавезу да
се још боље припреме за завршну смотру фолклора и покушају да
понове успех, као и пре две године, и пласирају се на Републичку
смотру фолклора Србије. У управи ГКУД-а „Лаза Нанчић“ истичу да
се њихови чланови не одмарају, већ се након отварања фестивала
„Вршачки венац“ припремају за предстојећу турнеју у Грчкој. Након
тога, имаће задовољство да наступе на фестивалу „Срем фолк фест”
у Сремској Митровици, на који су позвани од стране председника
ЦИОФ-а за Србију, Драгана Ђорђевића.
“ВРШАЧКА КУЛА” , ГОДИНА 41. БРОЈ 1073, 15. ЈУЛ 2016.

ПЕТИ „СУСРЕТ ОТВОРЕНОГ
СРЦА“
„Сусрет отвореног срца“ који окупља Удружења за
помоћ особама са интелектуалном ометеношћу из региона,
организован је по пети пут у Вршцу у Културном центру.
Како организатори истичу, значај ове манифестације огледа
се у повећању степена друштвене укључености и већој
социјализацији особа са интелектуалном ометеношћу.
Такође, реч је и о својеврсној промоцији волонтерског
рада, кроз који млади доприносе развоју своје локалне
заједнице, успостављању мреже волонтера као и јачању
сарадње између различитих удружења за помоћ особама
са интелектуалном ометеношћу у региону.

Око осамдесеторо учесника Сусрета уживало је и
дружило се кроз многобројне активности од представа,
ликовних и креативних радионица, Нинџа- полигона,
шетњи по Вршцу, посети Градској библиотеци која је
организована захваљујући Туристичкој организацији Града
Вршца, и журци на којој су наступили чланови Лугано
бенда. Поред домаћина, Удружења „Отворено срце света“
из Вршца, на овим Сусретима учесвовали су и Удружење
„Сунцокрет“ из Зрењанина, „Живимо заједно“ из Београда
и Голубинаца, ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада,
бројни волонтери и радионичари.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ФИЛОКСЕРА У БАНАТУ
1875-1895.
Према званичним изворима представљено од Феликса Милекера
Превео Александар Бобик
Зло је узимало све више маха.
Тако је у Белој Цркви крајем
1882. године било нападнуто 101
јутро, а средином 1883. године
већ 500 јутара. Многи тамошњи
виноградари пали су у очај и
одселили се у Америку.
Зато је град већ 1883. године
подигао расадник винове лозе,
величине 3 јутра, који је следеће
године увећан за нових 10 јутара.
После га је преузела држава и
отпочела у њему гајити отпорну
америчку винову лозу, што је до
1895. године када је расадник
враћен граду, успешно обавила.
Већ у пролеће 1884. године
у Белој Цркви испоручивали су
америчку винову лозу, али само за
подручје захваћено филоксером.
Године 1885. Антон Албах и
Јован Зауервалд примили су од
мађарске владе већу количину
америчке винове лозе и са њима
основали запажене расаднике
винове лозе.
Године 1885. виноградарско
подручје Торонталској жупанији
од 19.420 јутара 683 кв. хвати
сиромашније је за 250 јутара 941
кв. хв. у односу на 1884. годину
највећи засади били су у Панчеву
(2341 јутро 1445 кв. хв.), Ковачица
(Анталфалва) (2.525 јутра 1.122 кв.
хв.), срезу Алибунар (2.218 јутра
318 кв. хвати) на југу и Великом
Ст. Миклошу (Велики Св. Никола)
(2.015 јутра 757 кв. хв.), Хацфелд
(1.620 јутра 1.027 кв. хв) и срезу
Велика Кикинда (1.557 јутра 1.252
кв. хв.). Принос је био 238.543
хл. према 125.222 хектолитара у
претходној години. Према томе,
1885. година је била добра година.
Филоксера се и даље ширила
и панчевачкој зараженој групи
додала нову групу, коју су чинили:
Качарево
(Францфелд)
(487
јутара), Јабука (57 ј.), Црепаја
(36 ј.), Омољица (24 ј.), Падина
(Лудвигсдорф 2 ½ ј.), а Опово
са насељима Банатски двор

(Итварнок), Душаново (Рогендорф)
и Житиште (Бега Ст.Ђерађ) чинило
је нову групу.
У Вршцу је вест о установљеној
филоксери произвела мучан
утисак на виноградаре. Један
део, на почетку је разматрао
нове могућности и изворе за
опстанак. Они су планирали
подизање једне велике фабрике
шећера за коју би гајили шећерну
репу, затим куповину имања у
Ватину од дворске коморе, које
се налазило у суседству града,
да би се интезивније посветили
гајењу житарица. Но, ускоро су се
вратили свом старом занимању,
винској култури. Један други део,
на челу са Фридрихом Хешлом
није очајавао и оклевао.

Међу вршачким пионирима
истичу се двојица: Фридрих Хешл,
који се није либио трошкова
и у свом винограду извео све
могуће огледе и Карло Цофман,
који је први у већим количинама
производио вино (1887) од
америчке лозе.
Већ 1882. године Вршачком
удружењу произвођача вина
уступљен је бивши магацин за
дрво, величине 350 кв. хвати
земљишта са једном зградом, ради
подизања расадника за гајење

америчке винове лозе отпорне
на филоксеру, из семена. Године
1883. градска општина одлучила
се за подизање једног огледног
винограда и затражила од владе
садни материјал у виду отпорне
лозе и калемова.
Из Вршца се филоксера
преселила у Куштиљ (1881), затим
у Ритишево (1883), тако да је
Вршац са околином представљао
посебну заражену групу. Како се
суши-буба рапидно раширила.
Фридрих Хешл је 1884. године
иницирао
оснивање
једног
расадника америчке винове лозе
у Делиблатској пешчари. Године
1885. већ поменуто удружење
преузело је набавку америчке
лозе из државног расадника
у Кечкемету. Дана 3. априла
инспектор Вени дао да се засаде
прве количине. Тог истог пролећа,
комплекс земљишта под управом
удружења засађен је америчком
виновом лозом пореклом из
огледних станица у Фаркаждину
и Иштвантелеку. Ово је извршено
под надзором инспектора Вејна.
Године 1885. филоксера је већ
захватила винограде суседних
села Јабука, Гудурица, Марковац,
Лацунаш, Месић и Сочица.
У Гудурици, село које је 1882.
године поседовало 1.271 јутро
винограда,
установљено
је
присуство филоксере. Међутим,
већ у јесен исте године Роберт Бер
набавио је из вршачког расадника
33.000 комада лозе и засадио је
нову културу. Бер власник старог
алодијалног имања (ослобођеног
пореза) у Гудурици, био је у
вршачком срезу први, према томе
и једини који је преузео енергичне
мере заштите. Мањим власницима
било је тешко. Саднице лозе могли
су набавити само уз дозволу
власти. Зато су се многи дали
на кријумчарење. Тако је међу
осталима и учитељ Ладислав Бесер
обновио свој виноград у Гудурици.
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К УЛ И Н К У В А Р

КРЕМ
ЧОРБА ОД
КАРФИОЛА

НАМИРНИЦЕ:
- 1 већа главица карфиола
- 2 кашике путера
- 2 кашике брашна
-1 л готове бистре супе
- 1 јаје
- 2 кашике киселог млека
- со

- 1 дл маслиновог уља
- 1,5 кг телетине у комаду
- 2 главице лука
- 4 парадајза
- 3 мање шаргарепе
- 2 чена белог лука
- со, бибер
- зачин Ц
- исецкан першун

- 4 јаја
- 250 г путера
- 200 г брашна
- 200 г шећера
- 1 кг бресака
- пола кесице прашка за
пециво
- 1 кесица ванилин шећера
- мало рендане коре лимуна

карфиол и налити готовом супом.
Кувати на тихој ватри десетак минута,
од тренутка кад је чорба почела да ври.
Скинути с рингле. У посебној посуди
размутити јаја с киселим млеком и, уз
непрестано мешање, сипати у врелу
чорбу.

МИТРОВА
ТЕЛЕТИНА

ПРИПРЕМА: У ватросталну
посуду сипати 1 дл уља. Телетину са једне
стране посолити и побиберити, а са друге
стране посути зачином Ц. Лук, парадајз
и шаргарепу исећи на колутове. Бели лук
и першун ситно исецкати. У посуду прво

НАМИРНИЦЕ:

- 5 кг зрелих смокава
- 1 кг шећра

ЏЕМ ОД
СМОКАВА

ПРИПРЕМА:
Карфиол
очистити од спољних листова, опрати и
кувати у сланој води, док мало не омекша.
Оставити га да се прохлади и разделити
на цветове. Скувати бистру супу (довољна
је 1 коцкица супе).
У дубокој посуди направити светлу
запршку од путера и брашна, додати

НАМИРНИЦЕ:

НАМИРНИЦЕ:

сложити ред поврћа, по њему телетину, па
посути белим луком и першуном. Поклопити
и ставити у рерну да се пече на средњој
температури 1,5-2 сата. Кад је месо печено,
склонити поклопац и пустити још 10 минута
да се запече и месо и поврће. Служити топло.

КОЛ А Ч С А
БРЕСКВАМА

ПРИПРЕМА:
Брескве
преполовити и извадити коштице. Умутити
путер, жуманца и шећер. Додати брашно,
нарендану кору лимуна и умућен снег од

беланаца. Сипати у подмазан плех, преко
поређати брескве и пећи на 200°Ц. Кад је
колач готов, посути га ванилин шећером.

ПРИПРЕМА:
Смокве
опрати, ољуштити и самлети. Самлевене
смокве протерати кроз густо сито да
би се одвојиле семенке. Добијен сок од
смокава ставити у чисту шерпу и кувати
док не проври, а затим додати шећер.

НАМИРНИЦЕ:
-500 г свежих брусница
- 6 кашика шећера

ЏЕМ ОД
БРУСНИЦА

ПРИПРЕМА: Бруснице опрати,
оцедити и ставити у шерпу. Додати шећер
и кувати око пет минута, уз мешање,

НАМИРНИЦЕ:
- 1,5 кг очишћених кајсија
- 500 г шећера
- 1 кесица желатина
- 30 г пропрженог бадема

Џем кувати све док са варјаче не пада
у комадима. Куван џем сипати у тегле и
ставити у млаку рерну како би се створила
корица. Извадити их из рерне, прекрити
и оставити да се охладе. Сутрадан тегле
затворити.

на средњој ватри. Џем не треба кувати
превише дуго, јер су бруснице пуне пектина
и јако брзо се згусну.

Џ Е М ОД
К А Ј С И ЈА И
БА Д Е М А

ПРИПРЕМА:
Кајсије
преполовити,
одстранити
коштице,
исецкати их и измерити 1,5 кг. Ставите их
у дубоку шерпу, додати шећер, желатин
припремљен по упутству са кесице и
ситно исецкан пропржен бадем. Добро
промешати и ставите да се кува на јакој

ватри. Када проври, кувати још око 3
минута, непрестано мешајући. Скинути са
шпорета и одмах сипати у тегле до врха.
Затворити тегле поклопцима на навој и
окренути их да стоје наопако. Након 5
минута их вратити у нормалан положај и
оставити да се охладе.

ВРШАЧКА КУЛА
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СПОРТ

ФУД Б А Л

АТЛ Е Т И К А

ПАВЛОВ И БРАУНОВИЋ СТРЕЛЦИ НА ДЕБИЈУ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА СТАРИЈЕ ПИОНИРЕ
ДО 16 ГОДИНА

ВРШЧАНИ ПРИПРЕМЕ ПОЧЕЛИ ПОБЕДОМ

ИНЂИЈА – ОФК ВРШАЦ 2:3 (1:2)

Спортски центар у Старој Пазови,
судија: Дејан Петровић (Вршац),
стрелци: Десанчић у 4. и Спасић у 74. за
Инђију, Павлов у 2. из једанаестерца,
Брауновић у 44. и Вујић у 75. минуту за
ОФК Вршац.
ИНЂИЈА: Чупић, Н. Кукољ, Десанчић,
Рађен Стојановић, Ђурић, Србијанац,
Алексић,
Ракић,
Радосављевић,
Ђоковић. Играли су још: Ђокић,
Недељковић, Ковачевић, Гајиловић,
Јањић, Ђуричковић, Јовановић, Н.
Недељковић, Вукчевић, М. Кукољ,
Бојовић, Јафа.
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Терзић,
Петрић, Пајевић, Парађина, Митић,
Николић,
Кадијевић,
Брауновић,
Павлов, Грек. Играли су још:
Узелац, Мажић, Благојевић, Голуб,
Ф. Илић, Вујић, Делић, Стојковић,
Радисављевић, Ивић, Главинић.
Инђија и ОФК Вршац одиграли су динамичан,
узбудљив и ефикасан меч који је више личио
на борбу за бодове него на прву припремну
утакмицу за нову сезону. Вршчани су већ у
првом нападу дошли до предности, у силовитом
продору био је бек Кадијевић, заустављен је
фаулом у шеснаестерцу а за судију Петровића
није било дилеме, пенал за ОФК Вршац. Сигуран
егзекутор био је је Украјинац Павлов, 0:1.
У наредном минуту Инђија је дошла до
изједначења, Десанчић је одлично реаговао
на центаршут Србијанца, био је неометан у

казненом простору и лако спровео лопту у
мрежу, 1:1.
У наредних двадесетак минута Инђија је
имала теренску иницијативу, створила неколико
полуприлика и једну стопостотну. Ракић је у 25.
минуту био потпуно сам на десетак метара од
гола Марковића, шутирао, али је лопта погодила
стативу. У последњих 15 минута првог дела меча
ОФК Вршац је био бољи ривал, а у самом финишу
изабраници тренера Мијаиловића дошли су
до вођства. Парађина је одлично центрирао са
десне стране, Брауновић је прецизним волеј

ударцем погодио сам угао гола Инђијаца, 1:2.
У другом полувремену тренери Голић
и Мијаиловић изменили су поставе, а прво
узбуђење виђено је тек у 74. минуту. Спасић је
прецизним ударцем са дистанце изједначио на
2:2.
У следећем нападу ОФК Вршац је дошао
до новог вођства. Филип Илић био је у
силовитом продору, његов центаршут избили
су дефанзивци Инђије, право на ногу Вујићу
који је снажним ударцем под пречку постигао
победоносни погодак, 2:3.

ТРЕНЕР ОФК ВРШЦА ВИДЕО ДОБРЕ И ЛОШЕ МОМЕНТЕ У ПРВОЈ ПРИПРЕМНОЈ УТАКМИЦИ ПРОТИВ ИНЂИЈЕ

МИЈАИЛОВИЋ:
ВЕЛИКИ ЈЕ ПОСАО ПРЕД НАМА

Фудбалери ОФК Вршца почели су серију
припремних мечева за предстојећу сезону
победом против Инђије (3:2) у Спортском центру
у Старој Пазови. Тренер Ненад Мијаиловић
пренео је први утисак после резултатски
успешне провере.
- Припремне утакмице служе нам да
видимо где смо у односу на противнике у
овом, за нас непознатом, рангу такође, свестан
сам да резулатат у овој фази припрема нема
никакву важност. Играли смо са две поставе у
два полувремена, пробали смо неке играче и
уверили се у способности овог младог тима.
Било је добрих ствари, али и лоших. Велики је
посао пред нама, пробаћемо да добрих ствари
буде све више у наредним утакмицама а лоше
сведемо на минимум, тако се можемо надати
остварењу амбиција, рекао је шеф струке ОФК
Вршца.
Тим из Вршца добре ствари показао је пре

свега у фази напада, када су после акција бекова
по крилима постигнута два поготка.
- Покушаћемо да играмо по моделу који
смо градили претходних пет година. Иако смо
сврстани у аутсајдере ове лиге, пре свега због
наших скромних финансија, али и због великог
броја играча и тренера који ће дебитовати у
овом рангу, даћемо све од себе да пружамо
добре представе и будемо конкурентни у борби
за опстанак, јасан је Мијаиловић.
Шеф стручног штаба Вршчана поменуо је
лоше стране тима у дуелу са Инђијцима.
- Нисам задовољан стварима у разним
фазама игре, верујем да се то кроз тренажни
процес може исправити. У овим утакмицама
не волим да видим да се појединци истичу
индивидуално и пркосе тиму, и то верујем да
се може поправити мењањем њихових лоших
навика или заменом неких играча у прелазном
року који још увек траје, нагласио је млади

ВРШАЦ ОДЛИЧНА СРЕДИНА ЗА РАЗВОЈ
МЛАДИХ ИГРАЧА

ЈОВКОВИЋ НА КИПРУ

Доскорашњи нападач Вршчана, први
стрелац тима у претходној сезони у Српској
лиги, отпутовао је на Кипар где ће потписати
уговор са Олимпијакосом из Никозије.
То је још једна потврда да је Вршац средина
погодна за развој младих играча имајући у
виду да ће се ове сезоне омладинци ОФК
Вршца такмичити у Омладинској лиги Србије.
стручњак и додао да већ данас очекује још два
потписа, и да ће листа даљег довођења зависити
од тога како играчи тренирају и како одговарају
захтевима тима.

ФИЛИП СТАНИСАВЉЕВИЋ СТИГАО НА СТАДИОН ПОД КУЛОМ

ОФК ВРШАЦ АНГАЖОВАО СУПЕРЛИГАШКО ПОЈАЧАЊЕ

Још једна трансфер бомба одјекнула
је у Вршцу. На стадион под кулом стигао је
Филип Станисављевић, везиста са богатим
суперлигашким и интернационалним искуством.
На тај начин остварила се жеља шефа стручног
штаба Вршчана, Ненада Мијаиловића, који још
прошле сезоне желео Станисављевића у тиму.
О Вршцу, до прошле године, када
ме је шеф Мијаиловић позвао, нисам знао
много. Познавао сам само двојицу Вршчана са
којима сам био заједно у млађим селекцијама
Партизана, Александра Лазевског и Бојана
Чукића, такође знам и и мог земљака Бригела
Игњатијевића који је радио у Вршцу. Када
сам дошао, искрено речено, изненадио сам
се колико је организација озбиљна и каквом
инфраструктуром клуб располаже. Сигуран
сам да Вршац има боље услове од неких
суперлигаша. Могу да пружим доста на терену
и желим да оправдам поверење људи који су ме
ангажовали, рекао је Станисављевић.
Искусни везиста додао је да зна да новајлије
увек имају добру дебитантску сезону.
Екипе које уђу у Прву лигу из Српске
обично играју добро, бар прве сезоне, јер се
момци добро познају, улазе са пуно елана, на

крилима освојене титуле. Познајем неколицину
нових саиграча, Лазевског који у овом тренутку
без проблема може да игра у Суперлиги,
међутим он ужива на терену у свом Вршцу.
Украјинац Павлов је одличан играч, заједно смо
играли у Сурдулици, надам се да ћу и ја својим
искуством дати допринос.
Станисављевић је фудбалски пут започео
у родном Мајиловцу, у клубу Млади Борац,
шест месеци био у Рудару из Костолца а
потом прошао комплетну фудбалску школу
београдског Партизана, пет година у млађим
категоријама радио је под тренерским надзором
Звонка Поповића и Игора Спасића и две године у
Телеоптику где су га тренирали Миша Радаковић,
Благоје Пауновић, Илија Завишић и Вук Рашовић.
Станисављевић је сениорску каријеру градио
у суперлигашима Металцу из Горњег Милановца
и Јавору, у Ивањици је носио капитенску траку.
Као интернационалац значајан траг оставио је
у Мађарској, где је играо за Ујпешт и у Грчкој,
наступајући за Платањас. По повратку из
печалбе Станисављевић је наступао Радник из
Сурдулице у Суперлиги, затим по шест месеци
за Младост из Лучана и Рад, а претходну сезону
завршио је у Вождовцу.

Добродошлица: Филип Станисављевић са
новим шефом Ненадом Мијаиловићем
Вредан је помена и повратак у клуб младог
Вршчанина Милоша Миливојевића. Момак
рођен 2002. године прошао је комплетну
омладинску школу Партизана, у ОФК Вршац
стиже из крагујевачког Радничког.
Б. Јосимов
Фото: Б. Јосимов

БРОНЗАНЕ
МЕДАЉЕ ЗА
ВРШАЧКУ
ШТАФЕТУ

У Сремској Митровици одржано је
Првенство Србије за старије пионИре у
атлетици, где су сјајан резултат направили
такмичари Атлетског клуба Атина.
Првог дана такмичења Душан Кнежевић
је наступио на 60 м, где се у изузетној
конкуренцији изборио за финале и на крају
трке заузео 6.место у Србији са резултатом
од 7,72.с. Након тога је мало недостајало да
Марко Младеновски освоји медаљу у трци на
300 м, али је на крају морао да се задовољи са
4. местом и временом од 39,56 секунди. Круна
наступа Вршчана била је штафета 4x100м у
саставу Душан Владислав, Марко Младеновски,
Немања Дамјан и Душан Кнежевић која се
побринула да се првог дана не вратимо без
медаље, и освојила 3,место и бронзану медаљу
са временом од 49,22 секунде.
Другог дана наступа, сјајан резултат је
постигао Душан Кнежевић освојивши 3. место
и другу медаљу за клуб у трци на 100 м са
временом од 12,19 секунди.
Одличан наступа је имао и Дамјан Немања
у трци на 100м који је у финалу изборио 5.
место са временом од 12,29 секунди.
Такође, у шведској штафети (у истом саставу)
која се трчи на 100м+200м+300м+400м, Атина
је заузела на крају добро 5. место са временом
од 2:22,67 минута.
У обе штафете је доминирала екипа
Војводине, испред Младости из Земуна, које су
оставиле изванредан утисак оба такмичарска
дана.
“Такмичење је било изузетно јако,могли
су да наступе такмичари само са оствареним
нормама и квотама за сваку дисциплину,а
извршена је и врло ригорозна контрола свих
пријављених резултата, као и строга лекарска
контрола свих такмичара. Атлетски клуб Атина
је сјајно наступио у малобројном саставу, али
се вратио са 2 атлетске медаље са првенства
Србије. Виђено је неколико изванредних

наступа и резултата, пре свега Уроша Кекића
из Новосадске Војводине у спринту на 60м
и 100м,као и сјајна остварења у тркама
мушкараца на 800м где су чак 2 такмичара
из Новог Пазара пробили магичну границу
од 2 минута, што је изванредан резултат за
тај узраст. Долази једна плејада одличних
пионира и пионирки који ће наредних година
представљати Србију на млађе јуниорским
такмичењима у Европи и свету.
Што се тиче наступа Атине,иако ослабљени
такмичари су одлично наступили, а највише
је показао Душан Кнежевић, који је својом
борбеношћу и мотивацијом превазишао
све препреке, док је екипни наступ штафете
оба дана оставио изванредан утисак на све
присутне. Ово је круна једне генерације у
пионирској атлетици, која је стасала у Вршцу и
сада предстоји озбиљан рад у старијем узрату
који их чека,да би таленат који су показали
могли да реализују.
Током овог наступа, као и на Првенству
Београда, су стигле похвале на рачун ових
момака и рада са њима од других реномираних
клубова,а помоћник селектора Емир Бекрић
ће непосредно бринути о раду са младим
спортистима и обићи Вршац, да се увери у
којим условима млади такмичари сазревају.
Следећи догађај који чека Ак Атину је
Екипно Првенство Србије за пиниоре,које ће
бити одржано у августу, а након тога и јубиларне
Атинске игре,” рекао је Срђан Јовановић.
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