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Промоција румунске културе, коју 
је Културни центар Вршац, у оквиру 
Вршачког културног лета, организовао 
у сарадњи са Националним саветом 
румунске националне мањине, 
одржана је у Дому војске са идејом 
да се у три дана промовише румунска 
традиција и култура кроз разне 
догађаје и активности.

Присутне су поздравили Георге 
Дину генерални конзул Румуније у 
Вршцу, Нинослав Јовановић државни 
секретар у Министарству за људска 
и мањинска права и друштвени 
дијалог Владе Србије, Тибериу 
Чортан секретар Националног савета 
румунске националне мањине, др 
Трајан Качина члан Градског већа 
задужен за културу и Давор Стојковић, 
директор Културног центра Вршац.

- Министрство за људска и мањинска 

права и друштвени дијалог је отворено 
за сарадњу и то најбоље знају колеге 
из Румунског националног савета. 
Јако је важно да имате представника 
мањинске заједнице у управи града 
Вршца који може да на добар начин 
заступа интересе грађана ове земље, 
а припадника мањинске заједнице. 
Важно је да имате свој језик и своје 
писмо и да их ваша деца уче, рекао је 
Нинослав Јовановић.

- Богат програм овог лета у Вршцу 
представља се и кроз културу Румуна. 
Одлучили смо да прикажемо културу 
локалних Румуна, не само оних из 
Вршца, већ и из околине. Имамо осим 
удружења жена која су представили 
своје рукотворине, ношње, а 
представљени су и музика и фолклор.

СВЕЧАНО ОТВОРЕНИ ДАНИ ПРОМОЦИЈЕ 
РУМУНСКЕ КУЛТУРЕ У ВРШЦУ

ВРШАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Етнографска група Тинечаци, 
Културно уметничко друштво 
из Чешке, представило се, пред 
многобројном публиком, на Тргу 
Светог Теодора Вршачког, у Вршцу.

Певачка група је наступала у 
Музичком павиљону, док су се плесне 
тачке смењивале на самом тргу. 
Грађанима Вршца је ово било лепо 
изненађење, уживали су у чарима 
музиле и фолклора Чеха.

Програм је организован у оквиру 
манифестације Вршачко културно 
лето, а у сарадњи са удружењем 
Чешка беседа. Део је сарадње коју ово 
удружење има са Градом Вршцем. У 
име града, догађају су пристствовали 
чланови Градског већа Славиша 
Максимовић задужен за рурални 

развој и др Трајан Качина задужен за 
културу.

Етнографска група Тyнечаци 
основана је пре 36 година. Њихови 
наступи се фокусирају на регион Хана-
Цхуха у срцу Моравске, око града 
Оломоуца. У свом програму приказују 
његове песме, игре, обичаје и лепоту 
ханске ношње. Тренутно броји око 50 
чланова.

У наставку лета заказани су и 
следећи догађаји: 22.08.2022. Изложба 
Терезе Стаменковић-отварање, 
23.08.2022. Чешка музика и песма, 
24.08.2022. Пројекција филма „Село 
моје мало“, 25.08.2022. Пројекција 
филма „Служио сам енглеског краља“, 
26.08.2022. Вече поезије.

ПРОМОЦИЈА КУЛТУРЕ ЧЕХА НА ГРАДСКОМ ТРГУ

У оганизацији Културног центра на Градском 
тргу у Вршцу одржана је представа за децу 
„Посебна ноћ“ која је окупила велики бој 
Вршчана. На препуном музичком павиљону чули 
су се весели малишани који су са одушевљењем 
дочекали професионалне глумце и интерактивно 
учествовали у представи. Након завршетка 

представе уследило је фотографисање са 
глумцима које је публика поздравила овацијама. 
Ово је само један у низу програма које је 
Културни центар Вршац у оквиру манифестације 
Културно лето припремио за своју најмлађу 
публику.

„ПОСЕБНА НОЋ“ И ДРУЖЕЊЕ 
ГЛУМАЦА 
СА НАЈМЛАЂОМ 
ПУБЛИКОМ Културни центар Вршац, у оквиру Вршачког 

културног лета, на Тргу Светог Теодора угостио је групу 
Интерлудијум, која је пред 200 Вршчана представила 
“Ватрени перформанс”.

Група Интерлудијум једна је од најпознатијих у овој 
области и иза себе има велики број наступа, како у 
земљи тако и у региону. Чине је Тања Милановић и 
Ренато Ивић. Уметници су овом прииликом посетиоце 
одушевили бројним акробацијама са ватром.

ВАТРЕНИ 
ПЕРФОРМАНС У 
ЦЕНТРУ ВРШЦА
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Вршац је традиционално добар 
домаћин деци са Косова и Метохије 
која у оквиру пројекта који финансира 
Покрајински секретаријат за социјалну 
заштиту, демографију и равноправност 
полова бораве у кампу на Одмаралишту 
Црвени крст и имају прилику да седам 
дана уживају у лепотама вршачког брега. 
Заједно са њима на Црвеном крсту 
боравиће деца из социјално угрожених 
породица са територије Града Вршца, за 
њихов боравак Град Вршац је уз помоћ 
Центра за социјални рад издвојио око 
450.000 динара.  

- Током боравка деца ће бити укључена 
у активности креативног, образовног, 
рехабилитационог, спортског садржаја, 
обићи ће знаменитости Града Вршца и 
биће под стручним надзором васпитача и 
педијатра, истакла је чланица Градског већа 
за социјална питања Маја Ристић Лажетић, 
приликом обиласка деце на Црвеном крсту.

У посети деци биле су в.д. директорка 
Центра за социјални рад Мирјана Кнежевић 
и секретарка Црвеног Крста Вршац 
Сузана Цветановић. Том приликом деци 
су пожелеле пријатан боравак и нова 
пријатељств уз активан седмодневни одмор 
на вршачком брегу.

- Ове године ће на Црвеном крсту 
боравити и деца из наших села, из 
Павлиша, Великог Средишта, Гудурице 

и Избишта. Водимо рачуна о томе да 
сваке године друга деца дођу на камп 
и да искусе овако лепо дружење. Драго 
ми је што су ту и деца са Косова и што ће 
имати прилику да се међусобно упознају, 
нагласила је Кнежевићева.

Деца ће бити укључена у радионице 
Црвеног крста, пружање прве помоћи, 
промоција хуманих вредности, превенција 
трговине људима, здрави стилови живота, 
истакла је Сузана Цветановић, секретарка 

Црвеног крста.
Наставнице Љиљана Ђорић и Станка 

Поповић повеле су из Грачанице 
четрдесетчетворо деце на камп и истичу 
да по осмесима деце виде да су изузетно 
задовољна окружењем и активностима 
које спроводе. 

- Деца сваког дана имају одређена 
занимања, али и довољно времена за шетњу, 
игру и уживање у шетњи по вршачком брегу.

Б.Ј.

ОСМЕСИ ДЕЦЕ НАЈВАЖНИЈА 
РЕФЕРЕНЦА

ВРШАЧКА ДЕЦА ЗАЈЕДНО СА ДЕЦОМ ИЗ ГРАЧАНИЦЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНОМ ЛЕТЊЕМ КАМПУ НА ЦРВЕНОМ КРСТУ

РЕШЕНИ 
ВИШЕГОДИШЊИ 

ПРОБЛЕМИ 
НА ТРГУ 

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА И 
ХАЈДУК ВЕЉКОВОЈ 

УЛИЦИ
У току претходне недеље завршена је 

прва фаза партерног уређења Трга Зелена 
пијаца на коју се чекало дуже од 20 година. 

Асфалтирани су паркинзи и прилази, 
а оивичени су простори за нове зелене 
површине. У наредном периоду, 
постављањем бехатон плоча, биће уређене 
стазе око стамбених зграда и одводни 
канали, као и стаза између трга Зелена 
Пијаца и Вардарске улице, а паралелно 
ће бити уређиване зелене површине и 
постављан мобилијар, док ће на простору 
иза зграда бити уређен нови спортски терен 
и дечје игралиште.

Такође, током претходне недеље, вршени 
су радови на уређењу пропуста на углу 
Хајдук Вељкове улице и улице Лазе Нанчића 
који је дуги низ година становницима овог 
краја стварао проблем. Након припремних 
радова и постављања цеви, постављен је и 
завршни асфалтни слој преко овог пропуста.

УРЕЂЕНА ЗОНА 
ШКОЛЕ 

У ВЛАЈКОВЦУ
Град Вршац и Савет за безбедност 

саобраћаја, удруженим средствима 
са Покрајинским секретаријатом 
за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај, уредили су зону школе у 
насељеном месту Влајковац.

На делу проласка државног пута 
ИБ реда број 10 кроз насељено место 
Влајковац, извршено је постављање 
вертикалне и хоризонталне 
сигнализације. Постављањем 
знакова са бољом рефлексијом као 

и фарбањем коловоза повећава се 
утицај на возаче да се налазе у зони 
школе и да је потребно смањити 
брзину на 30 километара по часу.

На приласку споредних улица на 
државни пут постављени су „лежећи 
полицајци“, како би успорили возила 
у зони школе.

Уређењем зона школа повећава 
се безбедност младих у саобраћају. 
Град Вршац и Савет за безбедност 
Саобраћаја у наредном периоду 
наставиће са активностима на 
уређењу зона школа на целој 
територији Града Вршца.

Постоји веровање да црвена боја 
фасаде једне од најпрепознатљивијих 
зграда у Вршцу, тзв. Фришове палате у 
строгом центру града, симболизује крв 
непослушних и неподобних Вршчана, који 
су испред тог здања током Другог светског 
рата били стрељани. Међутим, та прича се 
може сврстати само у домен тужне урбане 
легенде.

Истина је да су се јавна стрељања 
спроводила управо испред те импозантне 
грађевине са карактеристичном куполом 
на врху, будући да се она налази на самом 
Градском тргу, где се одувек окупљао 
велики свет. О томе сведочи и један 
проглас. Извесни вршачки радиотехничар 
Драгутин Верчон пресудом Војног суда ту 
је погубљен 3. фебруара 1945, зато што је 
украо 30 радио-апарата, 180 радио-лампи, 
пет труба текстила, 25 женских марама… 
Била је то опомена свима који су након 
ослобођења пљачкали напуштене 
немачке куће, које су биле запечаћење, 
а њихова имовина проглашена 

власништвом државе.
- Ту су били стрељани и други 

грађани, који су из различитих разлога 
проглашавани за народне непријатеље. 
Међу њима и син угледног власника ове 
палате – Јеврејин Геза Фриш, који је од 
1943. до 1944. на позив града обављао 
функцију градоначелника Вршца. У 
појединој литератури може се прочитати 
да управо због сећања на његову невино 
проливену крв, која је након стрељања 
упрљала зидове палате, фасада носи 
препознатљиву црвену боју – каже Иван 
Бабић, хроничар Вршца.

Међутим, старе слике говоре праву 
истину. На њима се види да су спољашњи 
зидови те луксузне једноспратнице и пре 
рата у неком тренутку били црвени, а да 
су после рата углавном били окречени 
светлим бојама. Садашња бордо фасада, 
која заиста сличи боји крви, присутна је 
„тек“ у последње три деценије, откако се 
у зграду уселила Војвођанска банка (данас 
ОТП банка).

- Након рата, зграда је национализована, 
а банка ју је од локалне самоуправе 
откупила 1992. С обзиром на то да 

је њена спољашњост под заштитом 
државе, нови власници су од Завода за 
заштиту споменика културе у Панчеву 
тражили сагласност да фасаду окрече 
у корпоративну боју. Тако је од 1994. 
црвена постала њен заштитни знак – 
демистификује Бабић ову легенду.

Пословне просторије банке налазе се 
у приземљу, где су одувек биле угледне 
трговине. На спрату је пре неколико 
година уместо канцеларија формирана 
архива. Од тада је видно да горњи део 
зграде полако пропада, али упркос томе 
ова архитектонска лепотица и даље 
изгледа очаравајуће. А ни имиџ јој не 
квари то што је, због јавних стрељања, 
понеко још зове и крвава палата.

Јелена Ј. Баљак

УРБАНА ЛЕГЕНДА О ФРИШОВОЈ 
ПАЛАТИ У ЦЕНТРУ ВРШЦА 

ТУЖНА ПРИЧА ИЗ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ИПАК, НИЈЕ ТАЧНА

ПАЛАТА ИЗГУБЉЕНА 
НА КОЦКИ

Палату је 1884. саградио Александар 
Лазаревић, члан угледне властелинске 
породице из Великог Средишта, која је 
у том вршачком селу имала и два чувена 
дворца. Његов најстарији син Михајло је, 
међутим, само три године након смрти 
оба родитеља прокоцкао све имање, 
па је дворце у Средишту на лицитацији 
купио угледни трговац Јулијус Фриш, а 
зграду у Вршцу његов рођени брат Хуго, 
по ком се и данас зове Фришова палата. 
Након Другог светског рата, објекат у 
центру града је национализован, а од 
1992. у власништву је банке.

ОД БАНКЕ ДО ЕКСПРЕС 
РЕСТОРАНА

Од изградње до данас у 
приземљу зграде увек су биле 
угледне трговине и банке. Осим 
садашње, непосредно после 
Првог светског рата ту је била и 
филијала некадашње Панчевачке 
пучке банке. Током осамдесетих ту 
је пословала једна од Прометових 
радњи, први експрес ресторан у 
граду и продавница беле технике.
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Стефан Момиров одиграо је 
своју прву интернационалну 
сезону у Колососу са Родоса, 
који је освајањем трећег места 
у регуларном делу сезоне 
грчке лиге остварио највећи 
успех у историји клуба. Надао 
се дебитантском наступу за 
сениорску репрезентацију 
Србије, међутим уследио 
је позив селектора баскет 
репрезентације Марка 
Ждера за Медитеранске игре 
у алжирском Орану, где је 
освојио сребрну медаљу. О 
свему томе млади Вршчанин 
говорио је за читаоце „Вршачке 
куле“, али и како се припрема 
за селидбу у Шпанију где ће 
носити дрес Рио Бреогана.

Како оцењујеш сезону у екипи 
Колососа, да ли је пласман у плеј оф 
задовољио амбиције клуба и да ли 
остаје жал што нисте успели да у плеј 
– офу укрстите копља са једним од 
највећих европских клубова, атинским 
Панатинаикосом?

- Сезону у Колососу сигурно нећу 
никад заборавити, не само због тога 
што сам тамо провео прву годину своје 
интернационалне каријере, што је 
клуб веома популаран код локалног 
становништа, већ и због тога што је Родос 
веома лепо место за живот и могу да 
кажем да је целокупан угођај био заиста 
невероватан. Колосос није клуб са великом 
традицијом у историји грчке кошарке, али 
последњих година редовно успева да се 
пласира у плеј – оф. То је био циљ и прошле 
сезоне. Међутим, није почело како смо 
очекивали, изгубили смо у првом колу у 
гостима од Ларисе и уследила је реакција 
управе клуба. Уместо Словенца Блажа 
Месичека доведен је Американац Џордан 
Флојд, промена је деловала освежавајуће 
на тим, на крају сезоне освојили смо треће 
место иза Олимпијакоса и Панатинаикоса 
и пласирали се у плеј – оф. Очекивања 
су тада порасла, иако смо били тим са 
најмањим буџетом у лиги. Међутим у 
четвртфиналу смо изгубили од Ларисе 
и остали без већ виђеног полуфинала 
са Панатинаикосом. Испоставило се да 
је Лариса веома квалитетна екипа која 

нам уз то и не лежи. У прилог томе иде и 
чињеница да их је Панатинаикос једва 
добио у полуфиналу са 3:2 у серији. Ипак, 
Колосос је остварио амбиције, ја сам 
презадовољан јер сам се у потпуности 
афирмисао, имао сам највећу минутажу у 
тиму, у просеку сам на терену проводио 28 
минута. Сем тога јако сам лепо прихваћен 
у Грчкој, одлично сам се снашао и са те 
стране сам веома задовољан.

Колико ти је помогло што си поред 
себе имао бившег саиграча из ФМП-а, 
Стефана Пота?

- Сви су ми говорили да је идеално ако 
у тиму имаш саиграча из Србије а мени се 
посрећило да сам заједно играо са Потом, 
мојим великим пријатељем. Имао сам са 
ким да проводим време, да дискутујем 
о утакмицама, кад се томе дода да је и 
он имао одлично сезону обојица имамо 
разлога да будемо задовољни.

Да ли си после успешне сезоне 
очекивао позив селектора у 
квалификацијама за светско првенство 
и да ли те је изненадио позив у баскет 
репрезентацију наше земље?

- Не бих био искрен када бих рекао да 

се нисам надао позиву у репрезентацију 
јер су и до мене дошли коментари да сам 
имао одличну сезону. Међутим, то што 
нисам добио позив селектора за мене је 
мотив да још више радим и напредујем јер 
мислим да моје време тек долази када је у 
питању репрезентација. За мене је велика 
сатисфакција позив у медитеранску 
репрезентацију где сам играо баскет три 
на три.

Откуд уопште да си се нашао међу 
баскеташима и колико ти је било тешко 
да се уклопиш у тим?

- Ја сам више пута до сада у изјавама 
рекао да никад не бих одбио позив у 
репрезентацију и кад би ме звали да 
учествујем у пливању или било ком спорту. 
За мене је огромна част што сам добио 
прилику да представљам своју земљу на 
неком такмичењу. Када сам добио позив 
селектора Марка Ждера без размишљања 
сам прихватио. Сви су ми казали да играње 
баскета три на три никако не може да ми 
шкоди већ само да допринесе бољитку. 
Више сам се плашио да ли ћу моћи да 
испуним очекивања селектора и саиграча 
имајући у виду да сам у баскет нисам имао 
неко озбиљно такмичарско искуство. 
У баскету је игра много бржа, са више 
контаката, али је зато тренинг опуштенији 
као и однос између играча и тренера. 
Момци из репрезентације, Милош Антић, 
Никола Ковачевић и Немања Станковић 
имали су много разумевања за неке моје 
грешке у почетку и хвала им што су ми 
помогли да се уклопим.

Да ли је сребрна медаља оцењена 
као успех?

- Репрезентација Србије је на 
Медитеранске игре отпутовала са једним 
циљем, да се врати са златном медаљом. 
У првој утакмици у групи, која је била 
најважнија, добили смо Француску са 
21:19, постигао сам 6 тројки, укупно 14 
поена. Као први у групи у четвртфиналу 
смо ишли на Хрвате, успели да их 
победимо, у полуфиналу смо против 
Шпаније одиграли најбољи меч на 
турниру, победили и пласирали се у 
финале. Међутим, у финалу смо се поново 
састали са Француизима и показало се да 
је тешко једну репрезентацију два пута 
савладати на истом такмичењу. Повели 
смо са 9:3 и онда необјашњиво пали у игри. 

Французи су то искористили, преокренули 
резултат и на крају победили са 19:13. 
Не могу да кажем да сребрна медаља 
неуспех, имајући у виду колико смо се 
припремали, али сигурно да остаје жал 
за лепом приликом да узмемо најсјајнију 
медаљу. Надам се да ће бити прилике да 
исправимо ову грешку.

У једном од наших претходних 
интервјуа говорили смо о Шпанији 
као могућој дестинацији за наставак 
твоје каријере. Испоставило се да 
смо промашили за једну сезону, и 
после грчке играћеш у АЦБ лиги. Да 
ли си задовољан потписом уговора са 
Бреоганом?

- Био сам веома узбуђен кад сам сазнао 
да Бреоган жели да постанем њихов 
играч и доласком у Шпанију остварио 
сам један од својих снова. АЦБ лигу 
сматрам најјачом лигом у Европи и једва 
чекам да првенство почне да се окушам 
у утакмицама против најбољих тимова, 
Реала и Барсе. Са Бреоганом сам потписао 
уговор на годину дана, о клубу сам чуо 
само позитивне ствари, о граду Луго 
такође, мене највише радује што људи у у 
граду воле кошарку и ватрени су навијачи. 
Једва чекам да осетим ту врелу шпанску 
атмосферу.

Колико знаш о самом клубу, тренеру, 
будућим саиграчима?

- Тренер је човек са наших простора, 
Вељко Мршић, рођени Сплићанин, 
доскорашњи селектор репрезентације 
Хрватске. Од саиграча имаћу двојицу 
из Србије, Марка Луковића и мог 
некадашњег саиграча из ФМП-а, Немању 
Ненадића. Ту је и бивши играч Цибоне, 
Тони Накић, сигуран сам да ћемо се јако 

добро уклопити. Бреоган је прошле 
сезоне у шпанској лиги изборио учешће 
у квалификацијама за ФИБА Лигу 
шампиона. Колико су чудни кошаркашки 
путеви најбоље говори чињеница да смо 
за првог противника у квалификацијама 
добили мој бивши клуб, ФМП Железник. 
После тога очекују нас још две утакмице, 
уколико све добијемо пласираћемо се у 
групну фазу што био била велика ствар за 
клуб и за нас наравно. 

Б.Ј.

ДОЛАСКОМ У ШПАНИЈУ 
ОСТВАРИО САМ ЈЕДАН ОД СНОВА

СТЕФАН МОМИРОВ, ОСВАЈАЧ СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ НА МЕДИТЕРАНСКИМ ИГРАМА У АЛЖИРУ

У СУБОТУ НА ГРАДСКОМ ТРГУ БАСКЕТАШКИ СПЕКТАКЛ

СТОЈАЧИЋ И МОМИРОВ ЗАЈЕДНО ПРЕД 
ВРШЧАНИМА У НАЈБОЉЕМ ТИМУ СВЕТА
У суботу, 23. јула, од 13 часова на Тргу 

Светог Теодора У Вршцу одржаће се велики 
турнир МТС-а, Стрит бол лига, у којој ће 
наступити најбољи тимови из Србије и 
региона. Пред Вршчанима ће наступити 
екипа Уба, најбољи баскет тим на свету на 
челу са прворангираним светским играчем 
Страхињом Стојачићем. Заједно са њим 
играће и Стефан Момиров и покушати 
да избори место на завршном турниру у 
Београду, на коме ће наступити победници 
турнира по градовима. На тргу ће бити 
постављен терен и трибина која може да 
прими 500 гледалаца.

- Биће то прилика да вршачки љубитељи 
спорта на једном месту виде најбоље 
баскеташе Србије и позивам их да у што 
већем броју дођу на трф у суботу и увеличају 
овај спектакл, рекао је Момиров.
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ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Како и са којом идејом је настала 
Креативна радионица? 

- Креативна радионица је настала из 
моје жеље из детињства да учим људе 
ономе што волим и сама да радим и 
у чему видим смисао живота у виду 
креације, инспирације измешане 
са формулама и правилима света о 
којем и данас мало знамо. 

Колико полазника има, којих су 
узраста? 

- Да би постали редован члан 
Радионице потребно је пре свега 
велика воља за учењем. Тако 
радионица има свега 3, 4 редовна 
члана док се остали чланови мењају 
у складу са њиховом иницијативом 
и радним навикама. Време доласка 
и одласка са Радионице у датим 
терминима је такође по могућностима 
и вољи полазника, јер и ако су групни 
часови, радим са сваким појединачно 
према томе колико је упућен у 
формуле цртања и сликања. 

Како су радионице 
организоване? Чиме се полазници 
на њима баве? 

- Прва замисао је настала у зимском 
периоду када смо на располагању 
имали мање простора, па смо 
према тим могућностима радили 
разне задатке, од прецртавња до 
експериментисања са материјалима. 

Ту смо успели да завршимо један 
пројекат уз доста вежбе приде. 
У зависности од расположења 
завршавамо пројекте или их 
“стављамо са стране” за моменте 
у којима смо расположени да их 
завршимо. Са топлијим временом 
преселили смо се у салу Дома 
oмладине где смо почели са 
остваривањем друге замисли, да се 
у потпуности предамо студирању 
мртве природе и портрета, што је и 

даље пројекат у процесу, главни, јер 
је коначни циљ Креативне радионице 
да научи човека правилном цртању, 
одакле он може сам да се усмери 
на медиј који му највише одговара. 
Наравно да и у том подухвату 
правимо паузе у виду пројекција - 
од цртаних филмова до позоришних 
дела, играња са разним техникама... 
За учење не постоји граница у 
годинама, па тако ни Радионица 
није стриктна по питању годишта 
полазника, најбитније је да поседују 
радозналост, истрајност и љубав 
према учењу. Посматрати свет очима 
креатора је захтеван начин живота, 

али је исто тако и испуњујућ духовно. 
Како је текао ваш ликовни 

развој? 
- Почела сам да цртам, по причама 

моје мајке, у моменту када сам научила 
да држим правилно оловку. Кренула 
сам са прецртавањем стрипова 
као на пример “Хогар страшни” или 
сам прецртавала египатске богове 
и хијероглифе, што се касније 
претворило у љубав према 2Д 
илустрацији, те сам похитала уписати 
средњу уметничку школу у Новом 
Саду “Богдан Шупут”, одсек графичког 
дизајна. До тог момента похађала сам 
разне ликовне радионице у Вршцу 
од којих бих издвојила школицу 
цртања Зорана Туркана који је кроз 
игру успео да направи колективну 
изложбу која ће ми заувек остати у 
сећању. Тик пред упис у средњу школу 
имала сам своју прву, самосталну 
изложбу илустрација у склопу 
Салона дечије књиге у организацији 

Књижевне општине Вршац у сали 
Општине. Имала сам прилику и да 
радим илустрацију за Салон дечије 
књиге следеће године а пре тога 
за позоришну представу. Следећа 
самостална изложба се догодила у 
Дому Омладине након средње школе, 
а касније сам на том месту учествовала 
у једној колективној изложби. Потом 
сам учествовала на изложби у Тачки 

сусретања и исте године излагала 
пар радова у Суботици у склопу исте 
манифестације. Сви радови, то јест 
илустрације, иако је графички дизајн 
асоциран са дигиталном уметношћу, 
рађени су традиционално, што 
бих ја рекла “живим бојама”. 
Налазим нешто интимно у процесу 
креације од опипљивих материјала, 
тако сам почела и да се бавим 
скулптурисањем од жице што је још 
један од пројеката у развоју, такође 
уживајући радим перформансе у 
виду сликања уживо или осликавања 
лица у сценском смислу. Упркос 
многим активностима које не бих све 
да набрајам, за сликање и цртање 

„ДОЧЕКУЈЕМ ГРЕШКЕ РАШИРЕНИХ 
РУКУ И УЧИМ ИЗ ЊИХ“ 

ДИАНА ПЕТРОВИЋ, АУТОРКА КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ: 

У Дому омладине већ неколико месеци функционише 
Креативна радионица, окупљалиште креативаца свих 
генерација који предвођени младом уметницом Дианом 
Петровић истражују свет ликовности, експериментишући 
различитим техникама и материјалима. Иако је иза 
многоструко талентоване Диане низ успешних пројеката, 
учешћа у изложбама, искуство у илустрацији, себе сматра 
полазницом, колико и ауторком радионице, па у складу са 
тим и осмишљава вежбе и пројекте. 

У суботу, 23. јула од 20 часова у Дому омладине биће 
отворена изложба досадашњих радова насталих у оквиру 
Креативне радионице, а упис нових полазника могућ је током 
целе године. Све информације о Креативној радионици 
доступне су на друштвеним мрежама, као и путем телефона: 
061 100 54 80. ` 
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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

сам се тек скоро везала. Двадесете 
године сам провела већим делом као 
конобарица или нека врста трговца, 
поред бебиситовања, хигијеничарке, 
и сличних послова, да бих у моменту 
када је наступила корона, кад нисам 
имала посао, а ничега сличног није 
било на помолу, почела да продајем 
своје радове и рекламирам се кроз 
радове по поруџбини. У то време сам 
уз помоћ Културног центра Вршца 
успела да изведем “Изложбу у излогу” 
у просторијама бивше ЈНА под 
називом “Вредности” која се односила 
на поимање стварних вредности 
које су само и једино живот, по мом 
мишљењу. Тада сам увидела да сам 
спремна да држим радионицу и 
пришла ДОВ-у који ми је максимално 
у складу са својим могућностима 
изашао у сусрет. 

Данас су ми мисли у вези 
са сликањем преокупиране 

продукцијом ствари које волим и 
осећам, односно, посао поручивања 
слика сам свела на минимум и 
заменила га послом агента продаје 
животног осигурања који савршено 
иде уз мој динамичан живот и потребу 
за едуковањем људи, док викендима 
радим на радовима за озбиљне, 
концептуалне изложбе, планиране 
у некој мало даљој будућности. 
Мислим да сам тек заронила у воде 
ликовности да бих могла одредити 
којом техником ми највише одговара 
да се бавим, али за сада највише 
радим акрилним темперама, по 
свим врстама површина, у складу са 

последњом изложбом која је рађена 
на одбаченим деловима картона, са 
старим рамовима или на одбаченим 
столовима локалног кафића. Са 
мало маште и много знања, чак и 
парче отпада може да се претвори у 
уметност. 

Како видите своје искуство 
вођења Креативне радионице? 

- Креативна радионица је пре 
свега ту за мене. Са тим ставом сам 
пребродила почетак 
рада радионице 
када је чланова 
било јако мало или 
их некад није било 
уопште. Како још 
увек (што не мора да 
значи заувек) немам 
услова да упишем 
и завршим ликовну 
академију, ја сам како 
ликовни водич, тако 
и члан радионице. 
Односно, учим и 
радим на цртању 
и сликању заједно 
са полазницима. 
Најлепши осећај је 
када подигнем главу 
са свог рада и видим 
групицу људи која 
марљиво ради. 

Како видите положај младих 
уметника данас у Србији? Који су 
највећи изазови? 

- Положај уметника у Србији 
је незавидан. Често наилазим на 
моменте где се рекламирају и 

подстичу људи који не знају основе 
својег интересовања, само зато 
што су “нечији”, али најчешће такви 
људи никад не напредују заиста, и 
време их прешиша. Није ни нова 
ствар да су они који најмарљивије 
раде управо они којима је најмање 
омогућено. Безвременска дела су 
често извођена од стране људи 
који нису дочекали своју славу. 
Ипак, они сами су знали да чине 
нешто магично јер су слушали свој 
“позив” упркос свим недаћама. 
Креативна радионица није нешто 
од чега ја зарађуем. Имамо да 
купимо материјал за рад и то је 
углавном то што се тиче финансија. 
Чланарина постоји али она није 
фиксна, односно, ако неко нема да 
плати, може и даље долазити ако 
има вољу да ради. Желим да свако 
има прилику да дође у додир са 

светом креације. 
Ни мало лаган задатак је 

инспирисати људе да раде на себи, 
који год део њих то био. Посебан 
изазов је инспирисати младе, пре 

свега због мањка понуде места 
на којима би могли учествовати у 
нечему и имати видне резутате од 
тога. Друштво је окренуто инстант 
стварима, бити другачији захтева 
много храбрости и снаге. Институције 
културе нису ни близу жиже улагања, 
па ако немате своје удружење, много 
времена за писање и одржавање 
пројеката, морате имати неку дозу 
лудости да започнете иницијативу 
без да сте финансијски обезбеђени 
на неки начин. На Дом омладине сам 

одувек гледала као на своју другу кућу, 
и није ми било тешко да само уђем 
и затражим помоћ у остваривању 
своје замисли. Који год да су услови, 
у каквим год временима да живимо, 
ако знамо шта желимо и имамо 
представу како то да изведемо, наћи 
ћемо и начин, штавише, некад начин 
нађе нас. Најбитније је дочекивати 
грешке раширених руку и учити из 
њих без много фрустрације. То је 
такође једно од главних правила 
цртања, које се може применити на 
било шта у животу.  

Т.С. 

БОРБА ЗА СОПСТВЕНО МЕСТО ПОД КРЕАТИВНИМ НЕБОМ 
- Постоје разни фактори који нас упућују у оно где смо сада. Ја сам 

имала ту срећу да ми је мајка одвајкада чинилац разних радионица и 
активности у Вршцу, па сам уз њену помоћ успевала да будем део разних 
изложби и манифестација. Помотер и волонтер КОВ-а, активиста еко 
удуржења Авалон, фотограф манифестације 50 година рокенрола у 
Вршцу, део комисије за бирање најбољих ликовних и литералних радова 
одређених конкурса, презентер радова... Захваљујући њеној вештини у 
прелому текста, једном приликом писац је за омот збирке песама добио 
једну од мојих слика а ја од њега примерак књиге са прелепом посветом... 
Заправо ми је све то тешко падало када сам била млада јер нисам видела 
поенту у томе – осим што ја ту нешто морам да радим за “џабе”. Ипак моја 
мајка није дизала руке од тога да ме уводи на све могуће начине у свет 
уметности. Тек касније сам увидела колико ми је то искуства и знања 
донело до те мере да данас умем сама да се борим за своје место у свету 
уметника, на свој начин, потчињена једино и само својој идеји. Неки 
људи нису те среће и зато је Креативна радионица ту, да пружи прилику 
свима који осећају потребу да се изразе кроз игру разних елемената 
ликовне уметности. 
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НАСА и руска свемирска агенција 
Роскосмос потписале су споразум о 
заједничким летовима до Међународне 
свемирске станице, саопштиле су данас 
те агенције, преноси Тањуг.

Тиме ће руским космонаутима 
бити омогућено да лете свемирским 
бродовима америчке производње у 
замену за то да амерички астронаути 
могу да се возе руским Сојузом, навеле 
су две агенције, пренео је Ројтерс.

Споразум је у интересу Русије и 
САД и промовисаће развој сарадње у 
оквиру програма ИШ (Међународне 
свемирске станице), саопштио је 
Роскосмос, додајући да ће програм 
такође олакшати истраживање свемира 
у мирољубиве сврхе. Први заједнички 
летови према новом споразуму биће 
обављени у септембру, саопштила је 
НАСА, а амерички астронаут Френк 
Рубио лансираће се на свемирску 
станицу са космодрома Бајконур у 
Казахстану који изнајмљује Москва 

и то заједно са двојицом космонаута 
Сергејем Прокопјевим и Дмитријем 
Петелином. Истовремено, космонаут 
Ана Кикина придружиће се двојици 
америчких астронаута и једном 
јапанском астронауту на лету Спејсекс 

кру драгон у орбиталну лабораторију, 
из НАСА свемирског центра Кенеди на 
Флориди.

Извор: Политика
(EPA-EFE/SHAMIL ZHUMATOV/POOL)

Док шетате уз низ уских, 
високих, спојених кућа са 
највише пет спратова и три 
уска прозора по спрату - 
на тим прозорима нећете 
видети завесе. Ево и зашто.

Холанђани су познати 
као веома пријатељски 
настројен народ, а здравље, 
сигурност и свеопште 
задовољство приоритети су 
којима се у овој земљи тежи. 
Такође, њихова култура 
се описује као изразито 
либерална и отворена, а 
табу теме су непознаница. 
Ако сте икада посетили 
земљу лала и ветрењача, 
сигурно сте осетили описану 
атмосферу, као и доживели 
да њени становници немају 
проблем са дељењем 
своје приватности. Један 
од показатеља наведеног 
је необичан – у Холандији 
ћете на ретко ком прозору 
видети завесе!

Извор: Национална географија
 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ЗБОГ ЧЕГА НА 
ПРОЗОРИМА 

ХОЛАНДСКИХ 
ЗГРАДА 
НЕЋЕТЕ 
ВИДЕТИ 
ЗАВЕСЕ? 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

НАСА И РОСКОСМОС ПЛАНИРАЈУ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ЛЕТОВЕ

Националне галерије Шкотске 
саопштиле су да је откривен до сада 
непознати аутопортрет великог 
холандског сликара Винсента ван 
Гога. Аутопортрет је пронађен на 
полеђини слике „Глава сељанке”, 
приликом рендгенског снимања 
ради припреме за предстојећу 
изложбу. Верује се да је дело било 
скривено дуже од једног века. Било је 
покривено слојевима лепка и картона 
приликом урамљивања почетком 20. 
века. Етикете и ознаке на полеђини 
слике „Глава сељанке“ (1885.) аутора 
Винцента Ван Гогха, у Единбургу, 
Шкотска.  Ван Гог је био познат по 

сликању на обе стране платна, да би 
уштедео на изради слика. Стручњаци 
кажу да су одмах препознали лик 
уметника и да процењују да је 
аутопортрет један од Ван Гогових 
раних радова.

„Овакви тренуци су веома ретки. 
Открили смо непознато дело Винсента 
ван Гога, једног од најважнијих и 
најпознатијих сликара на свету”, 
рекла је Францис Фаул, виши кустос 
у Националним галеријама Шкотске, 
преноси Бета.

(EPA-EFE/NEIL HANNA)
Извор: Политика

 

ОТКРИВЕН ДО САДА НЕПОЗНАТ 
АУТОПОРТРЕТ ВИНСЕНТА ВАН ГОГА

Робот рибе које једу микропластику 
могле би да буду спас у чишћењу 
загађених вода. Тим кинеских научника 
са Универзитета Сечуан развио је роботе 
који су дуги свега 1,3 центиметра и који 
већ успешно уклањају микропластику у 
плитким водама.

„Циљ кинеских научника је да ове 
рибе могу да скупљају микропластике у 
дубљим водама и пружају информације 
о чишћењу мора”, рекао је Ванг Јуан, 
један од научника који је развио робота.

Црна роботска риба мекана је 
на додир, а научници могу да је 
контролишу помоћу светла. Способна 
је да апсорбује све што поједе, а 
направљена од полиуретана па иако је 
поједу друге рибе могу лако да је сваре. 
Може пливати брзином од 2.76 дужина 

свог тела у секунди што је брже од 
већине робота.

„Углавном радимо на прикупљању 
микропластике, али робот риба може 

да се користити на више начина”, рекао 
је Ванг, преноси Индекс.

(EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO)
Извор: Политика

КИНЕСКИ НАУЧНИЦИ РАЗВИЛИ РИБЕ 
РОБОТЕ КОЈЕ СЕ ХРАНЕ ПЛАСТИКОМ
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Она народна “Чега је много, биће га мало“, 
обистинила се ове године на примеру кромпира. 
Цене пољопривредних производа у просеку су 
повећане за 30 одсто а рекорд држи кромпир 
чија је цена у односу на прошлу годину повећана 
за 293%. На суботичким пијацама у ово време 
лане се кромпир продавао за 25 и 30 динара за 
килограм а сада му је цена од 80 до 120 динара и 
биће још скупљи јер га нема на тржишту.

- И за троструку цену ми немамо 
неку зараду, каже Роберт Катона произвођач 
кромпира из Бачких Винограда. Средство против 
обичне кромпирове златице прошле године сам 
куповао за 70 динара паковање а ове за 250, 
ђубриво је коштало 40 динара за килограм а ове 
године 120. Да не говоримо колико је отишло 
гориво.

Сада је скуп зато што смо кромпир задње две 
године продавали џабе. Цена килограма била 
је 15 до 20 динара, па су многи произвођачи са 
кромпиром ђубрили њиве или са њим хранили 
стоку. Кромпир нико није хтео јер лакше је било 
трговцима да купују увозни из Француске и 
Пољске. Камиони који су се враћали из Русије, 
после истовара наших малина и јабука у Пољској, 
товарили су њихов кромпир лошијег квалитета 
и овде га продавали скупље од домаћег. Многи 
произвођачи су дигли руке од кромпира и 
једино га производе за своје потребе зато је сада 

скуп и биће још скупљи јер га нема на тржишту. 
Кромпир никад скупљи а и никад га мање није 

било на тржишту. Због суше роди з<је а трећину 
мањи, не само код нас него у целој Европи. 
Произвођачи из Суботице тврде да ће и ово мало 
кромпира што су произвели отићи за извоз. 
највише у Русију.

- Само из Келебије дневно за Русију 
оде 5 тона кромпира, каже Вилмош Кристин, 
пољопривредник са Келебије. Наш кромпир 
им добро дође за прављење помфрита у 
домаћим Мекдоналдсима које су откупили од 
Американаца. Откупна цена за извоз је од 55 до 
80 динара. Због овог неконтролисаног извоза 
цене кромпира на нашим пијацама неће падати. 
Што је најгоре, нашег домаћег кромпира неће 
бити на тржишту и није ми жао. Нека буде и 500 
динара килограм. Неће нико да узме мотику у 
руку. Пролетос сам нудио 5.000 динара дневницу 
за окопавање кромпира и нико се није јавио за 
посао. 

Са 25.000 хектара у Србији се годишње 
произведе око 500 хиљада тона кромпира. 
Просечна потрошња овог поврћа по глави 
становника код нас је 50 кг што значи да је 
за домаће тржиште потребно 250.000 тона. 
Поражавајући је податак да годишње због лошег 
складиштења у Србији иструне преко 80.000 
тона кромпира.

- Прошла су времена кад се кромпир 
куповао на велики џак од 30 кг, каже Рожа 

Балатон, произвођач кромпира из Суботице. Сада 
се купује 2 - 3 кг и ништа више. Људи немају 
одговарајућих простора за складиштење, 
неке нове сорте кромпира брзо се кваре а 
и произвођачи да би постигли бољу цену 
кромпир не остављају да сазри у земљи.  

Суботица и нема хладњаче за кромпир. 
За складиштење овог поврћа потребан 
је скуп наменски објекат са добром 
вентилацијом и хлађењем. Што се тиче 
саме производње и улагања кромпир 
је једна од најскупљих култура. Само 
за квалитетно семе на једном хектару 
треба уложити од 1.500 до 2.000 евра. 
Ако овој цени додамо скупа ђубрива, 
хемију за заштиту, добро наводњавање 
и механизацију, улагања за производњу 
кромпира по хектару коштају око 4.000 
евра. Зараду имамо само ако кромпир 
добро роди, најмање 40 она по хектару и 
ако је ова цена од 80 динара килограм, каже 
Мелиса Капосте, произвођач кромпира са 
Келебије.  Ако немамо у производњу и ову 
цену онда идемо у дубоки минус. Лако 
је странцима да имају јефтин кромпир 
када они за ову производњу добију 
државне субвенције од 450 до 500 евра по 
хектару. Ми добијамо по хектару за биљну 
производњу 35 евра. 14 пута мање.

Извор: Суботичке новине

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ
ЗАШТО ЈЕ У СУБОТИЦИ КРОМПИР ТРИ ПУТА СКУПЉИ У ОДНОСУ НА ПРОШЛУ ГОДИНУ 

НЕМА КО ДА РАДИ НА ЊИВИ

Свечаном церемонијом у Атријуму 
Градске куће у Сомбору, у уторак, 12. јула, 
званично је отворен 4. Сомборски филмски 
фестивал. Фестивал је отворио легендарни 
глумац домаће кинематографије Светозар 
Цветковић, коме је за досадашњи и будући 
допринос добрим филмовима уручена 
награда „Специјални Ернест“. Награду му је 
уручио градоначелник Сомбора Антонио 
Ратковић.

- Прилично сам био у шоку кад су ми 
јавили да сам добитник награде. Најлепше 
у овом послу је кад вам дођу вести којима 
се уопште нисте надали и чини вам се да 
заправо не познајете те људе који су се 
одлучили да вам дају једну такву награду и 
онда то тако годи сујети - рекао је Цветковић.

Четврти Сомборски филмски фестивал је 
од свог оснивања 2018. године замишљен 
да негује вредности средине коју настањује 
двадесет и једна националност. У таквом 
окружењу фестивал ради на подстицању 
толеранције, равноправности и слободе.

- Упориште нашег фестивала је у 
визионарском филмском раду Ернеста 
Бошњака, пиониру југословенског филма, 
по коме све награде носе име. Поносно 
истичемо да континуирано имамо подршку 
Филмског центра Србије, такође да успешно 

сарађујемо са Нишким културним центром, 
те да смо чланови Мреже киноприказивача 
Србије од њеног оснивања и овим 
чињеницама смо остварили сарадњу са 
преко 40 установа културе у Србији, које се 
баве коноприказиваштвом. Заиста смо се 
потрудили да сомборској публици и свим 
гостима града понудимо један квалитетан 
програм. Нас Сомборце веома радује што 
у оквиру селекције „Кад би Сомбор био 
Холивуд“,

приказујемо филмове који су везани 
управо за Сомбор и по томе су наш град 
и наш фестивал специфични“ - рекла је 
директорица фестивала Весна Шашић. 
Фестивал је званично почео приказивањем 
филма „Бановић Страхиња“ Стефана 
Арсенијевића, а потом и филма „Пуцњи у 
Марсеју“ Гордана Матића. Овогодишњи 
филмови сврстани су у пет селекција: 
Главни програм, Селекција филмова 
младих аутора, Кад би Сомбор био Холивуд, 
Панорама аустријског филма и Филмски 
матине за децу. 

У жирију Главне селекције су: редитељ 
Милутин Петровић (председник жирија), 
глумица Соња Колачарић и глумац Недим 
Незировић. Жири Селекције филмова 
младих аутора чине: глумица Нина Граховац 

(председница жирија), редитељ Вања Хован 
и продуценткиња Јована Ђурић.

Овогодишњи фестивал карактерише 
третирање мита да ли као инспирација или 
кроз средњевековне јунаке.

- До сада сам Сомбор углавном знао 
по позоришном фестивалу и доброј 
позоришној публици, а надам се да ће овај 
град за четири до пет година бити познат 
и на филмској фестивалској мапи - рекао је 
Дејан Дабић, селектор фестивала. 

Данас (последњег дана фестивала, 
петак, 15. јул) ће бити додељене још четири 
награде „Ернест”, у селекцији Главни 
такмичарски програм - награда за најбољи 
филм, за најбољу глумицу и за најбољег 
глумца фестивала, као и у Селекцији младих 
аутора - награда за најбољи филм.

Првог фестивалског дана отворена је и 
изложба „Век и по српске глуме“ у сарадњи 
са Факултетом драмских уметности. 
Изложба кроз документе, фотографије, 
видео и аудио материјале подсећа на 
историјски развој драмске школе, који 
је обележен упорношћу, немирењем са 
неуспесима, непрестаном обнављању 
и тежњом да се створи континуитет и 
успостави јака традиција у овој области 
школовања, која представља виталан и 
плодан сегмент српске културе и уметности. 

Организатор фестивала је Културни 
центар „Лаза Костић“ Сомбор.

Д. Мирчета
фото: С. Јотић

Одбојкашки клуб Војводина ући ће у сезону 2022/23. 
са новим председником Управног одбора, епилог је 
седнице УО, која је одржана у клупским просторијама. 
Већ одлазећи председник Управног одбора Драгољуб 
Збиљић на седници је понудио оставку због 

обавеза на новој функцији председника Управног 
одбора ФК Војводина. Збиљић је такође за нове 
потпредседнике УО именовао Драгану Латковић 
председницу Управног одбора 

Института за ратарство и потвртарство Нови Сад 
и Радована Ковачевића начелника Градске управе за 
образовање. Управни одбор добио је и новог члана, 
Ђорђа Раковића директора Гаранцијског фонда АП 
Војводине.

Чланови УО ОК Војводина прихватили су понуђену 
оставку, након чега су једногласно

за новог председника предложили Владимира 
Вукојевића, дугогодишњег члана УО и директора 
Департмана за развој и оперативну ефикасност у оквиру 
функције за стратегију и инвестиције Нафтне индустрије 
Србије. Предлог за новог председника Управног 
одбора биће предат Скупштини ОК Војводина, која на 
предстојећој седници треба да изгласа

коначну одлуку.
Седници Управног одбора претходила је посета 

теретани ОК Војводина, која се тренутно адаптира на 
првом спрату СПЦ Војводина. У њој ће тренажни процес 
обављати све селекције клуба. Драгољуб Збиљић је том 
приликом и симболично предао кључеве

фитнес центра ОК Војводина Владимиру Вукојевићу.
– Место председника ОК Војводина једно је од 

највиших места у одбојкашком спорту
у Србији. Драгољуб Збиљић био је пет година на тој 

позицији и за то време се клуб померио за неколико 
места навише у организационом и такмичарском смислу. 
Драго ми је

што ћемо и ове сезоне бити учесници групне фазе Лиге 
шампиона, верујем да сви заједно можемо наставити 
путевима успеха, али је важно пре тога да обезбедимо 
све потребно за тај континуитет, организационо и 
финансијски. Такмичарски циљеви се подразумевају. 
Оптимиста сам.

Мени је ово девета година у клубу. Кренули смо 2013, 
када је ситуација била баш тешка. Направили смо добре 
искораке и резултате у ових девет година, подигли на 
виши ниво од

2017. са Збиљићем и новим Управним одбором. 
Данас имамо интернат, ресторан, теретану, а оно што је 
највредније, поред сениорског, имамо развојне тимове, 
где је

тридесетак наших јуниора и кадета, који стасавају. То 
је наш залог за будућност. Поред

обавеза које имамо у домаћем првенству, један 
од главних циљева биће да стварамо будућност, да 
обезбедимо тој деци максималне услове за рад, како би 
сутра равноправно конкурисали за први тим и доносили 
трофеје. Наша је жеља да се одбојка развија као спорт 
унутар целе државе – поручио је нови председник 
Владимир Вукојевић.

Како је најављено, врло брзо биће одржана и редовна 
годишња скупштина.

Извор: НС репортер

ОТВОРЕН ЧЕТВРТИ СОМБОРСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ

„СПЕЦИЈАЛНИ ЕРНЕСТ“ СВЕТОЗАРУ ЦВЕТКОВИЋУ

ВЛАДИМИР ВУКОЈЕВИЋ НОВИ 
ПРЕДСЕДНИК ОК ВОЈВОДИНА 



ПЕТАК •  22. јул 2022.ВРШАЧКА КУЛА10

Радници Јавно-комуналног предузећа Други 
октобар отпочели су данас са великим сређивањем 
вршачког Градског парка. Прво су на ред дошле 
клупе, затим музички павиљон и улаз. Прекречени 
су графити на улазу и музичком павиљону, за који 
су мајстори почели да припремају и нову ограду. 
Такође су освежене и клупе, а како надлежни кажу, 
тек следе већи радови. Према информацијама из 
ЈКП Други октобар, наредних дана биће много тога 
урађеног у Градском парку, а шта је све у плану да 
се уради, како сазнајемо, биће представљено већ 
током следеће недеље. Градски парк у Вршцу, један 
од најстаријих у Србији, под заштитом је државе и 

природни је споменик природе од 2000. године, јер 
припада категорији природних добара од великог 
значаја. Данашња брига ЈКП Други Октобар за 
овај вршачки понос је далеко изнад претходних 
деценија. Заузима простор од близу шест хектара и 
пројектован је у мешовитом стилу у којем се мешају 
утицаји француског начина пројектовања рундела 
и цветњака са енглеским слободним распоредом 
дрвећа, травњака и жбуња. Украсно грмље, шибље 
и разноврсно цвеће, од којих су многе врсте ретке 
и вредне, чине овај парк правом ботаничком 
баштом.

ПОЧЕЛО СРЕЂИВАЊЕ 
ГРАДСКОГ ПАРКА У ВРШЦУ
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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 (175)

ТРИПТИХОН И СТРАХ ОД УМЕТНОСТИ
Ако желите да протрчите 

кроз живот као кроз 
обданиште, ако желите да не 
видите проблем, да пристанете 
на све компромисе, да погнете 
главу и пустите да вас други 
воде, не читајте песме, не 
слушајте озбиљну музику, 
избегавајте класичне слике и 
нећете ни знати да сте живели.

Избегавање бола је светски 
тренд. Бол постоји само на оним 
местима где треба доплатити 
да би нестао. Пајине слике су 
свет без патњи и бола, али не 
и свет без одговорности, воље, 
иницијативе и самосвесних 
људи. Бол је добар савезник 
да не скренемо са пута избора, 

али бол постаје казна за оне који су га 
избегавали. Видео игрице остављају 
без пара разна саветовалишта јер 
прозаичност неуспеха у стварном 
животу мењамо за епске успехе у сајбер 

простору. То су страсти превратничке 
као експлозија дечијег балона. 
Деликатност свих расположења 
које индукује искуство уметности 
указује шта све хемија јесте кад јој се 

посветимо. Наш нервни систем 
престаје тамо где почиње 
тастер искуство, тек плави 
коров баште на улазу у прави 
Амазон наше осећајности који 
данас није у понуди масовне 
забаве. 

Сви песници били су таоци 
вапаја за слободу речи које 
су се, излизане од механичке 
употребе, побуниле песмом. 
Побуњена реч враћа се у завичај 
где ће бити одмерене све њене 
вредности а не само значење, 
симбол, као да је таксена марка. 
То исто документују слике, 
музика и поред огромних 
залиха уметничке понуде данас, 
као никад у историји, људи 
масовно беже од искуства себе 
кроз искуство уметности. 

Пајино дело било је прави 
лек у право време. Данас 

тавори као прокажено, али опстаје као 
сеф који виси на зиду.

Т. Сухецки  

У Градском музеју Вршац, у петак, 
15. јула, отворена је изложба Приче 
о прошлости - виртуелно путовање у 
изгубљене пејзаже. Главна атракција 
је виртуелно путовање у изгубљене 
пејзаже. 

Ово омогућава „путницима кроз 
време“ да отпутују у прошлост 
и уроне у историју Дунавског 
региона. Посетиоци могу да истраже 
палеолитске пећине, насеља из 
бронзаног или гвозденог доба, 
римске виле, средњовековне 
тврђаве. Користећи најновије 
визуелизације, настале у оквиру 
пројекта Дунавски археолошки 
еПејзажи, партнери из девет 
европских земаља представљају 
јединствена археолошка налазишта 

народа дуж реке Дунав.
- Захваљујући виртуелном 

приказу, ви можете да прођете кроз 
простор, да узмете археолошки 
предмет у руке, што наравно није 
могуће у музејима, да одете и да 
видите како изгледају насеља и куће 
тих људи. Покушавамо да кроз забаву 
пружимо могућност едукације и на 
нови начин представимо знања која 
смо стекли, рекао је археолог  Ненад 
Јончић.

Богати и културно разнолики 
археолошки записи Дунавског 
региона чине саставни део нашег 
заједничког културног наслеђа. Они 
нуде велики туристички потенцијал, 
али се стално суочавају са изазовом 
да углавном остају непрепознати. Иновативне дигиталне технологије 

могу помоћи у визуелизацији 
археолошког наслеђа на потпуно 
нове начине и учинити га доступним 
јавности у атрактивним медијима. 
Уграђивањем технологија виртуелне 
реалности (ВР) и проширене 
реалности (АР) посетиоци се подстичу 
да упознају богато археолошко 
наслеђе не само на музејским 
изложбама, већ и у контексту предела 
одакле долазе археолошки налази. 
Примарни циљ пројекта је да кроз 
нове тематске руте археолошке 
пејзаже Дунавског региона учини 
видљивијим и атрактивнијим на 
регионалном, националном и 
међународном нивоу, промовишући 
тако одрживи културни туризам.

- Ватинска култура припада 
раном средњем бронзаном добу, 
неком периоду око 1800. године 
пре насе ере, и представља једну 
специфицну појаву и по стилском 
изразу и по начину зивота. То је 
једна заиста строго уређена, јасно 
дефинисана култура где се све ради по 
унапред одређеној шеми. То се види 
јако лепо и по начину украшавања 
посуда које имају врло високе 
естетске моменте и достигнућа, 
али и по самом архитектонском 
изразу, начину на који граде куће и 
организују насеља. Све то говори 
о животу у веома организованом 
друштву, са јасном хијерархијом, и по 
хоризонталној и по вертикалној оси, 
рекао је археолог Драган Јовановић.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ПРИЧЕ О ПРОШЛОСТИ - ВИРТУЕЛНО ПУТОВАЊЕ У ИЗГУБЉЕНЕ ПЕЈЗАЖЕ

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА ПРЕД 
„ПУТНИЦИМА КРОЗ ВРЕМЕ“

ЈЕДАН, АЛИ 
ВРЕДАН

Од четвороножних горе су 
двоножне звери.

Зоран Ђуровић Ђурке
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Хемијско – медицинска школа Вршац IV 1, одељенски старешина Дорина Доклеан
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УМАК ОД ШКАМПА

НАМИРНИЦЕ:

- 500 г залеђ¬ених шкампи
- 500 мл пасираног парадајза
- 500 мл павлаке за кување
- 2 главице црног лука
- 2 чена белог лука
- 1 кашика сецканог першуна
- 1 кашичица зачина Ц
- 1 кашичица соли 
 ½ кашичице бибера
- маслиново уље

ПРИПРЕМА: Ситно исецкати црни и бели лук и 
кратко продинстати на маслиновом уљу заједно са першуном. 
Додати одлеђ¬ене шкампе и динстати око 10 минута.

Додати зачин Ц, со, бибер и измешати.
Сипати пасирани парадајз, динстати око 10 минута. 

Исклкључцити ринглу, па сипати павлаку за кување. Оставити 
још неколико минута на рингли па склонити. Служити уз 
тестенину или препечени хлеб.

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг јунећег бута
- 2 кашике скробног 
брашна
- 600 мл сувог белог 
вина
- 1 главица лука
- 4 јабуке
- 2 шаргарепе
- 1 ловоров лист
- 4 клекових бобица
- 1 кашичица жутог 
шећера
- 4 каранфилића
- сунцокретово уље
- маслиново уље
- со, бибер

ПРИПРЕМА: Јунећи бут опрати, 
натрљати сољу, бибером и скробним брашном. 
Преместити у посуду, прекрити кухињском 
крпом и оставити да одстоји пола сата. У 
лонац са дебелим дном, на врућу мешавину 
сунцокретовог и маслиновог уља, додати месо, 
па пржити са свих страна док не порумени. 

Додати исецкан лук и пржити га док мало не 
омекша. Додати нарендане јабуке и шаргарепу 
и динстати 2-3 минута. Сипати бело вино, 
додати ловоров лист, жути шецер, клекове 
бобице и каранфилице, зачинити сољу и 
бибером, поклопити и кувати на лаганој ватри, 
отрилике још два сата. 

Ш А РЛ О ТА  С А 
Б Р Е С К В А М А

НАМИРНИЦЕ:

- 100 г пишкота
- млеко
- амарето
Фил 1:
- 300 г воћног јогурта
- 300 мл слатке павлаке
- 2 шлагфикса
Фил 2:
- 100 г муслија
- 100-150 мл млека
- 2 кашике меда
- нарендана кора лимуна
- 50 г путера
- брескве
- грожђе

ПРИПРЕМА: Пишкотама 
обложити посуду за торту и попрскати их 
мешавином млека и амарета. Слатку павлаку 
умутити са шлагфиксом, додати воћни јогурт 
и умутити. Премазати преко пишкота (мало 
фила оставити са стране). Пропржити бадеме 
и помешати их са муслијем и наренданом 
лимуновом кором и медом. Прокувати млеко 
и прелити мусли. Додати путер и на лаганој 

ватри мешати док се путер не отопи и смеса не 
повеже. Пола смесе нанети преко премазаних 
пишкота, прекрити грожђем и исецканим 
бресквама, па нанети остатак фила. Преко 
ставити остатак фила са воцним јогуртом. 
Торту оставити да се стегне у фрижидеру, 
па преко украсити исецканим бресквама 
и грожђем. По жељи, преко воћа нанети 
припремљен прелив за торте.

К УЛ И Н  К У В А Р

Ј У Н Е Ћ И  Б У Т  С А 
К А РА Н Ф И Л И Ћ Е М
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Nyugdíjasok sporttalálkozóját
Az elmúlt szombaton 

szervezték meg a  nyug-
díjasok  sporttalálkozó-

ját Muzslyán, melyet Szalma 
Károly a rendezvény  koordi-
nátora nyitott meg. Szalma Ká-
roly  a nagybecskereki Közsé-
gi Nyugdijasok Szövetségének, 
a sport  -és a szabadidő szak-
osztályának koordinátora, va-
lamint a sporttalálkozók szer-
vezőbizottságának elnöke. Fel-
szólalásában megelégedéssel 
nyugtázta, hogy az idei évben 

sikerült megszervezni ezt a ta-
lálkozót:

- Mint ismeretes az elmúlt 
két év után ez az első ilyen jel-
legű rendezvény. A szervezőbi-
zottság elnöke valamint a nyug-
díjasok sporttalálkozójának a 
házigazdájaként is  nagyon elé-
gedett vagyok, hogy ma itt le-
hettünk. A versenyzők jól érez-
ték magukat, és kitűnő hangu-

latban zajlott le az egynapos 
rendezvény. A találkozás lehe-
tősége sokkal fontosabb volt, 
mint az elért eredmények.

A versenyen tizenhat csa-
pat, nyolcvan versenyzője  vett 
részt: Nagykikindáról, Beodrá-
ról, Törökbecséről, Magyarcser-
nyéről, Zsigmondfalváról (Lu-
kićevo),Farkasdról (Farkaždin), 
a Nagybecskerek város területé-
ről a Žarko Zrenjanini Heyi Kö-
zöség vöröskereszt szakosztályá-
nak csapata valamint Muzslyáról 

két csapat érkezett, a versenyen 
részt vettek még  katonainyug-
díjas egyesületet csapatának a 
tagja is. Vendégként jelen vol-
tak az bácskosuthfalvai nyugdíja-
sok egyesületének a képviselői is.

A minden  csapatnak lega-
lább egy érmet sikerült szerez-
ni. A legjobb csapatnak a muzs-
lyaiak kettes csapata bizonyult, 
a második helyért járó serleget  
a nagykikindaiak vitték haza, 
míg  harmadik helyet a beod-
rai csapat érdemelte ki. 

Slavo Šućurović a nagybecs-
kereki nyugdíjasok egyesületé-
nek elnöke, záró beszédében el-
mondta, hogy július 13 án tart-
ják meg a bánáti körzeti ver-
senyt, agusztus 15-én rendezik 
meg  immár másodszor a vaj-
dasági nyugdíjasok kisolimpi-
áját, ezt követően a legsikere-
sebb csapatokat beneveznek a 
Vrnjačka Banjan megrendezen-
dő Szerbiai Nyugdijas Olimpi-
ai Játékokra. 

KÉP ÉS SZÖVEG: PRECZ ISTVÁN

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Egyházmegyei hittantábor Szajánban
Idén ismét megrendezésre 

került a nagybecskereki egy-
házmegye nyári hittantábora 
Szajánban. A nagy érdeklődés-
re való tekintettel két tábor is 
lesz szervezve. Az első jún.28-
tól júl.1-ig tartott, a második 
pedig júl.12-15.

A táborok a püspökség szer-
vezésével és anyagi támogatá-
sával valósulhatnak meg. A 
főszervező Elias Ohoiledwarin 
SVD atya, aki az egész rendez-
vény lelke és motorja. Mindig 
gondoskodik a jó hangulatról és 
mindenkihez van néhány ked-

ves szava, a gyermekekhez és a 
táborvezetőkhöz is. Elias atya 
segítői a hitoktatók és a fiatal 
animátorok voltak.

Első nap a nyitó szentmisét 
ft. Koncz Tibor atya celebrálta.

A tábor mottója: A Föld a mi 
közös otthonunk! Erre a témá-
ra épültek az előadások, a kéz-
műves foglalkozások is.

Az első táborban a fiatalabb 
korosztály vett részt és a gyer-
mekek bánát különböző tele-
püléseiről érkeztek. A 80 tá-
borlakóval közel 20 felnőtt fog-
lalkozott. A program minden 

nap sűrű és izgalmas volt. Nem 
maradt el a napi szentmise, az 
előadások, de volt tanúságté-
tel, sok játék, ének, sport, kéz-
művesség, íjászkodás, tűzoltó 
program, méhészkedés a Kol-
pingban, tábortűz, színjátszás, 
táncház is. A táborban biztosít-
va volt a reggeli, ebéd, uzson-
na, vacsora, elszállásolás sát-
rakban, a plébánia épületében 
és a Kolping házban.

Dr. Német László SVD püs-
pök atya is meglátogatta a vi-
dám társaságot ft. Fehér Roland 
atya kíséretével. A gyermekek 

saját munkáikkal ajándékoz-
ták meg a főpásztorukat, kö-
zös szentmisén és agapén vet-
tek részt.

A fiatalok lelkesedését 
a nagy hőség sem vette el. A 
foglalkozások és a játék köz-
ben szép barátságok születtek. 
Megtanulták tolerálni egymást, 
elfogadni azt, ha valaki más-
képpen gondolkodik, bocsá-
natot kérni és kibékülni egy-
mással, odafigyelni a másikra 
és mobil telefon nélkül eltölte-
ni a napokat! Bővítették a hit-
ismeretüket, hallhattak a kör-
nyezetvédelem és a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságáról. 
Keresztény feladatunk, hogy a 
jövő generáció számára egész-
ségesebb, élhetőbb környeze-
tet tudjunk biztosítani friss le-
vegővel, tiszta ivóvízzel és zöld 
övezettel.

A táborvezetők és a fiatal 
segítők sok-sok szeretettel és 
türelemmel fordultak a gyer-
mekek felé. Ez is hozzájárult a 
tábor sikerességéhez.

A rendezvény hálaadó 
szentmisével zárult és búcsú-
zóul mindenki egyet értett az-
zal, hogy jövőre ugyan itt talál-
kozni fogunk!

„
A találkozás 
lehetősége sokkal 
fontosabb volt, mint az 
elért eredmények

 »A hittantábor résztvevői

 »Közös fotó

MUZSLYÁN SZERVEZTÉK MEG

 »A törökbecsei csapat  »A muzslyai versenyzők

MEGÁLLAPODÁST ÍRTAK ALÁ A SZERB KORMÁNY 
ÉPÜLETÉBEN

2024-re egészséges 
ívóvíz a városban?
Nagybecskerek város 

képviselői és a Városi 
Vízművek képviselői a múlt 
szerdán Belgrádan a Szerb 
Kormány épületében meg-
állapodást írtak alá  Panno-
nian water és a Metito Utili-
tes Limited társaságok kép-
vielőivel a város vízellátására 
szolgáló vízgyár építéséről.

A megállapodás értelmé-
ben a cég 18 millió eurót fek-
tet be a város vízellátásának 
a megoldására.

A szerződés értelmében 
a városnak a következő év 
első negyedére biztosítják a 
technikai vízzel való ellátá-
sát, majd 2024 első negyed-
évében már egászséges ívó-

víz fog folyni a becskerekiek 
csapjaiból.

A Szerb Kormány 510 
millió dinárt biztosított a vá-
rosi vízvezeték hálózat fel-
újítására, tekintettel, hogy a 
csőrendszer 10%-a az egész-
ségre is káros azbesztből van 
kiépítve.

A szerződést Simo Sal-
pura polgármester, Predrag 
Bodiroga a Városi Vízművek 
igazgatója és Rami Gandur a 
Metito Utilites Limited cég 
igazgatója írták alá.

Az aláírásnál jelen volt 
Ana Brnabić szerb kormány-
fő és Mubarak al Daheri az 
Egyesült Arab Emírségek 
belgrádi nagykövete is.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Találkozás a média 
képviselőivel
2022. június 28-án a nagybecskereki püspökség udvarán 

fogadta Dr. Német László nagybecskereki megyéspüs-
pök a médiumok képviselőit egy kötetlen beszélgetésre.

A főpásztor megköszönte a jelenlévőknek az egész évi 
munkájukat és háláját fejezte ki, hogy különböző felülete-
ken tudósítanak az egyházmegyében történő eseményekről.

 »Az újságírók a püspök úrral

 »A megállapodás aláírása

Fo
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FOGADTÁK A LEGJOBB DIÁKOKAT

 »A Tordai Helyi Közösség épületében, a hét elején  Dobai János 
a Helyi Közösség elnöke fogadta és jelképes ajándékokkal 
jutalmazta meg a helybeli Ady Endre Általános Iskola 
legsikeresebb tanulóit.

hírek képekben

MAGYAR TÜKÖR
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Radno vreme 
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subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

1 kg    41,80
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5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Хитно на продају викендица на 
Гудуричком путу са малим воћњаком. 
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. 060/3603-311 и 
013/401-210.

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.

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.

Продајем спратну кућу у Вршцу на 
плацу од 400 м² са нус просторијама у 
улици Озренска десно 5. Тел. 064/6658-
800.

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 у центру града. Тел 060/3603-
311 и 013/401-210.

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

Издајем кућу комплетно са 
новим стварима, кућа је новије 
градње са нус просторијама на

дужи период. Тел. 063/8829-
782.

Издајем двособан ненамештен 
стан  у центру града. Тел: 032/885-
1264.

Издајем двособан дворишни 
стан у улици Хероја Пинкија. Тел: 
066/801-7106.

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, 
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Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система 
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује 
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прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. 
Тел. 069/626-699 и 013/835-129. 

Припрема математике за 
пријемни на факултет. Тел. 
013/2839-461.

Два кауча, тросед, витрина, 
судопера и горњи део, тв, грејалице 
на струју, тепихе различитих 
величина, машине Багат и Сингер, 
бојлер плински. Тел. 830-753.

Продајем на велико 5 литара и 
више одличну ракију од шљиве, 
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 
065/2579-100.

На продају термоакомулациона 
пећ 6кw са оргиналним колицима и 
тајмером у комплету. Тел. 064/6620-
457.

Продајем нов некоришћен 
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер 
искључиво лицима са дозволом, 
врло повољно. Тел. 064/4222-700.

Продајем шиваћу машину PFAFF 
230 ендларица, исправна, кабинет 
(8000дин) електромотор за круњач 
исправан (6000 дин). Тел. 062/310-
915.

Продајем ракију лозовачу и два 
бурета од по 100 л. Тел. 060/3805110.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем комплет летњих 

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

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

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

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

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

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

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

За продају старински отоман 
са наслоном, стринска машина за 
предење, шиваћа машина,

половни теписи разних 
димензија, дечија дубвока колица. 
Тел. 013/830-753.

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем комплет од две 
фотеље, табуре, сточић и два кауча 
на развлачење. Тел. 064/8582-495.

Продајем круњач прекрупар са 

тестером и абриктером, кошнице 
за пчеле 32 комада, дрвену бурад за 
ракију 50л, 20л 10 л. Тел. 064/2522-
855.

Продајем два дечија бицикла,  
један скоро нов. Тел. 812-581

Продаје се електрични бојлер 
80 л Горење, мало радио, као нов. 
Тел 064/0459-560.

На продају лозова ракија, 
мишки бицикл, пуна вратаа 60 цм са 
ракастолом, баштенска гарнитура 4 
столице и сто, метални.Тел. 013/836-
760

На продају чиста лозова ракија 
на литру и на више, баштенску 
гарнитуру, 4 столице и сто метална 
гарнитура, пуна врата 60 цм са 
ракастолом и мушки бицикл. Тел. 
013/836-740

Продајем орман-креденац 
произведен пре другог светског 
рата у одличном стању, висок 
сјај, са оргинал кључевима. Тел. 
064/8582-495.

На продају стаклени сто и 4 
столице, шпорет електрични 
„Слобода“ нов. Тел. 063/1121-270

На продају угаона гарнитура од 
чистог дрвета увоз из Немачке, сто 
и две столице и дрвен лустер. Тел. 
2106-078 и 064/9876-522.

Брига о старијим, помоћ у кући, 
чување деце на сат. Тел. 013/805- 
142 и 064/2880-347.

На продају две плинске пећи 
Алфа плам, једдна нова друга 
половна. Тел. 013/2882-051.

Продајем електрични шпорет 
„Слобода“ у одличном стању. Тел. 
061/2660-848.

Осб плоче за подашчавање 
кровова,цена од 600 дин м2, превоз 
на територији Републике

Србије.Тел. 062-437-236. 
Пнеуматска сејалица са 4 реда 

за кукуруз и сунцокрет. Сејалица 
за жито са 18 реда, шпедитер- 
Думбрава од 2,5 тоне све повољно. 
Тел. 013/885-019.

Продајем кауч Симпо одличан 
дечији бицикл и биљку чуваркућу 
у већој количини на комад и кг као 
лек. Тел 064/9407-095.

Продајем дечији бицикл, 18 
брзина, металик зелен, исправан. 
Тел. 064/8372-635.

Уступам уз накнаду празну већу 
гробницу на Православном гробљу 
уз павлишки пут. Тел. 066/8076-207

Продајем  џак за бокс црвени 
130х35, пун. Цена 2.500 дин.Тел. 
063/737-5149.

Продајем аутоприколицу, 
носиљку за бебе, тапете (зидне) 5м², 
седиште помоћно за дете за  бицикл. 
Тел. 061/1530-800.

Брачни пар тражи стару особу на 
доживотно старање ѕа узврат кућа 
или стан. Тел. 061/8139-998

Продајем трактор 83 Белорус и 
сетвоспремаћ у одличном стању.Тел. 

069/8435-287.
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. 
064/5922-841.

На продају ловачки карабин, 
ремингтон магнум, калибар 7 мм. Тел: 
063/8310-629.

На продају апарат за воду. Тел: 
063/8310-629.

Продајем  бицикл женски са 
више брзина „Каприоло“ цена 10.000, 
електрични бојлер проточни 5л и 8л, 
„Тики“ цена по комаду 20 €, два вунена 
покривача „Bavaria wolltex“  нова. ТЕл. 
063/1077-271.

Продајем кауч и млади лимун у 
цвету. Тел. 064/9407-095.

Продајем два исечена стабла 
ораха, погодно за столаре и 
уметничко резбарење. Тел. 060/3603-
311 и 013/601-210.

Уступам уз догoвор два гробна 
места на Православном гробљу, близу 
цркве. Тел 060/3603311 и 013/401-210.

Продајем брачни лежај  
занатске израде са фиокама 
за постељину и новим Дормео 
душеком димензија 160х190 цм. 
Уз лежај  поклањам два ноћна 
ормарића исте израде као лежај. 
Продајем сервис за ручавање за 
4 особе са шољицама за кафу (25) 
делова, елегантни акропал, дизајн 
црни, осмоугаони са  црвеном 
бордуром. Тел. 063/1864-344.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Некада давно, петстоједанаестогодишњи 
Ебенизер држао је звер на свом тавану. 
Хранио ју је предметима и створењима 
свих облика и величина, а она му је 
заузврат давала скупе поклоне. А онда је 
стигла Бетани. Озлоглашена шаљивица 
Бетани, заједно са својом пернатом 
пријатељицом Клодет, одлуцила је да се 
Ебенизер и она позабаве одзверавањем и 
почну да чине добра дела. Али због своје 
надалеко познате несташне природе 
Бетани це бити тешко да нађе ма какав 
волонтерски посао. А Ебенизеру потајно 
недостају дарови звери. И ниједно од 
њих није сигурно шта уопште „добри 
људи“ раде. Клодет се у последње време 
не осећа баш најбоље. Да ли је можда 
појела нешто што јој не прија?

Џек Мегит-Филипс нови је млади 
таленат у свету дечје књижевности. Он 
пише како књиге тако и сценарије. Живи 
у Лондону.

„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 „Звер и Бетан 
2 – Звер се свети“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл 
на адресу citajmokulu@gmail.com. У 
прошлом броју поклањали смо књигу 
„Човек који је умро двапут“, освојиле су 
је Гордана Бељин и Силвана Куневски. 
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“.

ПРИДРУЖИТЕ СЕ, 
АЛИ 

КЊИГОМ РУКУЈТЕ 
ОПРЕЗНО

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ У КОЈОЈ ЋЕ МАЛИШАНИ УЖИВАТИ
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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

Године 1889. већ се могло 
утврдити да је велики број 
наших виноградара отргнут из 
апатије у коју су запали. Главно 
средство за оживљавање 
уништеног виноградарства било 
је заснивање нових винограда 
на америчкој подлози. У 
Вршцу је тада Хешл у свом 
огледном винограду, који је на 
крају проширио на 5 јутара, 
демонстрирао најсигурнији 
нашин оплемењивања винове 
лозе и најјефтинији начин 
производње вина, а у Белој 
Цркви је инспектор Вени на 
побољшању америчке културе 
винове лозе и власник винограда 
Јован Зауервалд, оснивањем 
винограда у Пешчари имали 
велике заслуге.

У јесен 1889. године у 
Белој Цркви је организована 
изложба грожђа од европских 
сорти грожђа гајених у имуном 
песку, као и грожђа и вина 
од оплемењене америчке 
винове лозе, који добили су 
неподељењено признање 
стручњака.

Те исте године новоименовани 
инспектор за филоксеру за 
Темишвар, Едуард Гергер, 
основао је у Темишвару мањи 
расадник америчке винове лозе.

Едуард Гергер, који је већ 
раније поменут, био је од 1863. 
до 1870. године шеф телеграфа 
у Оравици и премештен је те 
године за контролора у главном 
телеграфском уреду у Темишвару, 
где је касније напредовао до 
секретара. Он се већ давно бавио 
микроскопским студијама. Био 
је међу првима који се у бившој 
Угарској занимао за филоксеру и 
упозоравао на  њену погубност. 
Због тога је Гергер именован 
за члана Земаљске комисије 
за филоксеру и 12. марта 1894. 
године одликован је златним 
крстом за заслуге са  круном.

О распрострањености 
филоксере у Банату говоре 
следећи подаци: године 
1892. било је већ заражено 
у Торонталској жупанији 
71, Тамишкој 117 и Караш-
Северинској 62, укупно 250 
општина. У 188 нападнутих 
општина Тамишке и Торонталске 
жупаније, пре појаве филоксере 
било је засађено виновом лозом 
61.556 јутара, док је 1892. године 
било још само 8.844 јутара. 
Вршац, који је до 70. година 
производио до 1.000.000 ведара 
(565.900 хл.) вина, произвео 
је 1892. године укупно 3.500 
хектолитара.

Активност на обнављању 
винограда јачала је из године у 

годину. Две поменуте жупаније 
1892. године имале су засаде 
америчке винове лозе на 
само 872 ½ јутара. Али на том 
подручју било је 46 јутара 
расадника америчке винове 
лозе, који су развијали све  
интезивнију производњу садног 
материјала. Из најзначајнијег 
белоцркванског расадника, 
до 1890. године од 17 сорти 
америчке винове лозе  

произведено је 25.884 чокота, од 
којих је  1890. године добијено 
260.580 лозних калемова и 
70.860 лоза са корењем. Те, 
1890. године расадник је 121 
наручиоцу испоручио 360.665 
комада винове лозе. Године 1892. 
испоручено је 785.812 комада, 
од којих је 178 белоцркванском 
наручиоцима испоручено 
751.612 и остатак расподељен 
на 18 општина и удружења за 
оснивање матичњака, са којима 
су матичњаци увећани за  233.100 
комада лозе, око 300 јутара. 
Највећи расадник имао је Вршац 
(14 јутара) у коме је 1892. године 
извршено 167.000 калемљења.

Тада је постојала оправдана 
нада да ће матичњаци, почев 
од 1895. године, испоручивати 
толико садног материјала, да се 
годишње могу засадити 3.000 
јутара винограда. Но пошто 
су поменуте две жупаније 
имале и приватне расаднике, 
претпостављало се да ће за мање 
од 10 година бити обновљено 
уништено виноградарско 
подручје.

Радови на обнови веома 
су успешно напредовали. Док 
се 1892. године потражња 
за  виновом лозом није 
могла задовољити, у Вршцу, 
али нарочито у Гудурици 
приватници су лозу коју су сами 
већ произвели, износили на 
недељне вашаре и ту је понуда 
надмашила тражњу.

Број матичњака, који су само у 
Тамишкој жупанији основали 30 
општина, годишње се повећавао 
оснивањем нових. Године 1894. 
већ је успостављена, иако 
скромна, регуларна трговина 
вином. Туце произвођачких 
места нудило је вино од америчке 
лозе. Томе се придружио велики 
промет грожђем. И тако су се 
производња и промет вратили 
на стари колосек.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (46)

ФИЛОКСЕРА У БАНАТУ
1875-1895.

Према званичним изворима представљено од Феликса Милекера
Превео Александар Бобик 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” , ГОДИНА 43. БРОЈ 1179, 27. ЈУЛ 2018.

ВРШЧАНИ У ГОСТИМА КОД 
ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА

Поводом Светског дана шаха, председник Републике 
Србије Александар Вучић примио je и угостио младе шахисте 
(у категоријама узраста до осам и десет година) из свих крајева 
Србије, у згради Председништва, у петак, 20. јула. Међу њима су 
били и представници Града Вршца. Гости председника Вучића били 
су тројица најуспешнијих полазника шаховске школе Шаховског 
клуба „Бора Костић“ браћа Алекса и Стефан Владислав из Вршца, 

као и Милан Даљевић из Гудурице. На челу вршачке делегације био 
је члан Градског већа задужен за подручје спорта и омладине Бобан 
Богосављевић, шаховски велемајстор и вишеструки првак Србије. 
У разговору са младим шахистима, председник Вучић је истакао да 
и сам воли да игра шах и да ужива у њему. Подсетио је да је велики 
амерички шампион и светски првак Роберт Боби Фишер рекао да је 
шах живот, указујући да кроз једну партију шаха можете видети све о 
једном човеку – какав је карактер, његове могућности, марљивост, 
способности које има и како кроз тешке ситуације пролази, али и 
колико је трпељив и издржљив. 

- Шах вас учи, пре свега, да будете џентлмени и даме, да 
будете витезови, да поштујете противника, да побеђујете, али и да 
пристојно губите, нагласио је председник Вучић. - Шах има своје 
јасне оквире и у њему не постоји могућност да судија спречи 
такмичара да одигра свој потез. Нема равноправније и лепше игре 
од шаха. Основа витештва је да пустите другога да игра. Када научите 
шах, научили сте најважнију животну лекцију. Након дружења и 
разговора са малим спортистима, који су протекли у пријатном 
расположењу, председник Вучић је одиграо симултанку са младим 
шахистима. Касније су гости председника Републике Србије имали 
прилику да виде председникову колекцију необичних шаховских 
гарнитура које је, током година, добијао од својих колега из свих 
крајева света.

“ВРШАЧКА КУЛА” , ГОДИНА 43. БРОЈ 1179, 27. ЈУЛ 2018.

ОДБОЈКА И ВЕЖБАЊЕ – 
НАЈВЕЋА АТРАКЦИЈА

Минулог викенда млади Вршчани уживали су у одбојци 
на песку, а они који нису били спремни да се окушају на 
терену, нису штедели дланове да бодре своје екипе.

- Одбојка на песку посебно је била интересантна 
малишанима који су имали прилику да учествују у показним 
вежбама, кажу у Туристичкој организацији Града Вршца 
која је задужена за богат рекреативни и забавни програм 
на Градском језеру током купалишне сезоне.

Са спортским тренером наши најмлађи суграђани вежбали 
су и на дечијем полигону и теретани на отвореном. Показали 
су одличне вештине и добру кондицију. Из туристичке 
организације поручују да се спортске активности настављају и 
током викенда који је пред нама. Позивају све заинтересоване 
купаче на Градском језеру да се прикључе програмима и заједно 
вежбају, да се релаксирају, разоноде. Програм рекреације 
организован је суботом и недељом са почетком од 16 часова.

У наредном периоду биће настављено такмичење у 
одбојци на песку, као и вежбање за малишане на дечјем 
полигону уз стручну помоћ и подршку спортских тренера. 
Планиран је и програм везан за атлетику, али и бадминтон 
и неке од борилачких вештина.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ИЗЛОЖБА ПОЛАЗНИЦА СЛИКАРСКОГ АТЕЉЕА РАМОНЕ МАГДЕ       

“УМЕТНИК 
У МАЛОМ”

У пуној галерији Дома војске, свечано је отворена 
изложба радова, полазница сликарског атељеа 
Рамоне Магде. Своје радове представиле су: Лана 
Тури, Милица Гвозденов, Катарина Хрњак, Дејана 
Голомејић и Данијела Голомејић, а у оквиру пројекта 
“Уметник у малом”, који организује Културни 
центар Вршац, у сарадњи са ликовним педагозима, 
школама и атељеима. 

На отварању изложбе присутне су поздравили 
Давор Стојковић, директор Културног центра 
Вршац, вршачка сликарка Јелена Враговић и 
Рамона Магда, водитељка сликарске радионице 
Уметничког атељеа Рамона Магда. 

Изложба ће бити постављена до 25. јула, а сви 
који желе да је погледају, то могу учинити сваког 
радног дана од 10 до 13 часова и од 17 до 19 часова.
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Млада кошаркашка репрезентације Србије, 
играчи до 18 година, завршне припреме за Европско 
првенство у Измиру обавиће у Вршцу. Изабраници 
селектора Владимира Ђокића радиће у Миленијуму 
13 дана и после тога отпутовати у Турску. На списку 
је тренутно 14 играча, а на шампионат ће путовати 
12 играча.

- Припреме смо почели 23. јуна на 
Дивчибарама, наставили у Ковилову, потом 
смо одиграли турнир у Шпанији, завршни део 
обавићемо у Вршцу, овде имамо идеалне услове, 
најприближније онима који нас чекају у Турској, 
каже селектор Ђокић и истиче добру атмосферу у 
тиму упркос почетним недаћама.

- Стартовали смо са јако пуно проблема што 
се тиче оправданих и неоправданих изостанака 
појединих играча. Међутим, момци који су се 
одазвали понашају се беспрекорно, максимално су 
мотивисани и тренирају веома добро.

Млади српски кошаркаши до сада су одиграли 
пет припремних мечева. У Ковилову су два пута 
убедљиво савладали Велику Британију, док су 
на турнир у Шпанију отпутовали без селектора 
Ђокића који је имао здравствених проблема. Тамо 
су изгубили од Чешке, Италије и Шпаније.

- Резултат у тим мечевима није био приоритет, 
испробавали смо и крили неке тактичке варијанте. 
Амбиције Србије су увек високе, али морамо бити 
мало умеренији у очекивањима, што не значи да 
нећемо бити борбени. У ситуацији смо, ипак, да 
зависимо и од могућности других селекција, јер 
понављам, нисмо у најјачем саставу. Оптимиста 
сам, момци који су ту уживају моје максимално 
поверење као и Кошаркашког савеза Србије, истиче 
Ђокић.

Генерална проба за репрезентацију Србије биће 
контролне утакмице против Турске које ће одиграти 
у четвртак и петак од 14 часова у Центру Миленијум.

- После скраћења списка са 17 на 14 
имена, остале су још две недоумице. Утакмице 
против Турске послужиће да се искристалише 
тим од 12 играча који ће путовати на шампионат. 
Волео бих да на тим утакмицама имамо подршку 
вршачке публике и да на момке пренесу позитивну 
енергију. После тих мечева боравићемо још шест 
дана у Вршцу, смањићемо интензитет тренинга и 
усавршавати детаље. Желимо да 30. јула, на старту, 
изгледамо најбоље могуће. 

Селектор Ђокић имао је занимљив одговор 
на питање да ли су остале репрезентације које ће 
учествовати на Европском првенству у комплетном 
саставу.

- Када је наша репрезентација допутовала 
на турнир у Шпанију селектор те репезентације 
питао је зашто нема селектора са екипом. Речено 

му је да сам имао здравствених проблема. Онда је 
питао због чега нема најбољих играча у тиму, па су 
моји асистенти покушали да му објасне све разлоге 
недоласка под знацима навода најбољих играча. 
Селектор Шпаније је њима одговорио да не разуме 
ту терминологију и не схвата о чему му то причају. 
Наравно да схвата објективне околности, али било 
му је потпуно непојмљиво да најбољи млади играчи 
нису у репрезентацији. 

Б. Ј.

МЛАДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ (У-18) У ВРШЦУ СПРОВОДИ ЗАВРШНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

МЛАДИ „ОРЛОВИ“ ПОЛЕЋУ ИЗ МИЛЕНИЈУМА
КО Ш А Р К А

ЖАЛ ЗБОГ НЕКОМПЛЕТНОГ ТИМА

Ђокић је истакао и велику жал 
стручног штаба и целог Кошаркашког 
савеза Србије што смо једна од ретких 
репрезентација која на шампионат не 
иде у најјачем саставу.

- Из мог поимања спорта и 
припадности репрезентацији не 
разумем играче који се нису одазвали, 
али момци који су ту су заиста добри и 
сигуран сам да ће учинити све да се са 
европског првенства вратимо уздигнута 
чела, нагласио је селектор младе 
репрезентације Србије.

ПРВИ ПРОТИВНИК СЛОВЕНЦИ

Репрезентација Србије ће у првој фази 
Европског првенства у Измиру за ривале 
имати репрезентације Словеније, Чешке 
и Грчке.

- Максимално смо концентрисани 
на прву утакмицу са Словенцима. 
Уколико их добијемо после ће бити много 
лакше. Наравно, све репрезентације 
иду даље после прве фазе, али битно 
је са које позиције, јер се у другој фази 
укрштамо са групом у којој су Литванија, 
Црна Гора, Хрватска и Италија, уакључио 
је Ђокић.
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Стадион у Пољицама, гледалаца 
500, судија: Реад Механовић 
(Тузла), стрелци: Хусеиновић у 68. 
за Слободу, Радисављевић у 71. 
минуту за ОФК Вршац.

СЛОБОДА: Ерић, Ј. Осмић, 
Османковић, Јусић, Капетановић, 
М. Осмић, Делић, Курталић, 
Хусеиновић, Мехмедовић, 
Комазец. Играли су још: Буквић, 
Јаровић, Максимовић, Вошњак.

ОФК ВРШАЦ: Марковић, 
Парађина, Кадијевић, Петрић, 
Николић, Пајевић, Лазевски, 
О. Илић, Брауновић, Павлов, 
Главинић. Играли су још: 
Андријанић, Стојановић, Терзић, 
Мажић, Ф. Илић, Станисављевић, 
Миливојевић, Стојковић, Вујић, 
Радисављевић, Ивић.

Тузлански премијерлигаш и 
вршачки прволигаш одиграли су меч 
који је по квалитету и интензитету био 

прави првенствени окршај, обиловао 
је узбуђењима, обе екипе играле су 
офанзивно, а највећи добитници били 
су љубитељи фудбала на стадиону 
у Пољицама. У првом полувремену 
није било голова, али мреже нису 
мировале. По један гол поништен је 
на обе стране због офсајда, Делићу 
из Слободе и Главинићу из ОФК 
Вршца. Најозбиљнију прилику да 
реше прво полувреме у своју корист 
Тузлаци су имали преко Комазеца, 
али је Марковић чудесном одбраном 
сачувао вршачку мрежу.

У другом полувремену тренер ОФК 
Вршца Ненад Мијаиловић потппуно 
је променио поставу, темпо игре није 
јењавао а први су до предности дошли 
домаћи. У 68. минуту Хусеиновић је 
шутирао из слободног ударца са 25 
метара и постигао прави еврогол, 1:0.

Само три минута касније уследила 
је одлина акција Вршчана, завршни 
пас одиграо је Миливојевић а сигуран 

егзекутор био је Радисављевић, 
1:1. До краја меча било је прилика 
за промену резултата, али су 

голмани Ерић и Андријанић остали 
несавладани.

Б. Ј.

ВРШЧАЧКИ ПРВОЛИГАШ ОДМЕРИО СНАГЕ СА ПРЕМИЈЕРЛИГАШЕМ БИХ

ВРШЧАНИ РАВНОПРАВНИ У ТУЗЛИ 
СЛОБОДА (ТУЗЛА) – ОФК ВРШАЦ 1:1 (0:0)

ФУД БА Л

Вршачки прволигаш одржао је у петак предвече 
последњи тренинг уочи поласка на пут у Тузлу где ће 
спровести петодневне мини припреме. Шеф стручног 
штаба Ненад Мијаиловић после победе у припремном 
мечу са Смедеревцима (2:1), има додатни разлог за 
задовољство јер је клуб промовисао нова појачања, 
голмана Немању Андријанића и нападача Страхињу 
Стојановића.

Андријанић (1999) рођени је Пазарац, прве 
фудбалске кораке направио је у Школи фудбала „Влада 
Димитријевић“, потом је каријеру градио у омладинским 
селекцијама клуба Бане из Рашке, Новог Пазара, да би 
врхунац омладинског стажа доживео у Суботици где је 
са Спартаком играо у Омладинској лиги Србије. Даље га 
је пут кроз каријеру водио у Крушевац где је у Напретку 
провео три сезоне а право сениорско искуство стекао је у 
Краљеву, у Првој лиги Србије чувао је мрежу Слоге на 28 
утакмица. У Вршац је дошао из панчевачког Железничара.

- Драго ми је што сам дошао у Вршац. Град је 
прелеп, дао сам обећање да ћу увек давати максимум на 
терену и бити на располагању клубу, рекао је Андријанић.

Стојановић (2003), рођени Панчевац, поникао у Школи 
фудбала „Мика Антић“, играчки се калио у Динаму из 

Панчева, ОФК Београду, Раду, Бродарцу и Пролетеру из 
Новог Сада. 

- Жеља ми је да се изборим за што више минута 
на терену и биће ми част да играм са момцима који ће ове 
сезоне носити вршачки дрес. Мислим да имамо квалитет 

да направимо велике ствари у овом рангу, оптимиста је 
млади нападач.

Вршчани ће у Тузли одиграти две утакмице, против 
премијерлигаша БиХ Слободе, потом против Звијезде из 
Градачца.

ВРШЧАНИ СЕ ПОЈАЧАЛИ ПРЕД ПОЛАЗАК НА МИНИ ПРИПРЕМЕ У ТУЗЛУ

АНДРИЈАНИЋ НА ГОЛУ, СТОЈАНОВИЋ У ШПИЦУ

Стадион Звијезде у Градачцу, 
гледалаца 150, судија: Армин Гибић 
(Градачац), стрелци: Шкријељ у 10, 
Живковић у 20. и 42, Бектић у 86. и 
Липовац у 89. минуту за Звијезду, 
Делић у 16, Грек у 27. и Пајевић у 
79. минуту за ОФК Вршац.

ЗВИЈЕЗДА: Аљкановић, Шер, 
Мујичић, Авдић, Ковчић, Калесић, 
Мирић, Фачић, Живковић, Мујагић, 
Шкријељ. Играли су још: Пирић, 
Махић, Милан, Бијелић, Петраки, 
Бањац, Биберкић, Липовац, 
Бектић.

ОФК ВРШАЦ: Андријанић, 
Стојковић, Ф. Илић, Благојевић, 

Мажић, Терзић, Станисављевић, 
Делић, Радисављевић, Ивић, Грек. 
Играли су још: Вујић, Брауновић, 
Стојановић, Миливојевић, 
Кадијевић, Пајевић.

Вршчани су у комбинованом 
саставу одиграли до сада 
најефикаснији меч у припремама за 
нову сезону, екипе су у највећем делу 
меча биле равнправне а одлука о 
победнику пала је у финишу. Голеада 
је најављена већ у првих 15 минута 
када су виђена два поготка, најпре 
је Шкријељ довео домаће у вођство, 
а у 15. минуту Делић је искористио 

неуспелу офсајд замку играча 
Звијезде и изједначио на 1:1. У 20. 
минуту Живковић је поново довео 
босанског прволигаша у вођство, 
седам минута касније, Матија Грек је 
изједначио на 2:2. У самом финишу 
првог дела Марко Живковић је својим 
другим поготком поставио резултат 
полувремена, 3:2 за Звијезду.

У наставку су одбране биле 
опрезније, нападачима је било теже да 
дођу у изгледну ситуацију, ипак ОФК 
Вршац је озбиљно запретио преко 
Стојановића, док је Вујић уздрмао 
пречку гола ривала. У завршној 
фази меча у помоћ голгетерима ОФК 

Вршца прискочио је дефанзивац 
Пајевић и ефектним ударцем главом 
у 79. минуту изједначио на 3:3. Када 
се чинило да ће се меч завршити без 
победника, домаћи су за три минута 
одиграли два брза контранапада и 
са два поготка стекли недостижну 
предност и решили утакмицу у своју 
корист.

Екипа ОФК Вршца у суботу ће имати 
генералну пробу против београдског 
Рада. Меч на Бањици игра се са 
почетком у 19 часова.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ У ГРАДАЧЦУ ДОЖИВЕЛИ ДРУГИ ПОРАЗ НА ПРИПРЕМНИМ МЕЧЕВИМА

ГОЛЕАДА ПРЕ ПОВРАТКА 
ЗВИЈЕЗДА (ГРАДАЧАЦ) – ОФК ВРШАЦ 5:3 (3:2)
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