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БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ

Проглашен си овогодишњим ђаком 
генерације у Хемијско-медицинској школи. Шта 
за тебе представља овај успех? 

- Дефинитивно велики успех, поносан сам на 
себе и исто тако сам осетио понос и љубав својих 
пријатеља који су ме у свему томе бодрили. 

Који су највећи успеси које си постигао током 
досадашњег школовања? 

- Упис на факултет бих ставио као највећи успех 
до сада. Одмах после тога би било републичко 
такмичење из физике, где сам остварио треће 
место, и учешће на такмичењима из биологије и 
хемије, где сам опет стигао до републичког нивоа, 
али нисам се пласирао као награђени такмичар. 
А један од личних успеха који није везан за 
школовање је и објава моје књиге. 

Каква интересовања су обележила твоје 
школске дане? 

- Ван школе сам се бавио писањем песама, а 
интересовања су ми разнолика. Од медицине, 
хемије и технологије па све до језика, књижевности 
и писања. Најважнија је наравно медицина, али ми 
је и писање веома блиско срцу. 

Не тако давно објавио си и прву књигу. 
- Искуство прве промоције у Културном центру 

је незаборавно. Прелепо искуство, заиста, а 
потом су уследиле још две промоције, обе у 
Тачки сусретања. Невероватан је осећај седети на 
бини где сам некада посматрао писце и песнике 
како седе и ћаскају. Од тада нисам имао више 
промоција, окупиран сам био пријемним испитом 
али у скорије време их свакако планирам још. А и 
нова књига је свакако у плану, међутим са много 
стрпљења. 

Како си задовољан образовањем које си 
стекао у Хемијско-медицинској школи? 

- Знање које сам стекао у Хемијско-медицинској 
школи је свакако обимно, квалитетно и дуготрајно, 
али сматрам да су највећи допринос мом знању, 
способностима и одрастању дали одређени 
професори који су се посветили више мојим 
личним интересовањима, него самом плану и 
програму. Мислим да је тако најбоље, да су наше 
школе веома квалитетне, али да ученици немају 
толико велику слободу да од професора сазнају 
оно што их из тог предмета конкретно занима, 
већ се ту гомила велика количина непотребних 
информација. Те информације професор је у 
обавези нама да испредаје, нама је у обавези да 
их запишемо и запамтимо, а да ли ћемо их икада 
употребити или ћемо их само заборавити – то нико 
не зна. 

Како замишљаш своју будућност? 
- Уписао сам Медицински факултет Универзитета 

у Новом Саду и желим да будем квалитетан лекар, 
али бих се лично више посветио медицинским 
истраживањима и био уско везан за научну 
страну медицине него за практичну. Уколико се 
створе услови да овде стекнем адекватно знање 

и искуство које ми је потребно да постанем 
научник, истраживач и добар медицински радник, 
онда бих дефинитивно остао у Србији. Међутим, 
уколико нека друга држава омогућава боље 
услове образовања и живота, дефинитивно ћу 
специјализацију урадити у иностранству. 

Т.С. 

БУДУЋИ ДОКТОР 
ПЕСНИЧКОГ СЕНЗИБИЛИТЕТА

НЕМАЊА АНГЕЛОВСКИ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ У ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ 

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

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Све школе у Вршцу ове године имале 
су разлога да се поносе успесима 
својих ђака, а међу вршачким 
ученицима који су и ове године 
остварили изузетне резултате је и 
Немања Ангеловски, ђак генерације 
у Хемијско-медицинској школи, а од 
јесени студент медицине у Новом 
Саду. Поред успешних учешћа на 
такмичењима из природних наука, 
Немања је недавно објавио и своју 
прву књигу, збирку песама под 
називом „Ветиго“, која је доживела 
већ неколико промоција. Планира и 
наредну књигу, а своју професионалну 
будућност види у свету науке. 
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Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства

Аеродром у Вршцу, који се налази у склопу 
тренинг-центра државне Ваздухопловне 
академије, већ 15 година има статус једине 
међународне ваздушне луке у Војводини, 
али тај потенцијал још није у потпуности 
искоришћен. Тренутно ту могу да слећу само 
мали авиони до 5,7 тона тежине, јер је толика 
носивост главне писте. Тек када она буде 
повећана, што ће, како је најављено, бити 
урађено до краја 2023. године, ту ће моћи да 
слећу и мањи путнички авиони до 70 седишта. 
То ће имати вишеструке бенефите и за град и 
за академију.

Напори да се вршачки аеродром оспособи 
за комерцијалне међународне летове трају 
више од деценију. Најпре је око комплекса 
уређена каналска мрежа и урађена дренажа 
све три писте (две бетонске и једне травнате), 
будући да се налазе на подводном тлу. Потом 
је постављено око 10 километара ограде, као 
и навигација за ноћно летење. Модернизован 
је и контролни торањ, а као најважнији посао 
остало је да се главна писта реконструише, 
како би се повећала њена носивост.

- Када писту будемо продужили 
до 1.500, проширили до 30 
метара и ставили још два 
слоја асфалта, аеродром ће 
добити 3Ц категорију и моћи 
ће да нам долазе турбо-елисни 
авиони типа АТР 72. Јако нам је 
важно да омогућимо долазак 
бизнис авијације, јер то, између 
осталог, отвара и капацитете за 
рад нашег авио-сервиса, као и 
за хангарисање тих летелица – 
каже директор Ваздухопловне 
академије Горан Цвијовић.

Засада се међународни 

летови на овом аеродрому реализују тек 
два до три пута месечно. То су углавном 
авиони из околних земаља који долазе на 
сервисирање баш у Вршац, с обзиром на то 
да искусни тим механичара са академије већ 
одавно има европску лиценцу за одржавање 
ваздухоплова. Комерцијалних летова буде тек 
три-четири годишње. Нова писта значајно ће 
повећати тај број.

- Имајући у виду да се налазимо у 
близини два велика међународна аеродрома 
у Београду и Темишвару, наш примарни циљ 
нису комерцијални летови, мада их свакако 
прижељкујемо. Више тежимо ка томе да 

авиони бизнис авијације долазе код нас на 
сервисирање и да тако проширимо своју 
делатност на одржавање млазних авиона и 
из иностранства и из Србије – истиче Милош 
Ђокић, руководилац тренинг-центра у Вршцу.

Да би слетели на вршачки аеродром, 
пилоти авиона претходно морају да најаве свој 
долазак. По потреби, тада долазе и погранична 
полиција и царина, како би процедура уласка 
у земљу била испоштована. Исто је и са 
полетањем ка другим државама.

Ј. Ј. Баљак

У ВРШАЦ ЋЕ ДА СЛЕЋУ 
И ПУТНИЧКИ АВИОНИ 

ВРШАЧКИ АЕРОДРОМ, ЈЕДИНИ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАТУСОМ У ВОЈВОДИНИ, ЧЕКА ПРОШИРЕЊЕ ПИСТЕ

У Вршцу је почела реализација пројекта „Иновативни 
системи за контролу и управљање саобраћајем“, за који 
је Министарство иновација лане определило 57 милиона 
динара. То значи да ће до краја године саобраћај у ширем 
центру регулисати тзв. паметне раскрснице, а улаз и 
излаз из града контролисати камере за детекцију лица 
и регистарских ознака. Биће постављене и камере за 
евиденцију саобраћајних прекршаја и направљен систем 
за навођење до слободних паркинг-места, што ће Вршац 
сврстати међу прве „паметне градове“ у Србији.

Саобраћајних гужви у граду готово да и нема, али 
због чињенице да је транзит веома развијен, због 
близине Вршца Ватину – најпрометнијем друмском 
граничном прелазу са Румунијом, формирање „паметних 
раскрсница“ смањиће задржавање великих камиона у 
централним улицама. То ће повећати безбедност осталих 
учесника у саобраћају, али и сачувати околне објекте од 
урушавања.

Такве раскрснице налазиће се дуж Булевара Жарка 
Зрењанина, код Градске куће, румунске цркве и „Апотеке 
на степеницама“. Укупно ће их бити шест.

- Реч је о савременом систему, који уз помоћ ЛЕД 
трака, које се уграђују у асфалт, и камера, које ће бити 
постављене на семафорима, детектује број возила, која 
чекају да се упали црвено светло. На основу тога он 

сам одређује режим рада, омогућавајући бржи проток. 
Такође, детекцијом регистарских ознака, овај систем 
може да препозна и возила вишег приоритета, као 
што су Хитна помоћ, полиција или ватрогасци, и да им 
аутоматски отвори „зелени талас“ – објашњава члан 
Градског већа Мирослав Лепир.

Осим на овим семафорима, идентификационе камере 
биће постављене и на свих седам приступних путева, те 
ће полиција, када затреба, моћи да има потпуну контролу 
уласка и изласка из града и да прати одређена лица. 
Такође, моћи ће „из фотеље“ и да евидентира саобраћајне 
прекршаје, јер ће у најпрометнијим деловима града бити 
постављене две камере за детекцију проласка кроз 
црвено светло и радар. 

- Центар за мониторинг, из ког ће се пратити рад свих 
ових сегмената, биће у просторијама Полицијске станице 
у Вршцу – додаје Лепир.

Надлежни верују да ће све то утицати на смањење 
броја саобраћајних прекршаја и, свакако, на повећање 
безбедности.

Ј. Ј. Баљак

„ПАМЕТНЕ РАСКРСНИЦЕ“ СМАЊИЋЕ ГУЖВЕ 
ВРШАЦ МЕЂУ ПРВИМА У СРБИЈИ УВОДИ ИНОВАТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА

Авиони Ваздухопловне академије Вршац

ПАРКИНГ УЗ АПЛИКАЦИЈУ

Засада су, у оквиру пројекта, замењени 
контролерски уређаји на семафорима и на њима 
постављени тастери за најаву пешака, који ће 
почети да раде када цео систем профункционише. 
Уграђени су и сензори на 100 паркинг-места у 
најужем центру града, захваљујући чему ће возачи 
у сваком тренутку, путем електронског дисплеја 
или интернета, моћи да виде где има слободних 
места за паркирање. Такође, у изради је и наменска 
апликација за мобилни телефон.

Дворска, најпрометнија улица у Вршцу

Постављени сензори на 100 паркинг места

МИНИ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

Продужавањем и проширењем писте 
створиће се услови и да се у комплексу 
аеродрома направи мини индустријска 
зона, у којој би радиле стране компаније 
за одржавање авиона. За то су већ 
заинтересовани Словенци и Чеси, који 
планирају да сами саграде своје хангаре, 
а да за рад ангажују механичаре који се 
школују на Ваздухопловној академији. 
Због тога ће са доње стране аеродрома 
бити изграђен и нови приступни пут, 
како би инвеститори и сви будући 
комерцијални корисници били 
директно повезани са међународним 
путем за Румунију.

Вршачки аеродром има међународни стаус

Горан Цвијовић, директор 
Ваздухопловне академије Вршац
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Један од најпрепознатљивијих 
и најупечатљивијих гласова 
Радио Београда 202 припада 
Олги Кепчији, рок новинарки 
чију су каријеру обележили 
Хит 202, Линија за рокенрол 
и Демо експрес. Захваљујући 
њеним емисијама на српској рок 
сцени појавио се низ младих 
и перспективних бендова, али 
је старије слушаоце недавно 
„приковала“ за радио пријемник 
пруживши им фантастичан 
музички времеплов на 
„двестадвојци“ оживевши звуке 
рока осамдесетих у серијалу 
„Златни папагај“. 

Овог лета Кепчија је била један од 
чланова жирија на такмичењу „Wind 
rock Up“ и за читаоце „Вршачке куле“ 
пренела је своје утиске.

Први пут сам на фестивалу, али 
нисам први пут у Вршцу. Ранијих година 
смо колега Влада Јанковић Џет и ја 
долазили у Дом омладине у Вршцу где 
смо годинама радили Демо турнир и 
Хит недеље Радија 202 уживо, то је био 
период између 2003. и 2010. године, 
мислим да смо били бар 20 пута и 
сваки пут је било сјајно. Сећам се да 
је увек свирало бар 7 – 8 бендова из 
Вршца и да је Дом омладине увек био 
одличан домаћин. Што се фестивала 
тиче, са Мићом Вукојевићем била сам у 
контакту прошле године и пре тога смо 
спорадично најављивали фестивал, 
али тада нисам могла да дођем. Ове 
године била сам први пут, надам се не 
и последњи јер је заиста било сјајно. 
Не само свирка и одлични бендови 
већ и људи у организацији. Мића је 
изузетан домаћин, о Кристијану све 
најлепше могу да кажем, особље „Зоне 
оптимизма“ где смо били смештени, 
заиста сви су били јако фини и супер смо 
се провели. Жао ми је само што нисам 
могла да останем последњег дана, 
јер сам радила интервју са Ју групом, 
покровитељ њиховог концерта је РТС и 
морала сам да се вратим у Београд.

На такмичарској вечери фестивала 
имали сте једну од важнијих улога, 
учешће у раду жирија, како би 
генерално оценили наступ младих 
бендова?

Имала сам прилику да снимке 
бендова коју су наступили на 
такмичарској вечери чујем и раније, 
договор је био да слушаоцима 
„двестадвојке“ представимо учеснике 
пре такмичарске вечери на Винд рок 
фесту, тако да сам отприлике знала шта 
могу да очекујем. Допало ми се што су 
бендови били разноврсни, односно 
жанровски је ту било доста различитих 
врста музике. Неки бендови су заиста 
били бољи него на снимку који сам 
имала прилику да чујем, пре свега 
мислим на бенд Изгубизмо, изузетно 
су добро одсвирали, као и бенд Руља 
INC од кога ја лично очекујем много. Е 
сад, сви ми очекујемо много од оних 
клинаца које смо видели на бини, 
али не оцењује се само песма, јер да 
је тако зашто бисмо их онда слушали 
уживо? Став свих нас у жирију био је 
да оцењујемо свеукупни доживљај, и 
наступ и став и однос према публици, 
према музици и морам да признам 

да сам код свих препознала енергију 
који су имали неки млади, данас 
афирмисани бендови кад су почињали 
са 13 – 14 година. Најлепше од свега 
било је што сам видела да имају сјајну 
подршку, пре свега од својих најближих, 
односно родитеља, па онда од публике, 
неки су и дошли са њима, а добро су их 
прихватили и сви они који су дошли на 
прво вече. Сви су били добри, то што 
је неко био први, други или трећи није 
никаква гаранција за даље. Ово треба 
да им буде само ветар у леђа и да тај 
капитал који су стекли, не мислим на 
финансијски, наравно, него као детаљ 
у биографији, јер ће због тога на њих 
увек неко више обратити пажњу. Када 
им поред имена песме стоји да је 
победничка на фестивалу сви ће рећи – 
дај да чујем те победнике. Међутим, то 
што је неко био шести, седми или осми, 
не значи да није био добар. Сви су дали 
све од себе и то је оно што ми се јако 
допада. Било је ту и старијих бендова, 
„Неке фаце“ на пример, постоје бар 
десет година. Надам се да ће следеће 
године бити још више бендова и да ће 

Винд рок фест прерасти у фестивал на 
коме ће се два дана надметати демо 
бендови, уз хедлајнере, наравно, који 
привлаче публику. 

Да ли са тим у вези сматрате 
да је Винд рок фест био један од 
значајнијих фестивала у Србији овог 
лета?

Винд рок фест иде ка томе да постане 
веома значајан фестивал у Србији. 
Његов значај расте из године у годину, 
све више бендова се пријављује и 
фестивалске вечери су све посећеније. 
Нажалост, постоје неки фестивали који 
су у застоју, постоје и они који уопште 
не обраћају пажњу на младе бендове и 
због тога мислим да је значај Винд рок 
фестивала све већи. 

Осамдесете године 20. века 
сматрају се златним временом 
југословенске рок музике, када 
смо се хвалили да имамо другу 
сцену у Европи, одмах иза Енглеске. 
Међутим, тада није било такве 
фестивалске активности као данас. 
Да ли је то могуће објаснити?

Мислим да су тада ствари потпуно 
другачије фунскционисале. Ја сам 
недавно радила серијал емисија 
„Златни папагај“ посвећен новом таласу 

југословенског рока и људи из већине 
бендова су причали да су њихове 
најлепше успомене са омладинских 
радних акција. Тада је гомила бендова 
обилазила бившу Југославију свирајући 
по радним акцијама којих је било на 
десетине. Било је неколико великих 
фестивала, али и неких других места 
на којима су бендови могли да се 
представе. Сем тога, рок музика је у 
то време била мејнстрим, бендови 
су имали велике турнеје, одржавали 
самосталне концерте на које је публика 
долазила, можда тада није било ни 
потребе за фестивалским видом 
окупљања, јер на пример, бенд који 
сними први албум, то су били тиражи 
по 5, 10, 15 хиљада плоча, могао је да 
направи самостални концерт. 

Поменули сте серијал „Златни 
папагај“ на „двестадвојци“, какве су 
биле реакције у региону на његово 
емитовање?

Изненадило ме је колико су се сви они 
са којима сам разговарала радовали тим 
разговорима и колико њих ме је после 
позвало да се захвали на евоцирању 

успомена. Пре свега мислим на оне 
из региона, сјајан ефекат је настао 
тек после емитовања, сви су питали 
где може да се прелуша, та емисија 
имала је велики број преслушавања 
и на РТС планети, много је било оних 
који су те емисије „скинули“ са РТС-а, 
претпостављам за неко даље слушање. 
Презадовољна сам, нисам тако нешто 
очекивала да будем искрена, имала сам 
понуду три издавача да урадим књигу, 
у повоју је, ради се и ја верујем да ће 
бити објављена до краја године. Колега 
Петар Јањатовић ће бити издавач и 
уредник те књиге. 

Да ли је то ваш издавачки првенац?
Јесте, догодило се и да, у овако 

озбиљним годинама, урадим свој први 
филм на тему новог таласа са колегом 
Николом Кнежевићем из Загреба, 
то је било пре две године. Повод је 
био објављивање реиздања „Пакет 
аранжмана“, Ево сад је и књига дошла 
на ред и заиста се радујем томе. Пера 
Јањатовић је тај који ме је „гурнуо“ у то 
и хвала му на подршци.

Са ким сте у каријери направили 
најбољи интервју и ко вам је од 
саговорника био најотворенији и 
најприступачнији за разговор?

Не могу да издвојим да ми је неко 
био посебан, заиста су ме многи 
интервјуи у „Златном папагају“ 
обрадовали, било је сјајних интервјуа 
и са неким младим бендовима, али кад 
помислим да сам пред микрофоном 
скоро 30 година, мислим да не би 
било коректно издвојити сада некога. 
Неко ће рећи мој последњи интервју 
је најбољи, ја сам недавно урадила 
велики интервју са Ју групом, трајао 
је сат и по времена, не могу га назвати 
најбољим, али изненадили су ме неким 
одговорима. Што се тиче „Златног 
папагаја“ мени је ту било заиста неких 
изненађујућих ствари, знате онај осећај 
када саговорник седи поред вас, прича 
о о нечему и онда му одједном видите 
у очима како се присећа нечега што 
је заборавио. Ти моменти били су ми 
најдрагоценији. Јурица Пађен из групе 
Аеродром је јако лепо причао, како су 
се припадници новог таласа потпуно 
спонтано окупљали у бифеу „Звечево“, 
популарно названим „Звечка“. Давор 
Тоља из групе Денис и Денис испричао 
ми је анегдоту како је настао рефрен 
песме „Програм твог компјутера“, 
написао га је Синиша Шкарица, уредник 
Југотона, од групе „Xenia“ сам сазнала 
да нису знали коју песму да одаберу као 
сингл са другог албума па је Синиша 
Шкарица радницима у производњи 
пустио касету и направио анкету. Онда 
су мушкарци рекли: „Е дај ону песму где 
пева, разбио му зубе“, испоставило се 
да је „Троје“ постао њихов највећи хит. 
Бора Чорба је рецимо певао рефрен 
у песми Златни папагај „Електричног 
оргазма“, то ми је он испричао. Гиле из 
„Електричног оргазма“ ми је испричао, 
касније и другима, али код мене се 
тога сетио, како је рекао Енцу Лесићу 
док су снимали албум: „Енцо, брате, 
ово ћемо да продамо у сто хиљада, чуј 
како је добро“, а он му је одговорио: 
„Гиле, нећемо. У овој земљи живи пет 
милиона сељака, али добар је албум“. 
Драго ми је што сам можда допринела 
да се људи тако отворе и присете 
неких ствари, можда захваљујући 
подпитањима која су допринела да 
испадне потпуно другарска прича. 
Има колега који ми замерају на том 
кафанском приступу разговорима, али 
у неком формалном разговору тешко 
да бих дошла до занимљивих прича 
какву је рецимо испричао Јура Стублић 
из групе „Филм“ коју није испричао 
никоме. Радио Загреб је купио велика 
репортажна кола и уступио их „Филму“ 
да сниме концерт као перспективни 
млади бенд. Међутим, поента је била 
да се испробају кола. И сад, сниме 
они концерт, и кад су кренули да раде 
монтажу, снимка нема. „Рибља чорба“ је 
снимала после два дана у хали, и они су 
преснимили траку са својим концертом. 
Понели су погрешну. Остало је само пет 
песама које су отпевали на бис, и то је 
онај чувени мини ЛП. На снимку групе 
“Филм” “Уживо из Кулушића” је публика 
са концерта “Рибље чорбе”. Морам да 
кажем и да нисам успела да дођем до 
свих саговорника које сам желела, са 
некима сам урадила разговоре касније, 
њих ћу додати у књигу као бонус. То још 
ни Пера Јањатовић не зна. То су јаки 
аутори које ћу вероватно емитовати и 
на радију, међу њима су Дарко Рундек, 
Јасенко Хоура и Горан Бреговић.

Б.Ј.
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Завршено је четврто издање “Wind rock Fest” 
-а, а многобројни љубитељи музике уживали су 
у одличном програму три ноћи, јер је због кише 
суботњи програм пребачен је за недељу, па те 
вечери фестивала није ни било. На свечаном 
отварању у петак, окупљенима се обратио и члан 
градског већа за културу др Трајан Качина.

- Част ми је и задовољство што вам могу 
пожелети добродошлицу, у име града Вршца на 
овогодишњем издању Међународног Фестивала 
Wind Rock Fest. Вршац је град са богатим културним 
животом, са разним фестивалима и догађајима а од 
пре неколико година, и рок музика је представљена 
онако како доликује. Фестивал осваја срца 
љубитеља рок музике из Србије и иностранства, 
пружа прилику за афирмацију разним бендовима 
и постаје традиционално дешавање у Вршцу. У име 
града Вршца желим честитати организаторима на 
фантастичној атмосфери, учесницима желим пуно 
успеха, а публици да ужива у програму и да се 
видимо и следеће године, истакао је др Качина.

Прве вечери фестивала представило се 
осам ауторских бендова, у оквиру  такмичења 
неафирисаних бендова “Wind Rock Up”. Победу је 
однео бенд Мајмунско острво из Бачке Паланке, 

иначе најмлађи учесници, док су другопласирани 
и трећепласирани били Изгубизмо (Бијељина) и 
Руља ИНЦ (Лазаревац). Вече је затворио бенд Неми 
Песник.

Петак је некако био резервисан за 
панк тонове, а за то су се побринули 
Сара Џесика Панкер, прошлогодишњи 
победници по избору публике и наравно 
највећи миљеници Вршчана, Јорговани! 
Поред панк звука, Ортодокс Келтс су 
додтано размрдали језеро и додатно 
загрејали атмосферу. На крају вечери 
наступио је Електрични Оргазам! 
Уживале су све генерације у њиховим 
ванвременским хитовима.

Нажалост због најављених олујних 
ветрова и кише суботњи програм 
одложен је на жалост великог броја 

људи који је дошао да чује своје омиљене 
бендове – Исказ, Ничим Изазван и Бркове. Због 
наведених временских прилика, део суботњег 

програма пребачен је за недељу. Тако да су у 
недељу наступили Бркови, Исказ, а такође ту је 
био и део бендова из недељног програма, Сељачка 
Буна и Санитариум. Недељно вече протекло 
је без временских неприлика и кише, истичу 
организатори.

Због одлагања суботњег програма организатор 
фестивала МИћа Вукојевић обратио се саопштењем 
које преносимо у целини.

WIND ROCK FEST ПОСТАЈЕ СВЕ ЗНАЧАЈНИЈИ
ПОКЛОНИЦИ РОК МУЗИКЕ УЖИВАЛИ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

Мајмунско острво

Изгубизмо

Руља INC

САОПШТЕЊЕ ОРГАНИЗАТОРА
За почетак желим да Вам се као главни 

организатор „Wind rock Fest“-а, извиним у своје, 
и име фестивала, из разлога померања суботњег 
програма. Разлог отказивања програма су налети 
олујног ветра и киша, која је то вече падала, па 
из тог разлога тонске пробе (осим Исказа који 
је у временском интервалу од пола сата између 
падавина успео да одради тонску пробу), бендова 
нису ни одржане, иако су бендови били ту. Након 
олује и кише, где нам је страдао лед екран на 
фестивалу, као и део инвентара, временске 
прогнозе након тога јесу биле оптимистичне 
до самог почетка и одржавања тонских проба. 
Прогнозе од око 19:30 часова, почеле су да се 
мењају. Дошло је до најаве да ће уз велику кишу 
која је почела, пљусак праћен јаким ветром 
трајати, и да ће после њега, у размаку од два сата, 
доћи други талас, такође са пљусковима, олујним 
ветром и грмљавином. По најави постала је 
озбиљна опасност од повређивања, што као 
организатор нисам смео да дозволим! Из тог 
разлога сам у договору са бендовима, плашећи 
се за безбедност, донео одлуку та се тај дан 
откаже, а део програма помери за недељу што 
је катастрофална одлука по нас у сваком смислу 
поготово финансијском, јер ми нисмо фестивал 
који је толико спонзорски покривен, већ  80% 
трошкова сносимо сами. Такође, због већ 
наведених временских услова (јак ветар и киша), 
бина није могла бити у потпуности подигнута, 
као што није било могуће монтирати опрему на 
бини коју су донели Бркови и Ничим Изазван, 
као ни код технике, и тај део је рађен у договору 
са људима који раде технику.

 Можда је одлука била исхитрена, али сам у 
том тренутку сматрао да је најбоља, судећи 
по киши и ветру који нису престајали. Како се 
после испоставило, други налет пљускова и 
олујног ветра је Вршац пескочио (околна села у 
близини Вршца није). Свакако жао ми је што сте 
прешли дуг пут, и што је ситуација испала каква 
јесте. 

У договору са Шемсом из Бркова, коме се 
овом приликом захваљујем, као и бенду Бркови, 
што су ми изашли у сусрет, договорили смо се да 
надокнадимо наступ Бркова у недељу за људе 
који су остали, а за све вас који нисте, Бркови ће 
доћи и следеће године на фестивал.

Још једно велико извињење дугујем и 
бендовима чији су наступи били најављени, а 
нису одржани. Ту мислим пре свега на Ничим 
Изазван, као и на Непријатељ Прелази Зеку, 

Стеел, Зона Катастрофе и Јурка. Они 
ће бити контактирани, и свакако 
су у плану да им се овогодишни 
наступи пребаце на следећи 
фестивал. Такође, сви ви који сте 
купили пакете карата, сачувајте 
их, јер ће важити и следеће 
године за све дане фестивала, уз 
минималну надокнаду 500 дин на 
улазу фестивала. Разумем Вашу 
љутњу и разочарење, свакако 
сам и ја на великом губитку као 
главни организато фестивала због 
те неодржане суботе, и још једном 
примите моје искрено извињење.

Надам се да се видимо у Вршцу и 
следеће године.

Ф
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ан
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ан
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Најважнији вршачки мегдан одиграо се давне 
1594. године, када је вођа локалних устаника Јанко 
Халабура одрубио главу турском Арслан-бегу, 
озлоглашеном заповеднику запоседнуте Вршачке 
куле, који га је и изазвао на двобој. Вршчани су 
детаљ из те борбе – турску главу набијену на 
Халабурину сабљу, још 1804. као симбол слободе 
приказали на новоустановљеном грбу који важи 
и данас. Међутим, и природа је, што је готово 
непознато, овековечила овај значајан историјски 
догађај, уклесавши ликове двојице мегданџија 
у стене на Вршачким планинама, што се сматра 
правим природним феноменом.

Двобој између Србина и Турчина се пре више од 
четири века одиграо на заравни подно Вршачке 
куле, где се данас налази туристички инфо-
центар. О томе сведочи и спомен-плоча, која је ту 
постављена пре девет година. Само тристотинак 
метара одатле, на две потпуно различите стране, 
налазе се стене које приказују одсечену турску 
главу и Халабурин профил.

- Остењак код клуба „Изазов“, са ког се 
пружа најлепши поглед на Вршац, формира профил 
зрелог мушкарца, што се данас не може приметити, 
јер тај видик заклања шума. Али, о томе сведочи 
стара црно-бела фотографија, која је настала 
између два светска рата. На њој су јасно уочљиви 
равно чело, дугачак повијени нос, око, танка уста 
и брада, који су идентични ликовном приказу 
Јанка Халабуре. Зато се и верује да је то баш његов 
лик, који задовољно гледа на ослобођени град – 
открива вршачки библиотекар Тамаш Фодор, који 
годинама истражује непознате историјске детаље 
родног краја.

Интересантно је да се те исте стене налазе и на 
грбу града. И у њима су пре десетак година први пут 

уочени скривени обриси Халабуриног профила, 
окренутог према небу, што је додатно подгрејало 
веровање да славни јунак и данас, окамењен у 
правим стенама на брегу, бди над градом и чува га 
од свих недаћа.

А на другом крају, на брду Турска глава (402 мнв), 
које се протеже од места мегдана до одмаралишта 
Црвеног крста, поглед одсечене бегове главе упрт 
је ка Дунаву. Није варка. Када се пет метара висока 
стена, која је скривена у багремару недалеко 
од популарног видиковца Турбан, посматра са 
одређене дистанце, под одређеним углом и снопом 
светлости, недвосмислено приказује полупрофил 
мушкарца са израженим носем и чалмом на глави. 

- У народном предању постоји неколико 
верзија њеног настанка, али је нама најпријемчивија 
та да ни земља није хтела да прими одсечену 
главу турског бега. Скаменила се баш ту где је и 
одрубљена једним потезом Халабурине сабље, 
сетно загледана према Дунаву, одакле је Турчин 

са својом војском и дошао у Вршац – приповеда 
Тамаш.

Само 20 метара даље налази се и стена, која 
као да је у жару борбе засечена мачем једног од 
ових јунака. Вертикала у гнајсу, вели Тамаш, ретко 
се може видети у природи, па чак и да је настала 
људским фактором.

Цела ова помало романсирана прича може да 
буде још једна туристичка атракција Вршачких 
планина, нарочито што се у тамошњим стенама 
скрива још безброј других људских и животињских 
ликова. Наш саговорник их је у својим шетњама 
до сада открио петнаестак. Све је, каже, у оку 
посматрача и његовој машти. 

Јелена Ј. Баљак

СКАМЕЊЕНА ТУРСКА ГЛАВА 
ГЛЕДА КА ДУНАВУ, ХАЛАБУРА 
БДИ НАД ГРАДОМ

ПРИРОДНИ ФЕНОМЕН НА ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА - СТЕНЕ КРИЈУ ЛИКОВЕ ИСТОРИЈСКИХ ЛИЧНОСТИ ИЗ 16. ВЕКА

ЗБОГ ХАЛАБУРЕ СПАЉЕНЕ 
МОШТИ СВЕТОГ САВЕ

Овај мегдан, који се одиграо у време устанка 
банатских Срба против Турака под вођством 
вршачког владике Теодора Несторовића, није био 
значајан само за историју Вршца. Његов исход – 
убиство турског бега, изазвао је толики гнев султана 
Мурата, да је потегао своју војску чак из Сирије како 
би устанак угушио. Будући да су Банаћани у својим 
петомесечним борбама носили барјаке са ликом 
Светог Саве, велики везир Синан-паша наложио је да 
се мошти овог свеца донесу из манастира Милешева 
у Београд и спале на Врачару, како би српском 
народу био уништен сваки верски и национални 
занос.

ЉУДИ НЕСВЕСНО КЛЕСАЛИ ЛИКОВЕ
Како су настали ликови у вршачким стенама, засад 

је мистерија. Зна се да је природа најбољи вајар, али 
се, ипак, претпоставља да је делом за то заслужан 
и човек. Додуше, несвесно. Стене су, наиме, некада 
чиниле већи део ових планина, па су још у средњем 
веку ту прављени каменоломи. У првој половини 19. 
века чак је постојало и одобрење града за њихову 
експлоатацију, како би се створио простор за 
подизање винограда.

Стена Турска глава на Вршачким планинама. Вршац
Фото: Тамаш Фодор 

Лик Јанка Халабуре у стенама код клуба Изазов

Место на Вршачким планинама, где се одиграо 
двобој Јанка Халабуре и турског бега

Јанко Халабура, водја банатских устаника против 
Турака из 1594. године

Стена засечена мачем у средњовековној борби
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Научници су опремили један од 
најмоћнијих земаљских телескопа 
новом технологијом „Вив”, која ће 
открити, у досад невиђеним детаљима, 
како се галаксија Млечни пут 
формирала. Вилијам Хершел Телескоп 
смештен на шпанском острву Ла Палма 
моћи ће да надгледа 1.000 звезда 
на сат, док не мапира пет милиона 
звезда. Супер-брзи уређај за мапирање 
повезан са телескопом анализираће 
састав сваке звезде и брзину којом 
се креће. Показаће и како се стварао 
Млечни пут милијардама годинама. 
Професор са Универзитета Оксфорд 
Гевин Далтон провео је више од 10 
година развијајући нови инструмент, 
познат као „Вив” и рекао да је више него 
узбуђен јер је све спремно. 

„Ово је фантастично достигнуће 
многих који су омогућили да се ово деси 
и сјајно је видети да све ради. Следећи 
корак је нова авантура, то је просто 
бриљантно”, казао је Далтон, преноси 

Танјуг. 
„Вив” је инсталиран на телескопу, 

који се налази високо на планинском 
врху Ла Палме. Има 80.000 делова и 

представља инжењерско чудо.

(Фото Wikipedia/ H. Raab)
Извор: Политика

У Панчеву! Популарно названи 
“Водена капија Дунава” саграђени 
су 1909. године када је Панчево 
било гранични аустроугарски 
град. Тадашње Панчево већ 
је имало пивару, “Свилару”, 
“Црвени магацин” и веома 
развијену трговину, наричито 
речну. Паробрди су превозили 
со, свилу, пиво, цигле… Како би 
овај речни саобраћај неометано 
функционисао, светионици су 
постали неопходни. Градња ових 
светионика била мајсторски 
подухват. На кружној подлози 
од земље која је била оивичена 
и обложена каменом, подигнуте 
се две куле светионици зидане 
од жуте опеке. Куле су грађене 
у три појаса која су јасно 
видљива на фасади. Подељени 
су хоризонтално, декоративним 
венцем који је израђен од црвене, 
профилисане опеке. Истом опеком 
уоквирена су и улазна врата и 
прозорска окна.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ГДЕ СЕ 
НАЛАЗИ 
ЈЕДИНИ 

СВЕТИОНИК 
НА ДУНАВУ?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТЕЛЕСКОП НА ЛА ПАЛМИ 
МОЋИ ЋЕ ДА НАДГЛЕДА 

1.000 ЗВЕЗДА НА САТ

Чилеанске власти испитују огромну 
рупу 25 метара пречника и 200 метара 
дубине, која се изненада преко викенда 
отворила у рударском подручју те земље. 
Локални медији приказали су снимке из 
ваздуха рупе која се налази на поседу 
компаније „Лундин мајнинг“, око 665 
километара северно од престонице 
Сантјаго. Национална служба за геологију 
и рударство сазнала је за појаву рупе у 
суботу и одмах упутила стручњаке на лице 
места.

 „Веома је дубока, око 200 метара. Нисмо 
утврдили шта је тачно на дну, али знамо да 
има доста воде“, каже директор службе 
Дејвид Монтенегро.

Читаво подручје је затворено, а у 

близини рупе се налази улаз ка руднику 
„Алкапароса“.

 „Лундин мајнинг“ наводи да рупа не 
представља опасност по живот запослених 
и да не утиче на њихове активности, али 
да су простор око ње изоловали и јавили 
надлежним службама. Из компаније кажу 
да се обавља техничка анализа како би се 
утврдио узрок.

 „Најближи домови су око 600 метара 
удаљени, а прво насељено подручје на 
више од километар од зоне рупе“, навели 
су из компаније, преноси РТС.

(Фото Twitter/The informant)
Извор: Политика

ЏИНОВСКА РУПА ДУБОКА 200 МЕТАРА 
ИЗНЕНАДА СЕ ОТВОРИЛА У ЧИЛЕУ

Славни холивудски глумац Џони 
Деп продао је портрете из своје 
дебитанске уметничке колекције у 
рекордном року, чиме је зарадио 
три милиона фунти за само неколико 
сати.

Продаја портрета организована 
је у лондонској дворани „Кастл Фајн 
Арт”, а било је изложено 780 комада, 
који су продати за свега неколико 
сати, непосредно после објављивања 

почетка продаје на Инстаграму.
Деп је у уметничку колекцију 

„Пријатељи и хероји” уврстио људе 
који су га испирисали током каријере, 
тако да су се овде нашли портрети 
гитаристе Ролингстонса Кита 
Ричардса, холивудске диве Елизабет 
Тејлор, Оскаровца Ал Паћина, као и 
култног кантаутора Боба Дилана.

„Одувек сам користио уметност 
као начин да искажем своја осећања, 

а ово сам урадио да искажем 
захвалност људима који ми највише 
значе, мојој породици, пријатељима, 
као и људима којима сам се одувек 
дивио”, рекао је Деп, преноси Танјуг.

У саопштењу за јавност, галерија 
је истакла да је глумчева колекција 
„на раскрсници поп-арта и уличне 
уметности”.

(EPA-EFE/GABRIEL MONNET)
Извор: Политика

ЏОНИ ДЕП ПРОДАО КОЛЕКЦИЈУ ПОРТРЕТА ЗА ТРИ МИЛИОНА ФУНТИ
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Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у 
Новом Саду ове године уписало је готово 30 одсто 
више бруцоша у односу на претходну школску годину, а 
највеће интересовање будућих студента влада за смер 
дипломирани учитељ. Будући да је на расположивим 
смеровима овог факултета – дипломирани учитељ, 
дипломирани васпитач и дипломирани библиотекар, 
остало још слободних места, очекује се додатни 
број пријава за други  конкурсни рок који ће бити 
организован почетком септембра. Повећано 
интересовање за упис бруцоша на ПЕФ огледа 
се у вишевековној традицији ове институције за 
образовање учитеља у Србији и признатости дипломе 
у свету, у иновираним програмима, високом степену 
практичне оспособљености за рад студената након 
завршетка факултета, као и раду са студентима у малим 
групама. Модернизован приступ раду и активно и 
континуирано оглашавање међу средњошколцима, 
довео је до повећаног броја уписаних студената, али и 
уопште квалитетније структуре бруцоша, будући да је 
највећи број новоуписаних студента у средњој школи 
постигао одличан или врлодобар успех.

- То је јако важан податак будући да је реч о 
младим људима који кроз коју годину треба и сами 
да уђу у учионице и предшколске установе, да буду 
узори, едукатори неким новим генерацијама. То нам 
улива наду да овогодишње разочаравајуће бројке 

младих који се одлучују за упис сродних учитељских, 
педагошких и наставничких смерова нису постали 
устаљена пракса, истиче декан, проф. др Саша 
Марковић. 

У текућој школској години формиран је и нови 
промотивни тим ПЕФ-а који је своје активности, осим 
досадашњег промовисања студијских програма 
по средњим школама у Војводини, усмерио и на 
друштвене мреже.

- Интересантан податак је да је чак 30 одсто 
новоуписаних студената први пут чуло за наш 
факултет управо преко друштвених мрежа, док 
више од половине бруцоша наводи да су им објаве 
на друштвеним мрежама факултета биле корисне и 
помогле да се одлуче да конкуришу на наш факултет. 
То говори о неопходности модернизације начина 
комуникације са студентима, на чему смо ми током ове 
школске године интезивно радили, истиче професорка 
ПЕФ- а која предводи Тим за промоцију, др Весна Родић 
Лукић.

 Извор: Сомборске новине

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

УЧИТЕЉСКИ ПОЗИВ СВЕ 
ПОПУЛАРНИЈИ У СОМБОРУ

Под слоганом “20 years of being different” минулог 
викенда одржан је јубиларни, 20. Summer3P 
фестивал, овога пута на новој локацији у комплексу 
бивше касарне “Петар Драпшин” (друга касарна).

Фестивал електронске музике који две деценије 
окупља младе из свих крајева Војводине отворио 
је Ненад Иванишевић, покрајински секретар 
за привреду и туризам, поручујући да ова 
манифестација негује урбани дух Суботице али има 
и туристички потенцијал.

-Захваљујем се организаторима који ових 20 
година истрајавају да једна врста музике, која 
можда нема публику у широким народним масама, 
опстане а тиме и чувају грађански дух Суботице, 
који ју је увек карактерисао. Овај нови простор је 
сјајан и он је доказ да када постоји добра воља, 
када се људи сложе, када постоји подршка градске, 
покрајинске и републичке администрације, од 
старе касарне можемо да направимо место где 
ће млади уживати, не само током трајања овог 
фестивала него и убудуће — поручио је Ненад 
Иванишевић. — Ми ћемо увек подржавати овакве 
манифестације. За нас нема великих и малих 
фестивала - “Завичајни дани” у Суботици, Културно 
лето у Змајеву, Карневал у Панчеву, као и Филмски 

фестивал на Палићу и многе друге сматрамо 
веома значајним, окупљају различите генерације, 
промовишу место где се одржавају, и представљају 
симбиозу манифестација и туризма и зато заслужују 
нашу пуну подршку.

DJ дама Накадиа показала је и приказала светски 
квалитет, што је публика наградила посебном 
енергијом и јаким емоцијама. Целокупној 
феноменалној амосфери допринели су и одлични 

наступ DJ-ева OC & Verde, Khainz, Синиша Тамамовић, 
Марко Фелингер, Рале Вуковић, Кибз, Дфндр, 
Хроно, Аскалун, Тимика, Натасха, Густав Јр и Анди 
Ди. Током поподнева публика је уживала и активно 
ушешће узела у разноврсном радионичарском 
програму, изложбама и перформансима.

Посећеност 20. Summer3p фестивала била је 
мања него предходних година, али треба имати на 
уму да је локација нова, те да је треба разрадити.

- Нико није знао шта да очекије од једне старе 
касарне, па ни ми. Простор смо средили, затегли 
и преуредили до нивоа, да се не постидиш и да 
буде у складу са урбаним светским стандардима. 
Повратна информација посетилаца је да простор 
изузетно изгледа, да је надмашио очекивања те 
да је уређен као права фестивалска локација која 
задовољава потребе за приказивање и промоцију 
урбане културе. Приметили смо и утицај кризе која 
погађа све нас, и не само нас, али упркос свему, 
Summer3p фестивал остварује свој циљ, чувара, 
односно светионика урбане културе града, у којем 
је и засејано семе урбаних трендова пре неких 25 
година - саопштили су организатори.

Н.С.Н.

На Штранду је одржана акција чишћења природе 
у оквиру пројекта Биофабрика која је подржала 
Фондација Нови Сад - Европска престоница 
културе, Сваке године произведемо преко 350 
милиона тона пластичног отпада и док се само 
мали део овог отпада рециклира, већина улази у 
наше реке, мора и водоснабдевање. Пластика је 
ушла у најду бље вене нашег природног света и чак 
је ушла и у наш ланац исхране.

Према подацима Светске фондације за природу 
(World Wide Fund for Nature – WWF) за

2017, сваког месеца једемо Лего коцкицу.
Уп тхе ривер њитхот а паддле (Уз реку без весла) 

је фраза која описује опасну или забрињавајућу 
ситуацију с којом се суочавамо неприпремљени 
и без икаквих ресурса за решавање проблема – у 
овом случају, климатску кризу. Иако покушавамо да 
дамо све

од себе предузимајући личне мере, као што је 
смањење пластичног отпада или одабир еколошки 
прихватљивих производа, у великој шеми ствари, 
ми смо потпуно неприпремљени и без плана за 
ванредне ситуације. Како се осећамо због тога и 
шта

можемо да урадимо да бисмо се боље 
припремили за суочавање са овим проблемом?

Како се можемо мешати у циклус загађења које 

улази у наше воде преко копна, клањањем отпада 
са плажа и спречавањем да он уђе у воду, позвала 
сам уметнике и публику да нам

се придруже на Штранду на чишћењу плаже, 
како би се започела грађанска акција. Изградњом 

нежне, тренутне, а опет одрживе заједнице међу 
онима који желе да Дунав виде чистим, започели 
смо разговор о еколошким питањима која окружују 
реку. Разговор

је формиран око чишћења плаже, чији је циљ 
био да окупи учеснике на чину док су директно 
укључени у питање загађења Дунава. Циљ ове 
манифестације није само разговор о еколошким 
кризама већ и приказ утицаја малих грађанских 
акција.

Током акције на Штранду одржане 22. јула 
учесници су насумично били распоређени у групе 
од три или четири, а свака група је имала уметника 
који је водио чишћење и дискусију. За почетак 
разговора између чланова групе, уметницима је 
као водич био уручен ужи списак питања или тема, 
а групне акције су документоване видео снимцима 
и фотографијама. На крају чишћења, на плажи, 
одржани су кратки интервјуи учесника како би се 
размислило о њиховим разговорима и искуству, а 
свака група је одабрала по један отпад сакупљен са 
плаже како би се забележио догађај. Ови интервјуи 
и предмети биће приказани у оквиру изложбе под 
називом Уп тхе ривер њитхоут а падaле (Уз реку 
без весла) од 26. јула до 8. августа у Галерији Шок 
за Друга. 

ЕКОЛОШКИ СВЕСНИ УМЕТНИЦИ ЧИСТИЛИ ШТРАНД

Расадник учитеља

У СУБОТИЦИ ОДРЖАН ЈУБИЛАРНИ 20. SUMMER3P ФЕСТИВАЛ

СВЕТИОНИК УРБАНОГ ДУХА ГРАДА
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Друге летње спортске игре у Уљми одржане су 
од петка 29. јула до недеље 31. јула 2022. године, 
у оквиру Вршачког спортског лета. Учесници су 
се надметали у пет спортова – кошарка, фудбал, 
стрељаштво, шах и теквондо. 

У петак, 29. јула, од 20 часова, игре су отворене 
кошаркашком утакмицом између КК „Младост“ 
Уљма и КК „Омладинац 72“ Иланџа. Резултат је 
био у другом плану, пошто су у догађају уживали 
и сами актери, али и малобројна публика. Ипак, 
на крају гости су успели да победе са десет поена 
разлике. 

У суботу, 30. јула, од 10 часова почео је кадетски 
рапид турнир у шаху. На турниру је учествовало 
38 деце, од чега је један такмичар био из суседне 
Румуније, што је овим играма дало и међународни 
карактер. У госте су дошли шахисти из Панчева, 
Београда, Кикинде, Вршца и околних места. 
Победници су добили пехаре и дипломе, а сви 
остали захвалнице за учешће. 

Такође, од 10 часова, почео је и турнир у 
стрељаштву, на ком је учествовало 10 екипа и 
око 20 појединаца. Турнир се одржавао у две 
категорије – ваздушна пушка и ваздушни пиштољ. 
Победници у појединачној конкуренији добили 
су медаље и дипломе, а у екипној конкуренцији 
пехаре и дипломе. 

У суботу од 18 часова, почео је Сениорски блиц 
турнир у шаху. Учешће на овом турниру узело је 
36 такмичара, сениора из Уљме, Вршца и околине, 
али и из Алибунара, Кикинде, Панчева, Београда. 
По речима учесника био је један од јачих турнира 
на којима су у скорије време учествовали. У 
сениорској конкуренцији победу је однео Душан 
Петровић из Пландишта.

У недељу, 31. јула, од 10 часова одиграна је 
фудбалска утакмица, кадета ФК „Партизан“ Уљма 
и ФК „БАК“ Бела црква. Утакмица је била одличног 
квалитета и наговестила да оба клуба не морају да 
брину за своју будућност. На крају победа кадета 
БАК-а резултатом 3:2. 

У оквиру ових летњих игара, кадети ФК 
„Партизан“ Уљма, одиграће у суботу, 6. августа, 
још једну утакмицу, против екипе ФК „Воја Гачић“ 
из Панчева. 

2. летње спортске игре, затворили су 
такмичари Теквондо клуба „Еурошпед“ Вршац/
Уљма. Лепом презентацијом на тргу у Уљми, на 
којој је учествовало око 30 такмичара клуба, били 
су задовољни сви присутни.  

РЕПОРТАЖА

ЛЕТЊЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ У УЉМИ
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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 (177)

ТРИПТИХОН НАШЕГ ОПСТАНКА
У нека прадавна наивна времена некоме је 

било потребно да прикаже живот у Вршцу, и то као 
посебан цивилизацијски домет пошаље на светску 
изложбу.

Колико дуго нема овако 
синтетичког уметничког снимка и 
документа Вршца? Зар ова времена 
нису посебна, непоновљива и 
најбоља од свих и зар не заслужују 
важност? Можда су људи овог 
времена више поштовали себе, 
проценили своју јединственост јер 
колико је градова у Србији постало 
вечно својим крилатим Триптихоном?

Ово су времена производње 
стварности као на текућој 
производној траци и јединственост, 
посебност напросто су се потрошили 
и излизали и више не изгледају тако 
сјајно.

Духовност као потпуност наше 
менталне јединствености, од речи 

дух, нешто ван нас толико је моћна појава да је 
чак ни лоцирамо у себи већ као госта из много 
достојанствених светова. А биће те духовности 
толико је неухватљиво, толико понижава својом 

неукротивошћу, јер је потребна слика свих 
цивилизацијских замки уметности да протресе 
нашу окорелу оковану хемију, мишљење, и ако не 
можемо бити превратници у животу, онда бар да 
будемо духом.

Данас све мање тестирамо степен своје 
људскости читањем поезије или слушањем музике.

Верујемо да се наша људкост сасвим добро 
остварује у видео игрицама, сајбер простору, 
па није далеко дан када ће духовност постати 
електрични појам везан за простор и фасцинације 

дигиталног бескраја а биће тога биће тајанствени 
микрочипови са сном који се пробудио квантним 
компјутером. Тиме ћемо сопствени страх од 
величине дислоцирати у овај медиј а тиме и своју 

одговорност да режирамо сопствени 
живот.

Зар је Јунг стварно у праву кад је 
дефинисао човека као чудовишно 
љењу животињу коју на менталне 
напоре могу подстаћи само велике 
животне недаће.

Вршац као ретко који град има 
духовите необичне украсе на 
фасадама, које нису грађевински 
стеротип већ исказ луцидних 
духова прохујалих времена кад су 
живели џинови међу нама, људи 
јединствене самосвести, па отуда 
Турска глава, катуси фигуре титани па 
и низ необичности да ми баштиници 
глобалне слободе ипак немамо 
толико љубави према себи да јавно 

то дарујемо. Не хвалимо се колико смо добри 
у животу били већ жалимо за свиме што смо 
због послушности пропустили. Свет успоравају 
правила а покрећу превратничка понашања. 
Пајин Триптихон, како време пролази, треба да се 
препозна као све необичније деловање времена, 
можда прва српска постмодерна слика ван стилова 
категорија у сопствено установљеном вредносном 
систему.

Т. Сухецки  

Изложба цртежа „Интроспицере“ 
уметница Славице Црни Ранковић 
и Светлане Микашиновић отворена 
је 1. августа у галерији вршачког 
Дома војске. Изложба ће моћи да се 
погледа до 9. августа, свакога радног 
дана у периоду од 10 до 13 и од 17 до 
19 сати. 

- Трагајући за заједничком 
тематиком, дошле смо до сталне 
потраге за самим собом – објашњава 
Светлана Микашиновић, додајући да 
их је спојила љубав према природи и 
борба са њом. 

Радови Славице Црни Ранковић 
инспирисани су успесима вршачких 
алпиниста. 

- Моји радови инспирисани су 
фотографијама Салета Патрића, 
представљају мој доживљај и потрагу 
за собом у беспућима неких планина 
– каже уметница.  

Славица Црни-Ранковић је рођена 
1969. године у Панчеву. Сликарски 
одсек Факултета ликовних уметности 
у Београду уписала је 1992. године у 
класи професора Стевана Кнежевића. 
Дипломирала је 1997. године 
у класи професора Славољуба 
Чвоповића. Чланица је УЛУС-а од 
2002. године. Ради као професорка 

ликовне културе у Машинској школи 
“Панчево” у Панчеву, вршачког 
Гимназији “Борислав Петров Браца” и 
у Основној школи “Паја Јовановић” у 
Вршцу. 

Светлана Микашиновић је рођена 

у Београду 1968. године. Студирала 
је и завршила Ликовну академију у 
Београду. Студије је започела у класи 
професора Стевана Кнежевића, а 
дипломирала у класи професора 
Јована Сивачког. Последипломске 

студије из цртежа завршила је у класи 
професора Драгана Јовановића и 
стекла титулу магистра ликовних 
уметности. Чланица је УЛУС-а од 
2000. године. Учествовала је на више 
групних и самосталних изложби. 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛАВИЦЕ ЦРНИ РАНКОВИЋ И СВЕТЛАНЕ МИКАШИНОВИЋ 

„ИНТРОСПИЦИЕРЕ“ У ДОМУ ВОЈСКЕ 

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Левом ногом смо на истоку, десном 

на западу.
А где нам је глава, немамо појма.

Зоран Ђуровић Ђурке
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Након прошлогодишњег успешно 
реализованог пројекта „Идејно утемељење 
еколошки свесног деловања”, Еколошко 
удружење „Авалон“ је, почетком јула 
ове године, започело реализацију 
наставка поменутог пројекта.  Пројекат 
„Идејно утемељење еколошки свесног 
деловања 2.0” ће трајати пет месеци 
и биће реализован у оквиру другог 
циклуса програма „ЕКО-СИСТЕМ: подршка 
реформама у заштити животне средине” 
који спроводе Млади Истраживачи Србије, 
а финансира га Шведска. ЕУ „Авалон“ овај 
пројекат реализује испред мреже „Банатска 
платформа”, заједно са партнерским 
организацијама УГ „Аурора“ из Беле Цркве, 
УГ „Еко зона Ковин“ из Ковина и Еко центар 
„Тиса“ из Новог Кнежевца. 

У јавности се еколошки проблеми 
најчешће презентују инсистирањем 
на видљивим последицама загађења 
те се као решење, готово увек, нуде 
квалитетније законске регулативе, казнене 
политике, строжији механизми контроле, 
те иновативна технолошка решења. 
Иако је то преко потребно на овакав 
начин се занемарује мноштво других 
– чак озбиљнијих узрока таквог стања. 
Еколошко удружење „Авалон“ ће кроз свој 
пројекат  покушати да укаже на друштвене, 

културне, економске, историјске и друге 
факторе, међу којима је посебно значајна 
стигматизација алтруистичких вредносних 

оквира којима се грађани/ке и активисти/
ње обесхрабрују да удружено учествују 
у превазилажењу наведених проблема. 

Сходно томе кроз активности пројекта, осим 
едукације на тему законских регулатива у 
области заштите животне средине, биће 

подстакнути  и популаризовани разговори, 
кампање и едукације на тему „дубоке 
екологије“, односно ширења свести о 

неопходности промене - прво уверења а 
онда и деловања. Укључивање различитих 
душевно-духовних компоненти у тај процес, 
кроз креативно-уметничке радионице и 
друге креативне формате, који се прошле 
године показао изузетно делотворним, 
и ове године ће чинити значајан сегмент 
активности које доприносе оснаживању 
и усвајању чвршћих вредносних оквира 
за конзистентно еколошко деловање. 
Осим поменутог, јачање капацитета мреже 
„Банатска платформа“ биће саставни 
сегмент свих пројектних активности. 

Поводом почетка реализације пројекта, 
представници ЕУ „Авалон“ Младен Шикања 
и Стеван Петров, средином јула су у 
Зрењанину присуствовали церемонији 
потписивања уговора између Младих 
истраживача Србије и 13 организација 
чији су пројекти подржани у оквиру другог 
циклуса ЕКО-СИСТЕМ програма. Осим 
потписивању уговора, представници ЕУ 
„Авалон“ присуствовали су и Уводном 
тренингу који је послужио као припрема 
за спровођење пројеката, а уједно био 
и прилика да се организације цивилног 
друштва повежу кроз заједничке области 
и територију на којој реализују своје 
активности.

Д. Стојанов

ЗАПОЧЕТА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА 
„ИДЕЈНО УТЕМЕЉЕЊЕ ЕКОЛОШКИ 

СВЕСНОГ ДЕЛОВАЊА 2.0“

САОПШТЕЊЕ ЕКОЛОШКОГ УДРУЖЕЊА „АВАЛОН“
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ПОХОВАНИ КАРФИОЛ

НАМИРНИЦЕ:

- 1 мањи карфиол 
- вода за кување
- 2 цела јаја 
- презле
- брашно 
- уље, со

ПРИПРЕМА: Карфиол очистити и разделити 
на ружице. Опрати га пажљиво и ставити у дубоки лонац. 
Прелити хладном водом, посолити и кувати све док не омекша, 
али не толико да се распадне. Одлити воду и оставити га да 
се охлади. Затим сваку ружицу карфиола уваљати у брашно, 
па у размућена јаја и на крају у презле. Пржити у тигању са 
толико уља да до пола прекрије ружице. Испећи прву страну, 
а након тога, окренути. Пржити док се не добије златно жута 
боја. Након вађења, поставити их на папирне салвете како би 
се упила сувишна масноћа.

НАМИРНИЦЕ:

- 2 кг свињских ребара
- уље 
- со, бибер
Прелив: 
-5 струка свежег 
рузмарина 
- 1дл сока од поморанџе 
- 1 дл сока од лимете 
- 3 мања чена белог 
лука 
- 1 кашика маслиновог 
уља

ПРИПРЕМА: Свињска ребра 
добро опрати, осушити кухињским убрусом и 
премазати сољу и бибером. Засећи по кожици 
и ставити у науљен плех.

Пећи у рерни око 2 сата на 220°Ц. 

Прелив: Испасирани бели лук, рузмарин, 
сок од поморанџе и лимете и маслоново уље 
измешати и направити прелив.

Извадити ребра, охладити, исеци свако 
посебно и прелити преливом од рузмарина.

К Р Е М А С ТА 
ТО Р ТА  С А 

Б Р Е С К В А М А

НАМИРНИЦЕ:

Кора:
- 3 кашике брашна
- 3 јаја
- 3 кашике шећера
- 1 кашика воде
- 1 кашика какаоа
Фил:
- 1 кг очишћених бресака
- 2 кашике лимуновог сока
- 3 кесице желатина
- 150 мл воде
- 250 мл слатке павлаке
- 100 г шећера у праху
Остало:
- чоколада у праху

ПРИПРЕМА: 
 Кора: Беланца умутити са прстохватом 

соли у чврст снег, па лагано умешати остале 
састојке. Смесу сипати у калуп (пречника 28 
цм), обложен папиром за печење и пећи око 
20 минута у рерни загреаној на 175°Ц.

 Фил: Желатин потопити у 150 мл воде. 
Ољуштерне брескве уситнити да се добије 
густа смеса, као пире. У пире додати шећер 
у праху, желатин (претходно набубрео и 
отопљен на лаганој ватри), лимунов сок 
и умућену павлаку у шлаг, па лагано све 
измешати. Печену кору ставити на подлогу 
за торту и уоквирити обручем. Сипати фил, 
поравнати и ставити у фрижидер на неколико 
сати да се добро охлади. Уклонити обруч, 
по жељи направити чоколадну ограду и 

уоквирити торту. По врху је посути чоколадом 
у праху и украсити по жељи.

Чоколадна ограда: Израчунати обим торте 
тако што се пречник (нпр. 28 цм) помножи са 
3,14 (88 цм). Исећи две траке од масног папира 
дужине половине обима плус 1 цм (45 цм) и 
ширине колика је висина торте (нпр. 6 цм), 
а по жељи може и шире. Отприлике 100 г 
чоколаде отопити на пари, па мало прохлади 
и сипати у пластичну кесицу. Врх кесице 
пробушити чачкалицом или одсећи (отвор 
треба да буде минијатуран), па цртати жељене 
облике по папиру. Сачекати да се чоколада 
мало стегне (на густину нпр. еурокрема), па 
лагано прилепити папире на торту, тако да се 
ивице преклапају. Ставити у фрижидер на 15 
минута, па пажљиво одстранити папир.

К УЛ И Н  К У В А Р

К АТА Н Ц А Р О 
С В И Њ С К А  Р Е Б РА
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1729. јул 2022. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR
PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET-ART KLUB

A nagybecskereki Petőfi  
Magyar Művelődési 
Egyesületben szomba-

ton tematikus festőtábort szer-
veztek. Az összegyűlt alkotók 
Szent István témára készíthet-
tek alkotásokat. A szervezők rá-
mutattak, hogy az idén a Szent 
István-napi ünnepségek alkal-
mával az Art klub tagjai egy ki-
állítást szerettek volna szentel-
ni államalapító királyunk em-
lékére, és ezért döntöttek egy 
ilyen jellegű tábor megszerve-
zése mellett.

Tekintettel, hogy a most el-
készült alkotások kiálltásra való 
előkészítése egy bizonyos időt 
vesz igénybe, döntöttek, hogy 
július végén rendezik meg az 
alkotótábort, hogy kellő idő le-
gyen a képek bekeretezéséhez. 
Az ünnepi kiálltás az egyesü-
let szákházában lesz megren-
dezve.

A festőtáborra mintegy tíz 
aklotó jelentkezett. A művek 
az egyesület nagytermében ké-
szültek. A festők a legkülön-
bozőbb szempontokból dol-
gozták fel a témát, ki az első ki-
rályunk portréját festette meg, 
van aki egy őt ábrázoló szobrot 

vitt fel a vászonra, de láthat-
tuk a hadba vonuló uralkodót 
is. Születtek alkotások egyes 
szent Istvánnak szentelet temp-
lomokról is, mint például a bu-
dapesti Szent istván bazilika, 
vagy Szent István ünnepéhez 
köthető kenyérszentelés tema-
tikájában is születtek alkotások.

A nagybecskereki Petőfi 
Magyar Művelődési Egyesület 
az idén is a hagyományokhoz  
híven kenyérszenteléssel és al-
kalmi műsorral készül augusz-
tus 20-ai nemzeti ünnepünkre.

I István az utolsó magyar fe-
jedelem és az első magyar ki-
rály. Géza fejedelem és Sarolt 
fejedelemasszony fi a, a keresz-
tény magyar állam megterem-
tőjeként a magyar történelem 
egyik legkiemelkedőbb alak-
ja. A katolikus egyház egyház-
szervezői tevékenysége miatt 
szentté avatták és Magyaror-
szág fővédőszentje lett.969 és 
980 között született, kereszte-
lésére 985 és 989 között kerül-
hetett sor. Liudolf Gizellát, II. 
Henrik bajor herceg leányát 995 
körül vette feleségül. Már  apja, 
Géza 997-es halálától magyar fe-
jedelem, majd 1001. január 1-én 

(az akkor érvényes Julián nap-
tár alapján 1000 karácsonyán) 
történt megkoronázása által „Is-
ten kegyelméből” Magyarország 
királya. A magyarok országát, a 
magyar törzsek szövetségéből ki-
alakult fejedelemséget egységes 
keresztény állammá szervezte át. 
Ez az államalakulat 1028-tól kis 
híján az egész Kárpát-medencé-
re kiterjedt és államformájában 
a 20. századig nem történt vál-
tozás. Az általa meghirdetett új 
politikai irányvonalnak ellensze-
gülő magyar törzseket kényszer-
rel vagy békés úton maga mellé 
állította és az ellene irányuló lá-
zadásokat leverte.

A Szent István napi festő-
tábor a Tartományi Oktatási, 
Közigazgatási, Jogalkotási és 
Nmezeti Kisebbségi-Nemzeti 
Közösségi Titkárság Támoga-
tásával valósult meg.

A HOMOKOS-TÓ VÍZMINŐSÉGE KÖRŐLI TALÁLGATÁSOK

Kielégítő a víz minősége,  
fürdőzésre alkalmas
A nemrégiben július 15-én 

gyanús eredetű habzás je-
lent meg Nagybecskerek egyik 
kedvenc fördőzőhelyén a Ho-
moks-tó felszínén. Azóta szá-
mos talágatások láttak napvilá-
got a szennyeződés eredetéről 
és a vízminőségét illetően is.

A fürdőhely kezelője a Váro-
si Lakásügyi Ügynökség hétfőn, 
július 25-én közleményben tá-

jékoztatta a lakosságot, hogy a 
megjelent szennyeződés napján 
július 15-én a tó vízéből mintát 
vettek, melyek vizsgálatát kö-
vetően megállapítható, hogy 
a tó vízminősége fürdésre és a 
vízisportok űzésére egyaránt al-
kalmas és biztonságos.

A vizsgálatot a nagybecs-
kereki Közegészségügyi Inté-
zet végezte.

MEGINDULT A TANYASZÍNHÁZ IDEI VÁNDORLÁSA

Torda az első bánáti 
állomás
Megkezdte idei turnéját 

a Tanyaszínház. A kö-
zönség ez alkalommal Mo-
liere-Parti Nagy Lajos: Sca-
pini furfangjai című művet 
láthatja, Ricz Ármin rende-
zésében.
Az idei űtitierv a következő.:
Július 21: Csantavér
Július 22: Zentagunaras
Július 23: Kavilló
Július 24: Kishegyes
Július 25: Feketics
Július 26: Óbecse
Július 27: Torontáltorda
Július 28: Torontálvásárhely
Július 29: Muzslya
Július 30: Szenttamás
Július 31: Bajsa

Augusztus 1: Bácskossuth-
falva
Augusztus 2: Kelebia
Augusztus 3: Hajdújárás
Augusztus 4: Horgos
Augusztus 5: Törökkanizsa
Augusztus 6: Feketetó
Augusztus 7: Szaján
Augusztus 8: Tóba
Augusztus 9: Orom
Augusztus 10: Mohol
Augusztus 11: Adorján
Augusztus 12: Zenta
Augusztus 13: Tornyos
Augusztus 14: Topolya
Augusztus 15: Péterréve

Az előadások minden 
helyszínen 21.00 órakor kez-
dődnek.

Festőtábor: Szent
István a tematikája

 »Van aki Szent István koronáját festette meg

 »A budapesti Szent István bazilika

 »Szent István-szobor

„
 A festők a 
legkülönbozőbb 
szempontokból 
dolgozták fel a témát, 
ki az első királyunk 
portréját festette 
meg, van aki egy őt 
ábrázoló szobrot 
vitt fel a vászonra, 
de láthattuk a hadba 
vonuló uralkodót is

 »Az alkotók és szervezők

Naplemente az év talán legmelegebb hétvégéjén

 »Naplemente Nagybecskerek környékén. A hétvégén 40º C feletti 
értéket is mértek városunkban.

fotó hír

PÁLINKAFESZTIVÁL KIRÁLYHALMÁN

Muzslyán kèszített 
pálinka sikere
A Királyhalmán megrendezett Pálinkafesztiválon a mu-

zslyai Hallai Attila meggypálinkája arany-, almapálin-
kája pedig ezüst minősítésben részesült. BORBÈLY TIVADAR
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

1 kg    41,80
5 kg 203,50
25 kg  852,50

1 kg  36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00

 ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK   
  ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA   

ž.r. 200-2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD   
ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA

 vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898
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2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,  
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E-mail:  kulavrsacka@gmail.com
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 Штампа: Штампарија Борба Београд  

CIP - Каталогизација у публикацији 
библиотеке Матице српске, Нови Сад

 • 
Недељно

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

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.

Продајем кућу у Пландишту 153 м², 
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено 

двориште, виноград и башта, помоћне 
просторије, летња кухиња, гаража. 
Тел. 064/3691597.

Стан на продају 60 м². Тел. 065/3131-
000.

Продајем плац површине 5 ари 
изнад психијатрије, плац је раван. Тел. 
013/830-380 и 065/8834-900.

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: 062/885-1264.

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

Издајем трособан ненамештен стан 
у улици Д.Туцовића. Тел. 065/3131-000

РАЗНО

Продајем домаћу ракију лозовачу 
од грожђа „Хамбурга“. Тел. 064/1818-917.

На продају ловачки карабин 
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. Тел. 
064/3855-729.

Дајем часове енглеског основцима, 
вршим услугу уноса текста, коректуре, 
лектуре, прелома, дизајна, штампа свих 
врста, професионално. Повољно. Тел. 
069/626-699 и 013/835-129. 

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

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

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

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

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

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система 
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује 
конкурс за радна места: конобар, шанкер, кувар, 
помоћни радник у кухињи. 

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa 
назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести позицију 
за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:
- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Брус Ли јесте културна и филмска икона. 
Међутим, он је био и мислилац, уверен у то 
да су борилачке вештине више од физичке 
дисциплине – оне су савршена метафора за 
потпуно остварен живот. Не само да је радио 
на обликовању тела већ и на обликовању ума, 
образовању, унапређивању вештина, развијању 
могућности. Такође је радио и на ситним 
детаљима, на пример, на лепом рукопису, 
граматички исправном писању и говору, 
развоју разумевања колоквијалног енглеског 
кроз причање вицева, на учењу режије – списак 
се наставља унедоглед.

Читајући књигу, открићемо како је идеја да се 
буде као вода заправо покушај да се отелотворе 
квалитети течног стања природности у 
човековом животу. Вода може да се прилагоди 
облику било које посуде, може да буде мекана 
или јака – она је једноставно и природно увек то 
што јесте, те налази начин да настави да се креће 
и тече. Сада замислите да можете да научите 
да будете тако флексибилни, тако пријемчиви, 
тако природни и тако незаустављиви.

Посредством филозофије коју је Брус Ли 
примењивао у учењу новог, превазилажењу 
препрека и, на крају, проналажењу свог пута, 
научићемо како да се носимо с поразом 
и променљивим околностима, како да 
култивишемо себе, како да будемо активно 
свесни и усредсређени и како да достигнемо 
душевни мир.

Шенон Ли, ћерка чувеног Брус Лија, 
америчка је глумица, продуценткиња и 

предузетница. Она је извршна директорка и 
власница породичних компанија Брус Ли, као и 
председница фондације Брус Ли, посредством 
које настоји да очува наслеђе свога оца. Њена 
мисија је да обезбеди приступ филозофији и 
животу свог оца кроз образовање и забаву. 
Шенон живи у Калифорнији са својом ц́ерком, 
где води подкаст Брус Ли.

„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 „Буди вода, 
пријатељу мој“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу 
имејл на адресу citajmokulu@gmail.
com. У прошлом броју поклањали смо 
књигу „Аурора у тами“, освојиле су је 
Драгана Петровић 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“.

ИНСПИРАЦИЈА 
ЗА ПОЗИТИВНЕ 

ПРОМЕНЕ У ЖИВОТУ

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ НЕИСПРИЧАНИХ ПРИЧА ИЗ ЖИВОТА КРАЉА КУНГ – ФУА, БРУСА ЛИЈА
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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

1.Историја

Ко је могао бити тај, који је први 
засадио лозом толико погодно 
земљиште за виноградарство 
острволиког Вршачког горја? 
Историја нас учи, да су се у 
данашњој Мађарској већ Римљани 
бавили виноградарством у првим 
столећима после христовог 
рођења и истовремено се може 
историјски доказати, да је на 
месту данашњег града Вршца 
постојала једна грађанска 
колонија под војном заштитом. Да 
ли су становници колоније пили 
властито вино? Ко може да зна!

Може се претпоствити да су 
Мађари, који су оснивали државу, 
познавали винску културу, или да 
су се многа места налазила под 
виноградима, јер у столећу које 
је уследило оснивању Мађарског 
царства била су мађарска вина 
већ омиљена у иностранству.

Прво саопштење о Вршцу 
потичеиз 15. века у коме се каже, 
да је краљев ризничар платио 
буре вршачког вина 10,5 дуката.

Становници места били су тада 
Мађари помешани са Србима, који 
су се овде настанили, бежећи од 
прогона Турака.

Виноградарство нашег краја 
стално је назадовало за време 
турског времена, тако да је после 
ослобођења од турског јарма 
било једва неколико безвредних 
остатака некада чувених 
винограда.

Тада су, уз издашну помоћ 
државне благајне, у опустошена 
места насељени из различитих 
делова Немачког царства, из 
Аустрије и неких крајева земље, 
људи различитих занимања 
и  управници имања; нове 
придошлице из Србије такође су се 
настаниле овде и тако се развило, 
између осталог, и виноградарство.

Из 1770-тих година поседујемо 
одређене бројчане податке - 

винско подручје протезало се тада 
на равно 3000 јутара.

Први кратки опис вршачког 
виноградарског краја потиче 
из 1830-тих година. Тада је број 
винограда на подручју града 
износио 4500 катастарских јутара.

Вишак вршачког вина најпре 
се трошио у Панчеву, Темишвару 
и Ердељу, док није 1858. године 
изграђена железничка пруга 
и отворила пут ка Бечу. Овој 
околности се може највећим 
делом приписати нагли развитак 
виноградарства у то време.

Број винограда кретао се 1873. 
према подацима из грунтовне 
књиге - око 9000 јутара, а 200-
300 јутара се може посматрати 
у грунтовној књизи као број још 

увек неуписаних винограда. 
Урачуна ли се у то и принос оних 
винограда које су поседовали 
вршачки власници, а који су 
припадали  подручјима оближњих 
места; онда је могла винска берба 
у добрим годинама да износи 
близу милион ведара.

Време великог назадовања 
наступило је инвазијом Phylloxera 
vastatrix у Вршцу 1880. године. 
Године 1886. било је још само 
6500 јутара винограда, а 1896. 
једва да се још налазило неколико 
стрих винограда, и то на путу 
одумирања.

Како Вршац спада у земљу, ипак, 
међу прве жртве, чије је винограде 
опустошила филоксера, тако је 

овај регион, имао и водећу улогу 
у обнови. О напорима 1880-тих, 
који су личили на очајничку борбу, 
могу се написати томови књига.

Не само што је жртвован 
огроман новац услед полемике, 
који су започели стручњаци и 
научници због тада недовољно 
познатих и јасних заштитних мера 
и регенеративних метода и који су 
на пољу регенерације почели са 
покушајима и у тами напипавали 
почетне  интелигентне елементе 
при чему су на сваком кораку 
делимично обесхрабривани 
горким разочерењима, него су 
морали, такође, да прихвате и 
несимпатично понашење и поруге 
конзервативних виноградарских 
кругова.

Признање потомства припада 
свим оним неустрашивим 
људима, који су се, свему овом 
пркосећи, неуморно прихватили 
пионирског посла и жилавом 
истрајношћу досегли постављени 
циљ. Виноградарска секција 
удружења народне привреде, 
која је почетком 1880. засадила 
један амерички огледни виноград, 
осигурала је истовремено на пољу 
обнове виноградарства угледно 
место. 

Године 1902. на подручју града 
обновљено је још 3000 јутара 
нових винограда, док данас њихов 
број премашује 6000 јутара; тиме 
се посао обнове може сматрати 
довршеним.

Мора се споменути да су први 
кораци, у време главне борбе у 
зиму 1886/7, били придобијање 
једног дела имуне Делиблатске 
пешчаре у циљу засађивања 
винском лозом, када је као њен 
крајњи резултат настала колонија 
„Фејертелеп“. Данас Фејертелеп 
(Шушара) поседује 1300 
катастарских јутара винограда 
чији приноси се највећим делом 
цеде и прерађују у Вршцу.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (48)
КРАТАК ОПИС ВИНОГРАДАРСТВА 

ГРАДА ВРШЦА
Написао Алфред Берначки, 

секретар Виноградарске секције народно-привредног  удружења

Превео Петар Јоксимовић

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 1, БРОЈ 5. 3.ЈУН 1975.

ЛУЦЕРКА КРЕНУЛА 
Захваљујући повољним климатским условима у 

протеклом периоду, луцерка на парцели  ПИК-а „Вршачки 
ритови“ је добро понела. Тренутно се врши скидање првог 
откоса са површина од око 5000 хектара. У жељи да се 
први откос скине што пре и нађе у дехидраторима (одакле 

се добија луцеркино брашно), у овој организацији рад се 
не  прекида ни ноћу.

Под осталим културама (пшеницом, сунцокретом 
и кукурузом), ове године у Комбинату налази се око 
2000 хектара. Све ове  површине обрађују пет основних 
организација удруженог рада  Комбината, које су добро 
механизовано и организационо оспосабљаване да у 
сваком тренутку једна другој помогну.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА1, БРОЈ 5. 3.ЈУН 1975.

СРЕДЊОШКОЛЦИ ПО НОВОМ...
После завршетка прва два разреда средње школе 

ученици који желе да се даље образују обавезно морају 
конкурисати за наставак школовања. На конкурсу сви су 
равноправни, без обзира да ли су у тој или  некој другој 
школи завршили  претходна два разреда средње школе.

Од школске 1975/76. године почеће примена новог 
наставног плана и програма у свим средњим школама на 
територији САП Војводине. 

Прва два разреда средње школе имају општеобразовни 
и радно-технички карактер,  међутим, они нису обавезан 
облик после основног образовања. По завршетку ова два 
разреда ученици не добијају квалификацију, тако да се 
професионално опредељење   помера за 2 године тј после  
завршетка прва два разреда средње школе.

Зато је непотребно да свршени ученици основне школе 
одлазе у средње стручне школе изван Вршца јер тиме 

ништа не добијају - учиће исто оно што и ученици у било 
којој нашој средњој школи. Изузетак су они савршени 
ученици који желе  да уче стручне школе изван територије 
САП Војводине - они треба да се пријаве на конкурс у 
тим школама које још раде по старом наставном плану и  
програму.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Кошаркашка репрезентација Србије се окупила у 
Старој Пазови, тренинг центру ФСС који је у првој 
фази припрема база српског националног тима. 
Званичне припреме крећу у четвртак, 4. августа, 
а у сусрет томе “Орлови” су почели са уводним и 
индивидуалним тренинзима.

Припреме су од четвртка започели: Милош 
Теодосић, Немања Бјелица, Владимир Лучић, Никола 
Калинић, Василије Мицић, Никола Милутинов, 
Никола Јокић, Немања Недовић, Марко Гудурић, 
Дејан Давидовац, Огњен Јарамаз, Огњен Добрић, 
Вања Маринковић, Алекса Аврамовић, Душан 
Ристић, Марко Јагодић-Куриџа, Филип Петрушев и 
Ален Смаилагић.

Са првобитног списка, тиму се неће прикључити 
Алексеј Покушевски и Никола Јовић, док су Бориша 
Симанић и Балша Копривица због прехладе на 
поштеди, и придружиће се тренинзима накнадно.

Дан уочи званичног старта припрема, 
организовано је дружење играча са представницима 
медија у дворани, а потом и конференција за медије 
током које су говорили председник Кошаркашког 
савеза Србије, Предраг Даниловић и селектор 
српског националног тима, Светислав Пешић.

- Имамо прво две утакмице квалификација 
за Светско првенство, па после иде све редом. 
Ми никада не треба да будемо у првом плану, 
али бих желео да се захвалим свима. Пословним 
партнерима, људима у КСС, обезбеђени су сјајни 
услови и хвала ФСС на гостопримству овде у 
Старој Пазови, јер је наш стручни штаб одлучио 
да је кратко време за одлазак на било коју врсту 
планине. – истакао је Даниловић и додао да Савез 
чини све да обезбеди најбоље услове путовања у 
складу са потребама свих селекција, напоменувши 
да је обезбеђен чартер лет за турнир у Хамбургу и 
да ће се план пута током предстојећих активности 
прилагођавати потребама тима.

Селектор Србије, Светислав Пешић је изјавио:
- Започели смо припреме, имамо добре 

услове у центру ФСС. Не само у дворану, већ и све 
што је неопходно, посебно у првој фази припрема. 
Да сви будемо заједно, дуго нисмо били и наравно 
да је први циљ овде да све ове играче интегришемо, 
већина није играла никада заједно или ако су играли, 
то је било давно. Тако да нам је поред те играчке, 
тактичке интеграције важно и да будемо заједно, да 
се дружимо, да разговарамо. Како појединачно тако 

и групно. Не само о томе шта нас очекује него и како 
доћи до тих циљева, шта треба свако појединачно 
да уради. На терену ће се све видете. Терен је место 
где је најважније да се да максимум. Увек кажем 
да лоша припрема значи лоши резултати, добра 
припрема зависи од нас. Тај перформанс, залагање, 
учинак, то је оно што од нас зависи. То свако од 
нас треба да узме, судбину у своје руке. Резултати, 
медаље, трофеји, то не зависи само од нас. Радимо 
индивидуално, по правилима ФИБА и НБА тек сутра 
можемо тимски да кренемо. Жеља је да ових десетак 
дана овде искорстимо за упознавање, да поделимо 
наша размишљања, да чујемо шта играчи мисле и 
после тога долази она недеља где крећу путовања, 
мечеви. Зна се програм. Играмо са Словенијом, 
па у Немачкој, онда имамо два меча са Грчком и 
Турском, па после тога иде селидба у Праг и групна 
фаза Еуробаскета. – поручио је Пешић.

Окупљеним представницима медија се у дворани 
обратио и Никола Јокић:

- Атмосфера је сјајна као и сваки пут, још је 
све на неком индивидуалном и лаганом нивоу, сви 
знамо зашто. Наш је фокус да се квалификујемо 
на Светско првенство, да наставимо континуитет 
играња на великим такмичењима и оно што су нам 
старији оставили. Неће бити лако. Кажем, главно је 

да се квалификујемо на Светско првенство, а после 
ћемо да причамо о Европском првенству. Сви идемо 
тамо са циљем да освојимо турнир, али прво идемо 
дан по дан, да тренирамо и идемо полако. Да се тако 
изразим, морамо да се пазимо. – истакао је Јокић.

Тим Србије ће 13. августа одиграти контролну 
утакмицу против Црне Горе иза затворених врата 
и детаљи те утакмице неће бити доступни јавности. 
Потом следи одлазак у Словенију где ће се наш 
тим супротставити домаћој селекцији 17. августа. 
Деветнаестог и двадесетог августа, репрезентација 
Србије ће учествовати на Суперкупу у Хамбургу, а 
ривал нашег тима 19. 08. ће бити селекција Италије. 
Преостала два тима на турниру су репрезентације 
Немачке и Чешке.

У четвртак, 25. августа, Србија ће у оквиру 
квалификација за Светско првенство 2023. у Штарк 
арени угостити селекцију Грчке. Информације о 
продаји улазница за тај меч, биће објављење у 
наредним данима.

Другу квалификациону утакмицу, уједно и 
последњу проверу пред Европско првенство, наш 
тим игра 28. августа у истанбулу против Турске.

Први меч на шампионату Европе, Србија игра 2. 
септембра у Прагу против Холандије.

СРБИЈА ПОЧЕЛА ПРИПРЕМЕ ЗА НОВЕ ИЗАЗОВЕ

СЛЕДЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА СП 
А ПОТОМ И ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

КО Ш А Р К А

СРБИЈА – ЦРНА ГОРА 80:56 
(17:17, 27:11, 20:12, 16:16)

СРБИЈА: Миленковић 5, Андрић 
2, Ћуечић 11, Милијашевић 9, 
Радаковић 2, А. Милошевић, Ристић 
5, Шаренац 22, Човичковић 3, 
Ђоковић 4, Ђапа 10, М. Милошевић 
7.

ЦРНА ГОРА: Личина 2, Минић, 
Брајовић 13, Хот 18, Јанковић, 
Раткнић, Дубљевић 2, Радоњић 1, 
Бошковић 2, Јоковић 12, Гленџа, 
Лекић 6.

Млади кошаркаши Србије, играчи 
до 18 година, савладали су у осмини 
финала Европског првенства у 

Измиру Црну Гору и пласирали 
се међу 8 најбољих селекција. 
Изабранике селектора Владимира 
Ђокића у осмини финала очекује 
репрезентација Израела која је у 
шеснаестини финала била боља од 
Пољске (65:58).

Србија је пут ка победи трасирала 
одличном игром у другој четвртини, 
када је после изједначене борбе у 
првој, створила предност од 16 поена 
разлике, коју су иницирали Ћурчић и 
Милијашевић. У другом полувремену 
„орлићи“ су задржали добру енергију, 
и захваљујући надахнутом Шаренцу 
још више увећали предност. У 
последњих десет минута рутински 
су завршили посао и заслужено 
прославили пролаз даље. 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ (У 18) САВЛАДАЛА ЦРНУ ГОРУ У ОСМИНИ ФИНАЛА ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У ТУРСКОЈ

 „ОРЛИЋИ“ ЛАКО ДО ЧЕТВРТФИНАЛА
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Фудбалери Вршца остварили су у Инђији тријумф 
за клупску енциклопедију. У првој утакмици у Првој 
лиги Србије савладали бившег суперлигаша са 1:0, 
голом Брауновића у четвртом минуту.

Вршчани су одиграли изванредно полувреме 
у којем су снажним пресингом потпуно збунили 
домаће играче недозволивши им да направе ниједну 
смишљену акцију. ОФК Вршац је до предности 
дошао у раној фази меча. Главинић је искористио 
грешку дефанзиваца Инђије, кренуо сам ка голу 
противника, идеално на другој стативи пронашао 
Брауновића који не греши и доноси велику радост. 

У целом току првог дела меча виђена је 
епска борбеност изабраника тренера Ненада 
Мијаиловића. Сви на клупи ОФК Вршца остали су без 
даха када је, у 37. минуту, због повреде терен морао 
да напусти Александар Лазевски. Капитен Вршчана 
је по повратку екипе одмах отишао у вршачку 
болницу, срећом није у питању тежа повреда и 
Лазевски ће већ у уторак бити у пуном тренингу. Њега 
је заменио Станисављевић и притисак „црвених“ 
није јењавао. У финишу првог полувремена Инђија 
је имала најбољу  прилику преко Србијанца. 
Везиста домаћих одлично је извео слободан ударац 
са око 18 метара од гола ОФК Вршца, његов ударац 
зауставила је пречка.

У другом полувремену ОФК Вршац је појачао 
ритам. Стопостотну шансу имао је Павлов у 57. 
минуту, Огњен Илић је одлично центрирао из 
корнера, пронашао је потпуно самог Павлова, 
уследио је снажан ударац главом, голман Рнић је 
сјајном реакцијом сачувао мрежу.

У наставку меча, одличне прилике имали су 
Павлов, Парађина и Брауновић, али се резултат није 
мењао. У 82. минуту Вршчани су остали са играчем 
мање јер је други жути картон добио Павлов и 
морао је пре краја у свлачионицу. Инђија је од 
тада преузела иницијативу, имала у самом финишу 
велику шансу преко Славише Стојановића, али 

Николић је успео да засмета искусном нападачу да 
упути добар ударац па је Марковићева мрежа остала 
нетакнута. После пет минута надокнаде времена 
судија Ковачевић је одсвирао крај и уследило је 
велико славље Вршчана.

Б.Ј.

ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО ПРВУ ПОБЕДУ У МОЦАРТБЕТ ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ ТРИЈУМФОВАЛИ У ИНЂИЈИ
ФУД БА Л

Победа ОФК Вршца у Инђији одјекнула је Србијом, 
а нарочито у граду под кулом где ће бити исписана 
златним словима у клупској историји. У првој 
мечу у прволигашкој конкуренцији изабраници 
тренера Ненада Мијаиловића остварили су, за многе 
изненађујућу, победу, а био је то и најважнији меч 
младог стручњака у каријери и сасвим сигурно његови 
најважнији освојени бодови до сада.

- Веома сам срећан због прве победе и великог 
изненађења које смо приредили на отварању нове 
сезоне. Мислим да по свему виђеном на терену 
заслужили бодове, рекао је Мијаиловић.

Тренер Вршчана у изјави одмах после меча рекао 
је да он и његова екипа још увек не знају колико могу 
у овом рангу, али да се у наставку ништа неће мењати 
када је у питању поссвећеност и пожртвовање.

- Мислим да је одлучила гвоздена дисциплина у 

игри нашег тима и што смо током свих 90 минута, 
изузев финиша меча када смо остали са играчем мање, 
били конкретнији и агресивнији. Честитао бих мојим 
играчима на победи, али пре свега на односу према 
обавезама у игри.

Тренер Вршчана био је врло конкретан на питање 
да ли ће уводна победа променити нешто у амбицијама 
клуба?

- Ништа није променило после ове утакмице. И 
даље смо аутсајдери као дебитанти, наш буџет је 
исти, наше амбиције су исте, ето, само смо додали 
3 бода на конто. Потребно је још много победа да би 
се изборио опстанак, надам се да ово није само један 
бљесак у сезони већ почетак озбиљнијег континуитета, 
закључио је популарни Џими.

Б. Ј.

ВРШЧАНИ У ИНЂИЈИ ВЕЛИКОМ БОРБЕНОШЋУ ДОШЛИ ДО ЦЕЛОГ ПЛЕНА

ПРВЕНАЦ ЗА ИСТОРИЈУ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 2022-2023 1. КОЛО

Инђија - ОФК Вршац  0 : 1
Металац - Раднички (НБ)  2 : 0
Раднички (СМ) - ГФК Слобода 0 : 0
Мачва - РФК Графичар  2 : 2
Лозница - Јединство (Уб)  1 : 3
Рад – Траjал   1 : 2
ИМТ - РФК Нови Сад 1921  4 : 1
Железничар – Златибор  0 : 2
 
1.ИМТ  1  1  0  0  3
2.Јединство (Уб)  1  1  0  0  3
3.Металац  1  1  0  0  3
4.Златибор  1  1  0  0  3
5.Траyал  1  1  0  0  3
6.ОФК Вршац  1  1  0  0  3
7.Мачва   1  0  1  0  1
8.РФК Графичар  1  0  1  0  1
9.Раднички (СМ)  1  0  1  0  1
10.ГФК Слобода  1  0  1  0  1
11.Рад   1  0  0  1  0
12.Инђија  1  0  0  1  0
13.Лозница  1  0  0  1  0
14.Железничар  1  0  0  1  0
15.Раднички (НБ)  1  0  0  1  0
16.РФК Нови Сад   1  0  0  1  0

ИНЂИЈА – ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:1)

Стадион Тојо тајрес у Инђији, гледалаца: 
700, судија: Игор Ковачевић (Земун), стрелац: 
Брауновић у 4. минуту, жути картини: М. 
Стојановић, Недељковић, Рађен, С. Стојановић 
(Инђија), Главинић, Павлов, Парађина, Мажић, 
Терзић, Кадијевић, Вујић, Марковић, Николић, 
Миливојевић (ОФК Вршац), црвени картон: 
Павлов (ОФК Вршац) други жути.

ИНЂИЈА: Рнић, Ђоковић (од 84. Гајиловић), 
Ризнић (од 46. Недељковић), Десанчић, 
Србијанац, Ђурић, М. Стојановић (од 74. 
Ракић), Рађен, Ђурковић (од 46. Станојевић), 
С. Стојановић, Радосављевић.

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Мажић (од 78. 
Мршуља), Николић, Терзић, Кадијевић (од 
78. Стојковић), Парађина, Лазевски (од 37. 
Станисављевић), Илић, Брауновић (од 78. 
Вујић), Павлов, Главинић (од 68. Миливојевић).
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