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ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА У ГУДУРИЦИ

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ТРАДИЦИЈЕ „ЗЛАТНЕ ЈЕСЕНИ“
Традиционална
манифестација
„Златна јесен“ одржана је по 20. пут у
Гудурици уз присуство великог броја
гостију и мештана и богат културно
– уметнички програм. Сва три дана
„Златне јесени“ наступала су културно
уметничка друштва из Србије,
Северне Македоније и Републике
Српске, а публици се на централној
бини
представило
преко
600
учесника. На церемонији свечаног
отварања гостима се обратио заменик
градоначелнице Дејан Сантрач:
Поносимо се што смо део
виноградарског краја, Град Вршац се
поноси Гудурицом, њеним надалеко
чувеним вином, винаријама и
винским подрумима.Отварам „Златну
јесен“ и свима желим да уживате у
програму.
Сантрач је у пратњи сарадника и
домаћина Жељка Мрдаља обишао
тренутно највећу инвестицију Града
Вршца у Гудурици, фискултурну салу,
чија је изградња у току.
Радови на фискултурној сали
су у завршној фази и верујемо да ће
деца већ почетком школске године
моћи да је користе. Идеја је да салу
користе сви мештани Гудурице, како
за наставне активности тако и за
потребе рекреативних спортиста,
али и за одржавање других
манифестација
када
временске
прилике не дозвољавају да се одрже

на отвореном. Такође, Град Вршац
планира изградњу канализационе
мреже у Гудурици и Великом
Средишту. У току је израда пројектно
– техничке документације, а након
добијања
грађевинске
дозволе
очекујемо да у координацији са
вишим нивоима власти и средствима
из нашег буџета покушамо да
у што краћем року изградимо
канализациону мрежу, што би било
од велике важности како за развој
винарства, тако и сеоског туризма,
нагласио је Сантрач.
Осим музичко - сценског програма
на главној бини у оквиру „Златне
јесени“ приказана је музејска

поставка “Етно соба” са експонатима
и мотивима из прошлости, са ових
простора, док је у Етно улици
одржан Сајам рукотворина на којем

радиности у Дому пензионера,
док је увече одржан свечани
дефиле свих учесника. Последњег
дана манифестације, у недељу,
традиционално
је
одржано
такмичење у кувању ловачког гулаша,
организован је дечији маскенбал, док
је турнир у боћању окупио чак 30
екипа.
У оквиру забавног програма
манифестације на главној бини
наступили су естрадни уметник Иван
Кукољ Куки, тамбурашки састав
Банатски боеми и локални рок бенд
Восток.
Могу да изразим велико
задовољство како је манифестација
протекла, све је ишло по плану, имали
смо велики број гостију, сви су били
задовољни, вински подруми су били
отворени и пуни, рекао је Жељко
Мрдаљ, један од организатора.

су учествовала удружења жена са
територије Града Вршца.
У оквиру манифестације, субота је
била богата спортским дешавањима,
одржана су такмичења у гађању
глинених голубова, шаху, пикаду.
Приређена је изложба домаће

Организатор
манифестације
„Златна јесен“ било је Културно –
уметничко друштво „Виногради“ из
Гудурице уз подршку Града Вршца,
Туристичке организације Вршац,
Месне заједнице Гудурица, Удружења
„Село плус“ као и бројних спонзора.

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ФАРМАНОВА, У САРАДЊИ СА ФЕДЕРАЦИЈОМ БАНАКА ХРАНЕ СРБИЈЕ

ВИТАМИНИ ЗА РАДНИКЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРШАЦ
Компанија Фарманова, у сарадњи
са Федерацијом банака хране Србије,
донирала је производ Витамин Ц
плус Цинк директ за све запослене у
Општој болници Вршац.
Очување
здравља
здравствених
радника
Опште
болнице Вршац био је један од
приоритета у пандемији Цовида-19.
Поред ношења заштитне опреме,
која је била обавезна у свакодневном
раду, сви смо користили неке
витаминске суплементе у очувању
здравља и јачању имунитета. Зато ми
је велико задовољство што се данас
у Вршцу налазе директор компаније
Фарманова и председник Федерације
банака хране Србије, а повод је сјајан.
То је донација витамина Ц са цинком
у оквиру које ће сваки наш радник
добити ове витаминске суплементе.
Веома смо захвални на овој
донацији, али и пажњи и друштвеној
одговорности према радницима
Опште болнице Вршац, истакао је
др Иван Ивановић, директор Опште
болнице Вршац.
Леп и хуман повод довео је

представнике компаније Фарманова
у Вршац, а како се могло чути
здравствени радници за њих су
хероји који брину о свима нама.

Федерацијом банака хране Србије
решила да здравственим радницима
Опште болнице Вршац донира свој
производ Витамин Ц плус Цинк

-Хуманитарним
поводом
смо
дошли у Општу болницу Вршац, јер
је компанија Фарманова заједно са

директ. Слоган компаније Фарманова
је „брини о себи“, али ове године смо
решили да се посветимо и онима

који нису у стању да брину о себи.
То су деца без родитеља, старатеља,
старији и угрожени... Ипак, данас
смо овде неким другим поводом, да
донирамо наш производ за имунитет
онима који итекако знају да брину о
себи, али и који брину о свима нама, а
то су здравствени радници, објаснио
је др Владимир Стојановић, директор
за медије и комуникацију са јавношћу
у Фарманови.
Да је за хуманије друштво
неопходно што веће удруживање
и заједнички рад, истичу и из
Федерације банака хране.
- Федерације банака хране Србије
у сарадњи са Фармановом данас је
у Вршац донела мали знак пажње.
Иако ми радимо са храном, ово је по
први пут да ми имамо и неке друге
производе који су веома корисни.
Желео бих да се захвалим директору
Опште болнице Вршац и наравно
нашим донаторима и верујем да је ово
тек почетак наше сарадње, истакао је
Александар Видојевић, председник
Федерације банака хране Србије.

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

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 2. септембар 2022.

33

ПОЧЕЛА ЈЕ НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

ПОКЛОН ГРАДА ВРШЦА – ШКОЛСКИ
РАНАЦ ЗА СВАКОГ ЂАКА ПРВАКА

Нова школска година почела је у свих 11
основних, две мешовите и четири средње
школе на територији Града Вршца интонирањем
химне Републике Србије, „Боже правде“. Према
допису које је Министарство просвете упутило
свим образовним институцијама та обавеза
односила се и на предшколске установе. Унија
синдиката просветних радника Србије најавила
је штрак за 1. септембар, у законским оквирима
са скраћеним часовима на 30 минута тражећи
повећање плата запослених у образовању за 20
одсто, исплату заосталих дуговања, да у одељењу
не буде више од 24 ученика и да се одустане
од решења да се комбинована одељења могу

формирати и од петог до осмог разреда основне
школе.
Члан Градског већа за образовање, Мирослав
Лепир, рекао је да су за вршачке ђаке и ове
године спремљени поклони.
Град Вршац обезбедио је нове ранчеве
за ђаке прваке свих основних школа и свечано
су им уручени на пријему првака. Укупно имамо
450 ђака првака у свим школама на територији
Града Вршца, што је отприлике исти број као
и претходних година, такође, и број одељења
исти је као прошле школске године. Добро је
прошао и упис у средње школе. Када је у питању
интересовање ђака за поједине смерове, највеће

„СТЕРИЈА“ И „ВУК КАРАЏИЋ“ УПИСАЛИ НАЈВИШЕ ЂАКА ПРВАКА

је било за природно – математички у Гимназији,
рачунарске смерове у Школском центру
„Никола Тесла“, за медицински и фармацеутски
смер у Хемијско – медицинској школи и смер
туристички техничар у Пољопривредној школи.
Лепир је предочио да се епидемиолошке
мере школама препоручују, али за сада нису
обавезујуће. Маске би требало да носе
деца која су прехлађена. Током летњег
распуста приведене су крају инвестиције
у фискултурним салама у Гудурици и у

Бројно стање првака и предшколаца
Школа			
Дечака		
Девојчица
Укупно
Предшколци
ОШ ,,Вук Караџић“
50		
24		
74
ОШ,,Ј.С.Поповић“
34		 55		 89
ОШ ,,Младост „		27		34		61
ОШ ,,Олга Петров“
24		
31		
55		
5
ОШ ,,П.Јовановић“
18		 17		 35
ОШ,,Ђ.Јакшић“
Павлиш			7		10		17		18
ОШ ,,Б.Радичевић“
Вел.Средиште		3		5		8		 9
ОШ ,,Б.Радичевић“
Уљма			13		27		40		28
ОШ ,,Ж.Зрењанин“
Избиште		21		17		38		26
ОШ,,К.Добан“ Куштиљ
3		 4		 7		 8
ОШ ,,М.Пијаде„
Гудурица		3		3		6		 6
,,Јелена Варјашки“
3		 4		 7
МШ ,,Ј.Маринковић“
49		
31		
80 без соло певача (22)
укупно 120
							517		100

Основној школи „Младост“, где је у потпуности
завршена замена паркета. Тренутно је у току
обележавање терена.
- Вредност те инвестиције је више од 6
милиона динара, део средстава обезбеђен је на
конкурсу Покрајинског секретаријата за спорт а
више од три милиона динара обезбеђено је из
градског буџета. Ученици у Гудурици такође ће
користити нову фискултурну салу за извођење
наставе од почетка школске године, истакао је
Лепир.
Члан Градског већа за образовање говорио
је и моделу комбинованих одељења у основним
школима у селима, али и нагласио да ће тај модел
важити само за ниже разреде.
- Модел комбинованих одељења већ постоји
у сеоским основним школама, када су у питању
нижи разреди. Уколико је мали број деце у
разредима долази до спајања по принципу
први и трећи и други и четврти разред. Постоје
правилници како се то ради и који је број
деце потребан за формирање комбинованих
одељења. Помињано је да би се тај модел могао
применити и код виших разреда основних
школа, али се од тога одустало. Када су у питању
деца која похађају наставу по индивидуалном
образовном плану, њима у раду помажу
педагошки асистенти, чланови тима за подршку
у настави, које финансира Град Вршац. Деца
која прате наставу по ИОП 1 рачунају се као два
ученика у одељењу, а деца која раде по ИОП 2
рачунају се као три ученика, закључио

је Лепир.

Б. Ј.

ПРИПРЕМЕ ЗА 64. ГРОЖЂЕБАЛ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ
Ближе дани бербе грожђа, у Туристичкој организацији Вршац
ужурбано се ради на детаљима 64. Грожђебала. Јасна Живковић из
ТО Вршац за „Вршачку кулу“ говорила је како теку припреме.
Четвртак 15. септембар резервисан је за наше суграђане и
њихове госте, време када они долазе да најавимо почетак бербе
уз кобасице, домаће вино и тамбураше на вршачком брегу, плато
код популараног видиковца. Након тога у вечерњем термину
у Винском салону Хелвеција 1880 бираће се винска лепотица. У
центру града на главној бини концерт ће имати локални бендови.
У петак 16. септембра отвориће се у холу Градске куће
традиционална изложба грожђа, воћа и вина, на бини у центру
града у вечерњем термину уприличиће се церемонија свечаног
отварања, када ће градоначелница предати кључ града у руке
Винку Лозићу који преузима са својом „бандом“ да води град
током тих дана трајања Грожђебала. Након отварања је ватромет
и концерт.
Субота 17. септембар пре подне резервисано је за дечји
маскенбал и програм за децу, а у по подневним часовима на бини
су наступи културно уметничких друштава све до предвечерја
када ће наступити и свој програм преставити публици витезево
вина. Вечерњи програм резервисан је за концерте.

Недеља 18.септембар у преподневним часовима на главној
бини програм ће за посетиоце припремити данце клубови и
он ће трајати све до чувеног вршачког карневала који почиње у

12:00 часова. Дефиле и карневалска поворка са великим бројем
учесника показаће своје костиме и преставиће посетиоцима своја
умећа. Након карневала следи атракција грожђе из авиона, која
почиње у 14:00 часова, где ће авион летети изнад града и бацати
грожђане падобранчиће, а у сваком од њих је и вредна награда.
На главној бини у граду смењиваће се културно уметнички
програм и плесни студији све до вечерњих часова када је и
церемонија затварања манифестације. Након затварања следе
концерти за све посетиоце.
У време трајања 64. Дана Бербе Грожђа Туристичка
организација припрема и атрактивне туристичке програме, као
што су обилазак града у пратњи туристичког водича, пут вина
са дегустацијом у винском селу Гудурица и посета вршачким
планинама. Карте за ове програме могу се купити на дан поласка
на ТУРИСТИЧКО- ИНФОРМАТИВНОМ ПУЛТУ .
Пуно занимљивиог пратећег програма и спортских дешавања
такође че бити део овогодишњег Грожђебала, а програм ће моћи
да се добије у Туристичко информативним центрима, у ел.облику
на сајту и фб страни Туристичке Организације Вршац, као и у листу
„Вршачка Кула“.

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

ОДРЖАНИ ДАНИ ЧЕШКЕ
КУЛТУРЕ У ВРШЦУ

У сарадњи Удружења „Чешка
беседа“ и Културног центра Вршац,
од 22. до 26. августа одржани су Дани
чешке културе у Вршцу, у оквиру
Вршачког културног лета.
Програм је започет отварањем
изложбе слика „Круг“, ауторке Терезе
Стаменковић. Тереза Стаменковић
је учила сликарство код проф.
Марте Киш Буттерер, а дипломирала
сликарство на Академији уметности
у Новом Саду, 1998. године у класи
проф. Милана Блануше. Запослена

је као професор ликовне културе у
основним школама у Белој Цркви,
реализовала је бројне едукативне
радионице, као и пројекте у
сарадњи са Музејом у Белој Цркви
и Националним саветом чешке
националне мањине, те бројним
удружењима грађана. Ауторка је
више мурала у јавном простору
и уметничких радоница. У свом
стваралачком опусу, првенствено
се бави анализом и проблематиком
пејзажа, усмеравајући посебну пажњу

ка природним феноменима. Изложба
у Дому војске обухвата новији циклус
слика настао током претходних
неколико година, а Вршчани могу да
је погледају до 5. септембра.
- Дани чешке културе настављени
су прошлог уторка концертом „Чешка
музика и песма“ у извођењу Јарослава
Боднара из Беле Цркве који у нашем
крају најбоље представља чешку
музику. Поред њега наступали су и
чланови „Чешке беседе“, који у оквиру
редовне наставе чешког језика, коју
води наш учитељ Станислав Хавел,
уче и певају чешке песме – истакла
је Драгана Радовић, председница

вршачког удружења „Чешка беседа“.
Публика је у оквиру вишедневне
манифестације
уживала
и
у
пројекцијама чешких филмова „Село
моје мало“ и „Служио сам енглеског
краља“, а завршно вече протекло
је у знаку поезије. Јадранка Ћулум,
ауторка 13 песничких збирки и
неколико драмских и прозних
дела, добитница бројних признања,
представила је публици своје
стихове. Њене песме на чешком
језику говорила је Маргарета Боднар,
а музичка пратња били су Јарослав
Боднар и хор Распевани професори.
Т.С.

СПИСАК АУТОРА НАГРАЂЕНИХ РАДОВА КОНКУРСА
ЛИКОВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
“ЗА НАГРАДУ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА“ 2022.
Редовне школе
Прва старосна категорија 5 – 6 година
(годишта 2016 – 2017)
1.
награда – Мила Шеша, назив
рада „Моја породица“
2.
награда – Алекса Деспотов,
назив рада „У граду“
3.
награда – Лена Марковић, назив
рада „У зоолошком врту“
Награда КЦ Вршац – Катарина Мрђа,
назив рада „Цвеће“
Награда за маштовитост – Вук Каракаш,
назив рада „На одмору“
Друга старосна категорија 7 – 10
година (годишта 2012 – 2015)
1.
награда – Алекса Илић, назив
рада „Мој печат“
1.
награда – Милица Рајковић,
назив рада „Васиона“
2.
награда – Миона Шљивић, назив
рада „Чудовиште“
2.
награда – Огњен Николин, назив
рада „Водени свет“
3.
награда – Јелена Бајић, назив
рада „Сова“
3.
награда – Филип Милутиновић,
назив рада „Јесен“
Награда КЦ Вршац – Огњен Тани, назив
рада „Свемирски брод“
Награда за маштовитост – Лука
Баковић, назив рада „Свемир“
Трећа старосна категорија 11 – 14
година (годишта 2008 – 2011)
1.
награда – Миљана Поповић,
назив рада „Слободна тема“
1.
награда – Ивана Богавац, назив
рада „Слободна тема“
2.
награда – Јана Ђурђев, назив
рада „Пејзаж града“

2.
награда – Војин Митровић, назив
рада „Поглед кроз маглу“
3.
награда – Миљана Пеливан,
назив рада „Ф“
3.
награда – Стефана Раушки, назив
рада „Мртва природа“
Награда КЦ Вршац – Сара Ђан, назив
рада „Плакат“
Награда за маштовитост – Никола
Грујић/Дамјан Магурјан, назив рада
„Авион“

Четврта старосна категорија 15 – 18
година (годишта 2004 – 2007)
1.
награда – Јован Недељковић,
назив рада „Портрет П. Вујисић“
1.
награда – Теодора Рудинац,
назив рада „Неминовност живота“
2.
награда – Алиса Граничарски,
назив рада „Слободна композиција“
2.
награда – Огњен Шеперцен,

назив рада „Мртва природа“
3.
награда – Софија Милутиновић,
назив рада „Слободна тема“
3.
награда – Емилија Вакареско,
назив рада „Без имена“
Награда КЦ Вршац – Томислав Боц,
назив рада „Солитер“
Награда за маштовитост – Маша
Шлиначки, назив рада „Без имена“
Уметничке школе и атељеи
Прва старосна категорија 5 –
6 година (годишта 2016 – 2017)
1. награда – Дуња Коплић,
назив рада „У царству дуге“
2. награда
–
Тара
Петровић,
назив
рада
„Пустиња“
3. награда
–
Софија
Лаушев, назив рада „Пролећно
дрво“
Награда КЦ Вршац –
Максимилијан Летерс, назив
рада „Бег из кавеза“
Награда за маштовитост
– Елена Маран, назив рада
„Ливада“
Друга старосна категорија
7 – 10 година (годишта 2012 –
2015)
1.
награда – Миа Валтер, назив
рада „Пони беба“
1.
награда – Лана Јовановић, назив
рада „Маца“
2.
награда – Сена Михајловић,
назив рада „Мртва природа“
2.
награда – Луна Калнак, назив
рада „Велики оклопник“
3.
награда – Коста Нинковић, назив
рада „Пужић“

3.
награда – Наталија Ђорђевић,
назив рада „Пролећна журка“
Награда КЦ Вршац – Катарина Свера,
назив рада „Град“
Награда за маштовитост – Исток
Косановић, назив рада „Аутобус из маште“
Трећа старосна категорија 11 – 14
година (годишта 2008 – 2011)
1.
награда – Уна Костић, назив рада
„Петлић“
1.
награда – Маша Мијаиловић,
назив рада „Мачак Гари“
2.
награда – Нина Костадиновић,
назив рада „Маца“
2.
награда – Катарина Хрњак, назив
рада „Пас“
3.
награда – Александар Киш,
назив рада „Гитара“
3.
награда – Јана Ђурђев, назив
рада „Манастир Студеница“
Награда КЦ Вршац – Јелена Секулић,
назив рада „Птица“
Награда за маштовитост – Јована
Панчевац, назив рада „Црвена панда“
Четврта старосна категорија 15 – 18
година (годишта 2004 – 2007)
1.
награда – Катарина Гегић, назив
рада „Крушка“
1.
награда – Сара Маркович, назив
рада „Негатив“
2.
награда – Ксенија Опанковић,
назив рада „Сенка“
2.
награда – Анђела Ђурић, назив
рада „Чика Дуле“
3.
награда – Андријана Петровић,
назив рада „Мртва природа са лимуном“
3.
награда – Лена Глигорић, назив
рада „Мртва природа ИИ“
Награда КЦ Вршац – Ана Арсеновић,
назив рада „Мртва природа“
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ПРЕДСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА „МОЈ КРАЈ, МОЈОМ КАМЕРОМ“

НАГРАЂЕНЕ

НАЈУСПЕШНИЈЕ

АУТОРКЕ
Недавно је у галерији
Дома војске отворена
изложба фотографија
насталих у оквиру
међународног пројекта
под називом „Мој
крај, мојом камером“.
Пројекат који се
реализује у сарадњи
Циркулирања и
Фабрике фотографа
из Београда, до сада је
обухватио четири круга
избора за фото конкурс
и три фото колоније, а
у последњем, четвртом
кругу конкурса, награде
су припале: Маји
Стојановић, Јелени
Митић и Драгани Пајић.
Публика је у Дому
војске могла да види
победничке и избор
фотографија са две
колоније које су се
реализовале у Вршцу.
Како организатори
наводе, за следећу
годину очекује се
неколико фото
колонија и изложби у
Србији и Румунији, у
Темишвару, у оквиру
Европске престонице
културе 2023.
Т.С.

Прва награда, Маја Стојановић

Друга награда, Јелена Митић

Трећа награда, Драгана Пајић
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БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ
ЛАУРА ЛАУШ, ПОБЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА:

„ОСВОЈИЛА МЕ ЈЕ НЕПРОЛАЗНА
ЛЕПОТА ЛАТИНСКОГ“

Лаура Лауш прошле године је у Хемијскомедицинску школу стигла као ученица генерације ОШ
„Ђура Јакшић“ из Павлиша, а већ током првог разреда
потврдила је претходне успехе освојивши прво место
на највишем рангу такмичења из латинског језика.
Лаурина интересовања су разнолика, од музике и
фолклора, преко језика, природних и друштвених
наука из којих је освајала награде на разним
такмичењима, па све до медицине, за коју се нада да
ће јој једног дана бити и животни позив.
Колико си се дуго припремала за
такмичење из латинског језика и на
који начин?
- Уписавши медицинску школу
добила сам прилику да се по први
пут сусретнем са латинским језиком.
Латински језик је до тада за мене
представљао
сасвим
непознат
предмет. Љубав и заинтересованост
према овом језику родила се одмах
и она ми је помогла да га савладам.
Наравно, не могу да не поменем
своју драгу професорку Сфера
Мариоару, која је својим приступом
и несебичним залагањем допринела
да моја заинтересованост прерасте
у озбиљно интересовање, што је
произвело марљив рад и на крају
успех који смо заслужили. Припреме
за такмичење трајале су дуго. Радила
сам темељно и марљиво, а подршку
професорке имала сам у сваком
тренутку. Ову прилику искористићу
да јој се најискреније захвалим што
ми је помогла да себе унапредим
и да нашу школу презентујемо у
најбољем светлу. Захваљујем и нашој
директорици Снежани Илић која нам
је омогућила присуство такмичењу и
рад у пријатној атмосфери. На крају,
али не и најмање важну, истичем
подршку своје породице, која ми
је најважнији ослонац и подршка у
животу. Све што сам до сада навела
помогло ми је да стигнем до нашег
заједничког циља а то је прво место на
Републичком такмичењу из латинског
језика одржаном на Филозофском
факултету у Београду 14. маја 2022.
године, што имајући у виду ниво мог
школовања, представља мој највећи
успех.
Шта је оно што ти је
најпривлачније
у
латинском
језику?
- Морам поћи од чињенице да
латински језик није само језик, то
је цивилизацијска тековина која је
настала пре нове ере. Њиме су се
служили императори, војсковође,
освајачи а и данас се служе ђаци,
студенти, лекари, правници и многи
други. Његово трајање је доказ да
је то језик непролазне вредности и
лепоте која не престаје да траје, а која
је и мене освојила.
Како си се одлучила баш за
Хемијско-медицинску школу?
- Сада полазим у други разред,
смер медицинска сестра-техничар.
Од малих ногу гајим емпатију и имам
потребу да помажем људима. Сматрам

да су хуманост и несебично помагање
непроцењиве врлине. Истински сам
желела да упишем медицинску школу,
доста сам радила и на крају успела да
уђем у свет медицине што ми је била
жеља. Интересовање ученика за упис
је било велико па самим тим је било и
значајно теже уписати тај смер.
Како си до сада задовољна
образовањем које ти средња
школа пружа? Шта би издвојила
као највеће предности ове школе?
- Мислим да свака школа у нашем
граду, па могу слободно рећи и у нашој
земљи, има оно што нама ученицима
треба, а то су пристојни услови за рад
и здраво окружење, наше је само да то
искористимо. Наравно да сам својом
школом задовољна, имамо супер
професоре, који одлично преносе
знање, отворени су за сарадњу и сваку
врсту помоћи. Предности школе су
што има пуно интересантних смерова
и сваке године се труде да уведу по
неку иновацију.
Које успехе током досадашњег
школовања би издвојила као
најзначајније?
- Не могу да кажем да имам
најзначајнији успех, сви су ми
значајни, само је понекад достигнут
виши циљ а некада мање висок, али
за сваки свој успех предано се трудим.

Током досадашњег школовања како
основног тако и средњег било је
доста постигнућа: освојено 3. место
на општинском такмичењу из српског
језика и књижевности, историја: 1.
место на општинском и окружном
такмичењу и 4. место на републичком,
физика: 2. место на општинском и
окружном такмичењу и 1. место на
републичком такмичењу из латинског
језика. Морам ипак да истакнем да
је најзначајније постигнуће до сада
то што сам проглашена учеником
генерације у Основној школи „Ђура
Јакшић“ у Павлишу 2021. године, што

представља круну мог рада у једном од,
искрено се надам, низа мојих циклуса
школовања. Ван школе учествовала
сам у пројектима Црвеног крста у
програмима за предузетништво,
са КУД-ом „Лаза Нанчић“, чији сам
поносни члан, освојила сам пар
колективних признања и награда.

Истакла бих и Еко квиз у којем сам
учествовала са својим другарима у
ком смо својим знањем успели да
освојимо прво место и обезбедимо
једнодневни одлазак у Соко Бању, што
је за нас, тада, у шестом разреду чини
ми се, представљало велики успех и
одушевљење.
Имаш ли још неки хоби, које су
твоје активности изван школе?
- Иако похађам Музичку школу
„Јосиф Маринковић“ у Вршцу,
опредељени инструмент – флаута
у
класи
професорке
Наташе
Милосављевић, у статусу редовног
ученика, рекла бих да је то више мој
хоби. Музика је нешто што ме испуњава
и допуњава моје батерије, али због мог
опредељења да се посветим средњој
медицинској школи као примарној,
немам времена да се у потпуности
посветим музици. Од малих ногу гајим
симпатије према музици, култури,
традиционалним обичајима а све у
циљу очувања културног наслеђа
и нашег националног идентитета
који негујемо и чувамо у Градском
културном уметничком друштву „Лаза
Нанчић“ чији сам дугогодишњи члан.
Како замишљаш своју будућност?
Да ли већ разумишљаш о избору
факултета?
- Што се тиче конкретно моје
будућности и опредељења за нека
занимања, прво што морам истаћи је
чињеница да нимало није лако доћи
до жељеног циља а први корак ка томе
је правилан избор на почетку. Жеља
ми је, и тежим, да једног дана упишем
медицински факултет и постанем
лекар. У тој жељи подржава ме моја
породица, која ми је најсигурнији
ослонац и најснажнији ветар у
леђа, а коју овом приликом такође
поздрављам и поручујем: „Amor
omnia vincit“ (Љубав све побеђује)!

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

Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

МОГУЋА ПРОМЕНА
КРВНЕ ГРУПЕ БУБРЕГА
Стручњаци су успели да
промене из Б у О крвну групу
три бубрега до преминулих
донора, што даје наду многима
који због ретке крвне групе и не
дочекају трансплантацију
Истраживачи
са
Универзитета
у
Кембриџу
успели су успешно да промене
крвну групу три бубрега од
преминулих донора, тако што су
Б крвну групу променили у О.
До
овог
открића
научници су дошли у оквиру
пројекта
који
финансира
добротворна
организација
за трансплантацију „Кидни
рисрч УК” и оно може бити од
великог значаја посебно унутар
етничких мањинских група за
које је мања вероватноћа да
ће се подударати са већином
донираних бубрега, објављено
је на званичном сајту Кембриџа.
Наиме,
професор
Мајк

Николсон и докторка Серена
Макмилан
користили
су
машину
за
нормотермну
перфузију, уређај који се

повезује са људским бубрегом
да би пропуштао крв засићену
кисеоником кроз орган како
би се боље сачувала за будућу

употребу, те да би испрали крв
напуњену ензимом кроз бубрег
преминуле особе, преноси
Танјуг.
Ензим се понашао као
„молекуларне маказе”, тако
што је уклањао маркере крвне
групе који облажу крвне судове
бубрега, што је довело до тога
да се претвори у нулту групу.
Већ је познато да се бубрег
од особе са крвном групом А не
може трансплантирати некоме
са крвном групом Б, нити
обрнуто.
Ово
откриће,
међутим,
указује да промена крвне
групе на универзалну О
пружа могућност већег броја
трансплантација, јер се нултна
група може користити у случају
било које друге крвне групе.
(ЕПА/Георгиос Кефалас)
Извор: Политика

НОВИ ПОКУШАЈ ЛАНСИРАЊА РАКЕТЕ
НА МЕСЕЦ СА ТРИ ПРОБНЕ ЛУТКЕ

Америчка свемирска агенција НАСА
саопштила је да ће у суботу поново
покушати да лансира своју нову ракету на
Месец. Покушај лансирања у понедељак
је морао да буде отказан јер се један
мотор, од укупно четири, није охладио
до потребне температуре за рад, пренео
је Би-Би-Си. После разматрања података
инжењери верују да сада схватају зашто
се то десило. Сматрају да је то повезано с
неисправним читањем сензора и да могу
да реше проблем на дан лансирања.
Цурење горива, а затим и проблем
с мотором током завршних припрема
за полетање, навели су НАСА-у да у
понедељак одложи лансирање своје
моћне ракете на Месец, која би у орбиту
око њега понела три пробне лутке у капсули.
НАСА је више пута почињала и
заустављала
пуњење
ракете „Спејс
лонч систем” са скоро милион галона
суперхладног водоника и кисеоника. Узрок

је цурења високо експлозивног водоника
на истом месту где је дошло до цурења
током генералне пробе у пролеће.
Ракета је требало да постави капсулу за
посаду у орбиту око Месеца. То лансирање
би била прекретница у америчкој намери

да астронаути поново оду на површину
Месеца по први пут откако је програм
Аполо окончан пре 50 година, пренела
је Бета.
Дуга 98 метара, она је најмоћнија
ракета коју је икада направила НАСА,
која је надмашила чак и Сатурн В који
је астронауте Апола одвео на Месец.
Лансирање, кад до њега дође, биће
први лет у НАСА програму истраживања
Месеца у 21. веку, названом Артемис,
по Аполоновој митолошкој сестри
близнакињи.
Под претпоставком да први лет, с
луткама, тест прође добро, астронаути
ће на други лет око Месеца и назад,
већ 2024. године. Слетање две особе на
Месец могло би да уследи до краја 2025.
године.
(Фото Pixabay)
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ЗБОГ ЧЕГА
СУ ЉУДИ У
ПРОШЛОСТИ
НОСИЛИ
ПЕРИКЕ?

Прича о перикама почиње
као многе друге из средњег
века - са сифилисом. До 1580.
године, епидемија сифилиса се
толико раширила по Европи,
да се таква није памтила још од
куге.
Без антибиотика, жртве
су се суочавале са фаталним
последицама:
отвореним
ранама,
јаким
осипом,
слепилом,
деменцијом
и
губитком косе.
Тако је с појавом сифилиса
власуљарство
доживело
процват. Оболели су сакривали
ћелаву главу и красте перикама
направљеним од коњске, козје
и људске длаке, а непријатни
мириси прекривали су се
прахом са мирисом лаванде
и поморанџе, због чега је и
настао термин “напудерисане
перике”. Иако су у то време
перике носили и бројни
угледни племићи, перике нису
биле толико популарне, већ су
биле срамна потреба.
Извор: Национална географија

ЉУДСКИ ПРЕДАК ХОДАО ЈЕ НА ДВЕ НОГЕ ПРЕ
СЕДАМ МИЛИОНА ГОДИНА

Прелазак на ходање на две ноге, уместо
на четири, важан је тренутак у еволуцији
наше врсте, а древни људски предак ходао
је на две ноге пре 7 милиона година, пише
данас магазин „Сајенс алерт” (Science Alert)
из главног града Аустралије – Канбере,
преноси Танјуг.
Како наводи новинар Дејвид Нилд у
свом чланку на ову тему, то је засновано
на детаљној анализи фосила бутине
(фемур) и подлактице (улна) са најстарије
репрезентативне врсте човечанства Sahelanthropus tchadensis.
Ови фосили су први пут откривени у
Торос-Менали у Чаду (Централна Африка)
2001. године. Подвиг ходања на две уместо
на четири ноге је веома значајан, због чега
научници желе да тачно одреде када се то
догодило, тако да нова студија открива да се

адаптација одиграла пре 7 милиона година.
У исто време, према истраживањима
научника, вероватно је да су се ови рани
хоминини прилично пењали по дрвећу
користећи све удове (горње и доње) - као
што бисте очекивали да је врста направила
постепени прелазак са четири ноге на две
ноге.
Овде представљамо посткранијалне
доказе о локомоторном понашању С.
тцхаденсис, са новим увидима у двоножност
у раној фази еволуционе историје
хоминина”, пишу истраживачи у свом
објављеном научном раду. Посткранија
представља део или цео скелет без лобање
у зоологији и палеонтологији.
Упоређујући фосиле бутине и подлактице
са еквивалентним костима људи, шимпанзи
и горила, истраживачи су успели да схвате

механику начина на који су коришћени и
како се ова врста кретала, те су је назвали
„локомоторни начин”.
Укупно 20 различитих карактеристика
фосилизованих костију коришћено је да би
се утврдило да ли је С. тцхаденсис ходао на
две или четири ноге, што заправо укључује
спољашњи облик остатака и унутрашње
структуре, процењене микротомографским
снимањем. Научници истраживачи су
закључили да је највероватнији сценарио
био - „уобичајена двоножа” са неким
пењањем по дрвећу.
Тим научника такође сугерише да
постоји разлика између начина на који се
ова врста пењала на дрвеће у поређењу
са данашњим горилама и шимпанзама: са
чврстим хватањима руку и ногу, уместо да се
наслањају на кости ручних и ножних прстију.

Лобања Sahelanthropus tchadensis

(Википедија)
Извор: Политика
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

У СУБОТИЦИ НЕ ЈЕЊАВА МИГРАЦИОНИ
ПРИТИСАК, ЛОКАЛНО СТАНОВНИШТВО
УПЛАШЕНО!

Ситуација је неодржива у неким војвођанским насељима
близу мађарске границе. Градове као Сомбор, Суботица
и Кикинда су просто преплавили мигранти, видело се у
репортажи телевизије М1. Странци у великим групама
обилазе улице, заузимају клупе у парковима и на трговима и
леже по травнатим површинама.
„Легну нам пред капију, једу, бацају и остављају смеће
за собом. Краду воће и поврће и вређају нас. Ситуација је
неиздржива. Сви их се плаше“— изјавила је пред камером
једна жена.
Грађани више не одлазе ни у ресторане, јер се тамо
забављају илегални мигранти. Успут досађују женама. У
Сомбору кажу да већ дуго децу нигде не пуштају без надзора,
а дошло је дотле да и одрасли нерадо излазе на улицу када
падне мрак.
„Има веома много миграната и сваког дана пристижу нови.
Разбијају излоге, нападају нас, имају ножеве и у прихватним
центрима су свакодневне туче. То је већ застрашујуће“—
изјавила је једна жена.
Како стигну, млади мушкарци од двадесетак година,
углавном са Блиског Истока, одмах ступају у контакт са
кријумчарима људи. Њихове тарифе су све веће, за један
пут траже и по више хиљада евра, а није сигурно да после
плаћања неће нестати.
„Купили смо СИМ картицу за телефон, јер преко њега
добијамо инструкције. Јаве нам када да кренемо према
граници. Провере да ли је стигао новац који су послали
рођаци од куће. Потом нам помогну да пређемо преко
ограде“— испричао је мигрант из Сирије.
Мигранти желе у Западну Европу, јер како кажу, тамо се
много боље живи и добијају помоћ.

„Планирамо да за пар дана кренемо преко Мађарске у
Немачку, Италију или Француску. Чуо сам да је мађарска
граница јако брањена, али ипак ћемо пробати“— изјавио је
мигрант из Афганистана.
У Суботици не јењава миграциони притисак. Локални
прихватни центар је претрпан, а у део града Макова седмица
где је већ било пуцњаве међу мигрантима, таксисти и
даље довозе мигранте. Локално становништво се не осећа
безбедно — речено је у репортажи на вестима М1.

Од пуцњаве су таксисти променили трасу, сада возе
илегалне мигранте у други део шуме — јавио је репортер
који је током дана — иза камере — успео разговарати и са
таксистима, који су му рекли да не треба да снима у то време
него у вечерњим сатима.
У шуми Макова седмица има јако пуно миграната, а
локално становништво се плаши нових сукоба. После шест
увече не само децу не пуштају на улицу, него се и одрасли
повлаче и закључавају — рекао је репортер М1.

ТАМБУРИЦА ФЕСТ КАО НИКАД РАНИЈЕ
Јубиларни 15. Тамбурица фест 2022
завршен је у недељу увече на Тргу
слободе спектакуларним концертом
„Тамбурашке филхармоније“, у којој
је први пут у историји више од 200
извођача из 11 земаља уз овације
публике изводило дела чувених светских
композитора. Овогодишњи фестивал
протекао је у слављеничком духу а за
четири спектакуларне вечери љубитељи
музичке уметности и поштоваоци
традиције су уживали у премијери
документарног филма „Зауставите Дунав
и сказаљке старе“, на „Ревији младих
тамбураша“, традиционалном такмичењу
оркестара из пет земаља и првој
„Мондовизији“, вокалних солиста из 15
држава, као и концертима симфонијсог
оркестра „Јохан Штраус“ из Аустрије
и Великог тамбурашког оркестра РТВ
Војводина.
Врхунац фестивала по свему је био
целовечерњи
концерт „Тамбурашке
филхармоније“ по пројекту Јована
Адамова и Данила Нинковића, у
продукцији др Јована Пејчића, оснивача
и директора „Тамбурица феста“ који је
нагласио да је тај фестивал неговања
традиције у ширењу културолошке мисије
још једном подигао летвицу.
Јединственом на свету „Тамбурашком
филхармонијом“ дириговали су Синиша

Леополд из Хрватске, Грегор Загорц
из Словеније и Зоран Мулић, диригент
домаћин.
Било је заиста импресивно, и за
извођаче и за публику и то мора постати
традиција, истиче Леополд.
- После више од 40 година уметничког
рада први пут сам учесник веома захтевног
концепта који ће се памтити по много чему.
Највише је профитирала тамбурица која
је доказала да је инструмент неслућених
и несагледивих могућности. Све честитке
организаторима фестивала на подухвату.
Тамбурашка
филхармонија
се
представила
делима
чувених
композитора, Коњовића, Равела, Орфа,
Росинија … и пратила солисте, Калиопи
и Матију Занату, вокале, Бранка Баку
Јовановића,
најбољег
баспримаша,
Данијелу Веселиновић на труби и Драгану
Кузмановић на хармоници а сјајну
подршку дао је Игор Кудењак Кудуз,
диригент оркестра ХРТ-а. Грегор Загорц,
словеначки диргент је нагласио да је свим
учесницима била част што су постали део
историје.
- У последње две и по деценије
наступало је 100 тамбураша у Србији
и Хрватској, али ово је до сада највећи
ансамбл са више од 200 уметника на
сцени. Концерт је био заправо синтеза
свих фестивалских вечери и дефинитивно,

Јединственом на свету „Тамбурашком филхармонијом“ дириговали су Синиша
Леополд из Хрватске, Грегор Загорц из Словеније и Зоран Мулић, диригент
домаћин
најбоља могућа завршница за јубилеј - естетика и више нема назад.
рекао је Загорц.
Свака нова песма тражиће апсолутне
Диригент домаћин, Новосађанин уметничке вредности. Једино је то пут
Зоран Мулић је концерт „Тамбурашке оздрављења, тражити суштину у лепоти и
филхармоније“, на којем је, како истиче, доброти - каже Мулић.
победила емоција, оценио фасцинантним.
- То је победа симфоницизма у
Аутор: Зоран Сурла
тамбурашкој музици, потпуно нова
Фото: Никола Стојановић

ЧАРОБНЕ ЛАМПЕ СОMБОРЦА
АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋА
На недавно одржаној манифестацији „Улица
старих заната“ на главној улици највише пажње
шетача привукао је штанд нашег суграђанина
Александра Јовановића на којем су се налазиле
необичне, уникатне лампе. Стари фото-апарат,
модерна сијалица, идеја, знање, мајсторисање,
цео је поступак до уради сам ретро а модрене
декоративне собне лампе коју би свако пожелео
у свом дому. Иако је његова прва лампа настала
пре две године и од тада их прави, ово је први
пут да је показао чиме се бави у слободно време.
Пролазници су били одушевљени, застајали су,
фотографисали и запиткивали о свему и највише
су се свиделе, уметницима, младима и деци.
- Лампе које правим могу да буду стоне,
зидне и висеће. Стоне лампе правим од

оригиналних старих фотоапарата али и оне
лако могу да постану висеће јер постоје разне
врсте качења. Такође од одбачених делова
водоводне инсталације настају лампе које
могу да мењају свој облик од човека, дечака
и девојчице, до неке животиње, зависи
коме како машта ради. Оне буду у сивкастој,
сребрнкастој боји, поцинковане, па ја то
скидам разним средствима и префарбам у боју
коју желим, најчешће у разне нијансе ретро
златне боје - појаснио нам је Александар, који
је по струци електоинжењер запослен у АД
„Електомрежа Србије“. Како ради на високом
напону, високоризичан посао, да би се понекад
припремио за своје радно место потребна му је
тишина у глави, концентрација и мир, а уз овај

Александар Јовановић са супругом Мирјаном

хоби, прављење лампи, како нам је рекао, може
лепо да се смири.
- Увек сам волео да жице вежем са нечим,
било то дрво, одбачена цигла, метални стуб,
а да све то функционише, буде технички
исправно и безбедно. Истражујући све то на
интернету видео сам да има свега и свачега и
тако сам искомбиновао нешто ново и дао му
свој печат. Посећујем бувљаке, идем на стареж и
проналазим одбачене комаде којима дајем нови
изглед и функцију, а често добијам делове од
родбине и пријатеља. Све што је старо и бачено
гледам да вратим у неко стање употребе. Да би
настала једна лампа потребно је доста времена.
Пуно је корака и процеса који требају да се ураде
а сваки од њих одузима поприлично времена.
Све зависи и у каквом су стању фотоапарати,
њих је често потребно и рестаурирати, вратити
им сјај различитим хемијским препаратима.
Носаче исто сам правим, а најбрже ми иде
електричарски део јер то највише волим да
радим - казао је Александар Јовановић.
Т. С.
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УСПЕШНО ЗАВРШЕНА БЕСПЛАТНА ЛЕТЊА ШКОЛА ПРОГРАМИРАЊА

СТОТИНУ ЂАКА
УЧИЛО ОСНОВЕ РАЧУНАРСТВА

У Вршцу је протеклог викенда
успешно завршена бесплатна летња
школа програмирања, коју је уз подршку
Владе Републике Србије, организовала
Фондација Петља, у сарадњи са
Програмом Уједињених нација за
развој (УНДП) и Министарством
просвете, науке и технолошког развоја.
У два осмодневна термина, од 12-28.
августа, 100 деце, од којих 74 дечака и
26 девојчица, из 33 града и општине,
имало је прилику да научи основе
рачунарства, сазна како је радити у ИТ
индустрији и које све могућности имају
за развој каријере у овој области.
Кроз рекреативне активности

попут излета, квизова
и вечери друштвених
игара,
ученици
и
ученице су се дружили
и упознали Вршац и
околину.
Полазници
и полазнице Летње
школе програмирања
имали су сво време
боравка
обезбеђен
смештај и исхрану на
бази пуног пансиона
у
„Дому
ученика
средњих школа Вршац“,
док се настава одвијала
у Школском центру „Никола Тесла“.
Програм школе прилагођен
је предзнањима ђака који
су у њему учествовали и
према томе су формиране
групе и организован рад.”
изјавио је Мирослав Лепир,
члан Градског већа за
образовање.
Летња
школа
програмирања покренута
је
на
иницијативу
председнице
Владе
Републике Србије, као

наставак подршке за дигиталну
трансформацију
привреде
и
друштва кроз увођење информатике
у основне школе, отварање ИТ
одељења у гимназијама и друге
сличне иницијативе. Летњу школу
организовала је Фондација Петља, у
оквиру пројекта „Изградња кључних
рачунарских компетенција – ка радној
снази будућности“, који је подржан од
стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Владе Републике
Србије, а спроводи се у партнерству са
УНДП.
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ТРАДИЦИОНАЛНИ „ВИДОВДАНСКИ ЦВЕТ“ У СОКОБАЊИ

СПЕЦИЈАНА ПОХВАЛА НАЂИ БРАНКОВ
На међународном књижевном
конкурсу “Видовдански цвет“, који
су расписали библиотека “Србољуб
Митић” из Малог Црнића и Удружење
потомака ратника 1912 – 1920. из
Пожаревца, вршачка песникиња,
Нађа Бранков, добила је специјалну
похвалу за родољубиву песму.
Циљ манифестације, на чији
конкурс су стигле 263 песме, је да
не издамо ген и запис предака, да
се вратимо праобразу, да стиховима
корачимо стопама угодника, мартира
и хероја. Свако је разгорео своју
воштаницу песме и озарио Видовдан
и Видову ноћ, кад је све свето и
честито било. „Ако заборавим тебе“
је моје поетско уздарје, рекла је
песникиња.
Наша песникиња, Нађа Бранков,
током јула и августа, била је део
Сокобањског културно – забавног
лета.
Учешћем на песничким
вечерима Удружења књижевника
„Стојан Живадиновић“, постала сам
њихов почасни члан. Наступали
смо у атријуму Завичајног музеја, у

центру Сокобање, месту родне куће
Стојана Живадиновића, дипломате
Краљевине
Југославије,
писца,
новинара, оперског певача... Данас се
ту налази његова спомен-соба. Осим
казивања поезије, била сам и водитељ
једне књижевне вечери. Домаћин
домаћинима. Било је интересантно,
али и изузетно захтевно, представити
све колеге по перу у најбољем светлу,
причати туристима о Сокобањи....
Гости су били из уредништва
нишког часописа Клише, као и
реномирани певач, специфично
леп вокал некадашње Југославије,
Бојан Милановић. Немерљива је
част и задовољство стихотворити у
“Зеленом срцу Србије,“ омиљеном
месту књижевника Стевана Сремца,
Бранислава Нушића, Иве Андрића,
Добрице Ерића...
Вршачка песникиња је магијом
стиха, искром топлине, уплела,
увезала, заувек спојила банатску
равницу са Озреном, Девицом, Ртњем
и била достојан емисар културе Града
Вршца у Сокобањи.

АКО ЗАБОРАВИМ ТЕБЕ
Ако заборавим Тебе...
Нека ме заборави десница моја.
Кроз благозрачје на ограшје
Путир вина, белоплатно,
Војину свом приложих
К’о две лепте, удова
Глава се на пању узвисила
Са копља осмехнула
Вечна жертво, заручника!
Место бурме, ореолом венчана
Светлост зађе из зена мојих
Усплачи поље,
Да гласимо подвиг цветолик
И ложницу у којој не сања
И дупљу колевке, без маха ...
Свети Виде, Пут прокажи
Неневести
Ветар у ноћи
Љубав у Звезди са Истока
Са огањземље
Егазли пастува водим
Завет срца, Љубостињом куца
Ако заборавим тебе, Косово,
Нека ме заборави десница моја
Нађа Бранков

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (181)

ПАЈИН ТРИПТИХОН КАО ЛЕК ЗА ПРЕДРАСУДЕ
Некада давно генерације су стасавале са надом
да ће бар њихови унуци дочекати стварност света
где свако ради колико може а има по својим
потребама.
Тих бајки данас се нико и не сећа јер је стварност
кренула у сасвим другом
правцу, људи ће да раде
колико уграбе а имаће
онолико колико им не
отму.
Један успешан тајкун
рекао је ко не контролише
своја осћања не може
контролисати ни новац.
На Пајином Триптихону
људи ништа не контролишу
а та слика у контексту
претходне приче сад личи
на призоре неповратно
изгубљене будућности.
Ликовна логика Пајиног
Триптихона је од финих
нити које ткају нежни
доживљај који ослобађа
човека а не претвара га
у марионету туђе воље
како то чине тв спотови,
билборди и други облици
завлачења туђих прљавих прстију, туђих намера у
наше незаштићене умове.
То су нити којима људи сами ткају свој свет, не
као простор испуњених жеља већ реалан физички

свет ткива бића наше духовности, наше биолошке
хемије, преобликован том логиком нашег јединог
идентитета.
Уместо хумане понуде са дистанце потреба
уметности данас, као и много пута до сада,

сакати наш духовни отпор и идентитет и прави
кавезе, замке, менталне мреже коју плете некакав
предаторски ум који би да употреби ближње.
Када смо немоћни, несналажљиви, лимитирани,

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

бирамо стање духовног вакума јер најмање боли,
али тај вакум премрежава превентивно интима
права, економских закона имовине као превенцију
да се наш дух случајно не пробуди неком сликом,
песмом или у некој песми, или на таласу музике, или
под кишом адреналинских
суза очаја и избегава канџе
простора.
Одувек је воља да се
има већа и јача од воље
да се сачува и то покреће
гравитационе силе које
храњене
правом
на
бескрајну имовину без
права
на
минималну
имовину.
Та разлика притиска
учинила је планету малом
по мери глади која се не
утољава храном већ моћи.
Чувени
Шопенхауер
исмејао је врлине, морал
и етику јер су најмање
корисни онима који их
поштују а највише користе
онима који болују од њих.
Упро је прст у Фројда
који је логику капитала
сместио у наше умове, свест, подсвест и супер его
послушности. А подсвест осветљења музиком,
обрадује свет.
Т. Сухецки
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“ИДЕЈНО УТЕМЕЉЕЊЕ ЕКОЛОШКИ СВЕСНОГ ДЕЛОВАЊА“

САСТАНАК ЧЛАНИЦА
ЕКОЛОШКЕ
МРЕЖЕ
„БАНАТСКА
ПЛАТФОРМА“
У склопу пројекта „Идејно утемељење
еколошки свесног деловања 2.0”, који
спроводи Еколошко удружење „Авалон“,
протеклог викенда у Вршцу је одржан
састанак мреже „Банатска платформа”.
Састанку су присуствовали представници
чланица мреже са територија општина
широм Баната.
Присутнима су на састанку представљени
циљеви пројекта, те активности кроз
које ће ти циљеви бити остварени.
Вођена је занимљива дискусија о стању и
могућностима развоја сцене еколошког
активизма. Овакви пројекти, закључили
су окупљени, прилика су за заједничко

деловање еколошког цивилног сектора и
неопходни су за његов опстанак и будући
развој.
У доброј и конструктивној атмосфери
присутни су се сложили да је онлајн
присуство мреже, њених чланица и
локалних еколошких тема са простора
Баната неопходно за оснаживање и
подмлађивање чланства како појединачних
организација тако и саме мреже. Уз низ
предлога осмислили су и договорили начин
коришћења сајта и визуелног идентита
који су израђени у склопу поменутог
пројекта. Примена интернета и друштвених
мрежа постала је кључна за информисање

становништва о стању у екологији, а
коришћење ових технологија и подизање
еколошке свести на локалу, поготово међу
младима, основни правац деловања мреже
„Банатска платформа” у наредном периоду.
Пројекат „Идејна утемељеност еколошки
свесног деловања 2.0“ спроводи се у
оквиру програма Еко-систем: Подршка
реформама у заштити животне средине,
који реализују Млади истраживачи Србије
уз подршку Шведске. Партнери ЕУ „Авалон”
на реализацији пројекта су УГ „Аурора“ из
Беле Цркве, УГ „Еко зона Ковин“ из Ковина и
Еко центар „Тиса“ из Новог Кнежевца.
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КРОМПИР СА
ШАМПИЊОНИМА И
ПРАЗИЛУКОМ
НАМИРНИЦЕ:
- 500 г кромпира
- 2 струка празилука
- 250 г шампињона
- 1 шаргарепа
- супа од поврћа
- 2 кашике грашка
- ситно сецкани першун
- кашичица рузмарина
- со, бибер
- уље

ПРИПРЕМА: Ољуштен кромпир исећи на
колутиће и кратко обарити у посољеној води да буде
полумекан. Добро оцедити и ставити на топло место. На
мало уља пропржити на колутове исечен празилук, додати
очишћене и исечене печурке и шаргарепу, налити мало
супе и кратко динстати. Са овом смесом сјединити барени
кромпир, додати грашак, ситно сецкан лист першуна и сипати
све у науљен плех. Посути рузмарином и ставити да се запече
у загрејаној рерни.

НАМИРНИЦЕ:
- 150 г белог пасуља
- пола главице црног лука
- 2 чена белог лука
- 1 л воде
- 2 кашике брашна
- коцка за супу од поврћа
- со, уље
- 1 кашика маслиновог уља
- 1 кашичица зачина Ц
- першун
- сушени босиљак

ПРИПРЕМА:

К Р Е М С У П А ОД
П АС УЉА

Пасуљ потопити у воду вече пре кувања да
би се брже скувао. За супу прво скувати пасуљ,
процедити га, сипати у њега маслиново уље и
испасирати га у блендеру, а може се изгњечити
и виљушком.
Продинстати лук, додати пасирани пасуљ и

пре него почне да се лепи за дно посуде сипати
воду, промешати и убацити коцку супе. Кад
проври, додати уз мешање брашно умућено с
мало воде. Оставити да кува 1-2 минута. Затим
ставити ситно исецкан першун, бели лук, зачин
Ц и со по укусу, кашику маслиновог уља и
босиљак.

РУМ ТО Р ТА
НАМИРНИЦЕ:
Тесто:
- 6 јаја
- 150 г шећера
- 1 ванилин шећер
- 100 г брашна
- 40 г густина
- 1 пудинг од лешника или
чоколаде
- ½ кашичице прашка за
пециво
- 50 г млевених лешника
- 40 г отопљеног путера
- рум за натапање
Фил:
- 750 мл слатке павлаке
- 250 г нутеле (може и
еурокрем)
- 2 кремфикса
- 1 ванилин шећер
- 5 кашика рума
Декорација:
- 250 г млечне чоколаде

ПРИПРЕМА:

: Пенасто умутити јаја
са шећером и ванилин
шећером.
Помешати
брашно,
прашак
за
пециво, густин и пудинг,
просејати и додати у масу
од јаја. Измешати и умешати
лешник и охлађени путер.
Тесто ставити да се пеце
у претходно загрејаној
рерни на 180ºЦ, отприлике
25 минута. Готово тесто

охладити и пререзати на три
кор и сваку покапати румом.
За фил лагано загрејати
павлаку, додати нутелу и
мешати док се не растопи.
Оставити око 2 сата на
хладном месту да се добро
охлади. Затим је чврсто
улупати са кремфиксом и
ванилин шећером. Коре
нафиловати.
Отопити
чоколаду и прелити торту.
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LITERA ROMÂNĂ

EDIȚIA JUBILIARĂ A X-A A MANIFESTĂRI „KORZO FEST 2022”

»Korzo fest

Everimente culturale,
artistice prezentate
în aer liber
M
anifestarea deja tradițională „Korzo Fest
2022” organizată de Municipiul Zrenianin, s-a desfășurat în fiecare week-end în
zona civică a orașului, până
pe 30 iulie. Jubileul din acest
an, al zecelea „Korzo Fest” a
avut loc în perioada 8-30 iulie, în fiecare vineri și sâmbătă, în centrul orașului.
Manifestarea a fost inclus
în calendarul evenimentelor
oficiale ale orașului, sprijinit
de Municipalitatea Zrenianin și Organizația Turistică, precum și de partenerii.
„Korzo Fest 2022” continuă
seria de evenimente care au
început în 2011, în cadrul căreia mai mulți artiști, asociații, trupe muzicale, activiști
culturali au activat în centrul
orașului cu prezentările lor
artistice în aer liber. Ediția
a x-a s-a desfășurat timp de
trei săptămâni, cu un program divers cu activități de
divertisment, culturale, artistice, sportive, dans, proiecții de filme și evenimente dedicate copiilor.

Programele au fost adaptate pentru toate vârstele.
Copiii au avut ocazia să vizioneze și să se bucure de
spectacole teatrale, animații, să danseze cu grupuri de
dans și să participe la diverse
ateliere educaționale. Trebuie menționat deja tradițional în durata everimentului în fiecare seară a avut
loc un curs de desen a pictorului academician Viorel
Flora, care în fiecare an adună un număr mare de copii.
Concerte ale trupelor de
diferite genuri muzicale au
avut loc de la ora 22.00 pe
scena de lângă Turnul de
Apă. Organizatorii evenimentului a fost Centrul Cultural Zrenjanin și Organizația Turistică a Orașului
Zrenjanin, precum și Orașul
Zrenjanin. Sprijinul pentru
implementarea evenimentului a fost oferit de Biblioteca Publică Orășenească
„Žarko Zrenjanin”, Muzeul
Național Zrenjanin și Teatrul Național „Toša JovanoM. V.
vić” Zrenjanin.

DIN TIMIŞOARA PÂNĂ LA SÂNMIHAIU ROMÂN

БАНАТСКИ ВЕСНИК
VIZITA PRIMARULUI ORAȘULUI ZRENIANIN LOCALITĂȚI IANCOV MOST

Probleme similare cu cele din alte
sate , potențialul trebuie folosit
P
rimarul orașului Zrenjanin, Simo Salapura, în cadrul activități de muncă
„Satele să fie mai aproape”, împreună cu reprezentanți Municipiului, a vizitat localitatea
Jankov Most/Iancaid. După ce
s-a întâlnit și s-a discutat cu reprezentanți comunității locale, s-a vizitat și ferma lui Denis Oprean, tânăr care a venit
în sat din Suedia.

cală dar și finalizarea asfaltării
a două străzi din localitate sunt
unele din activități de munca
care sunt planificate pentru viitor de realizat. Activitatea care
predominantă în localitate este agricultura. În cadrul vizitei delegația a vizitat gospodăria unui tânăr, producător care
a venit din Suedia, se ocupă cu
creșterea vitelor și cu agricultura. Este un exemplu despre

de aceste probleme împreună
cu structurile orașului.
Președintele Consiliului local Marinel Puzdrea, a vorbit
despre situația din sat și rezolvarea anumitelor probleme.
Scopul activități este de a motiva oamenii să se întoarcă în sat.
Iancov Most are o bună legătură cu orașul Zrenianin, pe de o
parte, și municipalitatea Žitište, pe de altă parte, precum și

1914 copii care au avut dorinţa
să înveţe, au frecventat orele în
localitatea vecină Mihajlovo, în
limba maghiară. În anul 1928
s-a construit noua clădire școlară. Prima generaţie a terminat
școala primară, în anul școlar
1931-1932. În anul 1937 școala
și-a schimbat numele în „Școala
primară minoritară românească de stat din Iancov Most”. La
Iancov Most învăţământul s-a

„

Satul este înconjurat
de trei laturi de apă,
vechiul și navigabil
Begei și canalul
Dunăre-Tisa-Dunăre,
prin urmare sunt
resurse naturale, care
se pot folosi
Iancov Most este una dintre
cele mai mici localități din comuna Zrenianin, conform ultimului recensământ are 530 de
locuitori, majoritatea de naționalitate română. Scopul comunități locale este de a oferi
condiții de viață de bază și infrastructură comunală tuturor
locuitorilor. Clădirea Ambulanței a fost renovată, recent au
fost realizate 18 branșamente
de apă pentru locuitorii defavorizați social, au fost construită fundația pentru Biserica ortodoxă și rețeaua de canale în
hotare, care a făcut parte dintr-o investiție de 34 de milioane de dinari. Comunitatea lo-

modul în care satele pot prinde viață, în primul rând, datorită tinerilor care doresc să se
angajeze în agricultură. Denis
Oprean, se ocupă de cultivarea pământului și de creșterea
animalelor, de creșterea taurilor și a oilor. Este beneficiarul
diverselor stimulente de stat,
care l-au ajutat semnificativ în
producție.
Satul este înconjurat de trei
laturi de apă, vechiul și navigabil Begei și canalul Dunăre-Tisa-Dunăre, prin urmare sunt
resurse naturale, care se pot folosi. Satul are un potențial prin
localnici săi dar și a conducerii
comunității locale să se ocupe

importanța de a valorifica mai
bine poziția geografică, curgerea râului și a canalelor din jurul satului. Locația este interesantă pentru pescari și apicultori. Tinerii sunt bineveniți
în sat, casele se pot cumpăra la
prețuri accesibile.
Școla din localitate din mai
multe cercetări se poate conchide că a fost înfiinţată în anul
1844 și a frecventat 40 de elevi.
Școala a funcţionat ca școală
primară cu trei ani, apoi cu patru ani.. În anul 1907, în urma
unui incendiu când au ars mai
multe case din sat a ars și clădirea școlară orele s-au desfășurat în case particulare. Din anul

desfășurat în limba română în
clasele I-IV , în limba sârbă în
clasele V-VIII( limba română
sa învăţat ca limba maternă).
În anul 1977 Școala Elementară
din Iancov Most se intregrează
cu școlile din Ecica și Stajićevo
sub numele de Școala elementară „Dr Alexandar Sabovljev”
Ecica , Stajicevo și Iancov Most.
Sediul școli a fost la Ecica. În
această formă organizatorică
funcţionează timp de 14 ani,
din 1977 până în 1991. În acest
an se desfiinţeză clasele V-VIII
din Iancov Most și elevii acestor clase continuă școlarizarea
la Școala Generală „Giura IacM. V.
șici” din Zrenjanin.

DIN ACTIVITATEA MUZEUL NAȚIONAL DIN ZRENIANIN

Obiective decorative din sticlă expuse la muzeu
Î
»Vaporșul pe Bega
DUPĂ 30 DE ANI DIN NOU CIRCULĂ
VAPORAȘUL PE BEGA
În fiecare sâmbătă şi duminică, se vor organiya două plecări yilnice de
la bebarcaderul de lângă Mitropolie la orele 12.00 şi 17.00. Călătoria de
întoarcere durează 2 ore, iar preţul biletului este de 30 lei (700 dinari) pentru
adulţi şi 10 lei (230 dinari) pentru copii. Capacitatea maximă a vaporaşului
este de 50 de persoane. Persoanele cu dizabilităţi, copii cu vârsta de până la 7
ani, precum şi şcolari, studenţi şi pensionari beneficiază de transport gratuit.
Pe parcursul proiectului transfrontalier au fost efectuate lucrări de
reabilitare a excluzei, care a fost construită în urma cu peste 100 de ani. Au
fost reparate nodurile hidrotehnice din Srpski Itebej şi Klek. De asemenea,
s-a finalizat pista de biciclete până la graniţă, astfel că pe viitor, după
deschiderea punctului de trecere a frontierei pe canalul Bega, traseul de
cicloturism va avea peste 70 km. Din păcate, încă nu este posibilă trecerea
cu bicicleta din Serbia în România pe malul Canalului Bega, pentru că încă
nu există o trecere oficială.
Obiectivele proiectului se îndreaptă spre promovarea transportului durabil
şi dezvoltarea infrastructurei de mobilitate în zona transfrontalieră, pentru
transformarea canalului Bega într-o destinaţie recunoscută internaţional
pentru experienţe turistice unice, diverzitate culturală, comunităţi integrate
şi protecţia mediului. Se ia în considerare şi o creştere a competivităţi
transfrontaliere, prin creşterea standardelor de infrastructură de mobilitate,
pentru transport, în scopul înbunătăţirii accesibilităţi şi conectivităţi. F. R.

n cadrul proiectului „Vitrina de sticlă a lunii”, în perioada 15 - 14 august 2022 vizitatorii Muzeului Național din
Zrenjanin vor putea vizita expoziția de data aceasta dedicată sticlei din Alibunar. Expoziția permanentă conține obiective decorative din sticlă, produse la fosta fabrică „Ukras” din
Alibunar. În ceea ce privește istoria, fabrica de sticlă „Ukras”
din Alibunar a fost fondată în
1966. Primele utilaje și mașini
necesare funcționării fabricii
au sosit din Ungaria sub formă
de reparații de război. Cu ajutorul sticlarilor din Paračin, s-a
început producția, iar numărul muncitorilor a ajuns în curând la 200. Sticlaria la început,
producea seturi suflate manual pentru băuturi alcoolice, vin
și apă, pentru care era deosebit
de recunoscută, iar mai târziu
a apărut utilizarea mașinilor și
producţia de sticlă presată. Fabrica și-a prezentat produsele
la Târgul de la Belgrad, Zagreb,
precum și în străinătate. În apogeul său, fabrica de sticlă și-a
exportat produsele în Germania, Italia și America, dar ma-

joritatea mărfurilor sale au fost
comercializate pe teritoriul Iugoslaviei, unde Voivodina avea
un loc aparte. Capacitatea maximă a fabricii era de două tone
de produse finalizate.

prezintă un mic segment din
fostul program de producție
al fabricii de sticlă bănățeană.
Acestea sunt părțile serviciului
de băuturi și elemente de mobilier decorative și funcționa-

»Sticla din Alibunar
În a doua jumătate a anilor
șaptezeci, Miloš Krsmanović a
ajuns la fabrică, care a devenit și
a rămas designerul, șef până la
dispariția fabrici în jurul anului
2010. Privatizarea nereușită va
închide pentru totdeauna cele
două cuptoare vechi din fabrică. Tema numărul cinci a proiectului „Vitrina de sticlă a lunii”, intitulată „Alibunar glass”

le, cum ar fi vaze și scrumiere.
De o valoare deosebită și de o
mare sensibilitate artistică este
vaza în formă de tărtăcuță, care
este realizată dintr-un amestec
de cobalt și sticlă incoloră cu
bule de aer în structură. Proprietățile de culoare ale altor
exponate sunt, de asemenea,
interesante, iar afișajul va prezenta exemple de roșu (rubin),

verde (turmalină) și odată populară sticlă afumată.
Autorul proiectului este Dejan Vorgić, de la Colecției de
Artă Aplicată a Muzeului Național din Zrenjanin și unul dintre
membrii grupului de experți al
Comitetului Național al ICOM
Serbia pentru cooperarea experților de diferite profiluri din
țară și din străinătate.
Organizația Națiunilor Unite a declarat anul 2022 anul Internațional al Sticlei, cu scopul
de a afirma fabricarea sticlei,
iar Muzeul Național din Zrenjanin s-a alăturat sărbătoririi
Anului Internațional al Sticlei
cu proiectul „Vitrina lunii din
sticlă”. Proiectul „Vitrina de sticlă a lunii” a început pe 15 martie 2022 și va dura până pe 15 ianuarie 2023.
Este un ciclu de zece instalații tematice cu camere care vor
fi realizate în cadrul expoziției
permanente a Colecției de Artă
Aplicată a Muzeul Național din
Zrenjanin. În fiecare data de 15
a lunii se va schimba conținutul vitrinei, care va beneficia de
dinamica prezentării articolelor legate de sticlă și artă. M. V.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Хитно на продају викендица
на Гудуричком путу са малим
воћњаком. 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 064/2805862.
На продају дворишни стан
у Белој Цркви, улаз до улице, у
центру, Партизанска улица. 85
квадратних метара. Тел: 061/2583124.
На продају спратна кућа на
плацу 730м2, посебно гаража.
Тел. 061/3004-439, 013/837-631 и
064/2805-862.
Мењам новију кућу са нус
просторијама за мањи стан. Тел.
063/8829-782.
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан уз вашу
доплату. Тел. 060/0834-926
Продајем кућу Х. Пинкија
код парка 120м2 плус помоћне
просторије на плацу од 5,3 ари.
Тел.064/1286-044 и 064/1541-644.
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
Број
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двориштем 15х15 у Вршцу, није
дворишни стан!. 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.
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. 064/8582495.
Продајем плац на брегу Козлук,
површине 650 м 2.Тел. 065/8322120.
Продајем спратну кућу на
Тргу Андрије Лукића са свом
инфраструктуром и 2 централна
грејања. Тел. 064/6859-415 или
064/2805-881.
Продајем плац (грађевинска
зона) 13,43 а, улаз у Павлиш. Тел.
062/329-812.
Продајем два плаца, у Малом
Жаму, у центру села. Повољно.
Хитно.Тел. 069/843-587
Продајем на вечито
две
парцеле (катастарски бр. 20213
и 20214) на потезу Црвенка-Брег
17,62 мк3 класе и 25,23 мк 4 класе.
Тел. 064/1830018.
Продајем кућу, Хероје Пинкија
код парка 120 м², плац 5,3 ара,
са помоћним објектима. Тел.
064/1286-044.
Продајем повољно плац
у Козлуку на кат.пар. 21930/1
површине 660м². Тел. 060/8435097.
На продају два недовршена
стана, 2 х 70 квадрата, постављен
нов кров, алу браварија, споља
омалтерисано, унутра, извучена
вода, плин, струја. Тел: 063/8447930.
На продају локал 140 квадрата,
подно
грејање,
вишеструка
расвета, гранитне плочице, три
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
тоалета. Улица Иве Милутиновића
27а. Тел: 063/844-7930.
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. 064/3691-597.
Продајем плац површине 5 ари
изнад психијатрије, плац је раван.
Тел. 013/830-380 и 065/8834-900.
На продају кућа у Пландишту.
Тел. 064/2355436
Хитно на продајем гарсоњеру
на Војничком тргу од 26 м², 1.
спрат. Тел. 061/2941-161 или 831117
Продајем ланац земље код
обилазнице за Београд, поред
асфалтног поута, потез Јарак. Тел

061/2941-161
Продајем на вечито две
парцеле на потезу
ЦрвенкаБрег 17,62мк, 3 класе и 25,23 мк,
4 класе, катастарски бројеви
парцела.20213 и 20214. Тел
064/1830-018.
Продајем или мењам кућу у
Пландишту за мањи стан у Вршцу
или Пландишту, на плацу од 16
ари кућа 80м². Тел. 063/1789-864

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издаје се намештен једнособан
стан на Војничком тргу, број 21. Тел:
064/225-9258.

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. 065/8302090.
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: 066/8017106.
Издајем трособан ненамештен стан
у улици Д.Туцовића. Тел. 065/3131-000.
Студенткиња тражи цимерку за
комфоран стан(засебне собе) код
Миленијума. Тел. 065/8321-410 и
064/5635-061
Издајем гаражу на Војничком
тргу, цена 40 евра месечно. Тел.
063/1620980

РАЗНО
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.
Два кауча, тросед, витрина,
судопера и горњи део, тв, грејалице на
струју, тепихе
различитих величина, машине Багат
и Сингер, бојлер плински. Тел. 830-753.
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Продајем на велико 5 литара и
више одличну ракију од шљиве, кајсије,
крушку и грожђа. Тел. 065/2579-100.
На продају термоакомулациона
пећ 6кw са оргиналним колицима и
тајмером у комплету. Тел. 064/6620-457.
Продајем
нов
некоришћен
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер
искључиво лицима са дозволом, врло
повољно. Тел. 064/4222-700.
Продајем шиваћу машину PFAFF
230 ендларица, исправна, кабинет
(8000дин) електромотор за круњач
исправан (6000 дин). Тел. 062/310-915.
Грађевински послови (зидаље,
бетонажа,
малтерисање,
кровне
конструкције,
фасада
стиропор.

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.

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.
Повољно и квалитетно. Тел. 061/2656204.
Продајем бунду неношену женску.
Тел. 061/3004-439.
Продајем столице дрвене са
наслоном за ппоправку, угаону мању
на развлачење (тросед) и тренажер
за ноге, погодан за кућне теретане, за
женске особе. Тел. 064/6357-325.
Продајем собна врата. Тел. 064/2906253.
Продајем пекарску пећ са
ферментационом комором, пећ је
очувана од прохрома. Тел. 064/1979069.
Вибро плоча за продају, три комада
од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у одличном
стању.Тел. 064/1979-069.
Комплет трпезарија, 2 плинске
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар
двокрилни, угаона гарнитура за
спавање, тросед за спавање. Тел
064/4256-130.
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.
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. 013/885019
Продајем шиваће машине Багат

013/830-753.
Продајем молерски шприц за
фасаде, видија плочице, стругарске
ножеве, бургије. Тел 064/4902-239.
Продајем две старе пегле на жар,
стари Векер сат, стару камеру и још
доста старих ствари. Вреди видети Тел
064/4902-239.
Вршим поправку плинских пећи,
шпорета, решоа и плинских бојлера.
Тел. 013/861419 или 063/482-418.
Продајем конце за хеклање драп
боје, конац за гоблеме, платно и сталак.
Тел.064/2522--855.
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,
мушки 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 580 дин м2, превоз на адресу
купца. 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. 064/8372635.
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 за 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. 060/5886887.
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.069/8435287, 013/838-306 или 063/8353-679.
Продајем велику пресу за вино из
1860 године у Гудурици, погодна и као
изложбени експонат. Тел. 063/7860-575
Продајем сто и шест столица и два
тепиха (2х3м). Повољно. Тел. 063/7166960.
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 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 два исечена стабла
ораха, погодно за столаре и уметничко
резбарење. Тел. 060/3603-311 и 013/601210.
Уступам уз догвор два гробна места
на Православном гробљу, близу цркве.
Тел 060/3603311 и 013/401-210.
Поклањам у Вршцу младе голубове
превртаче. Тел. 013/837-701.
На продају инвалидска колица и
декубитални душек. Тел. 063/8310-629.
На продају шпорет, фрижидер,
кацига
за
мотор,
ловачки
карабинРемингтон магнум 7мм. Тел.
063/8310-629.
Продајемо
половне
термоакомулационе пећи шест комада,
јачине од 2,4 и 6 kw. Цена по договору.
Радно време понедељак, среда, петак
од 8 до 11 часова. Тел. 013/839-569 и
066/8013-286.
На продају 4 кубика резане грађе.
Тел. 064/2355436
Бицикл средње величине (женски)
Немачке производње врло повољно (у
одличном стању). Тел. 064/4256130
Травокосачица на бензин, машина
за прање веша“Раде Кончар“, убодна
тестера. Тел. 013/885-019.
Продајем
електричи
шпорет
„Слобода „ Чачак, исправан, мало
коришћен и нову плинску пећ „Алфа
план“ и две пећи на дрва. Тел. 064/3906276.
Ротвајлер, штенад , 2 мужјака, једна
женкица, и њихова мајка пред парењем
на продају, повољно, могућ договор.
Тел. 061/2406-95.
Presa canario, жута женка купирана,
родитељи са Канарских острва , пред
парењем. Могућ сваки договор. Тел.
061/2406-295
Х луле за проточни бојлер. Тел.
063/1270-245
На продају када „Колпа-сан“ бела
140х70 комплет, још под гаранциојм.
Комода од пуног чамовог дрвета са пет
фиока 70х105х54 цм(ш.в.д) Нова. Тел
063/1077-271
За колекционаре, продајем свеске
научне фантастике „Сиријус“ од броја
1 до броја 160. укоричене Рото романе
од бр. 1 до бр 20 и од бр. 31 до бр 79.,
укоричене свеске „Весели свет“ из
1963,1964 и 1970 године Тел 063/1864344
Хитно продајем бицикл на струју
ЦСМ 2017 купљен маја ове године.,
поседује сервисну књижицу, рачун и
гарантни лист, две године гаранција.
Цена договор. Тел. 063/292-177
Overlok са 3 игле Privileg 3000,
штампач ласерски Heroku Phaser
3020 очуван. Цена по договору. Тел.
013/806-926 и 063/7731-566
На продају храстова витрина, сто и
столице, скоро нова кухиња од 2м 70
цм. 060/0114-958
Поклањам патуљасте зечеве.
060/0114-958.
Продајем
круњач-прекрупач
Север Оџаци, приколицу за ауто,
мотор и врата као и друге делове за
128 Заставу, пећ на дрва мала. Тел.
062/395-982
Потребна жена за повремено
спремање куће. Тел. 064/9119590.
Продајем шест кухињских столица
и полевне бицикле. Тел. 064/4954-112.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПОЗИВАЈУ ВАС ДА УПОЗНАТЕ ЧАРОБНЕ ЈЕДНОРОГЕ И ЊИХОВЕ ПРИЈАТЕЉЕ

МЕСТО
ГДЕ СУ
ЧУДА
МОГУЋА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“

Лејла је неизмерно срећна због
тога што се налази на Академији
једнорога! Иако обожава свог
живахног
једнорога
Плесача,
скакање, галопирање и авантуре са
пријатељима за Лејлу представљају
велику нелагоду.
Када дрвеће у близини Светлуцавог
језера почне да губи своје Лишће,
Лејла мора да прикупи храброст и
крене у узбудљиву пустоловину са
Плесачем како би пронашли решење.

НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“
настављају да награђују читаоце и љубитеље
књиге. Овог пута обезбедили смо два примерка
књиге „Академија једнорога: Лејла и Плесач“,
који ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо књигу „Тајна
од милијарду долара“, освојиле су је Силвана
Куневски и Данијела Маринковић. Честитамо!
Награде се могу преузети у редакцији „Вршачке
куле“, Другог октобра 59, средом од 10 до 17
часова. При преузимању награде потребно је
са собом понети најновији број „Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 5. БРОЈ 55, 12. ЈУЛ 1979.

ТУ ЋЕ БИТИ ХОТЕЛ

Историја вршачког хотела у центру града изузетно је дуга,
сложена, занимљива и у сваком
случају - скупа. Било је у вези са њим небројно
организационих проблема, стално праћеним и несташицом
пара...Сада, међутим, када је годинама жељени и очекивани
хотел усталио статусе инвеститора (РО “Србија” у саставу
СОУР-а “Вршачки ритови”) и извођача радова (вршачка
Грађевинска радна организација “Обнова”, сасвим је извесно

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (52)

да ће ствари кренути живљим темпом. Ваља, међутим, пре
утемељења носеће “стопе” будућег великог објекта - у тлу које
у себи већ на четири метра, непредвиђено (?!), има подземне
воде - обезбедити околне “стамбене зграде. То ојачавање
кућа, које ће и тако једном морати да буду исељене и
срушене (управо због хотелског простора) ремети, наравно,
нормалне токове радова и поскупљује их већ у старту, у
међувремену, иначе, неки грађевински материјали су чак
и дуплирали своје цене, тако да предрачунска вредност
објекта (од око 100 милиона динара) на практичном плану
из дана у дан незадрживо расте. На снимку који је наш
сарадник Александар Путник начинио са вршачког солитера
(непосредно након јунско-јулских прекомерних падавина)
види се место изградње будућег хотела високе Б категорије.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 5. БРОЈ
55, 12. ЈУЛ 1979.

УОЧАВАТЕ ЛИ РАЗЛИКУ?
Да су поједини делови Вршца доиста сачували
(готово) непромењен изглед, показују ове
фотографије. Прва је, у ствари, разгледница од пре
отприлике пола века. на њој је је приказана улица
Вука Караџића. Снимак који је ових дана начинио
наш сарадник Александар Путник , везана је за исти
градски мотив. У урбанистичком смислу једва да и
постоје неке разлике. Једино, можда, што је коловоз
у овој улици био пре педесет година квалитетнији
него што је данас (?) И још нешто: у међувремену
су доминацију надмоћно преузели аутомобили (на
слици доле).

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ ПРОШЛОСТИ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА
МИЛАН ТОКИН
ЖЕЛЕЗНИЦА ПОМАЖЕ
ВИНОГРАДАРИМА
Да би дали подстрека гајењу
квалитетних сорти лозе Вршчани
су почели да приређују месне
изложбе, а упоредо је повећана
акција да се учествује и на страним
изложбама. Прва награда коју је
вршачко вино задобило било је на
изложби у Бечу 1857. г. Бело вино
награђено је сребрном медаљом.
Исте године (10. фебруара 1875.)
приређена је у Вршцу, у кафани „Код
два кључа“, велика изложба. Берба
1856. била је одлична како у погледу
квалитета, тако и по добијеним
количинама. Таква каква се није
памтила већ деценијама. Она је и
дала подстрека за приређивање
ове изложбе. Међутим Вршчани
(како се то види по писању
тадашње локалне штампе) нису
били задовољни овом изложбом.
Сматрало се да су вршчка вина
непозната на страним тржиштима,
да их треба пропагирати, а да лошу
прођу имају првенствено због тога
што град није повезан железницом.
Веровали су Вршчани да ће све бити
боље чим зазвижди локомотива.
Та су се предвиђања показала
као потпуно тачна. Железница је
у Вршцу прорадила 18. јула 1858.
године, а повољни резултати нису
изостали. Колико је железнички
саобраћај
повољано
утицао
најбоље се види по томе, што је
од јула 1858. па до краја идуће
године извезено 40.000 акова вина
делом за Беч, а делом за Регенсбург,
одакле је извожено даље.
Кадa се разматра историја
Вршачког виногорја у периоду
од следећих двадесет година,
а то је време када оно достиже
кулминацију свога развоја, мора
се имати у виду и велика улога
железнице, јер повећање извоза,
олакшано транспортом, утицало је
на развој виногорја, а оно је опет
донело собом и развој читавог низа
разних заната, па и индустрије. Ово
на првом месту важи за занате:
бачварски, казанџијски, ковачки.
Политичка
заоштреност

између Срба и Немаца у Вршцу,
седамдесетих година прошлога
века, повећала се баш 1870.
између осталог и због тога што
је општинска управа те године
1.526 јутра пашњака доделила наравно искључиво Немцима - за
подизање нових винограда.Ова
мера погодила је Србе и Мађаре,
нарочито сиромашније, а политичке
размерице, изазване том одлуком,
трајале су доста дуго.
НАЈВЕЋЕ ВИНОГОРЈЕ НА СВЕТУ
Седамдесетих година двадесетог
века Вршачко виногорје почиње
да се уздиже у највеће виногорје
на свету, док је највеће виногорје
аустроугарске монархије постало
још много раније. Године 1873,
Вршац је, на основу података из
земљишних књига имао 8.973
јутара и 678 квадратних хвати

винограда. Сем тога Вршчани су
имали још 5.000 јутара која нису
била катастарски регистрована.
Томе се може додати и 3.000 јутара
ван вршачког атара, која су исто
тако држали Вршчани. На тај начин
целокупно Вршачко виногорје са
осталим поседом ван вршачког
атара износило је 15.000 јутара.
Овај комплекс, највећи на свету, јер
одиста, бар у то време, нигде није
било толико винограда на једном
месту, држало је 2.255 сопственика.
Када се узме да је тада једно јутро
давало око 50 акова вина, просечан
укупан принос бербе износио је
преко 750.000 акова (тј. 4.200.000

литара) а у бољим годинама
износио је и цео милон акова.
Године 1873. приређена је у
Бечу велика светска изложба,
припремана дуго и са много пажње.
Вршчани су решили да узму видног
учешћа на овој изложби, па се
пријавило 37 излагача са укупно
227 експоната и то: разним врстама
грожђа и вина, разноврсним
виноградарским и подрумарским
справама и алатима, а сем тога
и 12 врста сирћетних есенција.
За ову изложбу спремљена је и
нарочита брошура. Али успех
који су постигли Вршчани није
их ни најмање задовољио. Слабе
оцене које су вршачким винарима
доделили оцењивачи приписиване
су преоптерећености одбора. Овај
је радећи у три секције морао да
дегустира ништа мање него 100.000
боца разних алкохолних пића у
року од шест недеља. Наравно да
у оваквим условима одбор није
могао да врши и хемијске анализе
и остала научна испитивања. Тако
су се правдали Вршчани у јавности.
Међутим, са овог учествовања
на светској изложви Вршчани су
извукли поуку да треба поклонити
већу пажњу кваллитету. Показало
се да се тржишта не могу освојити
само великим количинама, већ да
је одлучујући квалитет. Ово утолико
пре што су виноградари из Гудурице
и Беле Цркве ову једнпоставну
истину увидели пре Вршчана, па
су почели да им конкуришу по том
основу.
Године 1874. сазрела је идеја
за оснивање Удружења вршачких
винара, које је себи поставило
као
задатак:
унапређење
виноградарства,
побољшање
квалитета
и
усавршавање
подрумарства
применом
савремених научних тековина.
Удружење је почетком септембра
исте године приредило изложбу
грожђа. Такве изложбе постале
су традиционалне и оне су
свакегодине одржаване све док
филоксера није уништила највећи
део Вршачког виногорја.
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СПОРТ

ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ ОСВОЈИО БОД НА ТЕШКОМ ГОСТОВАЊУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ У 5. КОЛУ

МАРКОВИЋ САЧУВАО ВРШАЧКУ МРЕЖУ

Војвођански дерби 5. кола Моцартбет Прве лиге
Србије између Радничког и ОФК Вршца завршен
је без победника и без погодака. Мреже су у
Сремској Митровици мировале, али је игра између
два шеснаестерца обиловала чврстим дуелима, уз
много тактичке дисциплине.
Прво полувреме протекло је без иједног ударца
у оквир гола, нападачи су тешко долазили до
лопти, па о правим приликама није могло бити ни
говора. Ударна игла Вршчана Павлов био је под
константном присмотром дефанзиваца Радничког,
док је су Петрић, Мршуља и Терзић у потпуности
онемогућили нападаче домаћег тима.
У другом полувремену настављена је жестока
борба на средини терена а прво узбуђење виђено
је у 66. минуту када је бек ОФК Вршца Кадијевић
продро по левој страни, дефанзивац Радничког
Абубакар срушио га је с леђа и добио други жути
картон. Када се очекивала офанзива изабраника
тренера Мијаиловића са играчем више у пољу,

РАДНИЧКИ (СМ) – ОФК ВРШАЦ 0:0
Стадион Радничког у Сремској Митровици,
гледалаца 300, судија: Марко Гњатовић (Нови
Сад), жути картони: Абубакар, Пиус, Марјановић
(Раднички), Миливојевић, Петрић, Грек, Пајевић,
Мажић (ОФК Вршац), црвени картон: Абубакар
(Раднички) у 66. минуту.
РАДНИЧКИ:
Драгичевић,
Миодраговић,
Абубакар, Гајић, Илић, С. Ковачевић (од 64.
Протић), Марјановић, Ракић (од 46. М. Ковачевић),
Пиус (од 64. Петровић), Милинковић (од 69.
Грбовић), Илић (од 90. Ристовић).
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Кадијевић Петрић
(од 68. Мажић), Мршуља, Терзић, Грек, Лазевски
(од 82. Пајевић), Вујић, Илић (од 79. Делић),
Миливојевић (од 46. Ивић), Павлов.

Раднички је имао стопостотну шансу. Резервиста
Петровић нашао се очи у очи са голманом
Марковићем, чувар мреже Вршчана фантастично
је реаговао и спасао сигуран погодак. У следећем
нападу сјајна прилика за ОФК Вршац. Огњен Илић
се са центра игралишта стуштио ка голу домаћих,
изванредно шутирао са двадесетак метара,
Драгичевић је направио параду и избацио лопту у
корнер. До краја меча више није било шанси.
На конференцији за медије оба тренера

изразила су задовољство освојеним бодом,
хвалила борбеност својих играча, али и игру
ривала. Вршчани су поправили салдо на десет
бодова и заузимају четврту позицију на табели.
Фудбалери ОФК Вршца нису били без подршке
у Сремској Митровици, група од петнаестак
симпатизера бодрила је изабранике тренера
Ненада Мијаиловића.
Б. Ј.

РАЗЛОЗИ НЕУСПЕХА ЗВЕЗДЕ
И НАШИХ КЛУБОВА У ЕВРОПИ

Многи стручњаци дали су свој суд о неуспеху Звезде у
доигравању за Лигу шампиона. Сви су се сложили да је
узрок неуспеха, поред тактичких грешака, несхватљив
енергетски пад у игри у наставку утакмица. Црвено-бели
су у оба дуела са Израелцима у два полувремена показали
сасвим другачије лице, као да је на терен истрчала нека
друга екипа. Како објаснити чињеницу да је Звезда имала
у ногама више утакмица од ривала из Хаифе а да су је гости
у у другом делу обе утакмице натрчали и испољили више
снаге…
У стручном штабу нашег шампиона има стручњака
разних профила, међу њима оних задужених за кондицију,
односно физичку спрему. Нисам приметио да је неко
упро прст у кондиционог тренера и потражио одговор из
његовог домена рада. Питамо се шта су дотични стручњаци
радили током дугих припрема у земљи и иностранству
кад екипа енергетски и кондиционо не може да парира
ривалу на отварању сезоне. Ако је шеф стручног штаба

поднео оставку подразумева се да његови
најближи сарадниц оду, поготову задужени
за “физикалије”.
Иде се широко па се у контекст ставља
Моцартбет Супер лига, разлика у класи и
победе црвено-белих са пола снаге и сл.
Домаћи шампионат је рангиран на 11. место
УЕФА ранг листе, што значи да припадамо
квалитетнијим лигама. Нажалост, слика је
сасвим другачија, изузев Зевзде и Партизана,
ни једна друга екипа није успела да избори
групну фазу било којег европског такмичења.
Најновијим киксевима Звезда и Партизан
су се срозали за степен ниже на европској
лествици, остали нишки Раднички је испао на
почетку, у другом колу квалификација за Лигу
коференције, а Чукарички је завршио учешће
у трећем колу. За сада је освојено мало бодова
који би нас задржао на постојећој
позицији и неминован је пад, јер
су конкуренти остали са већим бројем екипа
или бележе боље резултате. Једино ако вечити
ривали превазиђу постојеће слабости и
позитивним резултатима начине жетву бодова
као претходне сезоне. Гледајући састав група у
којима играју наша два клуба, мале су шансе за
то. И то је наша стварност од које не можемо
побећи.
Ако погледамо пренос једне утакмице
домаћег шампионата, пред празним
трибинама и меч неке од лига велике “петице”,
види се фрапантна разлика у квалитету,
приступу и схватању игре. Било да игра екипа
са зачеља или врха стадиони су увек пуни, и
то са навијачима који поседују сезонске карте,

са распродатим местима још пре старта првенства. Пуним
трибинама скупоцени фудбалери су спремни да се достојно
одуже квалитетном представом, головима и високим
нивом игре током свих 90 минута. Код нас на стадионима
сасвим друга слика, празне трибине, анемични фудбалери,
без довољно мотива који више пешаче, односно претрче
много мању километражу од колега са запада, да не
говоримо о квалитету и приказаној игри. Трчи се кад је
лопта у ногама и кад треба да се прими пас, остали који
тог тренутка не учествују директно у игри више су пасивни
посматрачи. Бар је такав мој утисак а уверен сам да многи
деле слично мишљење. Зато нам се дешава да кад изађемо
у Европу будемо инфериорни и парирају нам клубови са
Малте, Израела, са Кипра и других егзотичних фудбалских
дестинација.
М. Ашковић
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СПОРТ

ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО ЧЕТВРТИ ТРИЈУМФ У 6. КОЛУ МОЦАРТБЕТ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ВРШАЧКА ТВРЂАВА СВЕ БЛИЖА ВРХУ
Вршчани су сјајној атмосфери на
стадиону под кулом извојевали четврти
прволигашки тријумф и разгалили
срца својих навијача чија је песма
снажно одјекивала градом у летњој
кишној вечери. Шеф струке Вршчана
Ненад Мијаиловић прижељкивао је
енергију, жељу и борбеност својих
играча, они су му узвратили поверење
и показали да су тим за велика дела.
Меч Вршчана и Крушевљана био је
можда и најквалитетнији који је одигран
на вршачком стадиону ове сезоне, у
првих пола сата виђена је велика борба
на средини терена и тек у 28. минуту
прва велика прилика. Имали су је
домаћи играчи, Парађина је продро по
десној страни, идеално упослио Илића,
снажан шут везисте Вршчана одбранио
је Јорданов. Била је то најава велике
офанзиве ОФК Вршца која је крунисана
вођством у 33. минуту. Акцију је иницирао Станисављевић, Илић
је идеално центрирао са десне стране, а расни стрелац какав је
Павлов и полуприлике претвара у голове. Његов ударац главом
завршио је самом углу гола Јорданова, 1:0.
Само 120 секунди касније још две прилике за Вршчане у једном
минуту. Најпре је Павлов из сличне позиције као при постизању
гола шутирао крај стативе, у следећој акцији Илић је шутирао
непрецизно после додавања Станисављевића. У надокнади
времена, свим љубитељима фудбала заледила се крв у жилама.
У једном дуелу Терзић је задобио ударац који се чуо чак на
трибинама, страдало је колено младог дефанзивца и он је колима
хитне помоћи пребачен у болницу.
У другом полувремену интензитет игре Вршчана није падао а
у 74. минуту још једна велика радост. Лазевски је одлично извео
прекид, а Сенегалац Диуф показао каквом раскошном техником
располаже, прецизно је шутирао и пласирао лопту у мрежу,
2:0. Био је то његов први погодак у дресу ОФК Вршца. Од тог

ОФК ВРШАЦ – ТРАЈАЛ 2:1 (1:0)
Градски стадион у Вршцу, гледалаца 1.300, судија:
Давид Матић (Нови Сад) 7, стрелци: Павлов у 34. и
Диуф у 74. минуту за ОФК Вршац, Голубовић у 79.
минуту за Трајал, жути картони: Мршуља, Марковић
(ОФК Вршац), Матејевић, Средојевић, Милисављевић,
Голубовић (Трајал).
ОФК ВРШАЦ: Марковић 7, Кадијевић 7,5, Парађина
7,5, Мажић 7,5, Мршуља 8, Терзић 7,5 (од 46. Диуф 8),
Лазевски 8,5, Станисављевић 8 (од 72. Вујић 7), Илић 8
(од 82. Петрић -), Брауновић 7 (од 67. Ивић 7), Павлов 8
(од 46. Главинић 7).
ТРАЈАЛ: Јорданов 7, Матејевић 6 (од 46. Стојановић
6,5), Голубовић 7, Радивојевић 7 (од 72. Иванић
-), Крстић 6,5 (од 82. Фратровић -), Мијаиловић 6,
Алексић 6, Милошевић 6 (од 46.
Милисављевић 6,5), Пуношевац
6,5, Средојевић 6, Павловић 6 (од
62. Савић 6,5).
Играч утакмице: Александар
Лазевски
тренутка гости си заиграли отреситије и
офанзивније, у 78. минуту Милисављевић
је идеално упослио Голубовића који је
постигао почасни погодак за Крушевљане.
На конференцији за медије тренер Трајала
Гошић рекао је да су његови играчи
играли недопустиво слабо, док се шеф
струке ОФК Вршца Мијаиловић захвалио
играчима на одличној игри и навијачима
на фантастичној подршци.
Б. Ј.

КО Ш А Р К А
У ОКВИРУ ВРШАЧКОГ СПОРТСКОГ ЛЕТА ОДРЖАН ТУРНИР У БАСКЕТУ

ПОЧАСТИ ЗА БРЕГ 013

Протеклог викенда завршен је
финални део турнира у баскету 3x3, који
је одржан у оквиру Вршачког спортског
лета .
Прво место у сениорској конкуренцији
освојила је екипа Брег 013 која је у
финалу савладала екипу Плејрум, титулу
најкориснијег играча однео је Марко
Узелац., док је треће место освојила екипа
Град Вршац.
У конкуренцији играча до 18 година
најбоља је била екипа Пантери која је

у финалу била боља од екипе Два и по
мушкарца, најкориснији играч био је Вања
Ташлић, док је треће место освојила екипа
Сомбор.
У конкуренцији до 14 година, екипа
Бамбуси је у финалу савладала екипу
Џокери, а за најбољег играча турнира је
још једном проглашен сјајни Вања Ташлић.
Треће место освојила екипа Муд 3х3
Победник такмичења у шуту за три
поена је Огњен Грујин.

МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 6. КОЛО
ОФК Вршац - Траjал			
Јединство (Уб) - РФК Нови Сад 		
РФК Графичар - Златибор			
ГФК Слобода- Железничар			
Раднички (НБ) - ИМТ
		
Инђија Тоjо Тajрес - Рад			
Металац - Лозница			
Раднички (СМ) - Мачва			

2:1
1:1
5:1
2:2
0:2
0:0
0:1
1:0

1.РФК Графичар
2.ИМТ 		
3.ОФК Вршац
4.Металац
5.Железничар
6.Инђија		
7.Слобода
8.Мачва
9.Јединство (Уб)
10.Трајал
11.Рад 		
12.Раднички (СМ)
13.Раднички (НС)
14.Златибор
15.РФК Нови Сад
16.Лозница

0
1
1
2
2
1
1
3
2
4
2
2
4
3
3
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
3
3
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1

1
0
1
1
1
3
4
1
3
0
3
3
0
2
2
1

16
15
13
10
10
9
7
7
6
6
6
6
6
5
5
4

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 3. КОЛО
Јединство Стевић – ЖАК			
Козара – Слобода				
Младост - Полет 				
Војводина 1928 - Јединство (БК)		
Бегеј - Омладинац ФАМ 			
Пролетер - Борац 				
Црвена Звезда – Раднички			
ОФК Кикинда - Јединство (В)		
		
1.Јединство (БК) 3
3
0
2.Слобода
3
2
1
3.Полет 		
3
2
1
4.Пролетер
3
2
0
5.Црвена Звезда 3
2
0
6.Раднички
3
2
0
7.ОФК Кикинда 3
2
0
8.Омладинац ФАМ 3
1
2
9.Војводина 1928 3
1
1
10.Бегеј 		
3
1
1
11.Јединство Стевић 3
1
1
12.Борац
3
1
0
13.Козара
3
0
1
14.ЖАК 		
3
0
0
15.Младост
3
0
0
16.Јединство (В) 3
0
0

4:2
0:0
0:1
0:1
1:1
4:1
1:2
2:0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
2
2
3
3
3

9
7
7
6
6
6
6
5
4
4
4
3
1
0
0
0

ПФЛ ПАНЧЕВО 3. КОЛО
Потпорањ - Слога (БНС) 			
БАК - Униреа				
Хајдучица – Глогоњ			
Вултурул – Долово			
Долина - Будућност (А)			
Партизан (У) - Спартак 1911			
Слога (П) - Партизан (Г)			
Караш (Ј) - Црвена звезда			

0:1
4:1
1:4
2:2
0:1
2:0
4:1
0:1

1.Слога (БНС)
2.Слога (П)
3.Глогоњ
4.Вултурул
5.Будућност (А)
6.Партизан (Г)
7.Партизан (У)
8.Долово
9.БАК 		
10.Црвена звезда
11.Спартак 1911
12.Потпорањ
13.Униреа
14.Долина
15.Караш (Ј)
16.Хајдучица

0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
2
1
2
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
2
1
1
0
2
1
0
0
0

9
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
2
1
0
0
0
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