
ПЕТАК •  9. септембар 2022. ВРШАЧКА КУЛА 11

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLVII                 ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.                        e-mail: vrsackakula@yahoo.com

ПЕТАК •  9. септембар 2022.
ЦЕНА 40 ДИН.

БРОЈ  

1394

Ф
ото: В

ероника П
авков

стр. 3.

ПОЧЕТАК НОВЕ 
ПОЗОРИШНЕ СЕЗОНЕ

стр.  2.

ВРШАЦ, МОЈ ГРАД

ЂАЦИ ПРВАЦИ 
У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА

ЗАШТИТА 
ПОРОДИЦЕ 

НАЈВАЖНИЈА 
ТЕМА

стр. 3.



ПЕТАК •  9. септембар 2022.ВРШАЧКА КУЛА2

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

Народно позориште „Стерија“ 
одлучило је да и ове године нову 
сезону започне обраћајући се онима 
на којима све, па и култура, остаје, те 
је 2. септембра у фоајеу позоришта 
приређена интерактивна представа 
за децу под називом „Позоришна 
лабораторија“. 

- Трудимо се да почетак школске 
године увек обележимо неким 
дечијим хепенингом, сваке године 
другачијим. Ове године, нажалост, 
због кише нисмо могли да изведемо 
представу на позоришном тргу, као 

што је било планирано и као што је 
био случај прошле године, већ смо је 
пребацили у фоаје позоришта. Сама 
представа тиме није нимало изгубила 
на квалитету, али је нажалост 
посећеност због тога била мања него 
прошле године – објашњава Снежана 
Удицки, директорка НП „Стерија“. 

Најмлађој публици позориште је 
посветило и своју прву премијеру 
у овој сезони – представу „Мачка у 
чизмама“, по мотивима комада Пеђе 
Трајковића и у режији Миодрага 
Динуловића, изведену неколико дана 

касније, 7. септембра. 
- Редитељ Миодраг Динуловић 

вршачкој публици је познат по 
представи „Невиђена Црвенкапа“ која 
је и даље на репертоару, а премијера 
је била пре десет година. Попут 
„Црвенкапе“ и „Мачка у чизмама“ је 
такође визуелно веома атрактивна, 
децу одушевљавају костими. Заплет 
и низ комичних ситуација произилази 
већ из тога што се не ради о мачку 
већ о мачки, лукавој и префриганој, 
какве мачке обично и јесу. Верујем 
да ће и ова представа бити на нашем 
репертоару бар наредних десет 
година – рекла је Снежана Удицки. 

Прва реприза „Мачке у чизмама“ 
игра се већ вечерас (у петак, 9. 
септембра) од 19 часова. 

Када су у питању вечерње 
представе, у понедељак 12. септембра 
на репертоару је представа „Херој 
нације“. 

- У питању је мали јубилеј – 
35 играња и четири године ове 
комедије коју публика радо гледа и 
по неколико пута. Лепо је када имате 
на репертоару представу која дуго 
траје и ми се надамо да ће „Херој 
нације“ још дуго живети – додала је 
директорка НП „Стерија“. 

Позоришни септембар обележиће 
и овогодишњи фестивал класике 
који ће трајати од 25. септембра 
до 1. октобра, овога пута под 
слоганом „Сведочанство времена“. 

У такмичарској селекцији наћи ће 
се пет остварења, док ће у оквиру 
пратећег програма бити изложби, 
промоција и неколико представа за 
децу и одрасле. 

Т.С. 

НОВА СЕЗОНА У НП „СТЕРИЈА“ ПОЧЕЛА ПРОГРАМИМА ЗА НАЈМЛАЂУ ПУБЛИКУ 

„ПОЗОРИШНА ЛАБОРАТОРИЈА“ И „МАЧКА У 
ЧИЗМАМА“ ОДУШЕВИЛЕ МАЛИШАНЕ 

У периоду од 2. до 4. септембра 
Позориште из Темишвара са 
представом гостовало је у Локвама, 
Долову и Вршцу са представом 
„Миорица“ у оквиру програмских 
активности под називом „Померајућа 
огњишта“.

„Миорица“ у преводу Двиска, 
недвосмислено је оцењено као 
најзаначајније књижевно дело у 
погледу румунског фолклора и 
музике. Најновија адаптација овог 
популарног дела извлачи Миорицу 
ван домена народних песама и 
поезије и поставља стваралаштво 
на раскрсницу између два медија: 
савремене музике и позоришта:

- Нашао сам књигу где су написане 
преко 2000 варијанти Миорице и изабрао сам једну варијанту, насталу 

у Банату, која се мени више допала од 
оне коју смо званично учили у школи. 
Она  се разликује од осталих јер онда 

када чобанин сазнаје од овчице да 
ће бити убијен од друга два чобана 
одлучује да се брани и да се бори 
против њих до самог краја. Не одустаје 
од борбе као што је представљено у 
првој варијанти. Када смо кренули 
да радимо представу знали смо да 
желимо да испричамо ову причу, 
али нисмо желели кроз дијалог већ 
на један иновативан начин. По први 
пут користили смо маске које имају 
различите експресије у зависности 
од лика, и све смо то комбиновали 
са музичком подлогом која се изводи 
уживо, рекао је редитељ представе 
Овидију Михаица.

Манифестацију је организовало 
Удружење „Принт Банат“ у 
партнерству са Заједницом Румуна 
у Србији. Пројекат „Померајућа 
огњишта“ финансира Скупштина 
града Темишвара преко центра за 
пројекте и Већа округа Тамиш кроз 
програм ТИМ Култура 2022.

ПОЗОРИШТЕ ИЗ ТЕМИШВАРА ГОСТОВАЛО У ОКВИРУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ „ПОМЕРАЈУЋА ОГЊИШТА“

ПРЕДСТАВЉЕНО НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ 
КЊИЖЕВНО ДЕЛО РУМУНСКОГ ФОЛКЛОРА

Учешће пријавити путем 
имејла tic.vsplanine@gmail.com 
или доћи лично у просторије 
Туристичко информативног 
центра, Дворска 7, од 10 - 16 
часова.

ПОЗИВ ДЕВОЈКАМА ЗА УЧЕШЋЕ 
НА ИЗБОРУ 
ЗА ВИНСКУ 
ЛЕПОТИЦУ 

Пријава се може извршити 
лично у просторијама 
Туристичко информативног 
центра, 

Дворска 7, од 10 - 16 часова 
или пре почетка Маскенбала, 
у суботу, 17. септембра од 9:45 
часова.

ПРИЈАВА ДЕЦЕ ЗА 
ГРОЖЂЕБАЛСКИ 
МАСКЕНБАЛ



ПЕТАК •  9. септембар 2022. ВРШАЧКА КУЛА 33
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Пријемом ђака првака у 11 
основних школа на територији 
Града Вршца свечано је почела нова 
школска година. Пријем је почео 
интонирањем химне Републике 
Србије, „Боже правде“ и читањем 
поздравног писма министра просвете, 
науке и технолошког развоја, Бранка 
Ружића. За своје нове школске 

другове и другарице старији ђаци 
извели су приредбу добродошлице. 
Градоначелница Вршца, Драгана 
Митровић, присуствовала је свечаном 
пријему ђака и Основној школи 

„Јован Стерија Поповић“, поздравила 
професоре, учитеље и родитеље а 
ђацима првацима пожелела много 
среће и успеха у школовању и раду. 
Сви прваци добили су поклон Града 
Вршца, школски ранац.

- Наша деца су будућност 
нашег града и наше земље, зато 
смо, као и претходне године, као 

локална самоуправа, одлучили да 
им поклонимо школске ранчеве. У 
наредном периоду приходе буџета 
од саобраћајних казни користићемо 
на леп начин, за сву децу Вршца, 

нагласила је градоначелница.
У Основну школу „Јован Стерија 

Поповић“ уписано је 88 ђака првака, 
док цела школа има 730 ученика у 
32 одељења и у једном истуреном 
одељењу у Потпорњу, истакла је 
Милана Гроздановић, директорка 
школе.

- Школа се труди да прати све 
савремене методе учења и наставе, да 
свима обезбеди једнако образовање. 

У нашој школи уклоњене су физичке 
препреке за децу са инвалидитетом, 
а рад на интеграцији и једнаком 
образовању је константан процес. 
Уз подршку локалне самоуправе 
имамо потенцијал да то и остваримо, 
да школу осавремењујемо како је 
то потребно ђацима, нагласила је 
директорка Гроздановић.

Б. Ј.

ПРИЈЕМОМ ЂАКА ПРВАКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА СВЕЧАНО ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

СВАКОМ ЂАКУ ПРВАКУ ПОКЛОН 
ГРАДА ВРШЦА - ШКОЛСКИ РАНАЦ

Град Вршац учествовао је протеклог викенда 
на отварању  манифестације „Дани породице 
у Србији“ у организацији Града Зрењанина, 
Министарства за бригу о породици и демографији, 
Покрајинског секретаријата за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова, 
Покрајинског секретаријата за привреду  и 
туризам, Фондације „Заједно за младе - проф. др 
Даница Грујичић“ и Удружења грађана „Породична 
Србија“. Манифестација „Дани породице у Србији“ 
установљена је у циљу стављања породице  у 
центар друштвено-политичких дешавања, као 
једном од најважнијих тема данашњице – заштитом 
породице  и промоцијом живота и рађања.

Град Вршац представио је мере пронаталне 
политике, као и мере подршке и заштите 
породице које се спроводе у оквиру наше локалне 
самоуправе: Финансијска подршка породица са 
децом, мере подршке породици, мере заштите и 

бриге материјално угрожених породица, дневне 
услуге у заједници, саветодавне –терапијске услуге 
и социјално едукативне услуге, посебни програми 
подршке и заштите породице.

Испред Града Вршца присуствовали су чланица 
Градског већа за социјална питања Маја Ристић 
Лажетић, члан Градског већа за образовање 
Мирослав Лепир, представник Центра за социјални 
рад Града Вршца Жељко Радаковић и Координатор 
за ромска питања Алиса Шајн. Представници Града 
Вршца овом приликом представили су и планове 
за увођење нових, проширења и унапређења 
постојећих мера у будућем периоду.

Манифестацији су такође присуствовали и 
саветница Председника Републике Србије Верица 
Лазић, директор Владине канцеларије за Србе 
у региону и расејању Арно Гујон, као и проф. 
Др Даница Грујичић, директорка Института за 
онкологију и радиологију Србије.

ВРШАЦ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „ДАНИ ПОРОДИЦЕ У СРБИЈИ“

ЗАШТИТА ПОРОДИЦЕ - 
НАЈВАЖНИЈА ТЕМА ДАНАШЊИЦЕ 

Награда се додељује појединцима и колективима 
за врхунски допринос у области привреде, науке, 
образовања, медицине, културе и уметности, спорта, 
залагањa за слободу, мир и очување традиције 
антифашизма, као укупан допринос афирмацији и 
угледу Града Вршца.

Награда ће бити уручена добитнику на дан 
ослобођења вршца од фашистичке окупације,  дана 
2. октобра 2022. у Градској кући у Вршцу.

Право предлагања кандидата за добитника имају 
сва правна и физичка лица. Предлог са образложењем 
у писаној форми, доставити до 28.септембра 2022. 
године, лично, путем електронске поште или поште, 
на  адресу СУБНОР Вршац, Вука Караџића 3, са 
назнаком:

За Октобарску награду СУБНОР Града Вршца.
Одлуку о избору добитника доноси Градски одбор 

СУБНОР.

САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА  ГРАДА  ВРШЦА ПОВОДОМ 74. ГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА ВРШЦА ОД ФАШИЗМА РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ОКТОБАРСКЕ 
НАГРАДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
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У амфитеатру Високе школе 
струковних студија за васпитаче 
„Михаило Палов“ у Вршцу, обележен 
је 31. август, Дан румунског језика, 
одговарајућим културним програмом. 
Под слоганом “Језик нас спаја”, 
окупили су се представници румунске 
националне мањине из свих општина 
Војводине и из Тимочке Крајине. У 
склопу манифестације, ученици који 
похађају наставу на румунском језику 
приредили су изванредан програм 
ради промовисања румунског језика, 
у сарадњи са многобројним гостима 
из Румуније.

Манифестацији су присутвовали, 
осим представника локалних и 
страних удружења и генерални 
конзул Румуније у Вршцу, Георге Дину, 
први секретар амбасаде Румуније у 
Београду, председник Националног 
Савета румунске националне 
мањине, Данијел Магду, директори 
и професори основних школа где 
се настава одвија на румунском и 
многобројна публика. Испред Града 
Вршца, присуствовао је др Трајан 
Качина, члан градског већа задужен 
за културу.

- Град Вршац препознаје и цени 
значај културе и језика припадника 
румунске националне мањине на 
територији нашег града и шире. Драго 
нам је да је Вршац домаћин овако 
великом скупу, а посебна нам је част 

што се ова манифестација одржава 
по први пут међу Румунима из Србије 
управо у Вршцу, на чијој територији 
живи највећи број припадника 
румунске националне мањине. 
Држава Србија пружа сву подршку 
националним мањинама и сва 
права на изражавање, образовање 
и афирмацију културе свих својих 
грађана а Град Вршац је поуздан 
партнер у остваривању ових права. 
Свим Румунима из Србије честитамо 
Дан румунског језика и поздрављамо 
иницијативу обележавања истог, 
рекао је др Качина.

Дан румунског језика званично 

се обележава од 2013. године међу 
свим Румунима из дијаспоре, након 
иницијативе коју су предали Румуни 
из Србије, Бугарске, Мађарске и 
Украјине, румунском парламенту. 

У свету, румунским језиком говори 
око 28 милиона људи и битно је 
напоменути да је румунски језик 
један од званичних језика Аутономне 
Покрајине Војводина.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА У ВРШЦУ

ЈЕЗИК НАС СПАЈА

На основу члана 63 Закона о планирању и изградњи 
(„Службени Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) Одељење за просторно 
планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Вршца, оглашава 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
Урбанистичког пројекта за изградњу објекта за 

технички преглед возила до 3,5t, спратности П+1, на 
парцели бр. 30799 KO Вршац, на Павлишком путу лево 
б.б. у Вршцу.

ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: „Монт Метал Сн“ ДОО из 
Вршца, ул.Жарка Зрењанина бр.9А.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: Котари - Тех ДОО из  Вршца, 
Улица Симе Гвозденова бр.33.

Наведени урбанистички пројекат биће изложен 7 
дана у холу зграде Скупштине Града Вршца почев од 
12.09.2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица подносе 
примедбе на урбанистичке пројекте за време трајања 
јавне презентације, у писаном облику и предају их 
Одељењу за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца.

Сарадник Одељења за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Вршца Дамир Средић пружиће обавештења о садржају 
јавне презентације телефоном на број 013 800 544 или 
лично у канцеларији Градске управе бр.206. 

Интернет адреса на којој се може остварити увид у 
урбанистички пројекат је http://www.vrsac.com.  

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ  „МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА   ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ТРЕЋИ (ОКТОБАРСКИ) КОНКУРСНИ РОК 

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац је акредитована 
високошколска установа која образује будуће струковне васпитаче на три наставна језика: 
српском, румунском и ромском, на основним и мастер струковним студијама и струковне 
медицинске сестре/техничаре на српском наставном језику на основним студијама.

Будући струковни васпитачи имају могућност да, уколико желе, у складу са европским 
стандардима, сами креирају свој наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде             
(модул са појачаним компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту, рад са социјално 
депривираном децом или за рад са децом на енглеском језику) и тиме створе себи шире 
могућности за касније запошљавање. 

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
  Начин финансирања:   Број студената
– одељење на српском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије   2
                  на терет личних средстава (самофинансирајући)  60
– одељење на румунском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије     9
– одељење на ромском језику 
                  из средстава буџета Републике Србије     6
Право уписа основних струковних студија за васпитаче имају кандидати који су завршили 

четворогодишњу средњу школу било ког смера/профила.

Студијски програм: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР
    Начин финансирања: Број студената
- на српском језику                                                    буџет   5
                                                                                 самофинансирање   8
 Право уписа основних струковних студија за медицинске сестре/техничаре имају кандидати 

који су завршили четворогодишњу средњу школу из подручја рада:                                 Здравство и 
социјална заштита.

 Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних студија да своје 
школовање наставе на мастер студијама (на студијском програму: струковни мастер васпитач) у 
трајању од две године (120 ЕСПБ). На поменути студијски програм може се уписати 50 кандидата 
у прву и неограничен број кандидата у другу годину студија који су претходно завршили 
специјалистичке  стркуковне студије – припремни предшколски програм (самофинансирање) 
или положили довољан број испита (у вредности од најмање 37 ЕСПБ).

Пријава за кандидате основних струковних студија за оба студијска програма обавиће се               
19. и 20. септембра 2022. године у времену од 09.00 до 12.00 часова 

(због пандемије COVID-19 датуми су подложни промени).
• Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера способности за кандидате 

који конкуришу за струковног васпитача (говорних, музичких, физичких) и провера знања из 
бонтона.

• Класификациони испит одржаће се 20. септембра 2022. године по следећем распореду:
Васпитач деце предшколског узраста:
- српски/румунски/ромски језик од 12.00 часова;
- општа информисаност од 13.30 часова.
Струковна медицинска сестра/техничар:
- биологија од 12.00 часова;
Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 21. септембра 2022. у 12.00 часова.
Примедбе на ранг-листу подносе се 22. септембра 2022. године од 10.00 до 12.00 часова,                  

а решење по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније до 23. септембра 2022. године            
(до 12.00 часова).

Упис примљених кандидата обавиће се 26. септембра 2022. године (васпитач деце 
предшколског узраста) и 26. септембра 2022. године (струковна медицинска сестра/техничар) у 
времену од 09.00 до 12.00 часова, по распореду истакнутом на огласној табли школе.

Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. септембра 2022.г.,                       
па закључно до 26. септембра 2022. године у времену од 10.00 до 13.00 часова у Студентској 
служби Високе школе.

Све информације око термина пријаве на Конкурс, провера, као и класификационих 
испита и уписа биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на 
бр. тел. 013/831-628
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У оквиру недавно покренутог пројекта Културног 
центра „Уметник у малом“, крајем августа је у Дому 
војске отворена изложба Таре Петровић и Луне 
Калнак. Иако обе имају тек по шест и по година и 
иако је обема ово прва званична изложба, и Тара и 
Луна већ годинама откривају свет ликовности, јер 
су се обе за цртање заинтересовале још пре трећег 
рођендана. 

- Луна је са нешто преко две године старости 
почела своје ликовно изражавање, путем бојанки 
и разних вежбанки за цртање за децу тог узраста, 
па и старију. Своје слободно време користила је за 
цртање, сликање и ми смо је подржавали у томе, а 

таленат је прва уочила Светлана, Лунина мајка, којој 
је, између осталог, дечје ликовно стваралаштво 
и део струке. Током година, Луна је еволуирала 
своје ликовно изражавање у смеру дефинисаних 
цртежа и конкретних мотива које је могла да 

види на телевизији, у природи или на рачунару. 
Наравно, осим аутономног креативног рада код 
куће, за сам развој ликовног израза помогло јој је 
редовно дружење са Јеленом Горички, вршачком 
уметницом, а касније и ангажман у Ликовној 
радионици у атељеу уметнице Рамоне Магда – 
прича Филип Калнак, Лунин тата. 

И Тарин таленат се рано исказао, а прве су га 
приметиле бака и тетка. 

- Тара је показала велико интересовање за боје 
већ у трећој години, када је добила свој први, 
мали штафелај. За 
трећи рођендан 
је пробала да боји 
минијатурице, али је 
ипак преферирала 
веће платно. Када 
нема времена да 
припреми прибор, 
користи и ај-пед 
апликацију – каже 
Ђорђе Петровић, 
Тарин тата. 

У Дому војске 
изложен је велики 
број слика и цртежа 
малих великих 
уметница, а на њима 
су разни мотиви, 
од пејзажа, преко 
измаштаних ликова, 
до куце Доне, која 
је девојчицама 
правила друштво 
током стваралачког 
процеса и постала инспирација за неколико Тариних 
радова. Обе ауторке стварају у разноврсним 
техникама, али Тара најрадије користи акрил и 
акварел, а Луна графитну оловку и фломастере. 

Пројекат „Уметник у малом“ замишљен је тако 
да деци пружи прилику да искусе све оно кроз шта 
уметници пролазе приликом организације једне 
самосталне изложбе, од селекције радова, преко 
њихове организације у простору, до маркетинга, 
односа са јавношћу и публиком. Родитељи 
девојчица истичу да је читав тај процес био 
изузетно интересантан за младе уметнице. 

- Мислим да је Тари најлепши био аспект рада 
у друштву са Луном и Јеленом Горички. И поред 
тога што је обично стидљива и повучена, веома је 
уживала у пажњи и поносна је на свој успех – каже 
Тарин тата. 

Иначе, на овогодишњем Конкурсу за награду 
Паје Јовановића, традиционалној манифестацији 

која се одржава већ 62 године, и Тара и Луна 
освојиле су другу награду, свака у својој категорији, 
а Луна по други пут, јер је на овом конкурсу 
награђена и прошле године. Поред престижних 
награда, то да ће се за ове девојчице у будућности 

тек чути, наговештава и податак да су радови малих 
уметница већ део сталних поставки у њиховим, али 
и у домовима породице и пријатеља! 

 Т.С. 

УМЕТНИЦЕ У МАЛОМ 

ТАРИН И ЛУНИН ШАРЕНИ СВЕТ 

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

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ
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Некадашње Панонско море, односно његово 
дно на којем живимо, пуно је соли, нитрата и 
нитрита; осим тога, бунари копани у околини 
Вршца били су легла колере и разних других 
болештина. Имајући све ово у виду, Турци 
који су се током средњег века и код нас, са 
ове стране Дунава појавили на историјској 
позорници, надајући се да ће вековима, а 
можда и миленијумима наметати своју вољу 
и уживати у благодетима (напослетку, то им 
је полазило за руком неких 160-170 година), 
размишљали су дугорочно те су се окренули 
најбољем могућем решењу – Вршачким 
планинама са којих су до града спровели 

водовод. 
На основу истраживања и многобројних 

налаза Феликса Милекера, водовод се састојао 
од помичних, ваљкастих и црвено печених 
комада керамике направљених на грнчарском 
точку. Милекер је најудаљенију тачку водовода 
пронашао испод једног остењака под Кулом, 
одакле се постепено спушта у близини 
Карпатске улице према подножју брда „Миса“ 
(одакле потиче и комад са фотографије, који 
смо добили захваљујући Јасенку Рашајском). 
Део водовода је откривен крајем 19. века и 
северозападно од Градског парка; 1873. године 
његов продужетак је откривен у подруму 

куће у улици Хероја Пинкија број 13 (према 
Милекеровим белешкама, у ул. „Дреи Лауфер“ 
у подруму Валентина Семајера к. бр. 472.). 
Најдаљи крак водовода откривен је у строгом 
центру града, у подруму палате „Лазаревић“ и 
код великог мермерног крста трговца Јована 
Заима. Код пиваре се један мањи део водовода 
одваја према северу, вероватно према 
некадашњем турском логору у делу града 
„Чукур-мала“.

Саме цеви су положене отприлике на 1 м 
под земљом, при чему су од притиска земље 
заштићене омотачем од малтера дебелим од 
3 – 5 цм. Од накнадног слегања су на неким 
местима заштићене подзидавањем, а неки 
делови су и „стаклајисани“ да не би пропуштали 
воду. 

Међу историчарима је владала полемика о 
пореклу водовода, при чему су малобројнији 
сматрали да је римског, а не турског порекла; 
међутим, ово мишљење је брзо напуштено, 
будући да су пронађени и уломци цигала 
за које је констатовано да су турског, а не 
римског порекла. Такође, за разлику од Турака, 
Римљани се нису задржавали у околини 
Вршца па није било потребе за грађевинским 
подухватом оволиких размера (Римљани су 
сталнија и већа насеља имали тек у близини 
Карансебеша и Оршаве).

Нема сумње да је турски водовод за свој циљ 
имао сливање пијаће воде са некада изворима 
богатих Вршачких планина до града. Нажалост, 
тешко да би данас било могуће са брега 
обезбедити довољну количину пијаће воде за 
потребе свих Вршчана, при чему треба имати 
у виду да су многе некадашње жиле одавно 
пресушиле. Постоји ли још неко решење?

Т. Фодор

ТУРСКИ  ВОДОВОД У  ВРШЦУ
ИЗ ИСТОРИЈЕ ГРАДА ВРШЦА

Аутор текста Тамаш Фодор у рукама 
држи део цеви некадашњег турског 
водовода

Приближна реконструкција простирања турског водовода

Цев турског водовода
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У више градова Србије одржаће се 
у наредним данима финале промоције 
поштанске марке Србије – кандидата у 
гласању за најлепшу марку Европе. Пошта 
Србије је позвала грађане да присуствују 
промоцијама и гласају да поштанска 
марка из Србије победи на овом важном 
европском такмичењу. Избор за најлепшу 
поштанску марку Европе траје још само 
четири дана, до 9. септембра, а сви наши 
грађани могу гласати на адреси http://www.
posteurop.org/europa2022.

Из Поште Србије наводе да ће промоција 
поштанске марке Србије у гласању за 
најлепшу марку Европе бити одржана 7. 
септембра у Нишу, 8. септембра у Новом 
Саду и 9. септембра у Крагујевцу.

Пошта Србије је за националног кандидата 
на избору за најлепшу марку Европе 
определила марку под називом Дрекавац, 

чији дизајн је дело светски познатих 
фотографа браће Замуровић. Марка 
је урађена у оквиру овогодишње 
теме такмичења – Приче и митови 
у форми пригодног блока са једном 
марком номиналне вредности 85 
динара. На њој је представљено 
биће из митологије Јужних Словена, 
нарочито заступљено у митологији 
Срба – дрекавац. Ово демонско 
биће, по народним веровањима, може 
имати више материјалних манифестација, 
а његова уметничка представа на марки 
осликава мрачну, готово хорор суштину 
овог српског мита.

На такмичењу које се спроводи под 
покровитељством Асоцијације јавних 
поштанских оператора ПостЕвропа 
(PostEurope), учествују поштански 
оператори земаља чланица из целе Европе.

Најлепша марка Европе бира се 

гласовима публике и стручног жирија, а 
избор публике отворен је за јавност и на 
њему могу учествовати сви заинтересовани 
грађани.

Пошта Србије сваке године у оквиру 
програма издавања пригодних поштанских 
марака издаје емисију ЕВРОПА, као једно од 
најзначајнијих и најпопуларнијих издања, 
којим учествује на избору за најлепшу марку 
Европе, наводи се у саопштењу.

(Фото Пошта Србије)
Извор: Политика

Чума је митско биће код Срба 
које је са собом носило кугу и 
епидемију. Ово је била казна за 
почињене грехе и мало њих је 
успевало да умакне њеној стрели 
или погледу. Била је страшна и 
немилосрдна, а наши преци су 
током векова покушавали на разне 
начине да је зауставе и лукаво се 
довијали како да се заштите од ње. 

Често описивана и као 
невидљива, али опет толико 
страшна да се њено право име 
- куга - није смело изговорити 
наглас. Стога су је од миља 
називали и кума или тетка.

У своје походе је кретала са 
краја света, који се звао Чумин 
вилајет, са циљем да нађе сва 
имена са списка из књиге коју 
је носила са собом. Зато је било 
увражено веровање да јој се не 
треба одазивати.

Етнолози, када говоре о чуми 
претпостављају да је у питању 
старо веровање. Ово објашњавају 
чињеницом да је између осталог 
забележено у појединим 
крајевима како Чума може 
преузети и животињски облик, тј 
може да се претвори у мачку. 

А у кућу је, како кажу словенска 
митологија и живописно народно 
предање, обично ускакала кроз 
димњак или силазила са тавана, 
под окриљем своје савезнице 
ноћи, како би остала непримећена.

Приликом ових ноћних упада, 
јако би се увредила ако би наишла 
на неуредан дом. Због Чуме су се 
редовно прали судови јер ако их 
затекне прљаве -  гребе их ноктима 
и загади, па се тако даље преноси 
зараза на аљкаве укућане. То је 
подстицало људе да приликом 
епидемија куге детаљније брину о 
хигијени куће. 

У различитим крајевима Србије 
су постојала другачија веровања о 
томе на који начин је ширила кугу 
и убијала људе. Док је код једних 
убијала стрелама из земљане 
посуде, други кажу да кога удари 
под мишку мора да се разболи 
од куге. Али сви су се слагали у 
једном, куда год би прошла, за 
собом је сејала смрт и помор. 

С обзиром да је добро 
документовано да су животињски 
култови и преузимање 
животињског облика међу 
митолошким бићима доста старији 
од узимања људског обличја, 
закључак је да су наши преци 
веровали у Чуму од памтивека.

 
Извор: Национална географија
 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ЗАШТО 

СЕ КАЖЕ 
„НОСИ КАО 

ЧУМА ДЕЦУ“?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДРЕКАВАЦ НА ТАКМИЧЕЊУ 
ЗА НАЈЛЕПШУ ПОШТАНСКУ 
МАРКУ ЕВРОПЕ

Зграда са муралом „Девојчица 
на љуљашци” Бенксија, једног од 
најпрепознатљивијих уметника 
графита и мурала широм света, 
процењује се на више од 16 
милиона долара на аукцију која 
је најављена за октобар.

Власници зграде Тарина 
Тарантино и Алфонско Кампос 
планирају да продају зграду, 
чији су власници од 2007. године, 
а која се сматра историјским 
обележјем, узимајући у обзир да 
је саграђена давне 1914. године, 
а да се више пута појавила 
у култним сценама у немом 
филму из 1923. године „Сафетy 
Ласт”, пренео је Си-Ен-Ен наводи 

Танјуг.
Наиме, 2010. године 

британски улични уметник 
Бенски посетио је Лос 
Анђелес приликом премијере 
документарног филма „Exit 
Through the Gift Shop“, када је 
„оставио” визуелни поклон 
својим обожаваоцима - мурал 
„Девојчица на љуљашци”.

Након што је објављено да 
се продаје зграда на којој се 
налази овај мурал, поштоваоци 
овог уметника изнели су 
забринутост шта ће се десити 
са овим муралом, те како 
се може проценити његова 
вредност, узимајући у обзир 

да су власници процењену 
цену некретнине одредили без 
укључивања мурала.

Стручњаци за питања 
некретнина и процену 
вредности уметничких 
творевина процењују вредност 

мурала на 10 милиона долара, 
што са процењеном вредности 
некретнине износи приближно 
30 милиона долара.

(Принтскрин)
Извор: Политика

НА АУКЦИЈИ ЗГРАДА СА БЕНКСИЈЕВОМ 
„ДЕВОЈЧИЦОМ 
НА ЉУЉАШЦИ”

Велика поскупљења 
представљају огромно 
оптерећење за угоститеље у 
Аустрији, па понеки размишљају 
да са јеловника скину и познате 
„класике”. Многи угоститељи 
се налазе пред дилемом да 
драстично повећају цене 
својих јела или да их уклоне са 
јеловника.

Власник ресторана 
Штернберг Штефан Штернад из 
покрајине Корушка запретио 
је да ће ускоро скинути са 
јеловника Бечку шницлу.

„Ако се настави раст цена 
онда идуће године више нећемо 

имати ништа што се спрема 
на уљу, јер ће та јела постати 
неисплатива. Суочени смо са 
растом цена до 300 одсто, што 
не можемо пренети на госте”, 
казао је.

Угоститељка Барбара 
Прилисауер из Беча указала је 
да је морала цене на јеловнику 
у току ове године већ два пута 
да мења.

„Сада телећа шницла кошта 
20,50 евра, а у јануару је коштала 
18,50 евра”, пренела је.

Истакла је да је куповина за 
рад локала постала од фебруара 
за 227 одсто скупља. И поред те 

скупоће она каже да у Бечу не 
би могла одустати од прављења 
Бечке шницле. И познати 
угоститељ Ервин Шајфлингер 
указује на „експлозију” цена 
састојака потребних за 
прављење шницле.

„Поред скупоће уља 
имамо други проблем, а то је 
драматичан раст цене струје. 
Фритезе троше много струје”, 
објаснио је он.

Шајфлингер је указао да 
поједине колеге, како би 

задржали Бечку шницлу у 
понуди, штеде на другим 
местима, односно многи са 
јеловника бришу помфрит.

Иако је у Бечу Бечка шницла 
остала у јеловницима готово 
свих рестоана, 35 одсто 
угоститеља је са јеловника 
избрисало нека јела због 
високих цена.

(EPA/CHRISTIAN BRUNA)
Извор: Политика

ХОЋЕ ЛИ БЕЧ 
ОСТАТИ БЕЗ БЕЧКЕ 

ШНИЦЛЕ?
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Тамбурица прим легендарног Јанике 
Балажа красиће витрине будућег Музеја 
Тамбурица феста као најдрагоценији 
експонат. Наш чувени панонски шансоњер 
Звонко Богдан и почасни председник 
Светске тамбурашке асоцијације решио 
је да инструмент чувеног мајстора и 
вође легендарних Осам тамбураша с 
Петроварадина, донира будућем музеју 
и предаће га у руке др Јовану Пејчићу, 
оснивачу Тамбурица феста на дан отварања, 
како се планира, крајем године.

Истина је, мој син Сигмунд и ја смо 
одлучили да Јаникину тамбурицу поклонимо 
музеју Тамбурица феста, каже Богдан.

- То је први прим на којем је Јаника 
свирао а у мојим рукама завршио је као 
његов поклон. Ја сам Јаники 1980. године 
за рођендан написао и поклонио песму са 
речима - Тамбурице моја, мој пламену бели, 
како би то било да се нисмо срели... нека 
би те рука миловала друга, а мене би вечно 
увијала туга...

Обрадовао се много и заузврат ми 
поклонио тамбурицу, која је ушла у историју. 
Богдан је у међувремену тамбурицу предао 

сину Сигмунду који живи у Бразилу и који 
је драгоцени инструмент ових дана вратио 
у Србију. Много сам се обрадовао када ми 
је Јован Пејчић, директор Тамбурица феста 
саопштио да се оснива Музеј тамбураштва. 
Предложио сам сину да донирамо Јаникин 
прим, што је он прихватио. Искрено да 
кажем, није ми лако да се одвојим од 
такве драгоцености, али када је у питању 
тамбураштво, ту нема говора.

Драго ће ми бити да садашње и будуће 
генерације у Музеју Тамбурице могу да виде 
инструмент који је ушао у историју - рекао 
је Богдан почасни председник Светске 
тамбурашке асоцијације.

Оснивач будућег Музеја Тамбурица феста 
Др Јован Пејчић, истиче да је Јаникина 
тамбурица нешто што је недостајало души и 
традицији града Новог Сада.

- Већ више година сам трагао за Јаникином 
тамбурицом и истински се обрадовао када 
сам сазнао да је код Звонка Богдана. Свакако 
да ће таква драгоценост бити сведочанство 
традиције и историје и својом тежином 
носити читаву поставку музеја. Договор је 
да, када  крајем ове године будемо отварали 

музеј, Јаникина тамбурица на посебан начин 
заузме своје место у читавој поставци - каже 
Пејчић.

Кустос Музеја Војводине Александар 
Антуновић који учествује у организацији 
рада будућег Музеја Тамбурица феста, 
наглашава да је Јаникина тамбурица један од 

репрезентативних експоната, с обзиром на 
чињеницу да нема много других предмета 
од Јанике Балажа.

- Пре излагања, тамбурица иде у руке 
рестауратора и конзерватора, да се види 
шта је  потребно за конзервацију - каже 
Антуновић.

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

ЈАНИКИН 
ПРИМ У МУЗЕЈУ 
ТАМБУРИЦА 
ФЕСТА

У посети Привредној комори Војводине била је привредна 
делегација Јапана предвођена амбасадором Јапана у Републици 
Србији Такахитом Кацуматом. Председник Привредне коморе 
Војводине, Бошко Вучуревић, истакао је да му је велико 
задовољство што је  Привредна комора Војводине домаћин 
пословног сусрета који окупља представнике јапанских компанија 
које послују у нашој земљи као и представнике наших компанија. 
Укупна вредност страних директних инвестиција из Јапана у АП 
Војводину закључно са 2021. годином износи око 260 милиона 
евра, а највећа од њих је ЈП Интернационал ад Сента. Јапанске 
компаније све више препознају предности пословања у нашој 
земљи.

Поред добре привредне сарадње не треба занемарити 
чињеницу да се ове године обележава 140 година пријатељских и 
дипломатских односа Србије и Јапана.

На нама је као представницима привреде да окупљамо 
привреднике и дајемо им могућност да се умрежавају, да 
заједно правимо бољи привредни амбијент. Кад говоримо о 
спољнотрговинској размени између Војводине и Јапана за 
првих шест месеци ове године она је износила 30 милиона евра 

и порасла је за 50 одсто у односу на претходну 
годину - истакао је председник Привредне коморе 
Војводине Бошко Вучуревић.

Амбасадор Јапана у Републици Србији Такахито 
Кацумата истакао је да је ово његова прва званична 
посета Привредној комори Војводине.

- Пољопривреда је велики адут у Војводини 
и нарочито значајна производња и извоз воћа и 
дувана из Србије у Јапан. Упознат сам са чињеницом 
да Привредна комора Војводине има битну улогу у 
координисању развоја у покрајини, те је у том смислу 
Војводина дала велики допринос привредном 
опоравку Републике Србије. Један од разлога због 
којег јапанске компаније преферирају да дођу у 
Војводину је одличан положај и повезаност

Војводине са осталим регионима – повезаност рекама, 
путевима и железницом, као и одлична повезаност са академском 
заједницом. У протеклим годинама, чак и у доба пандемије јапанске 
инвестиције у Србији нису стале, управо на подручје Војводине 
дошле су компаније попут Тојо Тајерса и Нидека - рекао је Кацумата.

Скупу су присуствовали представници јапанских 
компанија које послују у Србији као и представници 
Јапанско пословне алијансе, Јапанске агенције за 
интернационалну сарадњу као и представници 
компанија из Војводине.

Манифестација која промовише савремену уметност 
и подржава младе уметнике и ствараоце, „Арт окупација“, 
пета по реду одржана је у петак у центру града. 

- „Арт окупација“ је јединствена по томе што смо 
овде успели да спојимо три уметности, до сада скоро 
неспојиве, када су у питању студенти и окупљања и 
студентски фестивали. Дакле, студенти уметничких 
академија, ликовни, драмски и музички смер. То је била 
моја идеја и циљ, јер још од мојих студентских дана се 
никада  нисмо дружили, увек смо се затварали у неке 
сопствене кругове - казао је Михајло  Несторовић, идејни 
творац манифестације. 

Публика је током те вечери, на неколико локација 
у граду, могла да погледа представу, краткометражне 
филмове, ужива у музичким концертима или посматра 
уметнике како сликају. 

- Као руководиоцу Културног центра изузетно ми је 

драго што овом манифестацијом подржавамо савремено 
стваралаштво младих. Такође, веома ми је драго што је 
један филм, „Шева“, који је био приказан на Фестивалу 
глумачких остварења у Нишу, приказан и код нас на 
фестивалу - рекла је Весна Шашић, директорица КЦ „Лаза 
Костић“ Сомбор. 

Манифестацији је присуствовала и представница 
Градске управе, Анита Стојаков, чланица Градског већа 
задужена за област културе и образовања. 

- Град Сомбор се заиста труди да подржи све културне 
манифестације, поготово када су млади у питању. 
Изузетно ми је задовољство да се један овакав фестивал, 
који је заиста специфичан и јако занимљив по свом 
концепту, одржава управо у Сомбору, који је град културе 
- истакла је Стојаков.

Т. С.

У СОМБОРУ ОДРЖАНА ПЕТА „АРТ ОКУПАЦИЈА“

ПОДРШКА САВРЕМЕНОМ 
СТВАРАЛАШТВУ МЛАДИХ

ПРИВРЕДНА ДЕЛЕГАЦИЈА 
ЈАПАНА ПОСЕТИЛА ПКВ
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Завод за заштиту споменика културе у Панчеву 
започео је са реализацијом пројекта истраживачких 
и конзерваторских радова на обнови дворца 
породице Бисинген - Нипенбург у Влајковцу.

Пројекат je финансиран од стране Министарства 
културе и информисања Републике Србије и 
предвиђа израду документације за извођење 
конзерваторско-рестаураторских радова на 
фасади и идејног решења обнове дворца са 
предлогом будуће намене.

Уздижући се изнад равнице која га окружује 
дворац Бисинген - Нипенбург, иако губи битке са 
временским неприликама, и даље стоји пркосан. 
Његова фасада отпада и открива циглу, кров је 
делимично урушен а парк око њега је зарастао. 
Међутим, није увек било тако.  Када је изграђен овај 
дворац је био права икона класичне архитектуре 
касног 19. века. Изграђен је 1859. године по налогу 
утицајног аустроугарског племића грофа Ђерђа 
Мочоњија. Дворац је био један од најважнијих 
породичних поседа у овом делу Војводине. 
Отприлике 30 година након што је изграђен замак 
је променио власника. Године 1888. грофова 
ћерка Георгина Мочоњи удала се за члана угледне 
и веома старе аристократске породице грофа 
Рудолфа Габора Бисинген- Нипенбурга. Корени 
његове породице су из средњовековног региона 
Винтерберг у Немачкој а били су утицајни широм 
централне и југоисточне Европе. Овим браком 
дворац са имањем у Влајковцу прешао је у њихове 
руке. Дворац је у то време био познат по својој 
огромној драгоценој библиотеци која је имала више 
од двадесет хиљада наслова ретких књига, као и 
по многим вредним порцеланским предметима 

и другим уметнинама. Замак је некада гледао на 
пространи парк, племићи породице Мочоњи 
Бисинген -Нипенбург уложили су велике напоре 
да парк дворца учине једном од ретких оаза флоре 
и фауне у региону. Обликовалил су га по узору на 
класичне француске паркове и засадили неколико 
ретких и угрожених врста биљака који и данас ту 
постоје. Између посебно дизајнираних језерца у 

парку уздижу се ретке врсте храста, букве и брезе. 
Неке од ових врста, иначе, расту само у Северној 
Америци што овај усамљени и зарасли парк 
чини заиста јединственом локацијом у северном 
региону Србије. 

А.М.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ ЗАПОЧЕО ПРОЈЕКАТ ОБНОВЕ ДВОРЦА БИСИНГЕН – НИПЕНБУРГ У ВЛАЈКОВЦУ

ОБНОВА ИКОНЕ 
КЛАСИЧНЕ АРХИТЕКТУРЕ
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Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

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

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (182)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ УМЕТНОСТ КАО СУДБИНА
Да ли уметници бирају уметност 

којом се баве или уметнички дар као 
креативни тумор расте и обухвата 
ум, вољу, страст и управља животом 
даровите особе?

Колико је то привилегија којој 
се завиди, као бајка о оствареним 
људима слободне воље, или о 
таоцима без алтернативе који свој 
таленат, коме аплаудирају или му се 
смеју, доживљава као поруку судбине 
којој мисле да се подређује а он их 
подређује?

А у Србији данас ни стотинак 
ликовних уметника не живи само од 
своје професије а има их тридесет 
пута више.

Сви су понекад имали неодољиву 
потребу да пишу песме, срећни су 
се одупирали том  примамљивом 
позиву попут сиренине мелодије, која 
мами морнаре који плове беспућима 

непознатих простора нашег ума 
далеко од сигурности. Речи ударајући 
о препреке менталне хемије или 
налазећи у њој тајне пречице, 
задовољство, осећање елитизма, 
посебности, што је само зашећерена 
реклама горке судбине поданика, 
таоца, чак уображеног, гордог што га, 
ето, троши и оседлава заумна сила 
коју чак није ни трежио и он јој служи 
а она му даје на кашичицу подршку 

само да не одустане.
Грч стварања песме, слике је као 

ослобађања је од уклетости, нимало 
чин слободне воље.

Запањујуће је како је Паја 
Јовановић лежерно сликао као што 
је господски сликао и сам је  описао 
запањујућу разлику између карактера 
свога рада и уметника у време кад 
су сликали Титов портрет, неколико 
година после рата.

Пише Паја у свом дневнику: “Ја 
сам први цртеж, белешке, студиозн 
почео да бих тако и завршио а 
десетак уметника око мене хуктало је 
уздисало, гребало, брисало, мењало 
платно као да су на принудном раду, 
а модел, Тито, стрпљиво је позирао 
неколико сати“.

Наравно уз Пајине портрете тада је 
настао низ сјајних Титових портрета, 
али се, као  специфичност модерне 
уметности, подразумевала патња, 
грч, напор, борба са самим собом у 
току стваралаштва, као да се ради о 
принуди, кулуку, а не о привилегији, 
исказу слободне воље човека да 
слика и оствари таленат. Уметници 
као да су отресали са себе комаде 
талента а само сликање постало је 
чин ритуалног ослобођења демона 
талента.

Тај притисак талента немилосрдан 
је, бруталан попут оног кад из еснафа 
никне нежна биљка а та њена нежност 
била је довољно јака да се ослободи 
окова. Тако дар ломи даровитог.

Т. Сухецки  

После два месеца и 55 програма 
конципираних тако да задовоље 
укусе најшире публике и одржаних 
на различитим локацијама у 
ширем центру града, завршена 
је овогодишња манифестација 
„Вршачко културно лето“. 

- У протеклих 62 дана имали смо 
неколико стотина учесника и више 
хиљада посетилаца манифестације. 
Под слоганом „Културно летовање“ 
ове године посетиоци су могли да 
погледају разне изложбе, вечерње 
представе, дечије представе, ревије 
филмова, музичке догађаје, плесне 
и разне друге перформансе, као 
и представљање култура других 
земаља у нашем граду – рекао 
је Давор Стојковић, директор 
Kултурног центра, истакавши да је 
богат културни програм резултат 
истрајног рада и посвећености 
целог тима Културног центра, као 
и да је организацију целокупне 
манифестације пратила подршка 
Града Вршца и члана Градског већа 
задуженог за ресор културе др 
Трајана Качине. 

- Културно лето је једно од обележја 
културног живота Вршца. Са поносом 
могу истаћи да је овогодишње 
издање било најуспешније до сада 
по броју програма, посетилаца и 
тематике. Културни центар Вршац 

успешно је одговорио изазову, 
имали смо задатак да оправдамо 
очекивања наших Вршчана и 
направимо квалитетну и садржајну 
манифестацију. Веома смо поносни 
на резултате који су иза нас и оно што 

смо у претходна два месеца урадили. 
Истакао бих да је „Вршачко културно 
лето“ релативно тематски одрађено, 
да се почело са најстаријим делом, 
са историјом… Манифестација је 

отворена изложбом слика старог 
Вршца, а завршава се са најмлађима 
јер на њима све остаје. Када то кажем 
не мислим само на свет, већ на 
много ближе, на културна дешавања, 
на душу овог града која остаје на 

њима. Ове године велики акценат 
је стављен на децу, на програме 
намењене њима јер култура се учи 
одмалена, у првих седам година код 
куће и надограђује се после кроз 

живот – рекао је Качина. 
Татјана Вукелић, организаторка 

манифестације, подсетила је да 
овакви програми представљају 
туристички развојни потенцијал 
Србије, а да се „Културно лето“ 
издваја својом дужином трајања и 
бројем програмских активности. 

- Током два месеца свакодневно 
су се низали разни програми које 
смо са посебном пажњом бирали 
како бисмо задовољили очекивања 
наше публике. Културни центар 
захваљујући успешној и активној 
сарадњи са разним националним 
заједницама изнова открива 
и приказује мултикултурални 
идентитет Вршца кроз низ програма 
у циљу промовисања културе других 
народа и земаља. Нагласила бих и 
то да су дечији програми без сумње 
оставили неизбрисив печат на 
манифестацији. Изузетна посећеност 
и одзив суграђана, одушевљење 
најмлађих Вршчана, добар су мотив 
да наставимо у том правцу и даље – 
додала је Татјана Вукелић. 

Директор Културног центра 
најавио је садржајан програм и у 
наредном периоду и позвао све 
суграђане да испрате многобројне 
активности које је КЦ припремио за 
јесен. 

Т.С. 

ЗАВРШЕНО „ВРШАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО“ 
 

55 ПРОГРАМА ОДРЖАНО ТОКОМ 62 ДАНА 

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Ако дође до рестрикције струје,
биће наелектрисана атмосфера.

Зоран Ђуровић Ђурке
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ГРАДСКИ МУЗЕЈ У УТОРАК 13. СЕПТЕМБРА ПРИРЕЂУЈЕ ИЗЛОЖБУ ВРШАЧКЕ АУТОРКЕ

У Градском музеју, у уторак, 13. септембра 
са почетком у 17 часова биће приређена 
изложба “Мираз”, ауторке Анђелије 
Стојановић.

Анђелија је прву изложбу својих радова 
имала 2013. године у месту Ормyлиа 
(Грчка), након које је учествовала на 
многим конкурсима. Ове године њен 
накит био је одабран од амбасаде Ирана за 
промоцију примењене уметности накита 
у нашој држави на конкурсу „Иран из моје 
пераспективе“. Наруквица са златним нитима 
која је награђена, а коју ће музејска публика 
имати прилику да види  у оквири изложбе, 
водиће нас на путовање до мозаика који и 
јесте био идеја да се дочара на њој, конченим 
куглицама. „Срна Бубић“ назив је њеног 
креативног кутка. 

„МИРАЗ“ 
АНЂЕЛИЈЕ 

СТОЈАНОВИЋ 
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СЕНДВИЧИ СА 
ТУЊЕВИНОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 12 кришки интегралног 
хлеба
- 6 кришки качкаваља
- 2 парадајза 
- 2 чена белог лука
- 1 главица црног лука
- зелена салата 
- 2 краставца
- 2 конзерве туњевине
- мало маслиновог уља
- 1 кашика исецканог 
першуна
- со, бибер

ПРИПРЕМА: Кришке хлеба кратко загрејати у 
рерни. Маслиново уље помешати са уситњеним белим луком 
и першуном, па премазати топле кришке хлеба. На једну 
половину ставити лист зелене салате и парадајз исечен на 
колутове, па зачинити бибером и сољу. Преко распоредити 
оцеђену и уситњену туњевину. Додати лист качкаваља, 
краставац и црни лук исецен на колутове.

Поклопити другом кришком.

НАМИРНИЦЕ:

Кора: 
- 60 г брашна 
- 2 јаја 
- 60 г шећера 
Фил:
 - 2 желатина у праху
- 3 дл слатке павлаке 
- 6 жуманаца 
- 160 мл воде 
- 130 г шећера
- 450 г маскарпонеа 
-20 г зеленог чаја  у праху
- 1,5 дл млека 
- 200 г малина
 Декорација: 
- зелени чај у праху

ПРИПРЕМА: Укључити рерну 
на 170°Ц. Калуп величине 38х25 цм науљити 
и посути брашном. Умутити беланца са пола 
количине шећера. Умутит жуманца са остатком 
шећера и лагано сјединити са беланцима. 
Додати брашно, добро измешати, па смесу 
излити у плех и пећи 12 минута.

Фил: 
Мутити жуманца са шећером и водом 8 

минута на пари. Растопити желатин у праху 

према упутству са кесице, па га додати врућ 
фил и оставити да се охлади.

Додати маскарпоне и добро измешати. 
Умешати умућену павлаку и зелени чај (скуван 
у 1,5 дл млека и процеђен). Мало фила сипати 
на кору, разбацати малине, па опет фил, 
малине и тако док се не утроши сав материјал. 
Поравнати, посути зеленим чајем у праху и 
ставити у фрижидер до служења.

К Р О М П И Р У Ш Е
НАМИРНИЦЕ:

- 600 г белог кромпира
- 1 јаје
- 1 кашичица млевеног бибера
- 1 кашичица зачина Ц
- 1 кашичица соли
- на врх ножа прашка за 
пециво
- око 100 г брашна
- 100 г презли
- 100 г кукурузног гриза
- уље

ПРИПРЕМА: 
Кромпир нарендати или исецкати у 

сецкалици. Посолити и оставити да одстоји 
10 минута. Исцедити, додати јаје, брашно и 

зачине. Обликовати пљескавице, уваљати их у 
мешавину презли и гриза и пржити на врелом 
уљу док не порумене са обе стране. Вадити их 
на упијајући папир.

К УЛ И Н  К У В А Р

ТО Р ТА  О Д 
З Е Л Е Н О Г  Ч А Ј А

БРЕНДИ
ПИЛЕ

НАМИРНИЦЕ:

- 1 Матијевић грил пиле
- 1 кашичица сувог естрагона
- 1 везица мајчине душице
- 2 - 3 ловорова листа
- 2 - 3 лимуна
- 5 режњева Матијевић панцете
- 1 чашица брендија
- 8 ченова белог лука
- маслиново уље
- со, бибер

ПРИПРЕМА: Матијевић грил пиле посолити и 
побиберити изнутра. У унутрашњост ставити мајчину душицу, 
ловоров лист и пола кашичице естрагона. Обложити груди 
Матијевић панцетом и ловором, па увезати канапом. Везати и 
батаке. Пиле посолити и побиберити, па натрљати половином 
лимуна, намазати уљем и заштитити груди алуминијумском 
фолијом. Ставити у плех и пећи око 20 минута у рерни на 2500С. 
Скинути фолију, око пилета ставити десетак колутова лимуна, 
остатак естрагона и ченове белог лука, па га вратити рерну да 
се пече још 45-50 минута на 2200С (неколико пута га преврнути 
и полити соком од печења). Извадити пиле из рерне и умотати 
га у фолију. Процедити сок у коме се пекло, додати чашицу 
брендија и ставити на ватру да проври. Пиле служити са сосом 
од брендија.

НАМИРНИЦЕ:

Тесто:
- 500 г брашна
- 300 г сала
- 1/2 кашике свињске масти
- 1 жуманце
- 1 јаје
- 100 мл белог вина
- 100 мл воде
- џем по жељи
- шећер у праху

ПРИПРЕМА: 
У брашно ставити маст и пола кашике сала 

и измешати. Додати вино, воду, жуманце и 
цело јаје. Умесити глатко тесто, па га развити 
и премазати трећином сала. Преклопити леву 
па десну страну, горњу и доњу и оставити 

да стоји пола сата. Поновити поступак још 2 
пута. Растањити тесто на дебљину око пола 
центиметра и сећи троуглиће. Мазати их џемом 
и правити кифлице. Поређати у подмазан 
плех и пећи у загрејаној рерни на 180°Ц док 
порумене. Охлађене посути прах шећером.

 С А В И Ј А Ч Е  С А  С У В И М 
Г Р О Ж Ђ Е М

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг оштрог брашна
- 20 г квасца
- 1 кашика шећера у праху
- 2 жуманца
- со
- 4 дл млека
- 100 г ораха
- 1 00 г сувог грожђа
- 100 г путера
- 150 г шећера
- цимет
- 1 чаша свежег млека
- 1 кашичица ванилин шећера

ПРИПРЕМА: 
Замесити тесто од 

брашна, квасца, жуманаца, 
млека, 1 кашике шећера у 
праху и мало соли. Оставити 
да одстоји. Потом, танко га 
развити, намазати смесом 
од 100 г путера умућеног 
са 120 г шећера у праху, па 
посути крупно исецканим 
орасима и сувим

грожђем. Тесто уролати, 
исећи на колутове и 
послагати на плех. Оставити 
их да расту. Затим их 
ставити у загрејану рерну 
и напола испећи на јакој 
ватри. Прелити млеком 
помешаним са преосталим 
шећером у праху, циметом 
и ванилин шећером, па 
испеци до краја.

С А Л Ч И Ћ И
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MAGYAR TÜKÖR
NEMZETI ÜNNEPÜNK, AUGUSZTUS 20.

Szent István király ünnepe 
a nagybecskeki Petőfiben
Augusztus 20-án ünnepel-

jük államalapító Szent 
István napját. Ez a nap 

egyik legjelentősebb nemzeti 
ünnepünk, ugyanis 1083-ban 
Szent László király ezen a na-
pon, Nagyboldogasszony ünne-
pe utáni első vasárnap emelte a 
szentek sorába első királyunkat 
I. Istvánt vagy Szent Istvánt. 

Nagybecskereken a Petőfi 
Magyar Művelődési Egyesület 
szervezésében tartanak ünnep-
séget és kenyérszentelést au-
gusztus 20-án.

Az ünnepség 18.00 órakor 
szentmisével és kenyérszente-
léssel kezdődik a nagybecske-
reki Nepomuki Szent János szé-
kesegyházban  majd 19.00 óra-
kor a Petőfi Magyar Művelődési 

Egyesület székházában alkalmi 
kiállítás megnyitójára kerül sor .

A nagybecskereki Petőfi 
Magyar Művelődési Egyesü-
letben július utolsó napjaiban 
tematikus festőtábort szervez-

tek. Az ebben a táborban szüle-
tett alkotások kiállítására kerül 
sor az ünnepség keretében. A 
résztvevő alkotók Szent István 
témára készítettek alkotásokat. 

Tekintettel, hogy az akkor 
elkészült festmények kiálltás-
ra való előkésztése egy bizo-
nyos időt vett igénybe, döntöt-
tek, hogy július végén rendez-
zék meg az alkotótábort, hogy 
kellő idő legyen a képek beke-
retezéséhez. 

A festőtáborban mintagy 
tíz aklotó vett részt. A művek 
az egyesület nagytermében ké-
szültek. A festők a legkülön-
bozőbb szempontokból dolgoz-
ták fel a témát, ki az első kirá-
lyunk portréját festette meg, 
van aki egy őt ábrázoló szob-
rot vitt fel a vászonra, de láthat-
tuk a hadba vonuló uralkodót 
is. Születtek alkotások egyes 
szent Istvánnak szentelet temp-
lomokról is, mint például a bu-
dapesti Szent istván bazilika, 
vagy Szent István ünnepéhez 
köthető kenyérszentelés tema-
tikájában is születtek alkotások.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A székesegyházban elbúcsúztak Masa Tamás 
atyától, és köszöntötték Tapolcsányi Emánuel atyát
Elköszöntek plébánosuktól, 

Masa Tamás atyától a nagy-
becskereki hívek július 31-én. 
Masa Tamás egyházi szolgála-
tát még diakónusként kezdte 
Nagybecskereken, ahol több 
ízben szolgált káplánként. Dr. 
Német László SVD megyéspüs-
pök 2022. augusztus 1-től a tor-
dai és törzsudvarnoki plébáni-
ák és azok leányegyházai meg-
tartásával kinevezte a tamásfal-
vi plébánia és fíliája, Szerbiat-
tabé, valamint a párdányi egy-
házközség plébánosává.

Tamás atya szolgálatát a kö-
zösség nevében Kovács Osz-
kár, az egyháztanács elnöke kö-
szönte meg és kívánt neki erőt 
és kegyelmet további szolgá-
latához, s ő köszöntötte az új 
székesegyházi plébánost, Ta-

polcsányi Emánuel atyát au-
gusztus 7-én.

Emánuel atya káplánként 
szolgált már a nagybecskereki 

plébánián, így ő sem ismeretlen 
a közösség számára. Nagybecs-
kerek mellett Szentmihály plébá-
nosa is, s ő látja el Perlaszvárost 

és Rezsőházát is. Lelkipásztori 
feladatai mellett a város közép-
iskoláiban hitoktatóként is tevé-
kenykedik. KOVÁCS SZÖSZILL

Mária: Egy arc, amely 
ragyog, mint a nap
Nagyboldogasszony-ün-

nepén Bánát egyetlen 
Mária-kegyhelyén, Török-
topolyán a Nagybecskereki 
Egyházmegye lelkipásztorai 
és hívei, valamint a szom-
szédos egyházmegyékből 
érkezett zarándokok rész-
vételével hagyományosan 
megtartották a búcsút 2022. 
augusztus 14-én.

A kegyhely őre, Mellár 
József esperesplébános fo-
gadta a zarándokokat és is-
mertette a búcsú program-
ját, és a folyamatos papi je-
lenlét a jelenlévők számá-
ra lehetőséget nyújtott lel-
ki beszélgetésekre, s akik 
kívánták, elvégezhették a 
szentgyónásukat is.

A bűnbánati liturgiát 
Masa Tamás tordai plébá-

nos vezette, és a horvát nyel-
vű szentmisét pedig Csipak 
Csaba fehértemplomi plébá-
nos celebrálta, míg az ün-
nepi vesperást Varga János 
kántor úr vezette.

A szabadtéri színpadon 
az idei hittantáborozó gye-
rekek, fiatalok és hitokta-
tók Elias Ohoiledwarin SVD 
atya vezetésével léptek fel.

Az esti ünnepi szent-
misét msgr. Pál József Csa-
ba temesvári püspök mu-
tatta be, a Nagybecskereki 
Egyházmegye főpásztorá-
val, msgr. Dr. Német Lász-
ló SVD megyéspüspökkel, és 
az egyházmegye lelkipász-
toraival, amelyet hagyomá-
nyosan gyertyás körmenet-
tel zártak.

ELIAS OHOILEDWARIN SVD 

GAZDATÜNTETÉS

 »Több városhoz hasonlóan hétfőn a nagybecskereki földművesek 
is csatlakoztak az ország szerte tartó gazdatüntetésekhez és 
traktorjaikkal a város főterére vonultak.

 »Szent István hadba vonul, a festőtáborban született egyik alkotás

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

 »Az új kenyér

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

hírek képekben

NYUGDÍJASOK SPORT OLIMPIÁJA

22 csapat vett részt
A nagybecskereki Medison Sportcsarnokban rendez-

ték meg az elmúlt hét végén a vajdasági nyugdíjasok 
sport olimpiáját. Ezen a versenyen 22 nyugdíjas egyesü-
let vett részt Vajdaság több településéről. A résztvevőket 
Simo Salapura Nagybecskerek polgármestere is fogadta.

Fo
to:

 Gr
ad

 Zr
en

jan
in

 »A nyertesek a polgármesterrel

 »A töröktopolyai búcsú
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

вода, канализација, 56.000 €. 
Тел. 831-134.

Продајем на Брегу 60 ари, потез 
„Павлишко брдо“ погодно за 
виноград, воћњак и пчеларе. Тел. 
060/3603-311 и 013/401-210.

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

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

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

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

квадратних метара. Тел: 
061/2583-124.

На продају спратна кућа на 
плацу 730м2, посебно гаража. 
Тел. 061/3004-439, 013/837-631 и 
064/2805-862.

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

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

Продајем кућу Х. Пинкија 
код парка 120м2 плус помоћне 
просторије на плацу од 5,3 ари.

Тел.064/1286-044 и 064/1541-
644.

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

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

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

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

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. 064/8582-
495.

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

Продајем спратну кућу на 
Тргу Андрије Лукића са свом 
инфраструктуром и 2 централна

грејања. Тел. 064/6859-415 или 
064/2805-881.

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

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

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

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

Продајем повољно плац у 
Козлуку на кат.пар. 21930/1 
површине 660м². Тел. 060/8435-
097.

На продају два недовршена 
стана, 2 х 70 квадрата, постављен 
нов кров, алу браварија, споља 
омалтерисано, унутра, извучена 
вода, плин, струја. Тел: 063/844-
7930.

На продају локал 140 квадрата, 
подно грејање, вишеструка 
расвета, гранитне плочице, три 
тоалета. Улица Иве Милутиновића 
27а. Тел: 063/844-7930.

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 831-
117

Продајем ланац земље код 
обилазнице за Београд, поред 
асфалтног поута, потез Јарак. Тел 
061/2941-161

Продајем на вечито две 
парцеле на потезу  Црвенка- 
Брег 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

Продајем трособан стан 60м² ул. 
Д. Туцовића. Тел. 065/3131-000

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Апартмани за издавање у Вршцу 
и Панчеву за домаће и стране фирме 
плаћање преко

рачуна, апартмани се налазе у 
центру града, паркинг и Wifi гратис.
Тел. 063/8406-977.

Мањи локал за издавање у Вршцу 
погодан за девојке које шминкају, 
раде нокте...

Повољно. Може и за одлагање 
некварљиве робе. Тел 069/2119-565.

Издавање локала (канцеларија), 
42 м2, на Светосавском тргу. Тел. 

064/1979-069.
Запосленој девојци издајем стан 

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

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

Издајем кућу комплетно са новим 
стварима, кућа је новије градње са нус 
просторијама на дужи период. Тел. 
063/8829-782.

Издајем двособан ненамештен 
стан  у центру града. Тел: 062/885-1264.

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

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

Издајем намештен трособан стан 
у центру града (централно грејање). 
Тел. 069/8014-975

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.

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 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
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“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 



ПЕТАК •  9. септембар 2022. ВРШАЧКА КУЛА 1717

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. 
Повољно и квалитетно. Тел. 061/2656-
204.

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

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

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

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

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

Комплет трпезарија, 2 плинске 
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар 
двокрилни, угаона

гарнитура за спавање, тросед за 
спавање. Тел 064/4256-130.

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 сточића. Тел 061/1844-316.

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

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

На продају три гуме за фићу са 
фелнама, плинска пећ са боцом, 
лавабо некоришћен. Тел: 063/8431-
627.

За продају старински отоман 

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

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

Продајем молерски шприц за 
фасаде, видија плочице, стругарске 
ножеве, бургије. Тел

064/4902-239.
Продајем две старе пегле 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. 
064/8372-635.

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

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

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

Брачни пар тражи стару особу на 
доживотно старање 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. 
060/5886-887.

На  продају болнички кревет, 
декубитални душек и инвалидска  
колица (неуролошка). Тел. 063/8310-
629

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

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

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

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

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

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

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

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 
013/601-210.

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. 
064/3906-276.

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 063/1864-
344

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.

Продајем микроталасну пећницу 
и половне бицикле. Тел. 064/4954-112

Продајем очувану кожну гарнитуру 
црне боје (тросед и две фотеље). Тел. 
065/3184-084.

ОГЛАС ЗА ПОСАО

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

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

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

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Прича се да, кад једном уђете у њега, 
никада не изађете исти. Прича се да, док 
пијете кафу, можете поново да проживите 
тренутак из сопственог живота – онај 
када сте донели погрешну одлуку, када 
сте изговорили реч која боље да је остала 
неизречена, када сте некоме допустили да 
напусти ваш живот, а није морало да буде 
тако. Прича се да је довољно да урадите 
само једну ствар и све промените.

Међутим, постоје правила којих се 
морате придржавати:

1. Налазите се у посебном кафићу. Ту је 
један једини сточић и чека само на вас.

2. Седите и сачекајте да вам послуже 
кафу.

3. Будите спремни да поново проживите 
један догађај из живота.

4. Док то радите, не заборавите да 
испијате кафу у малим гутљајима.

5. Не заборавите главно правило: никако 
немојте да дозволите да се кафа охлади.

Тошиказу Кавагучи је рођен у Осаки, 
у Јапану, 1971. године. Радио је као 
продуцент, режисер и драматург. Његова 

књига Док се кафа не охлади само у Јапану 
продата је у више од милион примерака, 
а убрзо је постала светски издавачки 
феномен и освојила читаоце у свим 
земљама у којима је објављена.

„ВУЛКАН“ И  „ВРШАЧКА КУЛА“ 

НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“ 

настављају да награђују читаоце и љубитеље 
књиге. Овог пута обезбедили смо два примерка 
књиге „Док се кафа не охлади“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на 
адресу citajmokulu@gmail.com. У прошлом 
броју поклањали смо књигу „Академија 
једнорога: Лејла и Плесач“, освојиле су је 
Силвана Куневски и Радоје Николић. 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“.

ЗА СРЕЋУ СУ 
ПОТРЕБНИ 

СТОЧИЋ, КАФА 
И ОДЛУКА

“ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ КОЈА НА ЈЕДНОСТАВАН НАЧИН ГОВОРИ О ВАЖНИМ ТЕМАМА
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Прошлост Вршачког виногорја  бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору 
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово 
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском 
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није 
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.

Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на 
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и 
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

РЕКОРДНА БЕРБА 1875

Пословица да што је сувише 
не може ваљати, показала се 
као тачна у погледу Вршачког 
виногорја године 1875. Те године 
Вршчани – који су пажљиво 
бележили у хроникама приносе 
појединих година - забележили 
су рекордну бербу. Родило је 
толико, бележи једна хроника 
тога времена да у Вршцу није 
било више судова у које би могли 
да сместе ново вино. Буре доброг 
кљука, које је раније плаћано 
просечно четири форинте, сада 
је продавано по 60-80 крајцара, 
дакле безмало у петину цене.

Али, те исте године први 
пут је у Вршцу констатована 
филоксера, истина као усамљена 
појава. За доказ колико је те, 
1875, а и идућих година успон 
виногорја био велики, може 
послужити и ово: већ јуна 
месеца 1875. настала је велика 
потрaжња буради за извоз вина. 
Вршачки бачвари врбовали су 
на све могуће начине калфе, 
а у то време у Вршцу је било 
преко 60 бачвара. Успон 
виногорја повољно је утицао 
и на развој других заната. Није 
случајност што је једна улица у 
Вршцу носила име Казанџијски 
сокак. Сем казанџија много 
посла имали су и ковачи, и 
ништа мање и бравари који су 
израђивали пумпе за вино, тада 
велику новост у подрумарству. 
Прототип прве пумпе за вино, 
коју је пронашао вршачки бачвар 
Остхајмер 1872. године, налази 
се у Градском музеју у Вршцу. 
Пумпа која је делом од дрвета, 
а делом од гвожђа, показала се 
врло практична, а била је веома 
јефтина. За врло кратко време у 
Вршцу је било у употреби преко 
2.000 оваквих пумпи. Употреба 
плуга у виноградарству била је 
исто тако велика новост. Према 
једном извештају у стручном 
виноградарском листу, године 
1876. било је у Вршцу око 1.500 
плугова за одгртање, а које 

су израдили вршачки ковачи. 
Занимљива је разлика у ценама 
између плугова за загртање 
стајао је свега 16 форинти, онај за 
одгртање свега девет форинти.

ТЕШКЕ ПОРЕСКЕ ДАЖБИНЕ

Упоредо са овим успоном 
виноградарства у Вршцу ишле су 
и велике пореске дажбине. Тако 
у једном натпису из године 1876. 
читамо да многим Вршчанима 
не прети опасност од тога да 
ове године неће имати довољно 
буради, па чак ако година буде 
родна као прошла. Јер, наставља 
исти извештај, пореске власти 
су се већ побринуле па су већ 
испразниле бурад сиромашним 
виноградарима, који нису били 
у могућности да плате порез 
новцем. Године 1876. појавило 
се у огромном броју грожђани 

мољци. Неки су појаву овог 
паразита доводили у везу са 
начином ђубрења винограда, 
али су вршачки практичари 
сматрали да то није тачно. Године 
1876. донела је врло слабу бербу. 
Од ове године линију развоја 
вршачког виноградарства 
можемо пратити и преко стручне 
штампе, особито преко часописа 
Weinlaube (Лоза) који је излазио 
у Бечу. У сваком броју овог 
недељног листа имамо извештаје 
како из Вршца, тако и Беле Цркве 
и Гудурице.

Ови извештаји могли би 
данас да користе не само 

историчарима које интересује 
прошлост

Вршачког виногорја, него 
исто тако и метеролозима, јер 
су давани редовни извештаји 
о времену, променама, 
непогодама, упоредо са вестима 
о кретању цена вину.

Треба поменути и извоз 
стоног грожђа у овом периоду 
успона Вршачког виногорја до 
појаве филоксере. Године 1882. 
извезено је 70.000 килограма 
грожђа. У то време је и прелаз 
на капиталистички начин 
производње у Вршцу био потпун. 
Док су раније

виноградари били ситни 
произвођачи који су највећим 
делом сами обрађивали своје 
винограде, а у најбољем случају 
као радну снагу користили 
и чланове своје породице, 
сада видимо стварање 
великих комплекса винограда 
обрађиваних најамном радном 
снагом. Упоредо са тиме 
можемо пратити и изграђивање 
модерних подрума. Са тим 
великим произвођачима (било 
је појединаца и са преко 100 
јутара винограда), појављују 
се и велики трговци, како они 
који купују кљук и цеде вино, 
тако и они који купују вино, па 
га после извесних манипулација 
препродају.

Истовремено у Вршцу се 
подижу и пецаре коњака које 
раде до размера индустријских 
предузећа. Први коњак 
произведен у Мађарској, 
дестилован је у вршачким 
пецарама. Седамдесетих година 
деветнаестог века Вршац има три 
овакве пецаре, заправо фабрике 
коњака. Упоредо са тиме развија 
се и индустрија виноградарских 
и подрумских справа и алата. 
Две творнице израђивале су 
пумпе, пресе и плугове. Касније, 
почетком двадесетог века, оне 
ће израђивати и специјалне 
прангије за растеривање 
градоносних облака.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 

ВИНОГРАДАРСТВА (53)
ИЗ ПРОШЛОСТИ ВРШАЧКОГ 

ВИНОГОРЈА
МИЛАН ТОКИН

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 6. БРОЈ 66, 17. СЕПТЕМБАР 1980.

ПРАВО ВРЕМЕ БЕРБЕ ТЕК  
ДОЛАЗИ

У богатом вршачком виногорју берба грожђа за прераду 
касни двадесетак дана. Разлог је  везан за летње температуре, 
које су у просеку биле знатно ниже него што је то уобичајно. 
То значи да ће, уколико временски услови буду повољни, 
ударни дани бербе бити негде око 25. септембра, а да ће 
укупни принос (процена: 8,5 тона по хектару) бити добри, то 
јест на нивоу прошлогодишњег.

Стоне сорте грожђа, међутим, или су већ обране 
(„јулски мускат“) или се беру („шасла“, „кардинал“, „краљица 
винограда“). 

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 6. БРОЈ 

66, 17. СЕПТЕМБАР 1980.

УДАРНИЧКО ЛЕТО МЛАДИХ 
ВРШЧАНА

Заједно са бригадистима из Алибунара, Мионице, 
Тополе, Титела, Жабља, Куманова, Крапине и 
Сарајева, у трећој смени ОРА „Делиблатски песак 80“ 
радили су и млади из вршачког краја. Њих шездесет 
и двоје сачињавали су сто четврту Омладинску 
бригаду „Жарко Зрењанин“ која се са градилишта у 
Делиблатском песку вратила као најбоља у трећој 
смени.

Ове године, учесници треће смене ОРА 
„Делиблатски песак“ радили су на орезивању, 
окопавању и проређивању растиња као и на 
завршним пословима изградње пута Чардак 
-Шушара.

- Вршчани су и овога пута осветлали име народног 
хероја Жарка Зрењанина и свога краја, будући да су 
проглашени најбољима у трећој смени - каже Драган 
Тавчар, председник Председништва бригаде.

Ценећи њене радне резултате, као и друштвене 
активности, чланови Скупштине треће смене ОРА 
„Делиблатски песак 80“  предложили су вршачку 
Бригаду „Жарко Зрењанин -Уча“ за добијање 
највећег акцијашког признања “Плакета Вељко 
Влаховић“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Половином септембра у Србију 
долази награђивана италијанска 
књижевница Розела Посторино, 
ауторка бестселера У Вучјој јазбини, 
који је преведен на 17 језика.

Розела Посторино ће боравити у 
Београду, где ће представити своју 
књигу као гост издавачке куће 
Вулкан издаваштво. Промоција ће 
се одржати 18. септембра у 18 сати у 
књижари Вулкан КЦБ (Трг републике 
број 5). Дан раније, 17. септембра, 
ауторка ће бити гост треће по реду 
манифестације Ноћ књижевности у 
Новом Саду.

Претходни романи Посторинове 
овенчани су са више престижних 
награда у Италији, док је прича о 
обичним људима који преживљавају 
емотивне и моралне успоне и падове 
у жељи да сачувају голи живот 
одмах након објављивања 2018. 
године изазвала светску пажњу. 
Роман У Вучјој јазбини заснован је 
на истинитим догађајима који су се 
одвијали у „јазбини“, то јест штабу 
једне од најозлоглашенијих личности 
савременог доба, Адолфа Хитлера.

Ауторка није имала прилику да 
лично разговара с Немицом Марго 
Волк, која је 2014. године открила 
тајну чувану 60 година, да је, заједно 
са још 14 жена, крајем Другог светског 

рата радила као пробачица хране за 
Адолфа Хитлера, већ је, након што је 
прочитала исповест Волкове у једним 
новинама, пренела њену причу кроз 
жанр фикције.

Главна јунакиња, 
двадесетшестогодишња Роза Сауер, 
током рата остаје без родитеља, њен 
супруг бори се у првим редовима 
фронта, а она напушта разорени 
Берлин и одлази на село, код 
мужевљевих родитеља, надајући се 
да ће тамо пронаћи уточиште. Али 
стицај околности доводи је у сасвим 
другачију ситуацију. Једног јутра 
пробудили су је службеници СС-а и 
саопштили јој да је регрутована за 
једну од Хитлерових дегустаторки. 
Њен задатак био је да са још девет 
жена сваки дан одлази у Хитлеров 
тајни штаб и пре њега проба сваки 
оброк. Заробљена на погрешној 
страни историје, на ивици пакта са 
злом и опхрвана кривицом, Роза је 
вођена само једним – инстинктом за 
преживљавање.

Розела Посторино је у Италији 
призната и позната и по својим 
романима и причама, а дуго је радила 
у области издаваштва. Одрасла је 
у Лигурији, регији у Италији чији 
је центар познати град Ђенова. 
Тренутно живи у Риму.

НАГРАЂИВАНА ИТАЛИЈАНСКА КЊИЖЕВНИЦА 
РОЗЕЛА ПОСТОРИНО ДОЛАЗИ У СРБИЈУ

 Имате осећај да сте изгубили надзор над својим 
животом? Страшно је уводити велике промене, али обично 
имамо довољно храбрости да начинимо наредни мали 
корак. Захваљујући мудрим и оштроумним лекцијама 
популарне колумнисткиње и финалисткиње Пулицерове 
награде Реџине Брет, могућности које вам живот нуди 
сагледаћете на сасвим нови начин. Мудра, саосећајна и 
искрена књига Бог никад не трепће биће блиска свакоме 
ко се икада нашао пред животном прекретницом и свима 
који траже надахнуће.

Један корак, па још један. То је довољно да се подигне 
дете, да се дипломира, да се напише књига, да се учини шта 
год вам душа жели. Који је ваш наредни мали корак? Који год 
да је, начините га!

Избор, а не случај, одређује вашу судбину.

Када је навршила педесет година, Реџина Брет је написала 
колумну о 50 лекција којима ју је живот научио. Размишљала 
је о свему што је искусила када је постала самохрана мајка, 
када је тражила љубав на погрешним местима, радила на 
свом односу с Богом, борила се с раком и склапала мир с 
тешким детињством. То је постала једна од најпопуларнијих 
колумни икада објављених у новинама, а те лекције које 
јој је живот подарио ауторка сада поклања читаоцима ове 
књиге. Свака од педесет лекција – од Живот није праведан, 
али је ипак добар до Живот нема шарену машницу, али је 
ипак поклон – објава је једноставне и безвременске поруке: 
Живот је добар! Јер јесте такав.

Бог никад не трепће, књига која ће вас навести да 
размишљате о свом животу на другачији начин.

БЕСТСЕЛЕР ЊУЈОРК ТАЈМСА „БОГ НИКАД НЕ ТРЕПЋЕ“ У ИЗДАЊУ “ВУЛКАНА”

ПЕДЕСЕТ ЛЕКЦИЈА ЗА ТЕШКЕ 
ЖИВОТНЕ ТРЕНУТКЕ

 Омиљена акција Вулканових верних 
читалаца 3 књиге за 999 динара на сајту 
vulkani.rs трајаће до 15. септембра. Уколико 
се одлучите за три књиге са списка, платићете 
их само 999 динара. Достава је бесплатна за 
све поруџбине на територији Србије. Међу 
одабраним бестселерима пронађите праву 
књигу за себе! Вулкан издаваштво издвојило 
је издања свих жанрова, зато искористите ову 
јединствену акцијску понуду.

Обала сећања омиљене ауторке Норе 
Робертс је узбудљива прича са убедљивим 
заплетом и обавезном дозом романсе. Једне 
сасвим обичне вечери у тржном центру у 
Мејну чули су се пуцњи. Прошло је само осам 
минута пре него што су нападачи савладани. 
За оне који су то преживљавали чинило се 
као читава вечност. Годинама касније, један 
завереник ипак чека у заседи. Овога пута, 
можда неће имати где да се сакрију.

У бестселеру Тангерина Кристине Манган 
уживаће љубитељи прича о врелом лету, 

љубави и мистерији. Последња особа 
коју је Алис очекивала да види у Тангеру 
била је Луси Мејсон. Након онога што се 
догодило у хладним планинама Вермонта, 
некада нераздвојне пријатељице дуго нису 
разговарале. Луси сада покушава да исправи 
грешке и врати оно што су некада биле. Али 
убрзо Алис обузима познати осећај да је Луси 
контролише и спутава на сваком кораку.

Роман Кристијан Маријуса Габријела 
намењен је љубитељима узбудљивих 
животних прича смештених у сликовити 
Париз. Копер Рајли стиже у тек ослобођени 
град, где проналази неочекиваног пријатеља 
– средовечног дизајнера из пропале модне 
куће. Свесна Диорове генијалности, Копер 
га убеђује да започне сопствену каријеру. 
Окружена гламуром високе моде, Копер ће 
се наћи растрзана између праве себе и онога 
што заиста жели да буде.

Опојни господин Лавел Нила Блекмора 
прави је избор за љубитеље прича о прошлим 

временима, али и о људима који се не уклапају 
у друштвене калупе. Браћа Бенџамин и Едгар 
крећу на гламурозно путовање по Европи. 
Имају ковчеге пуне напудерисаних перика 
и одговарајућих одела и знају да цитирају 
Волтера. Али њихова одећа није праве 
нијансе сиве, њихови су осмеси превише 
усиљени, њихова страст према уметности је 
смешна да би их високо друштво прихватило.

Сајгин Ерсин, познати турски аутор, 
даровао нам је раскошну историјску причу 
о човеку који има редак дар у Отоманском 
царству, јер влада аромама, укусима и 
зачинима, којима утиче на срца, ум и здравље 
људи који окусе његове ђаконије – Паша 
од кухиње. Кад упозна прелепу играчицу, 
ватрену робињу Камер, пожелеће да с њом 
подели будућност. Да би спасао љубав свог 
живота харемске судбине, свој кулинарски 
таленат мораће да претвори у моћно оружје.

Одличан приручник Не брини, опусти се 
Попи О’Нил помоћи ће деци да се изборе 

са анксиозношћу, али је веома користан и 
родитељима. Садржи активности које помажу 
деци да развију свест о својим осећањима 
и мисаоним процесима и оспособљавају их 
и подстичу да јасно виде и фокусирају се на 
позитивне стране и ресурсе које већ носе 
у себи. Родитељи ће сазнати како њихово 
дете размишља, шта га мучи и због чега 
брине. Фантастична вежбанка, написана 
једноставним језиком!

Ако желите да пружите свој максимум и 
помогнете организацији у којој радите да 
оствари успех у бурним временима, Вођа 
без титуле Робина Шарме научиће вас како 
да будете изузетни у свему што радите, без 
обзира на свој положај, како да искористите 
сваку прилику, тајнама истинске иновације, 
тактикама за стицање менталне стабилности 
и физичке снаге, како да се изборите са 
стресом, размишљате позитивно, ослободите 
енергију и постигнете складан приватни 
живот.

БЕСТСЕЛЕРИ ВУЛКАН ИЗДАВАШТВА НА СЈАЈНОЈ 
АКЦИЈИ: ОД 2. ДО 15. СЕПТЕМБРА
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СПОРТ

Стадион Мачве у Шапцу, гледалаца 1.500, судија: Мирослав 
Милетић (Горњи Милановац), стрелци: Радуловић у 76. и 
Јефтић у 85. за Мачву, Килибарда у 89. минуту за ОФК Вршац.

МАЧВА: Самуровић, Поповић, Стевановић, Јевтић, Пешић, 
Враштановић (од 78. Савковић), Белић (од 72. Мијаиловић), 
Марјановић, Адамовић, Поповић, Нешковић (од 55. 
Радуновић).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Кадијевић (од 85. Стојковић), 
Парађина (од 60. Грек), Мажић, Мршуља, Петрић, Лазевски 
Станисављевић (од 60. Вујић), Илић (од 85. Килибарда), 
Брауновић (од 68. Ивић), Павлов.

Мачва је савладала ОФК Вршац у 7. колу Моцартбет Прве 
лиге Србије искористивши прилике створене после прекида у 
завршници меча. Вршчанима за утеху остаје што су упркос поразу 
на тешком гостовању остали у 
врху табеле.

Изабраници тренера Ненада 
Мијаиловића одиграли су добро 
првих 30. минута, имали су 
теренску иницијативу и предност 
у поседу, а у 15. минуту и сјајну 
шансу да дођу до вођства. Илић је центрирао из слободног ударца 
са тридесетак метара, Павлов је утрчавао у шеснеаестерац, али 
није захватио лопту како је желео па његов шут није био опасан 
по голмана Самуровића. 

Најбољу прилику за Мачву у првом полувремену имао је 
капитен Адамовић, када је после грешке у одбрани ОФК Вршца од 
центра сам кренуо од центра игралишта ка голу Марковића, његов 
шут завршио је поред стативе.

У другом полувремену однос снага био је потпуно равноправан. 
Правих прилика није било до 60. минута када је после акције Грека 

Кадијевић шутирао на гол Мачве, Самуровић је одбио лопту, а 
Павлов одбитак послао замало поред гола.

У 76. минуту Мачва је дошла до предности. Корнер је извео 
Адамовић, највиши у скоку био је резервиста Радуновић, његов 
ударац главом је од  стативе завршио у мрежи Марковића, 1:0.

У 85. минуту домаћи су удвостручили предност. Шапчани 
су показали да је извођење прекида њихово најјаче оружје, 
центаршут је још једном упутио Адамовић, ударац главом 
Радуновића одбранио је Марковић, али у шеснаестерцу ОФК 
Вршца најспретнији је био дефанзивац Јефтић и из близине 
затресао мрежу.

У самој завршници ОФК Вршац је смањио заостатак. После 
корнера Вујића, Грек је тежиште акције пребацио на леву страну, 
тамо је био Павлов, упутио је лопту пред петерац где је у пуном 

налету дочекао млади Килибарда 
и спровео у гол, 2:1. У надокнади 
времена још једна прилика 
указала се Килибарди, али његов 
ударац није био довољно добар 
да заврши у мрежи.

На конференцији за медије 
тренер ОФК Вршца, Ненад Мијаиловић, честитао је ривалу на 
победи и фер и коректној игри истакавши да су победи Мачве у 
доброј мери допринеле грешке у одбрани његових играча, као и 
да су пропустили прилику да окрену утакмицу у другом правцу да 
је искориштена прилика у 60. минуту.

Тренер Мачве, Иван Куртушић, рекао је да ОФК Вршац спада у 
ретке тимове који је направио успех системским радом, да добро 
игра и код куће и на страни и да је утакмицу одлучила уложена 
енергија његових играча.

ОФК ВРШАЦ ПОРАЖЕН У 7. КОЛУ МОЦАРТБЕТ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ШАПЧАНИ ИСКОРИСТИЛИ НАЈЈАЧЕ 
ОРУЖЈЕ, ВРШЧАНИ ПРОПУСТИЛИ ПРИЛИКЕ 

МАЧВА - ОФК ВРШАЦ 2:1 (0:0)

ФУД БА Л

Вршчани на гостовању у Шапцу 
нису успели да наставе серију добрих 
резултата, али се нису обрукали пред 
публиком која воли и познаје фудбал. 
Изабраници тренера Ненада Мијаиловића 
у највећем делу меча били су борбени и 
пожртвовани, уставили су добар утисак, 
резултатска неизвесност била је присутна 

до последњег секунда, иако су домаћи 
у једном периоду имали и два гола 
предности. Шеф струке ОФК Вршца истиче 
да није срамота изгубити од ривала какав 
је Мачва, али...

- Више бих био задовољан да 
смо пружили слабију игру а остварили 

победу. Табела за утисак и уметнички 
дојам у фудбалу не постоји, већ само она 
на којој се рачунају бодови. Прекиди су 
нас коштали пораза, а знали смо добро 
да отуда прети највећа опасност. Имајући 
то у виду никако не могу бити задовољан, 
јасан је Мијаиловић.

После првог пораза ОФК Вршца 

уследила је реакција стручног штаба, 
извршене су одређене промене у саставу 
тима које су дале позитиван ефекат. Да ли 
ће и сада бити сличних резова?

- Када је у питању дисциплина 
у игри и залагање на терену немам шта 
много да замерим играчима, али мислим 

да никада лакше нису могли до бодова 
у Шапцу. Недостајало им је мало петље и 
концентрације, Мачва је у тим сегментима 
била далеко боља од нас, закључио је шеф 
стручног штаба ОФК Вршца.

Симпатизере ОФК Вршца може да 
радује вест да је здравствени билтен 
екипе повољан. Нема повређених иако 
је Јевген Павлов после меча са Мачвом 
завршио у шабачкој болници где му је 
ушивена посекотина на глави. Мијаиловић 
за наредни меч са Јединством из Уба 
рачуна на копмлетан играчки кадар, 
осим Милоша Николића, који је недавно 
постао нови члан прволигаша из Северне 
Македоније, Силекса из Кратова.

Б. Ј.

МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 7. КОЛО 

Мачва - ОФК Вршац  2 : 1
Лозница - Раднички (СМ)  1 : 0
Рад – Металац   0 : 0
ИМТ - Инђија Тојо Тајрес  0 : 0
Железничар - Раднички (НБ) 3 : 0
Златибор - ГФК Слобода  4 : 1
РФК Нови Сад - РФК Графичар 1 : 1
Траyал - Јединство (Уб)  2 : 2 
 
1.РФК Графичар  7  5  2  0  17
2.ИМТ   7  5  1  1  16
3.Железничар  7  4  1  2  13
4.ОФК Вршац  7  4  1  2  13
5.Металац  7  3  2  2  11
6.Инђија Тојо Тајрес 7  2  4  1  10
7.Мачва   7  3  1  3  10
8.Златибор  7  2  2  3   8
9.Јединство (Уб)  7  1  4  2   7
10.Траyал  7  2  1  4   7
11.Рад   7  1  4  2   7
12.ГФК Слобода  7  1  4  2   7
13.Лозница  7  2  1  4   7
14.Раднички (СМ)  7  1  3  3   6
15.РФК Нови Сад 1921 7  1  3  3   6
16.Раднички (НБ)  7  2  0  5   6

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 4. КОЛО

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

ПФЛ ПАНЧЕВО 4. КОЛО

Слога (БНС) - Црвена звезда  3 : 0
Партизан (Г) - Караш (Ј)  4 : 1
Спартак 1911 - Слога (П)  3 : 3
Будућност (А) - Партизан (У)  3 : 1
Долово – Долина   1 : 4
Глогоњ – Вултурул   4 : 0
Униреа – Хајдучица  3 : 3
Потпорањ – БАК   2 : 2 

1.Слога (БНС)  4  4  0  0  12
2.Глогоњ  4  3  1  0  10
3.Будућност (А)  4  3  0  1   9
4.Партизан (Г)  4  3  0  1   9
5.Слога (П)  4  2  2  0   8
6.Вултурул  4  2  1  1   7
7.Партизан (У)  4  2  0  2   6
8.БАК   4  1  2  1   5
9.Долово  4  1  2  1   5
10.Спартак 1911  4  1  1  2   4
11.Црвена звезда  4  1  1  2   4
12.Долина  4  1  0  3   3
13.Потпорањ  4  0  3  1   3
14.Униреа  4  0  2  2   2
15.Хајдучица  4  0  1  3   1
16.Караш (Ј)  4  0  0  4   0

У ТАБОРУ ОФК ВРШЦА АНАЛИЗИРАЈУ ПОРАЗ У ШАПЦУ И ИЗВЛАЧЕ ПОУКЕ

МИЈАИЛОВИЋ: НЕДОСТАЈАЛО ПЕТЉЕ 
И КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ИВИЋ И МЕДЕНИЦА ДОБИЛИ 

ПОЗИВЕ СЕЛЕКТОРА

Играчи ОФК Вршца, Давид Ивић 
и Балша Меденица добили су позиве 
селектора репрезентација Србије и 
Црне Горе за играче до 19 година. Ивић 
је позван на селекцијско окупљање 
потенцијалних репрезентативаца наше 
земље, док је Меденица стандардан 
члан У 19 репрезентације Црне Горе 
која ће се припремати за искушења у 
квалификацијама за Европско првенство.

Градски стадион у Вршцу, гледалаца: 
200, судија: Никола Петровић (Шајкаш) 
7, стрелци: Николић у 43. минуту, жути 
картони: Делић (ОФК Вршац), Цветковић 
(Напредак).

ОФК ВРШАЦ: Узелац, Лунц, Милићевић 
(од 71. Јовановски), Меденица (од 89. 
Нецин), Делић, Илић, Трњанац (од 85. 
Секулић), Ивић (од 61. Фернандес), 
Николић, Главинић (од 90+3. Грауре), 
Савић.

НАПРЕДАК: Николић, Цветковић, 
Ристић, Пејчић, Котлајић (од 59. Петровић), 
Гајић, Милићевић, Милосављевић, Тема 
(од 78. Спасојевић), Миленковић (од 46. 
Стојановић), Лабан.

Велика борбеност, пожртвовање 
и добра игра Вршчана награђени су 

освајањем првих бодова у 5. колу 
Омладинске лиге Србије. Изабраници 
тренера Бориса Станковића имали су већи 
мотив, надахнуто играли свих 90 минута, 
створили више прилика и заслужили су 
да славе убедљивијим резултатом против 
врло добрих Крушевљана. 

Питање победника решено је у финишу 
првог полувремена. После Савићеве 
дефанзивне интервенције, одлично се 
развила транзиција напада ОФК Вршца 
додавањима Делића и Главинића, Николић 
је у у пуном трку прихватио лопту, упутио 
прави пројектил на гол Крушевљана који 
голман Николић није успео да заустави, 
1:0 .

У другом полувремену Напредак 
је ударцима са дистанце Милићевића 

и Лабана наговестио жељу да дође до 
изједначења, али напади гостију били 
су исувише слаби да би сломили чврсту 
вршачку одбрану на челу са сигурним 
голманом Узелцем. Најбољу прилику 
Крушевљани су имали у 79. минуту када 
је снажни центарфор Давид Милићевић 
са 7-8 метара, мало искоса, шутирао преко 
гола. Вршчани су до краја у два наврата 
могли да дуплирају предност, у 82. минуту 
Меденица је из добре позиције шутирао 
са ивице шеснаестерца, Николић је шут 
одбранио, а у 85. минуту, резервиста 
Јовановски избио је сам пред голмана 
Напретка, гађао угао, али замало је био 
непрецизан. 

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО ПРВУ ПОБЕДУ У ОМЛАДИНСКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

НИКОЛИЋЕВА БОМБА ЗА ПРВЕНАЦ
ОФК ВРШАЦ – НАПРЕДАК 1:0 (1:0)
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