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ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ

ИНТЕРЕСОВАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА ЗА ПРОГРАМ

„МОЈА ПРВА ПЛАТА“ ВЕЋЕ НЕГО У ПРВА ДВА ЦИКЛУСА
Након завршетка прве фазе трећег циклуса
програма подстицања запошљавања младих
„Моја прва платаˮ 22. септембра, током које
су се за учешће у програму пријављивали
послодавци, прелиминарни подаци показују
да послодавци веома подржавају овај
програм, будући да је њихово интересовање
превазишло интересовање из претходна два
циклуса, саопштила је Национална служба за
запошљавање, Филијала Вршац.
За учешће у овогодишњем програму „Моја
прва плата” пријавило се 10.313 послодаваца
са територије Републике Србије, којима је
потребно укупно 26.905 младих практиканата
за 18.006 различитих радних позиција.
Филијале Националне службе за запошљавање
ће у наредном периоду извршити обраду
података и проверу испуњености услова за
учешће у програму свих поднетих пријава и
оглашених позиција послодаваца, а на порталу
Моја прва плата биће објављене све одобрене
позиције послодаваца.
Национална служба за запошљавање је 22.
августа расписала Јавни позив за реализацију
овогодишњег програма „Моја прва плата”, који
ће бити реализован кроз четири фазе.
Друга фаза је намењена незапосленим

лицима, која ће за учешће у програму моћи да
се пријаве од 3. до 31. октобра, такође на сајту
www.mojaprvaplata.gov.rs.
Трећа фаза програма односиће се на избор
кандидата од стране послодаваца. Послодавци
ће имати могућност да врше процес селекције
пријављених кандидата од самог почетка
њиховог пријављивања, а повезивање,
односно коначан избор кандидата ће
послодавци из приватног сектора обавити у
периоду од 1. до 15. новембра, а послодавци
из јавног сектора у периоду од 16. до 30.
новембра.
У року од 15 дана од дана коначног избора
кандидата, на сајту www.mojaprvaplata.gov.
rs биће објављена листа оглашених позиција
послодаваца са бројем одобрених кандидата.
Четврта фаза реализације програма

подразумеваће потписивање тројног уговора
између Националне службе за запошљавање,
послодавца и изабраног кандидата, и почетак
спровођења програма у року од 15 дана од
дана формирања листе оглашених позиција
послодаваца са бројем одобрених кандидата.
За ову годину је планирано да се у програм
укључи до 10.000 младих старости до 30
година, са најмање средњим образовањем и
без радног искуства. Програм ће се спроводити
код послодавца, у приватном и јавном сектору,
у трајању од 9 месеци.
Током трајања програма, Национална
служба за запошљавање ће на месечном
нивоу исплаћивати младима са средњим
образовањем новчану накнаду у износу од
25.000 динара, док ће младима са високим
образовањем исплаћивати 30.000 динара, уз
уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести.
Овим програмом даје се могућност младима
који немају радно искуство да обаве праксу
на конкретним пословима код послодавца, у
циљу стицања знања, вештина и компетенција
за рад, како би на тај начин повећали своје
могућности за запошљавање, истичу у
Националној служби за запошљавање.

У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“

УРУЧЕНО 70. ПОМАГАЛО

У оквиру акције „Сакупи хумани
чеп“ коју Удружење параплегичара
и квадриплегичара „Параквад ВШ“
спроводи већ годинама, купљена
су нова инвалидска колица. Овога
пута, сакупљено је 860 килограма,
односно 387.000 чепова и донирано
је 70. помагало, не рачунајући штаке
и остала мања помагала.
- Још једном бих се захвалила свима
који скупљају чепове, а поготово
нашим малишанима, у име Удружења
и свих особа са инвалидитетом којима
ово много значи – истакла је Јасна
Крсмановић, чланица Удружења
„Параквад ВШ“.
Према
речима
организатора

акције, колица су донирана нашем
суграђанину
Але
Муминовићу,
коме ће она много значити за
обављање свакодневних активности
и побољшање квалитета живота. Из
Удружења поручују да настављају са
сакупљањем чепова и захваљују се
свим учесницима акције.
Сви грађани чепове за акцију
„Сакупи хумани чеп“ могу оставити
где год виде Параквад комби возило,
код пријатеља акције, у кућицама у
центру града, на Параквад игралишту
или у самом Удружењу, на адреси
Булевар Милоша Обилића 10, од
понедељка до петка у периоду од 8
до 13 часова.

ОДРЖАНА ДРУГА СЕПТЕМБАРСКА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

СЛЕДЕЋА АКЦИЈА 11. ОКТОБРА

У Вршцу је одржана друга септембарска акција
добровољног давања крви у организацији вршачког
Црвеног крста и Завода за трансфузију крви Војводине.

И овога пута забележен је добар одзив чиме су Вршчани
још једно потврдили своју спремност да помогну када
је најпотребније. Како кажу у Заводу залихе се још нису
стабилизовале.
- И даље смо у дефициту и позивамо даваоце свих
крвних група да дођу. Хвала грађанима Вршца и околине
што нам помажу и што се одазивају на наше апеле, рекла је
Милица Војновић из Завод за трансфузију крви Војводине.
Овога пута акцији се одазвало 54 добровољних
давалаца, крв је дало 48, четворо по први пут а међу
даваоцима је било и једанаест жена.
- У интезивном смо контакту са Заводом за трансфузију
крви Војводине, излазе нам у сусрет и редовно долазе
на акције. И даље траје апел добровољним даваоцима
да се редовно одазивају на акције. Нова нас очекује 11.
октобра и заиста се надамо да ће као и до сада одзив бити
задовољавајући, истакла је Сузана Цветановић, секретар
ЦК Вршац.

АПЕЛ

ЗА ПОМОЋ
ШЕСТОГОДИШЊОЈ
ВАСИЛИЈИ
Шестогодишњој
Василији
Салапура из Павлиша неопходна
је трансплатација коштане сржи.
Василији су потребни даваоци
тромбоцита 0 негативне крвне
групе, предност имају млађи
мушкарци и жене које нису
рађале. Тромбоцити се дају у
Београду у Заводу за трансфузију
крви, а они који су у могућности
да помогну треба да се пре тога
телофоном јаве Александру
Салаури на број 064/ 0889-432.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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У СУБОТУ СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ 29. ФЕСТИВАЛА КЛАСИКЕ

ТЕАТРОЛОГ ДР ЈЕЛЕНА С. ПЕРИЋ:
„ИСТОРИЈА НАМ ГОВОРИ ШТА ЋЕ БИТИ“
29. Фестивал класике „Вршачка позоришна јесен“
свечано је отворен на Великој сцени Народног
позоришта „Стерија“ у недељу, 25. септембра.
Последња, пета представа из такмичарске
селекције „Код вечите славине“ Момчила
Настасијевића, у режији Соње Петровић и извођењу
Српског народног позоришта из Новог Сада, биће
одиграна вечерас (у петак, 30. септембра), док
ће имена награђених бити саопштена сутра (у
суботу, 1. октобра), када ће у њихову част ансамбл
Крушевачког позоришта извести представу „Чудо у
Шаргану“ Љубомира Симовића, у режији Небојше
Брадића.
Током претходних дана, фестивалска публика
погледала је представе: „Лари Томпсон, трагедија
једне младости“ по тексту Душана Ковачевића,
у режији Душана Петровића и продукцији НП
„Стерија“, „Месец дана на селу“ у режији Милана
Нешковића и извођењу Народног позоришта
Ужице, као и две представе Народног позоришта
Београд – „Нора – Луткина кућа“ Хенрика Ибзена,
у режији Татјане Мандић Ригонат и „Рат и Мир“ у
режији Бориса Лијешевића.
Истичући да је „Вршачка позоришна јесен“
једини фестивал класике у региону, а уз то фестивал
који траје већ 29 година, без обзира на економске,
друштвене и све остале околности и прилике које
се мењају, театролог др Јелена С. Перић напомиње
да овогодишња селекција на прави начин пружа
увид у прошлогодишњу позоришну продукцију,
обједињујући такмичарски програм мотоом
„Сведочанство времена“.
- Акценат је и ове године на актуелности класике,
на савременом читању кроз које се шаље јасна
порука, порука која је требало да буде пренета и

у моменту када је неко дело настало. Сведочимо
о неком времену које је прошло, а које је заправо
садашње – каже др Јелена С. Перић.
Коментаришући селекцију, наводи да је реч о
представама које су у снажној вези са садашњим
тренутком.

- Рецимо, треће фестивалске вечери имали смо
прилику да гледамо Ибзенов комад „Нора – Луткина
кућа“, текст који је написан 1879. године и који
данас оставља утисак да је писан пре пола године.
Вршачка публика је са великим нестрпљењем
очекивала и представу „Рат и мир“ у режији Бориса
Лијешевића, прошлогодишњег лауреата фестивала,
која је такође веома актуелна данас, када поново
бесни рат у Европи. Премијера представе„Рат и мир“
била је пред сам крај прошлогодишње позоришне
сезоне. Ова представа дуги низ година, неколико
деценија, није играна на сценама у тадашњој
Југославији, односно у Србији. Лијешевић, као

редитељ, и Федор Шили, као драматург представе,
сагласни су да је био јако велики изазов свести
неколико стотина страница романа на троипосатну
позоришну представу. У Ковачевићевом тексту
који је био на репертоару прве фестивалске
вечери, а који је настао почетком деведесетих
година, писац истиче да овде живе неки „привидно
живи људи“. Нажалост, то је данас актуелније него
икад. Уместо да идемо ка неком бољитку, ми,
као цивилизација, идемо много уназад. То јесте
сведочанство времена, сведочи о неким стварима
које се, нажалост, не мењају. Људски род не учи на
грешкама из прошлости. Историја је јако важна, не
због онога што је било, него зато што нам показује
шта ће бити, само ако знамо да је пратимо. Такође,
у комаду Милана Нешковића „Месец дана на селу“
гледамо породицу која нема егзистенцијалне, али
има емотивне и душевне проблеме који су блиски
данашњем човеку. Вртимо се у круг са темама, што
доказује управо то да је класика оно што остаје. То
су свевременске теме – каже она.
Театролог др Јелена С. Перић, која је ове године
и у улози модератора округлих столова, мишљења
је да Фестивал класике последњих година иде у
добром правцу, и истиче улогу вршачке публике
која у великом броју остаје на округлим столовима
и активно учествује у разговорима након представа.
- Људи су жељни разговора који се тичу
уметности, тема које нас склањају из свакодневице,
нечег позитивног и племенитог. То је поента
уметничког дела, да нешто пробуди у човеку, запита
га и замисли. Позориште је ту да тргне човека. Ми
смо као друштво запали у летаргију и потребно нам
је нешто да нас тргне – закључује Перић.
Т.С.

У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ НЕДЕЉЕ СПОРТА

СПОРТ У ШКОЛЕ

Савез за школски спорт Србије и Олимпијски
комитет Србије реализују пројекат „Европска
недеља спорта“, под покровитељством Канцеларије
Европске уније у Србији.
Концепт Европске недеље спорта замишљен је
да се у периоду од 24. до 30. септембра 2022. године
реализују различити спортски садржаји намењени
школској популацији, деци, одраслима и људима у
зрелом добу.
Савез за школски спорт Србије организује
манифестације намењене искључиво школској
популацији у четири града у Србији и то у Крагујевцу,
Вршцу, Новом Пазару и Београду.
Програм „Спорт у школе“, поред редовних
активности које се реализују у салама за физичко
васпитање, подразумевају организацију спортских

манифестација и укључивање ученика од 1. до 4.
разреда основне школе, реализатора програма–
професора физичког васпитања, родитеља и
локалне средине у реализацију спортских садржаја.
Првобитна идеја била је да се вршачки
основци окупе на вршачком брегу, код куле,
међутим због временских прилика одлучено је
да се манифестација одржи у фискултурној сали
Школског центра „Никола Тесла“.
- Други пут у Вршцу ова манифестација организује
се у Европској недељи спорта. У питању је велики
пројекат, драго нам је што је Вршац препознат
као спортски град и изабран за домаћина ове
манифестације. Окупило се много деце, имамо 150
ученика из шест наших вршачких школа, они ће
се дружити, играти, бавити се спортом, циљ је да

заволе спорт и да почну активно да се баве спортом.
Надам да међу овом децом има будућих спортиста,
али превасходно је циљ да они воде здрав живот,
да буду редовни на часовима физичког васпитања,
рекао је Мирослав Лепир, члан Градског већа
задужен за просвету.

ОТВОРЕНО ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ИЗ ПАНЧЕВА

УПИСАНА ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА ВРШАЧКИХ БАЛЕРИНА
Балетска
школа
„Димитрије
Парлић“ из Панчева, која има
традицију дугу више од четири
деценије, ове школске године је у
Вршцу отворила истурено одељење.
На иницијативу локалне самоуправе
која
је
препознала
велико
интересовање деце за бављење
балетом, од пре неколико дана у
Вршцу постоји прилика за формално
образовање у области класичног и
модерног плеса.
-Након дужих преговора и процеса
верификације код Покрајинског
секретариајта
за
образовање,
балетска школа у нашем граду је
напокон почела са радом. Уписали

смо чак три одељења првог разреда
основне балетске школе. Поносни
смо што сада нашој деци, поред
музичке школе, можемо да понудимо
балетску школу. Тиме ће и културни
садржај у нашем граду бити потпунији

– истакао је Мирослав Лепир, члан
Градског већа за образовање.
Интересовање за упис било је
велико, па је после пријемног испита
и два круга селекције, уписано
три одељења првог разреда, два

класичног и једно модерног балета,
као и два одељења припремног
предшколског разреда.
- Програм балетске школе се сасвим
разликује од програма различитих
плесних студија. Овде се ради полако
и поступно. Класичан балет је основа
сваке игре, па је сваки покрет важан
за даље напредовање – објашњава
Нина Попов, професорка савремене
игре.
Школа је ових дана почела са радом,
а часови се одвијају у реновираној
свечаној сали ОШ „Вук Караџић“, која,
кажу надлежни, испуњава све услове
за одржавање ове наставе.

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

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ДРАГАНА ВИЛИЋА

Прошлог петка (23. септембра)
Књижевна општина Вршац је пред
бројном публиком у Свечаном салону
НП „Стерија“ организовала књижевно
вече Драгана Вилића. Програм је
водила председница Књижевне
општине Вршац Ана Крду, док је аутор
својом инспирацијом посетиоцима
пренео емоцију својих књига.
Председница КОВ-а је у уводном делу
пожелела добродошлицу аутору,
рецензенткињама и публици и том
приликом истакла да ове године
Књижевна општина Вршац обележава
троструки јубилеј – 50 година од
оснивања KОВ-а, 100 година од
рођења Васка Попе и 70 година од
рођења Петруа Kрдуа.
- Ово је посебна година за KОВ у
којој је крунисан њен дугогодишњи
достојанствено стечен углед. Већ
годинама Вршац важи за светску
метрополу
поезије
захваљујући
Kњижевној општини Вршац, њеној
издавачкој
ексклузивности
и
понајвише Европској награди за
поезију „ПетруKрду“. Сигурно да
је углед који ужива KОВ у свету
књижевности разлог који привлачи
најбоље писце да под његовим
окриљем издају своје књиге или
представе себе и свој књижевни опус.
Драго нам је што је господин Вилић
изабрао KОВ да се са наше адресе
представи
вршачкој
читалачкој
публици – рекла је Ана Крду.
На промоцији књижевник Драган
Вилић, после поздравне уводне речи
говорио је о свом животу, путу који
је прошао кроз егзодус са којим се
први пут срео 1959. године када је
са мајком и оцем напустио родно
село, херцеговачке Браићевиће и
дошао у Сарајево. Био је то његов
први егзодус – каже књижевник у
свом уводном излагању, али не и
последњи, јер Сарајево напушта 1992.
године бежећи од стихије рата, која
је захватила Босну и Херцеговину.
Покушава да нађе мир за своју
породицу и себе у Србији, надајући

се да ће такво стање убрзо престати и
завладати мир на Балкану. Но, не бива
тако и он и његова породица враћају
се у БиХ, где су дочекали крај рата, а
на самом крају следи опет егзодус
и води их у лутања новоствореном

о поезији Драгана Вилића, прози,
песмама, приповеткама, романима,
посебно се осврћући на филозофску
и психолошку позадину његових
дела, највише се фокусирајући на
три романа: „Трагом бунила“, „Kрвави

Републиком Српском, да би 2002.
године супруга, он и млађа кћерка
напустили балканске крајеве и
отишли у Америку. Све то време
књижевник Драган Вилић ствара –
пише поезију и прозу, издаје књиге
у Србији, БиХ, Црној Гори, да би
се коначно, ове године, са својом
супругом вратио у Србију, где
сада живи и бави се стваралачким
књижевним радом, учествује на
књижевним вечерима, промоцијама
и како каже „нема намјеру да се
упушта у нови егзодус, него жели
да остане на Балкану дружећи се са
колегама књижевницима…“.
Рецезенткиње
књижевности
Драгана Вилића, проф. Станка
Ћаласан и проф. Анђа Г. Шушић, узеле
су учешћа у представљању његове
књижевности. Станка Ћаласан је
представила свеукупни књижевни
опус (седамнаест књига), говорила

божур“, „Зла крв“, док је Анђа Г. Шушић
пред публику ставила дубоку анализу
последњег романа „Блудница“, који
је из штампе изашао ове године,
и свеобухватно, као историчарка,
објаснила
публици
историјски,
религијски и духовни значај овог
дела. Она наглашава да се ради о
„обимном и слојевитом књижевном
делу, које без устезања прозива и
провоцира, скреће пажњу на све
личне и друштвене деформације.
Аутор смело улази у ризичне теме,
понет жељом да понуди лични
допринос у расветљавању тема
важних за читаво човечанство. У том
циљу, он нуди читаоцу објективни
приказ вишевековног дешавања,
изграђујући карактерне профиле
ликова и друштва у целини. Главни
лик у овом роману је Магда (Марија
Магдалена), којој је додељена улога
блуднице, јер је њена снага личности

то могла да изнесе, а у ствари живот је
блудница, а то се види кроз узрочно
последичну везу, која потврђује
константну опредељеност писца за
тему хришћанства, и светли лик Исуса
Христа, као непресушну инспирацију,
за његову бритку мисао и оштро
перо. Овакава дела буде наду у
обнову књижевности кроз увођење
нових садржаја у већ помало сустале
књижевне токове“.
У завршној речи књижевник
се
захвалио
рецезенткињама,
председници КОВ-а Ани Крду и
Сањи Вукелић, која је читала његове
стихове и одломке из романа,
те публици која је пажљиво и са
интересовањем пратила промоцију,
и на крају прочитао песму „Епитаф“
из једне од четири збирке поезије,
које је написао за време свог
вишедеценијског рада.
Драган Вилић објавио је три
збирке песама „Стаклено царство“
(2000), „Космички ковитлац“ (2012),
„Имагинарној сјени“ (2017), „Ритам
свјетлости кроз мјесечеве мјене“,
заједно са песникињом Марином
Булајић (2014), роман „Трагом бунила“
(2015), књигу љубавних прича
„Ханибалов врисак страсти“ (2015),
лирско-епску
поему
„Космички
бијес“ (2016), збирку приповедака
„Не скидајте тугу са кловновог лица“
(2016), књигу записа и размишљања
„Бесмртност душе“ (2017), роман
„Крвави божур“ (2018), роман „Зла
крв“ (2020), књигу изабаране поезије
„Воз на путу за вјечност“ (2020),
приповетке „Тиха сјећања“ (2020),
религијске есеје, приповетке, поезију
„Тринаести апостол“ (2020), драме и
комедије „Балкански мачак“, мисли,
записе и кратке приче „Филозофија
лудила“ (2020) и роман „Блудница“
(2022). Члан је Удружења књижевника
Србије, Матице српске, Књижевног
клуба Савез књижевника у отаџбини
и расејању (Нови Сад) и Књижевног
клуба Скадарлијска боемија.
Сања Вукелић
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БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ
АЛЕКСАНДРА БЕНГИН, ВИОЛОНЧЕЛИСТКИЊА И ПИЈАНИСТКИЊА:

„КЛАСИКА ЈЕ ЗА СВАКОГА И ТРЕБА
ДА БУДЕ ДОСТУПНА СВИМА“
Александра Бенгин (1992)
годинама је присутна на
домаћој класичној музичкој
сцени, као солисткиња и
као чланица различитих
састава, и то на неколико
инструмената. На Факултету
музичких уметности у
Београду дипломирала је
клавир и виолончело, на
којем је завршила и мастер
студије, а средње музичко
образовање је уз ова два
инструмента завршила и на
удараљкама. Њени музички
почеци сежу у најраније
детињство, а формално
музичко образовање је
започела у Музичкој школи
„Јосиф Маринковић“, у
којој од скоро предаје. На
тај начин је уз музичку,
наставила и педагошку
традицију, која у породици
из које потиче траје
неколико генерација.

клавира, наставницу Ољу, Рускињу.
Било ми је дивно код ње на часовима.
Да ли је с обзиром да потичете из
музичке породице опредељење за
бављење музиком било нешто што
се одувек подразумевало или је
оно дошло касније?
- Док си мали не размишљаш о тим
стварима, водиш се само тиме где
ти је лепо. Мени је најлепше било у
музици, у томе сам се осећала јако
добро. За свирање се деца везују
обично најпре преко професора, тек
се касније заљубе у сам инструмент.
Мени се то прво десило са клавиром,
затим са удараљкама, а онда и са
челом. Мени је у музици увек било
бескрајно интересантно, ту се стално
догађало нешто ново. Спектар људи
које сам упознавала преко музике је
био огроман, сви професори су били
врло занимљиве личности. Негде у
основној школи сам већ схватила да
ћу се бавити музиком, што вероватно

- Од рођења сам окружена музиком,
мој тата (Боримир Бенгин) је држао
приватне часове гитаре код куће,
сваког дана је ту било толико деце,
по цео дан свирање, музика, певање...
Упловила сам у то а да нисам ни била
свесна. Са тим сам одрасла. Негде
око пете године сам пожелела да и ја
нешто свирам. Наравно, Боки је гурао
причу у правцу гитаре, али мене је
више привлачио клавир, због те неке
ритмичке стране, ваљда и због тога
што се лако добија тон... Сећам се да
сам јако волела своју прву професорку
јесте прилично рано за опредељење.
- На виолончелу сам завршила
основне и мастер студије, чека ме
завршетак специјалистичких. На
клавиру сам завршила основне
студије, а на удараљкама средњу
музичку школу. Крајње опредељење
за виолончело је дошло јако касно.
У доба кад сам ја била ђак Музичке
школе „Јосиф Маринковић“ отварали
су се нови одсеци. Ја сам већ учила
клавир, а на удараљке и виолончело
сам се уписала готово случајно, успут,
на удараљке када сам имала девет
година, а онда и на виолончело,
наредне године. То што сам већ
свирала клавир ми је јако помогло
због читања нота, солфеђа; клавир
има највећу сложеност композиције.
Савладавање градива на осталим
инструментима је самим тим за мене
било лакше, имала сам више времена
да се бавим техником.

Ипак, школовање на неколико
инструмената упоредо није нешто
што је уобичајено?
- То је велика обавеза у смислу
издвајања слободног времена и
посвећености сваком инструменту.
Али када се човек бави нечим
што га заиста занима, нађе начин
да распореди време и „ушпара“,
искористи све време које има на што
бољи начин, јер нема право на празан
ход. Наравно, ако у томе не ужива и
није му бескрајно забавно, то нема
никакве поенте. Моје интересовање
је, међутим, све време све више расло.
С временом сам научила да јако
брзо памтим ствари и да се потпуно
фокусирам на часу, јер неке ствари
физички нисам стизала да вежбам.
Ту је тај ментални део приче постао
јако важан. Професори су ме упутили
на технике вежбања „из главе“,
размишљања о свирању, замишљања
мелодије, покрета руку. Невероватно
је колико ствари може да се савлада
на овај начин.
Имате богату и интересантну
извођачку каријеру. Где тренутно
наступате?
- Јуна сам постала хонорарни
сарадник у Симфонијском оркестру
РТС-а, где свирам виолончело. Трудим
се да останем што више у камерној
музици, у њој се најбоље осећам,
поготово на виолончелу. Већ три
године имам сарадњу са Удружењем
Блисс
(Богати
легат
искрених
стваралаца Србије), чији је оснивач
виолинисткиња Бојана Ђоловић из
Горњег Милановца. Сарадњу смо
започели када им је био потребан
челиста за квартет, за Фестивал Блисс.
Са тим квартетом сам имала дивну
сарадњу, свирали смо сјајан, јако
богат репертоар: Дворжака, Малера...

ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ
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Имали смо концерт на ком смо
изводили само дела домаћих, живих
композитора, који су чак дошли на
концерт. То је било дивно искуство и
велика част.
Наступали
сте
у
разним
саставима. Шта бисте издвојили
као најинтересантније сарадње?
- Свирала сам у разним камерним
оркестрима. Најзначајнији међу њима
је Београдски гудачки оркестар„Душан
Сковран“, са којим сам наступала
на Коларцу и у другим београдским
салама и широм Србије. Наступала
сам са Камератом Сербиком, затим у
Симфонијском оркестру „Макрис“...
Једна од најлепших сарадњи био
ми је рад у гудачком квартету „Вае
Соли“, који је настао још током
студија. Оформиле смо га нас четири
другарице из средње школе –
Настасја Војиновић, Милица Жугић,
Миљана Стаменић и ја. Годинама смо
наступале заједно и имале срећу да се
сложимо на свим пољима – свирачки,
по сензибилитетима, по доживљају
музике, као личности... Свирале смо
диван репертоар.
- Било је много интересантно
искуство са удараљкама, током
средње школе, када сам свирала
у саставу „Stanković Percussion
Ensemble“ који су организовали
професори Синиша Јовић и Иван
Марјановић. То је био први и тада
једини марчинг ансамбл не само
у Србији, него и на целом Балкану.
Наступали смо широм Србије, а
годишњи концерти на Коларцу су
увек били пуни.
Изводили сте и многа дела
савремених домаћих композитора?
- Увек ми је било велико
задовољство
да
сарађујем
са
нашим композиторима. Изузетно је
интересантно изводити нешто што
нико није извео пре вас. Прва таква
сарадња је била још током средње
школе, са Павлом Поповим. Наша
дугогодишња сарадња кулминирала
је снимањем албума „Daydreaming
Piano“, његових композиција за
клавир које сам ја извела. Имала сам
дивну сарадњу и са пијанисткињом
Далидом Грмуша, где сам била у
улози виолончелисткиње. Изводиле
смо њене ауторске композиције за
клавир и виолончело. Њена музика
је јако специфична, атмосферична,
налик на филмску музику, са много
емоционалног
набоја...
Такође,
изузетно интересантан је био и
пројекат „Небоград“, замишљен као

сарадња између музичара и песника.
Дивно је било што се музика спајала са
поезијом наших младих песника. Све
заједно, то је био врло специфичан
доживљај.
Упоредо са извођаштвом, бавите
се и музичком педагогијом?
- Непосредно пре завршетка мастер
студија виолончела, указала ми се
прилика да се запослим у Музичкој
школи у Пожаревцу као наставник
виолончела, тако да сам одмах
после студија упловила у педагогију.
Већ наредне школске године сам
се запослила у Музичкој школи
на Убу, где сам такође предавала
виолончело, на новоотвореној класи.
Тамо сам се задржала пет школских
година и прошле године испратила
прве матуранте, што је диван осећај.
Од септембра предајем у Вршцу, у
Музичкој школи „Јосиф Маринковић“,
али овога пута клавир.
Које су специфичности рада са
децом?
- Рад са децом је диван. Императив
је увек да се дете лепо осећа и да са
часа изађе са осмехом, а када је тако,
онда није проблем бити захтеван
према ученику. Није једноставно
објаснити детету оно што се одраслој
особи која се музиком бави двадесет
година подразумева. Преношење
тог знања младом уму је велики
изазов, било да се ради о великом

таленту или о некоме ко је можда
мање талентован, али има велику
жељу да научи. Оно што је мени у
педагогији
најинтересантније
је
управо тај моменат огромног броја
различитих начина на које се нешто

може објаснити. Сви смо различити
и различите ствари нам задају
проблеме, зато је нарочит изазов како
се позабавити проблемом ученика
који ми лично никада нисмо имали.

Кроз помагање ученику да превазиђе
неки такав проблем, и професор
напредује као музичар. Такође, кроз
дечија питања се свашта ново може
сазнати. Понекад се деси да дете
постави питање које ми потпуно
промени перспективу.
Колико
је
једноставно
препознати таленат код детета?
- Деца која су јако музикална,
препознају се одмах, по начину
реакције
и
по
интензитету
заинтересованости.
Нека
деца савладавају неке ствари
невероватном брзином, али није
увек музички потенцијал пресудан.
Карактер је такође јако битан.
Посебна је проблематика како
мотивисати изузетно талентовано
дете којем у почетку све иде лако, да
не одустане када се захтеви повећају
и када мора да уложи труд и рад.
Таленат суштински у почетку није

ни битан, он прави разлику тек када
се дође до много вишег нивоа. Стоји
да је велико задовољство радити са
талентованим ученицима, али постоји
велико задовољство и у раду са децом
која не испоље толики таленат, али
имају велику заинтересованост. Када
се таквом ученику посвети време,
то је сасвим друга врста изазова и
приступа, па доноси и сасвим другу
врсту задовољства. Имам утисак да
се пречесто велича таленат и да је
то понекад демотивишуће. Мислим
да свако треба да допусти себи да се
бави музиком, невезано за то да ли
ће постати професионалац или не.
Сјајно је што у Србији постоје музичке
школе и што су још увек државне и
бесплатне. Музика је ту да обогати
живот, без обзира на то постоји ли
таленат или не.
Какво је ваше виђење савремене
домаће сцене када је класична
музика у питању?
- Јако је тешко живети само од
извођења класичне музике, али
мислим да то није проблем само
овде. Оно што мислим да је проблем
у нашој земљи је то што је највећи
део могућности, прилика и дешавања
концентрисан у Београду. Ради
се помало на децентрализацији –
постоји Зрењанинска филхармонија,
Симфонијски оркестар у Новом
Саду,
Нишка
филхармонија,
Шлезингер оркестар у Крагујевцу...
Има фестивала класичне музике по
разним градовима. Али то још увек
није довољно. То је нешто што се
своди на догађаје једном годишње.
Класику нажалост још увек прати доза
елитизма и погрешно уверење да је то
неки узвишени тип музике. Она је пре
свега – музика. Свака музика служи
да те покрене, да ти обогати дан,
да пружи неки садржај и доживљај.
Супротно увреженом мишљењу,
класична музика јесте за свакога и
треба да буде доступна свима.
Т.С.

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

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

НОВУ ГУЧИ КОЛЕКЦИЈУ
ПРЕДСТАВИЛО
68 ПАРИ БЛИЗАНАЦА

Гучијев креативни директор Алесандро Микеле
за своју колекцију пролеће-лето 2022./23. названу
„Твинсбург”, која је представљена на Недељи
моде, изабрао је као моделе 68 пари близанаца
идентичног изгледа.
Микеле је рекао да је представљање Гучи
колекције у дупликату дало више снаге одевним
предметима, преноси Танјуг.
Највише пажње привукле су прошивене цветне
јакне, наборане свилене хаљине са везом, мушке
панталоне са подвезицама које откривају горњи
део бутине, што се ретко виђа у свечаном облачењу.
Изглед је допуњен новим накитом за лице

са металним ресама,
који се такође може
видети на наочарима за
сунце. На модној писти
представљени су мотиви
из филма „Гремлини” који
се појављују као пуњени
додаци и закрпе.
Инспирацију је Микеле, како каже, пронашао у
необичном породичном окружењу, јер је одрастао
у веровању да има две мајке: сопствену генетску
мајку и њену сестру близнакињу.
Обе је називао „мама”, јер су подизале своје

КАКО
СЕ ЈОШ
НАЗИВА
БУНИКА?
породице у суседним становима, пошто нису могле
да поднесу да буду одвојене. Рекао је да је тек са
седам година почео да схвата разлику, када му је
умрла тетка.
ФОТО: (EPA-EFE/PRESS OFFICE GUCCI)
Извор: Политика

ГДЕ ЈЕ НЕСТАЛА НЕМАЧКА
„ЕНИГМА” КОЈА ЈЕ КУПЉЕНА
НА ОТПАДУ У БЕОГРАДУ
Многи су чули за немачку
машину
„енигму”
која
је
служила за шифровање радио
комуникације током Другог
светског рата. То је она мала
дрвена кутија са зупчаницима и
тастатуром у коју су Немци имали
поверење до краја рата. Ипак,
Енглези су успели да дешифрују
код „енигме” и тако открију
многе тајне Хитлерове ратне
машинерије. Захваљујући томе
добили су рат на Атлантику и
победили немачке подморнице,
унапред знали планове Ромела
у Африци и искрцали се на
Сицилији и у Нормандији, знајући

распоред немачких снага.
Енигма је и данас веома цењен
колекционарски примерак чија
вредност се изражава са шест
цифара. Наравно у еврима.
А, мало је познато да уз малу
„енигму” постоји и већи такав
уређај, познат као „лоренц”. То је
унапређена, велика „енигма” коју
су имали само штабови армија
Вермахта. „Лоренц” је кориштен
искључиво за комуникацију
армија са главним штабом
немачких
оружаних
снага,
односно Хитлером.
Управо један такав „лоренц”
је пре годину дана освануо на

једном отпаду у Београду,
где је купљен по цени
електронског отпада - на
килограм. Рачун је износио
око 4000 динара. Уређај је био
невероватно добро очуван и
имао је сачуване све роторе
који кодирају комуникацију.
Недостајала је само утичница за
струју.
Власник је на адресе више
музеја послао допис са понудом
да га уз новчану накнаду уступи.
Из већине музеја нису стигли
никакви одговори. Само у
једном случају, телефоном му је
поручено да се јави после лета

и годишњих одмора, без да су
затражили неки контакт за будућу
сарадњу.
Након тога, колико је познато
у колекционарским круговима,
„лоренцу” се изгубио траг. Нагађа
се да је по цени која се изражава
са шест цифара, завршио у неком
музеју на Западу.
Извор: Политика

Балам, балан, бун * Буника
спада у отровне и халуциногене
биљке. У средњем веку се
мислило да је она главни
састојак вештичјих масти. Код
нас је у народу позната као
балам, балан, бун, блен, бауника,
бенђелук, велико биље, воја,
зубна трава, свињски боб,
свињарац, свињорак, трава од
бунила, успављива трава, бана
итд. Буника је лековита и отровна
биљка, свуда распрострањена, са
једногодишњим и двогодишњим
варијететом. Медицина користи
лист, ређе семенке биљке. Буника
је словенска реч и сасвим је у
складу са физиолошким учинком
ове биљке.није стекла ширу
популарност.
Извор: Политика

БАКИНГЕМСКА ПАЛАТА ДОБИЛА
НОВЕ СТАНАРЕ

Познато је да је краљ Чарлс
велики љубитељ паса, као и његова
мајка недавно преминула краљица
Елизабета Друга. Она је волела
коргије, а садашњи краљ Чарлс
имао је лабрадора Харвеја
Бет и Блубел, два Џек Расел
теријера које су краљ Чарлс Трећи
и краљица супруга Камила усвојили
2017. године од сада ће живети у
Бакингемској палати.
Ово је први пут у дугој историји
да ће се у Бакингемску палату
уселити удомљени пси.
Пре него што их је усвојио
краљевски пар преко покрета за
спасавање животиња Бет је била
напуштена, а Блубел је пронађена у
шуми, без крзна и с ранама на телу,
преноси РТС.
Два
Џек
Расел
теријера
опоравила су се уз пуно љубави
и пажње, па су се појавили и на

насловним странама острвских
медија.
Током јула месеца 2022 године
Камила је позвала све љубитеље
животиња да посете азиле и удоме
пса или мачку уз напомену да су то
пријатељи за цео живот.
Познато је да је краљ Чарлс
велики љубитељ паса, као и његова
мајка недавно преминула краљица
Елизабета Друга. Она је волела
коргије, а садашњи краљ Чарлс
имао је лабрадора Харвеја.
Покрет за спасавање чији
ће се штићеници уселити у
Бакингемску палату је добротворне
организације која је удомила више
од три милиона животиња откако је
основана 1860. године, а краљевска
породица је њихов покровитељ.
Извор: Политика
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

МИРОВИЋ: ПОДРШКА ЦЕЛОМ РЕГИОНУ
ВОЈВОДИНА КАО НАЈСНАЖНИЈА ПОЉОПРИВРЕДНА
ОБЛАСТ, КАО ПОКРАЈИНА КОЈА ДАЈЕ, И ПО ОБИМУ
И ПО КВАЛИТЕТУ, НАЈВЕЋИ БРОЈ НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, НАСТАВИЋЕ СА
СВОЈИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА, ГАЗДИНСТВИМА И
НАУЧНИМ РАЗВОЈНИМ ИНСТИТУТИМА ДА ПРУЖА
ПОДРШКУ РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И ШИРЕ, ИСТАКАО
ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ НА ОТВАРАЊУ
20. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ЛОВА, РИБОЛОВА И ЕКОЛОГИЈЕ ИНТЕРАГРО 2022 У
БИЈЕЉИНИ

У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ

Аутори: Зоран Сурла

Председник Покрајинске владе Игор Мировић
обратио се у Бијељини на отварању јубиларног 20.
Међународног сајма пољопривреде, лова, риболова и
екологије „Интерагро 2022“, истакавши да ће Војводина
у годинама пред нама одиграти своју улогу предводника
у производњи хране, што ће значити гарант и подршку и
свим државама у окружењу.
- Војводина као најснажнија пољопривредна област,
као покрајина која даје, и по обиму и по квалитету,
највећи број најзначајнијих пољопривредних производа,
наставиће са својим произвођачима, газдинствима и
научним развојним институтима да пружа подршку
Републици Српској и свим другим државама у региону.
Били смо и бићемо увек партнери Републици Српској изјавио је председник Мировић.
Честитајући јубилеј, председник је подсетио на
важност изградње саобраћајне инфраструктуре која
ће нас повезивати – и кад је реч о путу од Кузмина
до Бијељине и даље до Бања Луке и када је реч о

Фрушкогорском коридору.
- Србија се гради и изграђује и већ за неколико
година путоваћемо много брже и бићемо повезанији,
што ће значити и много користи за привреду и
пољопривреднике. Једногласни закључак овог сајма је да
треба заједнички да се заложимо за то да се иницијатива
Отворени Балкан прошири на све друге државе, на БиХ и
Црну Гору, и да корист од повезивања, споразума, мањих
трошкова, бржег промета и једноставнијих процедура
имају и те државе.
Међу покровитељима сајма „Интерагро 2022“ јесте
и Привредна комора Војводине као важан чинилац
привредног развоја Покрајине. У организацији

Привредне коморе Војводине, на сајму у Бијељини
учествују и Пољопривредни факултет Универзитета
у Новом Саду, Туристичка организација Војводине,
компаније и удружења из Војводине.
- Чињеница да на овом сајму учествују излагачи из
десет земаља показује да је он изашао из регионалних
оквира и поносни смо што је постао међународни.
Република Српска жели да се економски повеже са
свима у региону, али највише је упућена и ослоњена
на Србију, што је природно - изјавила је председница
Републике Српске Жељка Цвијановић.
Наш посао је да уливамо сигурност грађанима и
у својој земљи, али и суседима, иако је време пред
нама тешко, желим да кажем да је Србија увек ту и да
у њој има довољно хране за све, рекао је министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав
Недимовић. Отварању сајма присуствовали су и
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство Чедомир Божић, председник Привредне
коморе Војводине Бошко Вучуревић, привредници и
други.
Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама. Ставови изнети у подржаном медијском
пројекту нужно не изражавају ставове Покрајинског
секретаријата за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама, који је доделио средства.
Извор: Новосадски репортер

БЕЗБРАДИЦА ЧУВА ДАЛМАТИНСКИ ДУХ

УСКОРО НОВА ВИНАРИЈА

Риђица, чувени винарски крај, са необичним црним
песком, има четири винска подрума: Милић, Митровић,
Безбрадица и Миланко, и четири винарије: Драгић, Врт,
Мунижаба и Швељо. Саша Безбрадица и Александар Аца

Милић и Безбрадица на манифестацији „Риђичка пека”

Марјановић, власници винских подрума, припремају се
да у наредном периоду у Риђици оснују винарију под
називом Адут.
Породица Саше Безбрадице бави се виноградарством
још од 1945. године, а ту традицију су његови преци
донели као колонисти из Кистања.
Саша је породични посао преузео 2010. године и тада
је увео новине и осавременио производњу и прераду. На
површини од око два хектара, посађене су сорте: рајски
ризлинг, мерло, бургундац сиви (пинот григио), каберне
совињон, каберне франк, и на овим просторима нову,
органску сорту винове лозе са смањеном хемијском
заштитом – Панонију. Ова органска сорта је бела, и даје
јако хармонично вино које је Безбрадица назвао Бура и
које, како каже, има изузетан склад киселине и сладежи
те је лагано и питко, омиљено код женске популације. Од
осталих сорти грожђа настала су вина: од рајнског ризлинга
– Бараба, од пинот гриђа – Пиљак, од мерлоа – Биљег,
каберне совињона – Карик, каберне франка – Дешпет. И
кроз ова имена, Безбрадица се трудио да укаже на своје
далматинско порекло и традицију. Он наводи да је за овај,
као и за све послове потребно стално учење, те да је увео
савремене машине, бурад и опрему, али да се труди да
очува далматински стил и технологију, јер је то традиција,
аманет његових предака и чување успомене на њих.

Риђички винари, десно Саша Безбрадица
Његов партнер и сарадник у овом пројекту,
Александар Марјановић, 2016. године је из Шапца стигао
до Риђице, заволео је, и у склопу Безбрадичиног имања
засновао свој виноград, купио кућу и постао део риђичке
заједнице. У склопу посла који се бави, Марјановић
је, поред пројектовања бање у Светозар Милетићу,
обећао и активности на планирању сличног објекта у
Риђици. Причу о новој винарији заокружује поседовање
смештајних капацитета и сарадња са Етно кућом Ружица,
власнице Далиборке Милић, која ће пружати услугу
исхране туристима.

Драгана Ђапић

Извор: Сомборске новине

НОВА УСПЕШНА АКЦИЈА ЗЗРС СУБОТИЦА

ДЕЦА СА ОЗРЕНА ОБРАДОВАНА ДАРОВИМА

На иницијативу чланова
Завичајне заједнице „Република
Српска“ Суботица, а уз свесрдну
подршку и помоћ градоначелника
Града Суботице Стевана Бакића,
чланови Завичајне заједнице
наставили су и ове године акцију
прикупљања донација за децу из
Озрена и околине.
Аутор: Б. Николић
Татјана Божић, чланица Завичајне
заједнице, са сарадницима је и овога
пута организовала посету МаглајскоРаковачкој парохији на Озрену, на
празник Усековања главе Светог Јована
Крститеља 11. септембра и, уз благослов
свештеника Владимира Кукића, након
литургије у Храму Светог пророка Илије,
деци из овог краја у присуству родитеља
и верника поделила дарове.
“Настављамо акцију прикупљања
донација за децу Озрена коју смо
организовали уз подршку и помоћ

градоначелника Суботице и Завичајне
заједнице „Република Српска“ Суботица.
Као што сам навела и током претходне
посете, планирамо да почетком сваке
школске године обрадујемо децу и
улепшамо им почетак нове школске
године поклонима” рекла је Божић, и
додала да су децу обрадовали пакетићима
који су, поред школског прибора,
садржали и друштвене игре, слаткише,
гардеробу и дечију козметику.
“Посебно нам је драго да смо овога
пута припремили пакетиће за већи број
деце, па су поред деце која похађају
школу поклоне добила сва деца маглајске
и раковачке епархије која живе на
Озрену, без обзира на узраст. Такође, и
овога пута смо поделили поклоне за осам
повратничких домаћинстава старијег,
социјално
угроженог
становништва
без икаквих прихода, а све у жељи да
и наши старији земљаци знају да нису
сами и заборављени” нагласила је, и
додала да планирају да наставе са овом
донаторском акцијом.
Чланови
Завичајне
заједнице

Република
Српска
Суботица
су
и
крајем
јануара
ове године били
у и том приликом
уручили
пригодне
новогодишње поклоне
за
најмлађе
на
том
подручју.
На
иницијативу
чланице удружења
Татјане Божић, која
води порекло са
Озрена, и тада су
прикупљени пригодни
поколони за децу
у виду новогодишњих пактића, дечије
козметике, одеће и књига.
Захвалност су домаћини изразили
градоначелнику Суботице који је у великој
мери подржао ову акцију а Божићка је
изразила жељу да се следећег пролећа
реализује план посете деце Озрена
Суботици у пратњи протонамесника
Владимира Кукића и родитеља. “Овом
приликом желим још једном да се

захвалим градоначелнику Града Суботице
Стевану Бакићу, Завичајне заједнице
„Република Српска“ Суботица, Зорици
Новаковић, Саши Божић и Томиславу
Томић, а нарочито свештенику Владимиру
Кукићу и донаторима без чије подршке и
помоћи ову донаторску акцију не бисмо
овако успешно реализовали” рекла је
Татјана Божић.
Извор: Нове суботичке новине

10 ВРШАЧКА КУЛА
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ДЕСЕТА ПО РЕДУ МАЛА ШКОЛА
НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

Градска библиотека и у
школској 2022/2023. години у
својим просторијама организује
бесплатне
часове
немачког
језика за ученике 4. разреда
основне школе. Библиотека је
после две године паузе услед
епидемиолошке ситуације међу
своје устаљене активности и
курсеве поново уврстила и Малу
школу немачког језика, па тако
акција која је још 2011. године
замишљена као једнократна траје
већ више од једне деценије, са
тенденцијом да се због великог
интересовања деце и родитеља
настави и у наредним годинама.
Циљ Мале школе немачког
језика је да се малишани, које ће
у 5. разреду очекивати прегршт
нових предмета и обавеза, на
један лаган и забаван начин
упознају са основама немачког
језика, не би ли им тим путем
било олакшано касније праћење
наставе. Часови се одржавају
понедељком и предвиђени су за
групу од двадесет до тридесет
ђака, при чему свака школа
одређује које ће ученике да
укључи у ову акцију.
Први час је одржан у понедељак,
26. септембра, а држи их, као и до
сада, дипл. библиотекар Тамаш
Фодор.

ВРШАЧКА КУЛА
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НА МЕЂУНАРОДНОМ САБОРУ ДУХОВНЕ ПОЕЗИЈЕ

НАЂА БРАНКОВ У
ВЕНЦУ ИЗАБРАНИХ

У манастиру Раковица, одржан је, 12. пут
заредом, Међународни сабор духовне поезије.
Саборовање се организује на велики празник,
Рождество Пресвете Богородице, са благословом
Његове Светости Патријарха Порфирија. На
конкурс се одазвало 220 песника из земље и
иностранства. Вршачка песникиња, Нађа Бранков,
са ауторском песмом Молебан, и овога пута је
у Венцу изабраних. Епископ западноевропски
Г. Јустин, началствовао је Светом архијерејском
Литургијом. И ове године је служен помен
Патријарсима Димитрију и Павлу, а затим је
одржана свечана академија и Саборовање
песника. На празник љубави и живота, песници
су усхвалили Господа. Епископ Јустин је пренео
очинске поздраве Патријарха и истакао сопствену
љубав према поезији. “Када би људи више били
песници, а мање ратници и политичари, овај свет би
био неупоредиво лепше место за живот“, нагласио
је. Данас, када егзистирамо у цивилизацији која се
често одриче Бога, а усамљен човек постаје сам
себи довољан, у лажном загрљају друштвених
мрежа (вештачке интелигенције), немерљив је
значај оваквог сабирања. Док неолиберални
капитализам уздиже профит као врховни животни
принцип, човек постаје све отуђенији, атеистичка
идеологија није успела да потисне потребу за
молитвом, вером, љубављу. Сабор духовне поезије

у Раковици, песничком речју учвршћује наду у
Спасење. Јер, у почетку беше Реч и Реч беше у Бога
и Бог беше Реч.

МОЛЕБАН
Тако смо ништи,
Под престолом Твојим, Боже!
Вучемо репове греха
Копите, калдрму, стружу
Земља нам у устима
Из срца, чкаљ, ниче
Прах, убоги, јесмо.
Сагрешисмо, Господи,
Прости среброљубије
Славољубије, самољубије
Сагрешисмо, Господи,
Прости многословије
Празнословије,злословије
Сагрешисмо, Господи!
Прости лакомство, неверство, зверство
Вео тајне скини, јер, ноћ је одмакла
Раскуј нам гробове живота
Изведи., на Прапочетак врати
Кад лебдео Си над водом
Тама беше над безданом
Земља без обличја и пуста,
Над главом, звездозарило слеме
Сети нас давнине и првине ! Ево иду дани
Глас самбуке, трубе и свирале, пред Тобом је
На језику Ти милост, за нас слабе, нижње
Што веру Истоком чувасмо
Твојих се путева држасмо
Дух Свој, јопет,
У човека и човечицу ‘дахни
Са сузама кајање мешамо
Трисвето Те величамо ...
Зацели, мољење наше...
Нађа Бранков

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (185)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ВРЕМЕ БОЛНИХ ОДЛУКА
Да се једно јутро, бар ми старији,
пробудимо и на јутарњем дневнику неко
објави да је несрећан распад бивше
земље шала, ми бисмо му поверовали
јер очајнички желимо да верујемо да се
бесмислене лоше ствари нама не дешавају.
На три кадра филма Пајиног Триптихона
виде се људи без бриге, без сенки тешких
одлука, живе у спокојном јасном окупаном
свету, савршеном по мери њихових
вештина, амбиција. Невидљивих газди,
банкара, политичара нема на Пајиној
слици, а има светлости сунца, мириса
ваздуха,
опијености
животом,
као
поклоном, у најбољем од свих светова.
Нама се посрећило да живимо у
чудесним временима, да окусимо све
благодети технолошке цивилизације која
је напросто експлодирала, служила нама,
подносила нас, давала нам изобиље робе,
конформизма, сигурности. Али изгледа да
је неко схватио да све то, ипак, може да
функционише и без нас. Мислили смо да
је делић света наше право, привилегија
да смо важни, јако битни, чак неопходни,
уверени смо били у то сваким својим

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Ради уштеде предлажу нам
туширање хладном водом.
Што би се рекло – хладан туш.
Зоран Ђуровић Ђурке

кораком, дахом, сваким делићем свог
васпитања и сећања, и одједном, то постаје
кула од карата.
Одувек су постојала тешка времена,
али су некад била доступна људском
разуму. Најављивала су, представљала,
обликовала форме својих претњи, своје
захтеве и биле по мери наших потенцијала
одобрене.
Наравно човек се тешко будио из сна,
размажен декаденциом својих права која
прсну са мање звука од мехура.
Остајемо голи, незаштићени, очајни јер
желимо да се свет привилегија настави и
питамо се ко нам га то одузима.

Једноставно
престали
смо
да
промишљамо, да мислима сагледамо
себе, институцију разоружаног ума,
обезглављеног, јер неко други, већ дуго,
наше битке и ратове води уместо нас.
Постали смо као мала размажена
деца, ненавикла на тешкоће решавања
проблема већих од растезања трошкова,
писања чекова и одмора на кредит.
Пају Јовановића оптужују и због тога
што је први насликао портрет човека
ових простора који мисли, зна шта хоће,
човека који је одбацио тиранију, тескобе
средњовековних страхова насталих из
искуства немоћи, подаништва и незнања.

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

Одједном Паја Јовановић намеће
портрете на којима нација, као у огледалу
глумчеве гардеробе, може увежбавати
самосвест, храброст, одлучност, намеру
да се избори са претњама свих врста
јер је напросто нови човек, пробуђен
из вазалског сна и јако је загризао месо
живота.
Живимо
у
временима
хиперинформисаности погубљени од
неинформисаности.
Јасне,
прецизне
податке не умемо да употребимо да би
њима, као компасом, усмерили мајушни
а наш брод живота, заузели нови курс у
временима искушења без прамца.
Стара је пословица да је највећа казна,
дабогда имао па немао, остала верујући
да ћемо опет уживати привилегије света
који је неповратно нестао, али као дугачак
сумрак који не најављује најтамнију ноћ
наше размажености, претвара нас у таоце
ишчекивања наивних надања о добром
свету и грешкама.
Зеца нико не пита да ли жели да се нађе
на јеловнику, а кад се нађе и у најелитнијем
ресторану сигурно не би био поносан.
Губитништво и добитништво били су
део једног механизма који је тако убрзао
свет да смо почели да падамо у њега
јер је почело лудачки да се врти неком
сопственом вољом и енергијом.
Т. Сухецки
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“ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ БОЈАНА ЉУБЕНОВИЋА

СТИЦАЊЕ
ПРИЈАТЕЉА ЈЕДНА
ОД НАЈВАЖНИЈИХ
АВАНТУРА У ЖИВОТУ
Након десетине хиљада продатих примерака
сатиричних и хумористичких књига за одрасле
Бојан Љубеновић се окреће ћопићевском свету
одрастања у књизи „Тајне дединог кофера“.
Кад основац Огњен сазна да лето неће провести
с родитељима на мору већ у очевом родном селу
Јабукову далеко од Београда, потпуно је уверен да
ће то бити његов најгори распуст у животу. А кад
његови вршњаци из Јабукова сазнају да им у село
долази дечак из Београда, учиниће све да га ставе
на искушења и загорчају му распуст што више могу.
Међутим, потпуно неочекивано, спас стиже
од наизглед обичних ситница из дединог старог
кофера, који крије многе невероватне тајне...
„Иза себе имам већ неколико ‘романчића’ за
децу, углавном намењених малишанима узраста
до четвртог разреда. Овога пута желео сам да
испричам причу која ће се допасти и малко старијој
публици. Сви говоре да наша деца већ после десете
година не читају књиге, е па, рекао сам себи, хајде
да то проверимо. Понудићу им једну интересантну
причу, па ћемо видети. Драго ми је што су уредник
Зоран Пеневски, а са њим и Лагуна били довољно
храбри да ме у томе подрже. Једва чекам да чујем
дечје утиске; искрено, имам трему хоће ли им ова
књига додирнути срца, бићу баш срећан ако тако
буде. Мој син је читао текст у настајању и рекао
да му се баш допада, то ми је дало ветар у леђа да

наставим“, рекао је Љубеновић.
Уз сјајне илустрације Марине Веселиновић, „Тајне
дединог кофера“ су забавна и поучна прича о томе
како је стицање пријатеља једна од најважнијих
авантура у животу.

„ЛАГУНА“
И
„ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“
награђују читаоце и љубитеље књиге. Овог пута
обезбедили смо два примерка књиге„Тајна дединог
кофера“, који ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.com, са
назнаком: За Лагунину књигу.
У прошлом броју поклањали смо два примерка
књиге Вацлава Смила „Бројеви не лажу“, освојиле
су их Драгана Брајовић и Ана Толић.
Награде се могу преузети у редакцији „Вршачке
куле“, Другог октобра 59, са собом је потребно
понети последњи број „Куле“.

ВРШАЧКА КУЛА
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К УЛ И Н К У В А Р

ЧОРБА ОД ШАРГАРЕПЕ
СА ПАРМЕЗАНОМ
НАМИРНИЦЕ:
- 1 л супе од поврћа
- 450 г шаргарепе
- 1 главица црног лука
- 2 кашицице брашна
- 2 кашике пармезана
- 3 чаше павлаке
- 2 кашичице куваног
парадајза
- мускатни орашчић
-со, бибер

ПРИПРЕМА: Ситно насецкати
црни лук, па га ставити да се динста
заједно са шаргарепом насеченом на
танке колутове. Посолити и побиберити.
Динстати, повремено доливајући супу. Када
је готово, масу пропасирати с мало масноће
и кашичицом парадајз сока, па сјединити,

уз мешање, с преосталом топлом супом.
Пропржити брашно на масноћи, додајући
кашичицу сока од парадајза и повремено
доливајући чорбу од шаргарепе. Смањити
ватру и непрестано мешати како би се чорба
уједначено згуснула. Оставити чорбу да ври
десетак минута, додати павлаку и пармезан,
добро промешати и послужити топло.

Ч О Р БА ОД
АВОКАДА
НАМИРНИЦЕ:
- 3 зрела авокада
- 125 мл киселе павлаке
- 1 кашика вишњеваче
- ¾ л кокошје супе
- 4 кашике кукурузног брашна
- ½ кашичице соли
- мло белог бибера
- прстохват соли

ПРИПРЕМА:

Преполовити авокадо и одстранити
коштице. Иситнити средину и измешати са
павлаком. Закувати супу и склонити са ватре, па
умешати пире од авокада. Зачинити шеријем
(вишњевачом), посолити и побиберити.

Оставити на топлом. Кукурузно брашно
измешати са мало соли и воде, па умесити
тврдо тесто и разваљати га између пергамент
папира (3 мм дебљине). У замашћеној посуди,
препећи тесто са обе стране. Изрезати га на
траке и додати у чорбу.

НАМИРНИЦЕ:
- 4 жуманца
- 100 г шећера
- 1 ванилин шећер
- сок од ½ лимуна
- 4 беланца
- 100 г брашна
- ½ кашичице прашка за пециво
Фил:
- 1 конзерва ананаса
- ¼ л сока од ананаса
- ¼ л воде
- 35 г густина
- 50 г шећера
- 200 мл слатке павлаке
-70 г шећера у праху
Остало:
-2 кесице шлага

ПРИПРЕМА:

Пенасто умутити жуманца са 2/3 шећера
и ванилинин шећером. Умешати снег од
беленаца са остатком шећера. Додати брашно
и прашак за пециво. Сипати сок од лимуна и
све промешати. Сипати у припремљен калуп
и пећи око 25 минута на 180°Ц. Фил: Ананас
добро оцедити па 2/3 количине исећи на
ситне комаде, а 1/3 на крупније. Од сока
одузети 4 кашике, а остатак помешати са
водом и ставити да проври.

А Н А Н АС
ТО Р ТА

Густин помешати са шећером и 4 кашике
сока. Проврели сок помешати са размућеним
густином и ставити да поново прокључа.
Прохладити, па додати ситно исечено воће.
Чврсто умутити слатку павлаку са шећером у
праху и половину додати смеси са воћем. Кору
пресећи на 2 коре. Једну кору натопити румом,
премазати филом, па прекрити другом кором.
Целу торту прво премазати остатком фила,
па умућеним шлагом. Украсити крупнијим
комадима ананаса. Добро охладити.
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MAGYAR TÜKÖR

БАНАТСКИ ВЕСНИК
A HELYI TANÁCS ÉS A CIVIL-SZERVEZETEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

IN MEMORIAM

A hétvégén ünnepel Muzslya

M

uzslya az idén ünnepli
fennállásának 132. évfordulóját. A szervezők - a helyi közösség tanácsa,
a civil szervezetek és egyesületek - ezúttal is gazdag és sokrétű programokkal várják az érdeklődőket.

műsor a helyi közösség épülete előtt;
20:00 – szabadtéri koncertek a helyi közösség épülete előtt (4 együttes fellépésével – pop és rock zeneszámok, magyar csárdás és örökzöld slágerek)

zz
Péntek, szeptember 9-e:

zz
Vasárnap, szeptember 11-e:

17:00 – a közös-kiállítás
megnyitója a Muzslyaiak Klubja és a RÉMUSZ-Hagyományápoló Egyesület helyiségében
(Magyar Ház nagyterme);
18:30 – szentmise a Szűz Mária Szent Neve templomban,
utána komolyzenei hangverseny
21:00 – Ifjúsági buli a Magyar Ház udvarában

Károly

(1947-2022)

Nagybecskereken szeptember 1-jén
elhunyt Izelle Károly színművész,
a nagybecskereki Madách Amatőr
Színház egykori titkára és színésze, a
vajdasági műkedvelő színjátszás meghatározó alakja.
Izelle Károly 1947-ben született Nagybecskereken.Színészi pályafutását
1962-ben kezdte a nagybecskereki Petőfi Művelődési Egyesületben. Első
tanítómestere Vlah Antal – Tóni bácsi volt, akinek a halála után átvette a
Petőfi színjátszóinak a vezetését. 1969-ban a János Vitézben lép először
színpadra a nagybecskereki Madách Színházban. Első jelentős sikerét 1974ben éri el Brindsley Miller szerepével, Peter Schaffer Black Comedy c.
vígjátékában. Ezen alakításáért számos elismerést kapott.
1976-tól a Madách Színház titkáraként működik és egyengette a Madách
Színház útját egészen 2014-ig, amikor nyugdíjba vonult.
Színészi tehetségére Vajdaság-szerte felfigyelt a szakma így számtalan
meghívásnak tett eleget. Játszott a nagybecskereki Toša Jovanović
Népszínházban, az Újvidéki Színházban, valamint a nagybecskereki
bábszínházban, ahol több darabot is ő fordított magyar nyelvre. Játszott az
Újvidéki Színház, Szomorú vasárnap című darabjában Gálfi László és Biszák
Júlia partnereként.
Rendezőként Lukács Márta Szent Gellért Élete című misztikum játékának
színpadra állításával hívta fel magára a szakma figyelmét.
Több művelődési egyesület színjátszócsoportjának előadásait állította
színpadra. Rendezett Muzslyán, Magyarcsernyén, Udvarnokon, Lukácsfalván,
Tordán, Torontálvásárhelyen... Legnagyobb sikert a magyarcsernyei
színjátszókkal ért el, amikor is 2003-ban a Bácskertesen megrendezett
Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók VIII. Találkozóján Robert Thomas
Szegény Dániel című darabjával megnyerték a színjátszók ezen
seregszemléjét.
Izelle Károly szerkesztésében jelent meg 2002-ben a Madách ötvenéves
jubileuma alkalmából a Tanítónőtől a tanítónőig címmel a színház öt
évtizedét bemutató kötet. Utoljára a János Vitéz c. darabban láthatta a
közönség, ahol a francia király szerepét formálta meg.
Izelle Károly neve a mai napra szinte egybeforrt a Madáchéval. Színpadi
alakításai mellett, több mint harmincöt éve mint társulatvezető viselte a
Madách ügyes-bajos dolgait, és sikeresen vette azon nehézségeket, amelyek
az együttes elé tornyosultak.
2011-ben megkapta Nagybecskerek Város Díját.

08:30 – szentmise a Szűz
Mária Szent Neve templomban;
10:00 – a MAKK szabadtéri
rajzolása a Magyar Ház előtt;
10:00-22:00 óráig – a közös-kiállítás nyitvatartási ideje a Muzslyaiak Klubja és a RÉMUSZ-Hagyományápoló Egye-
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zz
Szombat, szeptember 10-e:

08:00 – kézilabda-torna a
Lehel Női Kézilabdaklub pályáján (mintegy 450 vajdasági
általános- és középiskolás kislány/lány jelenlétével)
09:00 - csirkepaprikás-főző verseny a helyi közösség
épülete előtti parkban (a RÉMUSZ-Hagyományápoló Egyesület szervezésében – a csapatok a 0641740239 telefonszámon jelentkezhetnek)
10:00-22:00 óráig – a közös-kiállítás nyitvatartási ideje a Muzslyaiak Klubja és a RÉMUSZ-Hagyományápoló Egyesület helyiségében (Magyar Ház
nagyterme);
10:00 – szentmise a Szűz
Mária Szent Neve templomban a bánáti papok jelenlété-

Izelle

éves a település

»A muzslyai templom
ben – Jelen Janez atya aranymiséje;
13:00 – díszülés a Muzslai
Petőfi Sándor MME nagytermében – faludíjak átadása;
13:00 – kézilabda-torna folytatása a Lehel Női Kézilabdaklub pályáján;

16:00 – a MAKK szabadtéri rajzolása a Magyar Ház
előtt;
16:30 – minimotorosok,
babakocsisok, triciklisek felvonulása – gyerekeknek 0-10
éves korig
17:00 – ünnepi művelődési

sület helyiségében (Magyar
Ház nagyterme);
11:00 – szentmise a Szávió
Szent Domonkos templomban;
16:00 – labdarúgó-mérkőzés
a Lehel Labdarúgóklub pályáján;
A helybeliek szeretettel várnak mindenkit! BORBÉLY TIVADAR

TORDAI KUKORICAFESZTIVÁL

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Iskolatáska osztás a Nagybecskereki
Püspökségi Caritas szervezésével
N
li iskolatáskát osztott ki a szociálisan hátrányos helyzetben
lévő általános iskolás diákoknak a kikindai szociális köz-

pont munkatársai közreműködésével. Az osztást Halmai Tibor a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója szervez-

»Az elsősök

te az AFFECTION projektum
keretén belül. Az esemény lebonyolításában a szociális központ igazgatója és munkatársai
mellett résztvett Nikola Lukač,
Kikinda város polgármestere is.
Az AFFECTION (A Future
For Every Child Through Inclusion in Our Neighborhood) egy
regionális projektum, amelynek a támogatója az Osztrák
Belügyminisztérium. Ugyanilyen támogatásban részesülnek
a migránsok iskoláskorú gyermekei, akik a befogadó központokban tartózkodnak továbbá
összesen mintegy 400 szociálisan hátrányos élethelyzetben
élő helyi általános iskolás Kikindán kívül még Belgrádban,
Szabadkán, Šiden, Zomborban
és Lajkovacon is.

»Kovács Hajnalka emlékezik

Foto: Kónya-Kovács Otília

Gyászülést tartottak
Izelle Károly emlékére
A

vić Népszínház nevében Dejan
Karlečik igazgató búcsúzott
Izelle Károlytól. Kovács Hajnalka a Madách Színház társulatának tagja személyes hangvételű beszédében mondott köszönetet a színésznek és társulatvezetőnek. Nagybecskerek
művelődési életében betöltött
szerepéről Zoran Slavić újságíró, színházi kritikus beszélt.

elhívjuk az érdekeltek figyelmét,hogy a 14. Kukoricafesztivál megszervezésére tordán 2022. Szeptember 17én (szombat) kerül sor.
A kukoricafesztivál keretében ezúttal is sor kerül a már
hagyományos kézi kukoricatörő versenyre, a hagyományos ízek főzőversenyére valamint a pálinka versenyre is.
Kérjük az érdekelt csapatokat illetve egyéneket, hogy
a részvételi szándékukat legkésőbb 2022. Szeptember 10ig jelentsék az orgonavirág hagyományápoló egyesület elnökasszonyánál, farkas évánál a 069 780743-as telefonra.
Előre is köszönjük a részvételét.
ORGONAVIRÁG HAGYOMÁNYÁPOLÓ EGYESÜLET

hírek képekben

MADÁCH AMATŐR SZÍNHÁZ

Madách Színház és a Toša
Jovanović Népszínház gyászülést tartott Izelle Károly
színművész a Madách Amatőr
Sznház néhai titkárának az emlékére.
Az ülés egyperces néma felállással kezdődött, majd a Jenovay Lajos a Madách Amatőr
Színház titkára méltatta Izelle
Károly életútját. A Toša Jovano-

Felhívás!
F

Foto: Borbély Tivadar

agybecskereki Püspökségi
Caritas 2022. augusztus 31én, a kikindai városháza dísztemében 60 tanfelszereléssel te-

ÁTFESTETTÉK A NAGYBECSKEREK FELIRATOTT
zz
Az átfestett felirat takarítása.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Издаје се четворособан стан у насељу
Хемоград у Вршцу. Тел. 060/08-05-618.
Продајем или мењам за кућу двособан
комфоран стан у центру града, има централно
грејање, лифт, 2 терасе једна ограђена, подрум
(бокс), кабловска, видео надзор. Тел. 064/1830312
На продају плац 43 ара у Малом Жаму. Хитно,
асфалт, велика ширина у главној улици. Тел.
061/1761-808.
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 061/2941161.
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
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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 831117
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
Продајем стан двособан у центру града. Тел.
062/8851-264

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Тражим 2,5 или трособан стан у центру
у згради са лифтом или у приземљу са
намештеном кухињом. Тел. 061/2007-908
Изнајмљујем кућу око 650 м² за привредну
активност. Тел. 064/2355436
Издајем (продајем) дворишни стан
Пашићев трг бр 5/6. Тел. 064/2677-376.
Издајем гарсоњеру на Војничком тргу,
површине 36м². Тел. 064/1363-596
Апартмани за издавање у Вршцу и Панчеву
за домаће и стране фирме плаћање преко
рачуна, апартмани се налазе у центру града,
паркинг и Wifi гратис.Тел. 063/8406-977.
Мањи локал за издавање у Вршцу погодан
за девојке које шминкају, раде нокте...
Повољно. Може и за одлагање некварљиве
робе. Тел 069/2119-565.
Издавање локала (канцеларија), 42 м2, на
Светосавском тргу. Тел. 064/1979-069.
Запосленој девојци издајем стан у центру
града. Тел 060/3603-311 и 013/401-210.
Издајем пословни простор магацински,
производни укупне површине
400 м2,
могућност закупа и мање површине. Објекат у
Вршцу, улица Дејана Бранкова. Тел. 065/8302090.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ
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РАЗНО
Продајем цептер посуђе ул. Војводе Книћанина 70
Вршац . Тел. 064/2582696
Продајем – мењам голубове лепезане за кукуруз.
Тел. 064/4902-239
Продајем очувану кожну гарнитуру црне боје
(тросед и две фотеље). Тел. 065/3184-084.
Продајем две зимске гуме на фелнама за З-101 као
нове и једну нову летњу на фелни за З-101 звати између
10-14 часова тел. 064/2439-202
Продајем пећ на чврста горива, ливена, шамотна,
Φ26х95 цм, тешка 56 кг, некоришћена. Тел. 064/1704-999
Продајем два бурета за мед од 300кг. Бурад
одговарај стандарду и прописима чувања меда. Звати
из,међу 10 и 14 часова. Тел. 064/8439-202.
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
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. 061/3004439.
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. 064/1979069.
Вибро плоча за продају, три комада од 120 кг, 220
кг и 1750 кг. у одличном стању.Тел. 064/1979-069.
Комплет трпезарија, 2 плинске пећи (исправне),
тепих 3х2м, ормар двокрилни, угаона гарнитура за
спавање, тросед за спавање. Тел 064/4256-130.
Продајем трпезартијски сто(интарзија), шест
столица (ново), стилске фотеље нове, сет за ручавање
за дванаест особа. Цена по договору.Тел. 064/1335-373.
На продају врло очуван бојлер Горење од 80
литара, цена 6.000 динара. Тел. 064/0459-560.
Веш машина, фрижидер, електрични шпорет,
трпезаријски сто, 6 столица, пећ на дрва велика, мала
пећ на дрва, плинске пећи нове и разни кућни апарати.
Тел. 061/2406-295.
Продајем комбиновани креденац, тепих 3х2 м,
лустер са пет кугли и три тв 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. 2106078 и 064/9876-522.
Брига о старијим, помоћ у кући, чување деце на сат.
Тел. 013/805- 142 и 064/2880-347.
На продају две плинске пећи Алфа плам, једдна
нова друга половна. Тел. 013/2882-051.
Продајем електрични шпорет „Слобода“ у
одличном стању. Тел. 061/2660-848.
Осб плоче за подашчавање кровова, цена од
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, шпедитерДумбрава 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

ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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 €,

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

Дана 29. септембра 2022. године навршило се седам година откако
са нама није најбољи супруг, тата и деда на свету

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.
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

СЕЋАЊЕ

ПЕТРА

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.
На продају лежећи масажер за врат-каротиде.
Тел. 061/6806-244.

ЗДРАВКО БАВАНСКИ
(1944 - 2015)

Његови најмилији: Супруга Софија, ћерка Санела, син Златко, унука Лена
, унук Иван, снаја Данијела, зет Бранислав, рођаци и пријатељи.

У суботу, 1. октобра 2022. године навршава се пет године туге и бола
од смрти нашег драгог супруга, оца и свекра

на драге родитеље

ПЕЦИКОЗА

ЛАНШЧЕК АЛБЕРТА
СТОЈАН

2004-2022.
1999-2022.
Док године тихо пролазе, сећање на вашу неизмерну љубав и
пожртвованост, живи у нашим срцима.
Снежана и Златко са породицама.

из Уљме

Вечно ћете се сећати твоји најмилији: супруга Мира, син Зоран и снаја
Тања.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ САНДРЕ БРАУН

ИСТИНА УВЕК
НАЂЕ ПУТ ДА
ИЗРОНИ НА
ПОВРШИНУ
Усред ноћи, четири мушкарца изводе
пљачку која ће им донети пола милиона
долара.
У зору се, међутим, све распада.
Један од њих је у болници.
Други је у затвору.
Трећи је мртав.
А последњи, четврти, нестаје…
Двадесет година касније, Арден
Максвел, ћерка човека који је нестао
без трага, уморна је од живота у сенци
прошлости и сећања на оца за којег
сви верују да је кукавички побегао са
новцем. Када након бројних личних
неуспеха одлучи да се врати на
породично имање поред тајанственог
језера, није јој на крај памети да очеви
саучесници, ратни херој и корумпирани
окружни тужилац, пажљиво мотре
сваки њен корак.
„Сандра Браун не престаје да нас
одушевљава!“– Publishers Weekly

„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 „Опасна веза“,
који ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали
смо књигу „Поноћна библиотека“, освојиле
су је Љубица Јокић и Викторија Остојин.
Честитамо! Награде се могу преузети у
редакцији „Вршачке куле“, Другог октобра
59, средом од 10 до 17 часова. При
преузимању награде потребно је са собом
понети најновији број „Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 9. БРОЈ 107,
29. СЕПТЕМБАР 1983.

БАШ ЈЕ БИЛО ЛЕПО

Овогодишња Вршачка „Берба 83“ показала је
да стара славе ове приредбе може, не само да се
врати, већ и да се превазиђе. То најбоље потврђује
и велики број гостију из многих крајева земље,
који су - привучени и квалитетно обављеном
пропагандом - провели у Вршцу заиста леп викенд

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ
ВИНОГРАДАРСТВА (56)

(23, 24. и 25 септембар). А овде је било ватромета,
изложби (цвећа, голубова, марака, слика Саве Бирте,
колажа Петра Лолића, пољопривредне опреме
Фабрике опрема „Утва“ из Вршца...) јавних концерта
културно-уметничких друштава, грожђа из авиона,
глумачких наступа, коњичко - касачких трка, забавно
– хумористичких програма, спортских сусрета... Све
то пропраћено добром храном, грожђем и вином.
Малишани су уживали у луна парку, многи су пратили
шаховска збивања на Меморијалу „Бора Костић“,
а свеукупна грожђебалска збивања украсили су
учесници 8. фестивала
фолклорних традиција
Војводине.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 9. БРОЈ
107, 29. СЕПТЕМБАР 1983.

ОСМЕХ ЈАЧИ ОД КИШЕ
Иако је у недељу поподне падала киша, она није
утицала на расположење посетилаца „Бербе грожђа
83“. У недељу увече, додуше, завршена приредба
није због лошег времена одржана под отвореним
небом, али публика у биоскопској сали „Други
октобар“ уживала је у доброј песми и још бољем
хумору. Главна атракција вечери, био је избор

лепотице овогодишње „Бербе“. Члановима жирија
није било лако, а за лепотицу је проглашена Радмила
Ивица, ученица из Вршца. Прва пратиља лепотице је
студент из Вршца Јулијана Златанов а друга пратиља
је, такође Вршчанка, Драгана Лазић, ученица.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ ПРОШЛОСТИ ВРШАЧКОГ
ВИНОГОРЈА
МИЛАН ТОКИН
ПОП КОЈИ ПУЦА НА БОГА
Између 1899. и 1902. године у Вршцу су
предузимане далекосежне мере заштите од
градоносних облака. Организовано је на широкој
основи растеривање облака помоћу специјалних
прангија. Иницијатор ове врло корисне заштите
био је католички свештеник Ференц Ксавер
Шавољи, који је у Вршцу вршио дужност и
управника Метеролошке станице. Не улазећи
у детаље ове праксе, која се показала као врло
корисна, изнећемо само извесне моменте, а
нарочито како је ова пракса престала.
Није било лако задобити Вршчане, а особито
мање виноградаре Немце за ову врсту заштите, из
простог разлога што је за ову
заштиту требало плаћати
допринос по сваком јутру. Па
ипак, после дужег натезања
и убеђивања Вршчани су
пристали, па је организована
и служба осматрања са
метеролошком
станицом
на самој Вршачкој кули.
„Вршачки топови“, како
су називали ове прангије,
распоређени су били по
појединим
виноградима,
а било их је укупно 400.
На дати знак испаљиване
су у случају опасности
од
градоносних облака
петарде, разна барутна
пуњења
помоћу
којих
су растеривани облаци,
заправо гоњени даље од
Вршачких винограда.
Против овакве заштите винограда први су
устали виноградари из Гудурице, тврдећи да
на овај начин Вршчани наносе њима штету, јер
гоне градоносне облаке у њихов атар. Бунили су
се и они незадовољници што морају да плаћају
допринос. Најзад су нашли начин да уклоне ову
праксу предузимљивог свештеника. Оптужен је да
„пуца на Бога“. Као резултат ове оптужбе против
Шавољија дошао је његов премештај из Вршца.
Године до Првог светског рата карактерише
углавном борба за тржиште, а сам рат донео је
велике измене у Вршачком виногорју. Године
1914. Вршчани су покушали са фабриковањем
шампањца, али је то напуштено.

После 1918. Вршац се нашао као погранично
место, а његово виногорје у потпуно другим
условима. Сада је главни потрошач Београд, не
више Будимпешта и Беч. Извесно време после
Првог светског рата, а исто у вези са слабом
производњом вина у Европи, цене су бележиле
нагли скок. Тако је 1924. г. литар стајао седам
динара, што се сматрало као необично велики скок
у цени, изазван великом потражњом од стране
иностраних фирми. Године 1926. јутро винограда
у близини Градског парка (на терену данашњег
стадиона) продато је за 100.000 динара.
Између два рата Вршачко виногорје је у знаку
опадања. На првом месту вађени су виногради
у равници као нерентабилни, па је земљиште
сађено другим културама.
Залихе вина су се из године
у годину гомилале, а вино
је све теже налазило купце.
У то време Вршчани су
приредили два конгреса 1937 и 1939 - решавајући
текуће проблеме. За време
окупације (током Другог
светског
рата)
настале
су за виноградаре тешке
прилике, док је неколико
повлашћених
трговаца
енормно зарадило.
После ослобођења (по
завршетку рата), Настала
је потпуно нова ситуација
за Вршачко виногорје и
бележи се извесно опадање
површина под виноградима
тако да цело виногорје
износи око 3.200 јутара. Смањење површина под
виноградима и између два рата а и сада, у ствари је
исто тако само даља последица филоксере, док је
опет са друге стране њен блажи узрок економска
криза која је владала код нас почев од 1931. године,
и мање или више прикривена трајала све до Другог
светског рата. Исто тако и виногради обновљени
после харања филоксере прилично су остарели и
требало је да буду обновљени баш у време када је
почела економска криза а вршачко вино узалудно
тражило купце. Међутим, на ову обнову нико није
могао да се одлучи, па су тако остављене старе
лозе. Сада се преузимају далекосежне мере за
обнављање Вршачког виногорја, у чему нарочиту
иницијативу имају „Вршачки виногради“.
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НАПУШТЕНИ И ДЕВАСТИРАНИ ДВОРЦИ У ВЛАЈКОВЦУ И ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ, КОД ВРШЦА, НИСУ ОТПИСАНИ

ЗАВОД ПРАВИ ПРОЈЕКАТ ОБНОВЕ
И ЧЕКА ИНВЕСТИТОРЕ

Од девет двораца и каштела на
територији јужног Баната, једино су
Мали дворац Лазаревић у Великом
Средишту и дворац Бисинген у
Влајковцу, напуштени и озбиљно
девастирани. Иако су у власништву
државе, деценијама су били препуштени
зубу времена, а сада је Министарство
културе решило да им пружи руку спаса.
Уложило је 2,8 милиона динара у израду
пројеката њихове реконструкције, како
би будућим инвеститорима, који тек
треба да се појаве, помогли да их што
пре поново оживе.
У склопу пројекта „Дворци Србије“,
који је министарство покренуло пре две
године управо са намером да се овакви
објекти широм земље обнове и ставе у
функцију културе и туризма, тренутно се
у оба вршачка дворца изводе озбиљни
истраживачки радови. Процењује се

НАПУШТЕН
ЧЕТИРИ
ДЕЦЕНИЈЕ
Мали дворац Лазаревић
у Великом Средишту део
је парковског комплекса,
у ком се налази и Велики
дворац (данас зграда
сеоске школе). Саграђен је
почетком 20. века. После
национализације ту је
био сеоски биоскоп, па
дом културе и дискотека,
али је због великих
трошкова одржавања већ
четири деценије потпуно
напуштен. Коров, у који
је обрастао, посечен је
тек лане, када је Завод
покренуо истраживачке
радове.

Дворац Бисинген у Влајковцу, налази се уз међународни пут Београд –Вршац -Темишвар
њихова статичка вредност, детаљно се
снима свака пукотина, посебно скенира
орнаментика и изводи геодетско
снимање. Све то, као надлежна установа
за регион јужног Баната, реализује Завод
за заштиту споменика културе Панчево.
- У пројекту „Дворци Србије“
видели смо једину шансу да спасемо
наше дворске објекте. Зато смо лане
конкурисали и добили средства за
извођење ових радова на капиталном
здању у Великом Средишту, а ове године
и у Влајковцу – каже Гроздана Миленков,
в.д. директора панчевачког завода.
- На основу архитектонских анализа
и добијених резултата, израдићемо
идејни пројекат њихове ревитализације,
са јасно дефинисаним конзерваторским
поступцима и материјалима који треба
да се користе.

Мали дворац Лазаревић у Великом Средишту

ИТАЛИЈАНКА ОДУСТАЛА ОД ХОТЕЛА
Некада велелепни дворац у Влајковцу, који је саграђен
1859, налази се уз сам пут Београд – Вршац – Темишвар и
трн је у оку сваког пролазника. Урушен кров, отпала фасада,
полупани сви прозори и врата, шут и коров око целог здања,
већ 30 година су слика и (не)прилика тог капиталног објекта.
Пре деценију, постојала је намера да он буде претворен
у луксузни хотел. Тадашња Општина Вршац је потписала
уговор са инвеститорком из Италије, али је она убрзо
одустала, због компликација око грађевинске дозволе. Тај
уговор је аминовао и наследник дворца гроф Франц фон
Бисинген из Франкфурта, који је пре двадесетак година
покренуо поступак реституције. У склопу дворца налазе се
језерце и парк, који је, такође, под заштитом државе.
Израда
пројектно-техничке
документације
је,
како
каже,
први и основни корак у поступку
реконструкције. Захваљујући подршци
министарства, тај битан документ ће
потенцијалним инвеститорима одмах
бити на располагању и значајно ће им
олакашати посао, нарочито што су оба
дворца у јако лошем стању.
- Тек након завршених анализа
видећемо о ком степену оштећења се
ради и колико ће новца бити потребно
за њихову обнову. Свакако је реч о
великој своти. Ипак, без обзира на то
што су заиста девастирани и статички
дестабилизовани, дворци нису изгубили
на својој вредности. И даље се третирају
као изузетно значајни – каже Никола
Милошевски, историчар из панчевачког
завода.
Према пројекту, Завод треба да да и
предлог будуће намене ових објеката,
али ће то, како нам је речено, урадити
накнадно, у договору са министарством
и будућим инвесторима.
Ј. Ј. Баљак
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СПОРТ

ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ ОСВОЈИО БОД НА БАЊИЦИ У 11. КОЛУ МОЦАРТБЕТ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ БИЛИ БЛИЗУ ПОБЕДЕ,
ВУЈИЋ СТРЕЛАЦ ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ

Вршчани су у финишу меча дошли до изједначујућег гола
против Рада на Бањици, у 11. колу Моцартбет Прве лиге Србије,
али су претходно пропустили прилике да дођу до убедљиве
предности. Освојеним бодом изабраници тренера Мијаиловића
задржали су високу позицију на табели и у добром расположењу
чекају меч са ужичком Слободом у понедељак.
ОФК Вршац се у Београду супротставио Раду баш како су
најавили тренер Мијаиловић и везиста Вујић. Од првог минута
Вршчани су почели да стварају предност у поседу, свом противнику
нису дозволили да створи ниједну повољну прилику у првих 45
минута и креирали две акције после којих су могли да дођу до
предности. Једну прилику није успео да реализује Брауновић, док
су у другој мрежу могли да затресу Павлов и Килибарда. Најпре је
украјински нападач шутирао искоса са десне стране, а Килибарда
замало закаснио да скрене лопту у мрежу.

РАД – ОФК ВРШАЦ 1:1 (0:0)
Стадион: Краљ Петар Први, гледалаца 550, судија: Саша
Ранисавић (Сремска Митровица), стрелци: Арсић у 58. минуту за
Рад, Вујић у 83. минуту за ОФК Вршац, жути картон: Маркишић,
Милосављевић, Благојевић (Рад), Мршуља, Петрић, Павлов,
Илић (ОФК Вршац).
РАД: Ђурковић, Бацановић (од 57. Ненадовић), Михајловић
(од 77. Јовановић), Милосављевић (од 77. Марковић), Маркишић
(од 65. Гашић), Савић, Арсић (од 65. Стевић), Митровић,
Марковић, Јовановић, Благојевић.
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Стојковић (од 68. Лазевски),
Парађина, Петрић, Мршуља (од 68. Диуф), Пајевић,
Станисављевић, Вујић, Брауновић (од 46. Илић), Килибарда (од
68. Бабовић), Павлов.

У другом полувремену играчи Рада успели су да ублаже
предност ОФК Вршца у поседу, али и даље нису угрожавали гол
Марковића. У 58. минуту после једне, наизглед безазлене, акције
Арсића, када је са лоптом кренуо на двојицу вршачких штопера,
Мршуљу и Пајевића, у жељи да дода саиграчу погодио је лоптом
Пајевића, одбила му се како се ни сам није надао и прецизним
ударцем погодио сам угао гола Вршчана, 1:0 за Рад.
Од 68. минута после
троструке измене у ОФК Вршцу,
када су у игру ушли Лазевски,
Бабовић и Диуф, поново су се
ређале прилике пред голом
Београђана.
Парађина
и
Павлов нису успели да погоде
за изједначење, а у 80. минуту
искључен је тренер Вршчана
Мијаиловић после протеста због
недосуђеног
једанаестерца.
Утисак је да је дефанзивац
Рада играо руком, али судија
Ранисавић није показао на белу
тачку. У 83. минуту акцију ОФК
Вршца организовао је Лазевски,
одиграо пас ка Вујићу, који је без
оклевања упутио оштар ударац
који је завршио у мрежи голмана
Рада Ђурковића, 1:1.
У самој завршници Вршчани
су могли до потпуног преокрета.
Бабовић је имао шансу, а нешто касније Павлов је сјајним ударцем
главом уздрмао пречку.
Б. Ј.

ВАЖНА ПОБЕДА ВЛАЈКОВЧАНА У 7. КОЛУ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ ИСТОК

ВАЛЕНТИН ЈОВАНОВИЋ ДОНЕО ПОБЕДУ
ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) – ОМЛАДИНАЦ ФАМ (БОТОШ) 1:0 (1:0)

Стадион Јединства у Влајковцу,
гледалаца 300, судија: Немања Бунчић
(Панчево) 7, стрелци: Валентин Јовановић
у 13. минуту, жути картони: Живанов,
Тешић, Москић, Јовановић (Јединство),
Нинић, Михајловић (Омладинац).
ПОТПОРЊУ КУП ФУДБАЛСКОГ
САВЕЗА ВРШЦА

БАНАТ – ПОТПОРАЊ 3:5

Фудбалери Потпорња освајачи су
Купа на територији Фудбалског савеза
Града Вршца. У финалној утакмици
одиграној на помоћном терену Градског
стадиону Потпорањци су савладали
најмлађег вршачког лигаша и заслужено
освојили пехар. Финалистима су добили
и поклон Фудбалског савеза Града
Вршца, нове лопте.

ЈЕДИНСТВО:
Доновић,
Москић,
Милићевић, Вранић, Николић, Ћирка,
Јовановић (од 90. Барић), Живанов (од 90.
Мандић), Станков, Станисављев (од 81.
Панчевац), Тешић.
ОМЛАДИНАЦ ФАМ: Мишков, Квргић
(од 81. Спалевић), Сарић, Шари (од 81.
Самоловац), Марковић (од 60. Малек),
Нинић, Живојнов, Зекић, Говедар (од 60.
Михајловић), Ђокић, Милошевић.
Влајковчани су савладали чврсте
Ботошане у борбеној утакмици са много
дуела и мало прилика и одвојили се
од дна табеле. Изабраници тренера
Аце Какована по први пут ове сезоне
показали су карактер ратника на терену
и материјализовали доминацију у поседу
лопте. Домаћи су искористили прву
праву прилику, по десном крилу продро
је Вранић, Ћирка је по пријему повратног

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

КИКС УЉМАНА

ПАРТИЗАН (УЉМА) – УНИРЕА (УЗДИН) 1:3 (1:3)
Стадион Партизана у Уљми, судија:
Иван Јокић (Вршац), стрелци: С. Јовановић
у 35. минуту за Партизан, Ђурић у 9. и
25, Ђокић у 40. минуту за Униреу, жути
картони: Пешић, Јездимировић, Попов,
Владић, С. Попов, Николин, Ослански,
Оморац, Герга (Партизан), Еремија,
Ђорђев, Секулић (Униреа), црвени картон:
И. Попов (Партизан) у 45. минуту.
ПАРТИЗАН: Печеновић, Јездимировић,
С. Попов, Драшкић, Јовановић, Бану,

Ослански, Николин, Владић (од 46.
Оморац), И. Попов, Пешић (од 46. Герга).
УНИРЕА: Антонић, Секулић, Еремија,
Ђорђев, Ћук (од 34. Веселиновић),
Бјеговић, Ђокић (од 86. Ивановић), Магда,
Пушкаш, Ђурић (од 88. Милићев), Штрбац.
Уздинци су изненадили Партизан у
сред Уљме искориствши велику нервозу
у игри ривала. Униреа је повела у раној
фази меча преко најбољег играча меча,
Ђурића а потом препустила средину

ГОЛЕАДА У ПАВЛИШУ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) – БУДУЋНОСТ (АЛИБУНАР) 3:4 (2:2)
Стадион „Милан Јањић“ у Павлишу,
гледалаца 200, судија: Данило Живаљевић
(Панчево) 7, стрелци: Гвозденов 13, Жула
14, Радак у 49. минуту за Црвену звезду,
Деспотовски 27, Ћирић 36, Ракић у 56. и 71.
минуту за Будућност.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Тадић, Пуцар,
Месарош, Јанков, М. Јовановић (од 46.
А. Јовановић), Балог (од 46. Ћирић),
Гвозденов, Станимиров, Жула, Радак,

Костадиновић.
БУДУЋНОСТ: Кескеновић, Ћирић,
Секулић,
Русимовић,
Максимовић,
Јовић, Петров, Комлоши, Ковачевић,
Деспотовски, Ракић.
У комшијском дербију играло се
отворено и без калкулација, у игри без
гарда боље су се снашли гости и освојили
важне бодове. Павлишани су повели са
два гола разлике искористивши период

паса извео леп дриблинг, центрирао,
голман Ботошана, Мишков, направио је
кардиналну грешку, испустио лопту, акцију
је пратио Валентин Јовановић и прибрано
реализовао зицер, 1:0 за Јединство.
У 27. минуту Вчајковчани су имали
колосалну прилику да дођу до убедљиве
предности.
После велике гужве у
казненом простору Омладинца, одбијена
лопта дошла је до Ћирке, али је офанзивни
везиста промашио празан гол са десетак
метара.
Гости су једину прилику имали у
28. минуту преко Марковића, када се
затресла пречка Доновићевог гола.
У наставку утакмице није било шанси,
Ћирка и Јовановић константно су на муке
стављали дефанзивце из Ботоша, међутим
резултат се до краја није мењао.
Б. Ј.
терена Уљманима и чекала прилику из
контранапада. У 25. минуту Ђурић је
поново показао своје реализаторске
способности и по други пут савладао
Печеновића. Партизан је узвратио преко
Страхиње Јовановића, и када се чинило
да је изједначење близу, у завршној
фази првог дела игре севнула је контра
Уздинаца коју је ефектно завршио Ђокић.
У последњем минуту првог дела меча
искусни нападач Партизана, Иван Попов,
добио је други жути картон. У другом
полувремену Уљмани су све адуте бацили
у напад, али су бројчано надмоћнији гости
одолели атацима и сачували предност.
Б. Ј.
од пет минута смушености гостију, и после
добрих акција читавог везног реда, у
листу стрелаца су се уписали Гвозеднов
и Жула. Међутим, средином првог дела
игре Будућност је преузела иницијативу и
узвратила преко Деспотовског и Ћирића.
Нерешеним резултатом отишло се на
одмор, али то је била најава узбуђења у
наставку. У раној фази другог полувремена
Црвена звезда поново стиче предност
преко Радака, али је тада на сцену
ступио искусни Ракић и са два поготка
преокренуо резултат и Алибунарчанима
донео радост.
Б. Ј.

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

7
7
5
4
5
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
2

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

0:0
0:0
2:3
0:0
0:0
0:0
2:5
одложено
0
1
3
2
3
4
4
4
3
3
3
5
4
6
6
5

23
23
17
16
16
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
9

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 7. КОЛО
Младост - ЖАК				
Војводина 1928 - Козара			
Бегеј - Јединство Стевић			
Пролетер - Слобода			
Црвена Звезда - Полет			
ОФК Кикинда - Јединство (БК)		
Јединство (В) - Омладинац ФАМ		
Раднички - Борац				

1:1
3:0
6:2
1:3
1:0
4:1
1:0
2:0

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

0
1
1
1
2
1
2
4
3
4
4
4
5
5
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

17
16
16
14
13
12
9
9
8
7
7
7
6
6
4

ПФЛ ПАНЧЕВО 7. КОЛО
Хајдучица - Слога (БНС)			
Вултурул - БАК				
Долина- Потпорањ			
Партизан (У) - Униреа			
Слога (П) - Глогоњ				
Караш (Ј) - Долово				
Црвена звезда - Будућност (А)		
Партизан (Г) - Спартак 1911			

2:0
3:1
6:0
1:3
0:1
2:1
3:4
1:1

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

0
1
2
1
2
3
2
2
3
4
4
4
3
4
6
4

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0

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

17
16
15
14
13
12
11
11
10
7
7
7
6
5
3
3
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