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РЕДОВНА АКЦИЈА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

ОКТОБАР МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ
Јавно комунално предузеће “Други
октобар”, пратећи потребе грађана,
корисника услуга, спроводи јесењу акцију
чишћења и уређења града “Октобар
месец чистоће”.
Територија града биће подељена у
четири целине. Сваке седмице у октобру,
запослени у службама Изношење
смећа и депонија, Зеленило и Чистоћа и
димничари задржаће се са активностима
у сваком од тих делова града.
Осим тога, на почетку сваке
седмице, грађани ће имати прилику да
понедељком, у времену од 9 до 12 часова,
на инфо пултовима, добију информације,
објашњења и да дају сугестије везане за
рад наведених комуналних служби.
Распоред одношења смећа:
03.10. - 07.10.2022.
Михајла
Пупина,
Војвођанских
бригада, Игманска, Бихаћка, Војводе
Мишића, Карпатска, Султане Цијук, Јанка
Халабуре, Милана
Тепића, Борачка,
Прва Нова, Друга Нова, Личка, Топовски
пут, Стадионска, Дрварска, Првомајска,
Ђуре
Смедеревца,
Омладински
Трг, Сунчани Трг, Паје Јовановића,
Тврђавска, Нушићева, Ђакова, Балканска,
Абрашевићева,Подвршанска, Гудурички
пут,
Призренска, Ритска, Панонска,
Танаска Рајића, Хаџи Проданова, Васе
Чарапића, Кајмакчаланска, Романијска,
Ломина, Јанка Катића,
10.10. - 14.10.2022.
Његошева, Црног Јована, Вардарска,
Ђуре Цвејића, Трг Зелена пијаца, Ђуре
Даничића, Николе Нешковића, Косанчић
Ивана, Страхињића Бана, Реље Крилатице,
Јаноша Ленђела, Паје Маргановића,

Чарнојевићева, Делиградска, Генерала
Емануела
Арсенијевића,
Врачарска,
Радничка, Војводе Степе, Милоша
Обилића, Стевана Немање, Патријарха
Рајачића, Јаворска, Језерска, Брегалничка,
Краљевића Марка, Југ Богдана, Радакова,
Хајдук Вељка, Љутице Богдана,Боре
Костића, Старине Новака, Косовска,
Звездана, Ђердапска, Ибарска, Ситничка,
Авалска, Мирочка, Дунавска, Светозара
Милетића, Савска.
17.10. - 21.10.2022.
Трг
Андрије
Лукића,
Поп
Маринкова,Павлишки пут, Невесињска,
Загорке
Маливук,
Пашићев
Трг,
Синђелићева, Змај Јовина, 2 Октобар,
Фрушкогорска, Зеленгорска, Дринска,
Цара Лазара, Бранка Радичевића,
Дворска, Трг Дејана Бранкова, Борислава
Јовановића,
Јанка
Мишића,
Лазе
Нанчића, Живе Јовановића, Војводе
Путника, Филипа Вишњића,Маргитска,
Јелене Варијашки, Гаврила Пекаровића,
Охридска, Јадранска, Данила Киша, Ђуре
Ђаковића, Владике Јована Георгијевића,
Карела Направника, Јосипа Дебељака,
Владимира Стојшина,Боре Станковића,
Петра Кочића, Бранка Ћопића Милоша
Црњанског Београдски пут, Булевар
Ослобођења, Железничка, Слободана
Пенезића, Архитекте Брашована.
24.10. - 28.10.2022.
Трг Св. Теодора, Сплитска, Војнички
Трг, Кумановска, Доситејева, Ђуре
Јакшића,
Пионирска,
Стеријина,
Грозданова,
Далматинска,
Сутјеска,
Војводе Книћанина, Сремска, Студеничка,
Дечанска, Гундулићева, Илије Бирчанина,
Банатска, Цветна, Новосадска, Саве

Добровољно служење воjног рока са оружјем
децембарски упутни рок 2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Центар Министарства одбране Панчево, обавештава
заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље
у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно
служење војног рока са оружјем ( упутни рок децембар 2022.
године ) .
Право пријављивања имају држављани Републике Србије
старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса:
Општи услови:
- да је држављанин Републике Србије;
- да није осуђен на казну малолетничког затвора или
безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну
не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
- да се не води кривични поступак због кривичног дела за
које се гони по службеној дужности;
- да је здравствено способан за војну службу;
- да није одслужио војни рок са оружјем и
- да има место пребивалишта на територији Републике
Србије.
Заинтересовани кандидати могу извршити пријаву за
ДСВР и преко портала е- Управе ( апликација „ Добровољац“)
или на шалтерима ЈП „ Поште Србије.“
Више информација могу добити на интернет страници
Министарства одбране www.mod.gov.rs
или у Центру
Министарства Одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића
бр.1, Панчево, где могу поднети и пријаву.
После потписивања уговора који дефинише права и
обавезе обе стране, кандидат одлази у један од три центра
за обуку Војске Србије- Сомбор, Ваљево или Лесковац.
Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописује
да служење војног рока траје шест месеци.
Служење војног са оружјем је један од предуслова за
заснивање радног односа у јединицама Војске Србије у
статусу професионалног војника.
Центар Министарства одбране Панчево
013/319-759

Мунћана, Станоја Главаша, Шумадијска,
Светозара Марковића, Трг Партизана,
Мокрањчева, Трг К. Спајића, Николе Тесле,
Трг Победе, Светосавски Трг, Јаше Томића,
Данила Илића, Јакова Игњатовића,
Гаврила Принципа, Стевана Мокрањца,
Жарка Зрењанина, Феликса Милекера,
Вука Караџића, Васка Попе, Козарачка,
Иве Милутиновића. Хероја Пинкија,
Никите Толстоја, Димитрија Туцовића,
Митрополита Стратимировића, Скадарска,
Васе Пелагића, Петра Драпшина, Милана
Токина, Рудолфа Корнауера, Церска,
Жупска, Стари Куштиљски пут, Шабачка,
Нишка, Цетињска, Космајска, Колубарска,
Мачванска, Копаоничка, Карађорђева,
Ужичка, Виногорска, Куштиљска, Прве
Крајишке Бригаде.
Начин одношења отпада:
Кабасти отпад: (стари намештај,
кухињски елементи, делови покућства
у свакодневној употреби. Бицикли,
умиваоници, прозори, врата, мадраци,
прекривачи, теписи, велики електрични
и уређаји који не спадају у електронски
отпад ...)
Кабасти отпад ће се износити из
домаћинстава
са
индивидуалним
становањем изношењем на јавне
површине- испред куће у току недеље
која је назначена у распореду. Већа
количина отпада би се најављивала
телефоном на 060/843-5021 односно
013/440-800 (тастер #5). Из домаћинстава
колективног становања, кабасти отпад ће
се доносити на најближе контејнерско
место. Управници зграда би се активно
укључили у акцију за решавање отпада
из заједничких просторија односно

координирали би изношењем кабастог
отпада на најближе контејнерско место.
Отпад би износила посебна екипа са
посебним возилом.
Електронски
отпад:
(телевизори,
рачунари, делови рачунара, монитори,
радио-апарати, аудио- видео техника.
Делови електричних уређаја- мотори,
калемови, каблови мобилни телефони,
таблети, БАТЕРИЈЕ, кућни електрични
апарати…)
Електронски отпад се износи посебним
возилом, најављује се на наведене
телефоне, износи се у недељи назначеној
овим распоредом али даном којим се
иначе износи смеће из индивидуалних
домаћинстава, односно поред најближег
контејнерског места из домаћинстава
у колективном становању у четвртак у
недељи која је у распореду.
Зелени отпад: износиће Зеленило у
данима по овом распореду.
Биће организован и Инфо штанд
намењен акцији и едукацији о одлагању
отпада са тежиштем на прикупљању одеће
и обуће. Акција ће се одржати у сарадњи
са Црвеним крстом, Центром за социјални
рад и Удружењима грађана.

На основу члана 34 Закона о јавној својини
медицинска школа из Вршца, Стеријина 113,

Хемијско

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда за давање у закуп
слободних термина у сали за физичко васпитање
Предмет овог јавног позива је давање у закуп слободних
термина у сали за физичко васпитање са правом на
коришћење помоћних просторија ( сала и свлачионице ),
које се налазе у саставу Хемијско медицинске школе у Вршцу,
Стеријина 113:
- Сала се може користити искључиво за : тренинге,
утакмице и рекреацију
- Почетна висина закупнине је 1.050,00 динара по сату
коришћења ( изведена по основу цене квадратног метра
утврђене Одлуком скупштине града Вршца )
- Рок трајања закупа је: од дана потписивања уговора па
до 30. јуна 2023. године (закуп се неће вршити јула и августа
када је летњи распуст)
Обавезе закупца:
- Плаћање закупнине: је на основу броја сати коришћења
сале за претходни месец по испостављању фактуре, а
плаћање најкасније до 15-ог у месецу за претходни месец
- Закупнина не обухвата: трошкове комуналија ( грејање,
струја, вода, одржавање чистоће...)о чему ће се сачинити
посебан уговор а на основу стварних трошкова
Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
Пријава односно понуда мора садржати: висину закупнине
која се нуди, фотокопију Решења о упису у АПР, а физичка
лица име и презиме,ЈМБГ адреса, контакт телефон.Понуде се достављају у писаној форми у затвореној
коверти са назнаком „ЗАКУП- не отварати“ на адресу Хемијско
медицинска школа Вршац Стеријина 113.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања
позива у листу Вршачка кула.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
013/830 292 и 013/839 085.

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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СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРШЦА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

ОКТОБАРСКА НАГРАДА ВРШЦА ГОРАНУ ЂУРИЋУ
У
присуству
представника
локалне самоуправе, Амбасаде Руске
Федерације, покрајинског и локалног
СУБНОР-а, зрењанинског војног
гарнизона и грађана, у великој сали
Скупштине града Вршца приређена
је Свечана академија поводом 2.
октобра, Дана ослобођења Вршца
од фашистичке окупације у Другом
светском рату.
У уводној речи председник
СУБНОР-а
Вршац,
Драгољуб
Ђорђевић, рекао је да Вршац слави
78 година у слободи, што је најдужи
период слободе у српској историји.
Потом се присутнима обратио
заменик председника Скупштине
Града Вршца, Милован Вујичић:
- Другог октобра 1944. године, наши
хероји, ослободиоци, уз пресудну
помоћ совјетске армије, ослободили
су наш град од немачке војске. Тиме
је стављена тачка на владавину
фашизма у нашем граду. Прошло је
од тада 78 година, слободарски дух
Вршчана и даље живи и са поносом
се сећамо наших хероја. Остаје нада
да такво зло никада више не погоди
наш народ и нашу земљу, нагласио је
Вујичић
Представник Руске амбасаде,
Јевгеније Антилов, рекао је да је

фашизам велико зло, највеће на свету:
- Ово је тешко време за нашу
земљу, али могу да кажем само једно,
победили смо тада, победићемо опет!
Скупу се обратио и председник
СУБНОР-а
Војводине,
Јова
Барошевчић, а након програма који

су извели хор „Стеријини звончићи“
под управом професорке Олгице Чех
и драмски уметник Иван Ђорђевић,
уследило је проглашење добитника

Октобарске награде Града Вршца
обновљене 2013. године. Награда за
2022. годину додељена је ЕуроКонс
групи и њеном оснивачу и директору,
Горану
Ђурићу,
за
врхунски
допринос у области привреде, за
најсавременија технолошка решења

и развој нових технологија и њихову
примену у индустрији, пољопривреди
и туризму, за доброчинство и
племениту подршку окружењу у
коме делује и ствара. ЕуроКонс група
запошљава више стотина радника
високо стручних профила, доводи
стране инвеститоре у Вршац, Јужни
Банат и Србију. Један од њихових
подухвата је и довођење инвеститора
из различитих европских земаља,
последњег из Јапана, који ће у
Новом Саду реализовати пројекат
вредан 200 милиона Евра, речено је у
образложењу доделе признања.
- Награда нас још више обавезује
да радимо још више, још боље,
позивам и све друге привредне
субјекте, без обзира што је увек тешко
време, да својим залагањем и својим
радом обезбедимо бољу будућност,
срећнију будућност да би нам се наша
деца враћала. Сви знамо да нема веће
среће него кад ваша деца расту поред

МЕДАЉА БОРЦА
ТИХОМИРУ ТОДОСИЈЕВИЋУ
Медаља борца, највише признање
СУБНОР Србије, овом пригодом, уручена
је Тихомиру Тодосијевићу Осиму, за
дугогодишње прегалаштво и допринос
у одбрани уставног поретка СФРЈ 90.тих,
за несебичну посвећеност СУБНОР-у,
традицији антифашизма, за ширење
пријатељства, родољубља и патриотизма.
вас, истакао је Ђурић.
Након свечаности, на градском
гробљу у Вршцу свечано су положени
венци на спомен костурницу и одата
је почаст погинулим ослободиоцима.
Ту почивају посмртни остаци 363
црвеноармејца, 36 југословенских
партизана,
11
војника
војске
Краљевне Југославије, палих на
бранику отаџбине и 11 родољуба,
стрељаних од стране нацистичког
окупатора 1941. године.
На
Спомен
костурницу
ослободилаца, венце су положили:
Град
Вршац,
Амбасада
Руске
федерације, Министарство одбране и
Војска Србије, СУБНОР АП Војводине,
СУБНОР Града Вршца, Удружење
војних пензионера и инвалида, ђаци
и професори Хемијско-медицинске
школе, ђаци и професори Гимназије
„Борислав Петров Браца“, Удружење
свих инвалида, Градска библиотека
Вршац, Градски одбор Српске
напредне странке.
Дужни смо да чувамо
успомену на хероје јер су своје животе
и своју младост ставили у службу
патриотизма, у службу родољубља,
у службу наше будућности и
будућности наше деце. Зато се овде,
клањајући се њиховим сенима, на
трен одужујемо њиховој жртви, рекао
је председник СУБНОР-а Вршац,
Драгољуб Ђорђевић.

ЗАВРШЕН 29. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ

ТРИЈУМФ ПРЕДСТАВЕ „РАТ И МИР“

Међународни фестивал класике „Вршачка
позоришна јесен“ свечано је затворен прошле
суботе. 29. издање фестивала публици је понудило
пет такмичарских представа и низ пратећих
програма, обједињених слоганом „Сведочанство
времена“.

Жири у саставу др Мирослав Мики Радоњић,
театролог, председник жирија, Валентин Венцел,
глумац и редитељ и Наташа Петровић, глумица,
једногласно је донео све одлуке и најбољом

представом прогласио Толстојев „Рат и мир“
у режији Бориса Лијешевића и у продукцији
Народног позоришта Београд. Борис Лијешевић
понео је награду за најбољу режију, док су Ненад
Хаџи Маричић и Теодора Драгићевић награђени
наградама за најбољег глумца и за најбољу младу
глумицу за улоге Безухова и Наташе Ростове у овој
представи. Награду за најбољу женску улогу добила
је Нада Шаргин за улогу Норе у представи „Нора Луткина кућа“ у режији и адаптацији Татјане Мандић
Ригонат, у продукцији Народног позоришта Београд.
Специјалне награде припале су ансамблима
представа „Месец дана на селу“ Ивана Сергејевича
Тургењева у режији Милана Нешковића, у
продукцији Народног позориште Ужице и „Код
вечите славине“ Момчила Настасијевића, у режији
Соње Петровић, у продукцији Српског народног
позоришта и Центра за развој визуелне културе
Нови Сад.
О квалитету селекције говори и признање жирија
да им задатак није био лак.
- Покушали смо да наградимо најбоље од
најбољих, али извесно је да је неколицина оних
који су заслужили награде остала без њих – изјавио
је председник жирија Мирослав Мики Радоњић,
уз сугестију да би се, у духу јубилеја, на следећем

фестивалу класике можда могао доделити већи
број награда.
Последње фестивалске вечери, у част награђених
изведена је представа Крушевачког позоришта
„Чудо у Шаргану“ Љубомира Симовића у режији
Небојше Брадића.
Директорка НП „Стерија“ Снежана Удицки
истакла је да је посећеност фестивала показала
колико га публика воли и поштује, и најавила да
ускоро почињу припреме за јубиларну, 30. „Вршачку
позоришну јесен“.

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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НОВА ПУБЛИКАЦИЈА ЗОРАНА М. ТУРКАНА ПОСВЕЋЕНА МАНАСТИРУ СРЕДИШТЕ

ВРШАЦ КАО ХРИШЋАНСКА РИЗНИЦА
Сликар и списатељ, заљубљеник
у историју Зоран М. Туркан објавио
је нову публикацију, друго казивање
о манастиру Мало Средиште. Иза
Туркана је већ десетак публикација и
монографија посвећених различитим
храмовима и манастирима, а ова
последња пружа увид у далеку
прошлост, али и у новију историју
манастира посвећеног Пресветој
Богородици Тројеручици икони
хиландарској.
- Манастир Средиште углавном
је био занемарена тема из простог
разлога јер је 1777. године нестао са
лица земље, затворен је од стране
аустроугарске власти редукцијом
манастира. Тек после два века, 1995.
године тадашњи Епископ банатски
Хризостом Столић, када је дошао у
Епархију банатску као нови духовни
старешина,
гледајући
карте,
размишљао je шта би могло да се
обнови, да се неком манастиру
врати стара слава, и изабрао је
манастир Средиште, чији је ктитор
био деспот Јован Бранковић. Од
1995. године до његовог одласка
у Жичу 2004. године, манастир
је из темеља подигнут. Те 1995.
године само село је било готово
заборављено, није имало ни воду
ни асфалтирани пут, само су уличне
светиљке назначиле да је ту ипак
прошла цивилизација... Подизањем
манастира, тај крај је препорођен
и данас је једна од најзначајнијих
туристичких тачки овог краја.
Манастир је удахнуо један потпуно
нови живот том простору. Једно
време је идеја да се заокружи цела
прича о манастиру стагнирала, али
доласком садшњег настојатеља
манастира Средиште оца Нектарија,
2009. године, рад се наставља и
Средиште је сада добило своје пуно
обличје. Манастир прича ту древну
причу византијског односа према
простору, према богомољама; то је
све уподобљено на један, рекао бих,
неуобичајен начин за ово поднебље –
прича Туркан.
Према
Туркановим
речима,
локација првог манастира је била у
самом селу Мало Средиште, где се
данас налази румунска богомоља,
а верује се да је она подигнута
од материјала старог, запустелог
манастиришта. За рад на књизи,
од суштинског значаја било је

истраживање доступне грађе.
- Од деведесетих година сам
присутан у епархији банатској као
сарадник на многим пословима у
домену историје и уметности. Епископ
Хризостом био ми је ментор, човек
који је располагао информацијама,
записима који су сачувани. Рецимо,
попис из 1777. године налази се у
вршачком Музеју, па се тамо може
видети шта се налазило у самом
манастиру Средиште. Када је дошла
та редукција, све што је од покретних
добара
припадало
манастиру
Средиште, наследио је манастир
Месић. Део икона и других ствари
пренет је у друге цркве, друга места,
села која су била сиромашнија, тако

да се данас нешто од тога налази
на различитим местима... Ова друга
књига је особита јер бележи шта се
урадило од 2006. године до данас.
Манастир Средиште је сада свакако
архитектонски бисер. Драгоцено
је да је ту сада уподобљен мозаик.
Први мозаик је у Вршцу изведен 1914.
године, на Саборној цркви и израђен
је у радионици у Будимпешти.
Мозаик је увек припадао царским
и краљевским породицама, они су
цркве украшавали на тај, најфинији
и најскупљи начин. Средиште
има неколико изузетних мозаика

– над извором Анђео који
заталасава воду, Свети Теодор
Вршачки, Христос Пантократор,
Преполовљење педесетнице... –
додаје Туркан.
Кроз
читав
његов
рад,
сликарски и историографски,
проткана је идеја да се сачува
сећање на оно што чини српску,
али и банатску баштину.
- Вршац је велика ризница,
пре свега хришћанска. Сви који
се баве овим стварима, који
пију воду са тог извора, а пре
свега мислим на уметнике, боре
се неагресивним средствима
да све то мора да се сачува у
аутохтоном облику. Међутим, то
није увек тако. Нажалост, видели
смо да се ствари мењају кроз
време и то углавном на горе, на
то не можемо да утичемо, то је
изван наших могућности, али
можемо да евидентирамо све то
и да подсетимо генерације које ће

доћи како је нешто изгледало.
Уз банатику и православље,
Хиландар
је
Турканова
вишедеценијска тема. Аутор је
монографије манастира Хиландар,
а у његовом опусу је низ радова
посвећених овој теми. Тренутно
ствара циклус рељефа под називом
„Хиландарски часни крстови“.
- Увек истичем људе који су
подржали то што радим, попут
покојног Душана Миловановића,
знаменитог историчара уметности са
којим сам сарађивао тридесет година,
почивших др Миодрага Матицког,
владике Хризостома, који је највише
утицао на оно што ја радим, Миладина
Гавриловића, управника Задужбине
краља Петра Првог, као и многих
монаха који су ми отворили врата да
другачијим очима гледам свет око
себе и манастир Хиландар упознам
изнутра, његову суштину – закључује
Зоран Туркан.
Т.С.

КАКО ЈЕ КРАЉ ПЕТАР ПО ДРУГИ ПУТ
ОСТАО БЕЗ СПОМЕНИКА У ВРШЦУ
Сликар Зоран Туркан био
је иницијатор идеје да се у
Вршцу подигне споменик краљу
Петру
Првом
Карађорђевићу,
настале током рада на великој
изложби организованој поводом
стогодишњице
присаједињења
Војводине Краљевини Србији.
Туркан објашњава да постоји
документација која сведочи да је
двадесетих година прошлог века
такође планирано да краљ Петар
добије споменик у Вршцу. Иако
је Турканова идеја првобитно
подржана, реализација је у неком
тренутку стопирана и, како сада
ствари стоје, споменика изгледа
неће бити.
- Хтели смо да се споменик
подигне у порти Саборне цркве.
Носио сам се само једном идејом
– никада нико није оскрнавио
ниједан споменик у порти, ни када
су се власти мењале, ни када су се
земље губиле; то је увек остала света
земља. Направили смо комисију за
израду модела најстручнијих лица
у нашем народу и ангажовали смо
вајара професора др Велимира
Каравелића.
Направљен
је
изванредан модел у гипсу по коме

је требало да се исклеше споменик
у камену. Међутим, иако је идеја у
начелу била подржана, уследило
је одуговлачење са реализацијом,
исплаћивањем аутора... На крају
сам повукао модел, решио сам да га
сам откупим, стајаће у мом атељеу,
а споменика ће можда једном
бити, ако се промене прилике и

духовне и световне... Недостојно
је да један владар који је обновио
Српску
патријаршију,
Косово
вратио у посед Србије, Војводство
Српско присајединио матици, нема
споменик у овом граду – каже Зоран
Туркан, подсећајући да је краљ
Петар некада у Вршцу имао трг,
данашњи Трг Светог Теодора.
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БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ
СЕНКА ЂОРЂЕВИЋ, КОСТИМОГРАФКИЊА И МОДНА КРЕАТОРКА

ЕСТЕТИКА УЗБУДЉИВОГ
„СПАЈАЊА НЕСПОЈИВОГ“

Овогодишњи, недавно
завршен, Међународни
фестивал класике пратило
је и отварање изложбе
„Класика костима у форми
експресије – Стеријини
ликови“, ауторке Сенке
Ђорђевић, вршачке
костимографкиње и
модне креаторке. Вршачка
позоришна публика одавно
је упозната са Сенкиним
радом, а иза младе
примењене уметнице је
и неколико самосталних
и колективних изложби и
ревија.
- На овогодишњем 29.
Међународном
фестивалу
класике „Вршачка позоришна
јесен“, публика је имала
прилику да види тридесет три
Стеријина лика из његових
познатих писаних дела, као
што су: „Лажа и паралажа“,
„Кир
Јања“
(Тврдица),
„Покондирена тиква“, „Зла
жена“ и „Женидба и удадба“.
Сви настали костими били су
плод моје маште и моја„слика“
како су ликови изгледали и
шта су носили у наведеним
делима. Сам процес израде
је био диван подухват за
мене у ком сам уживала,
стварајући и креирајући
сваки костим посебно за
сваког лика. Техника израде
је комбинована. Желела
сам да направим нов „спој“
дизјана и костимографије као

и да сам материјал од ког би се шио
позоришни костим укључим у део
скице. Тиме рад изгледа рељефасто и
„живо“. Користила сам разне оловке,
разне врсте боја и декоративног
репроматеријала, поред текстилне
метраже. Чак, сам и искројавала
кројне делове и ручно их ушивала
директно на папир или већ настали
део костима.
- Стерија је један он наших најбољих
комедиографа и књижевника. Наше
Вршачко позориште носи његово име.
Његов начин писања, изражавања
и опис људи оног времена ме је
увек одушевљавало. Његова дела су
била и остала једна од најчитајних
и најиграјних. Наспрам широког
спектра ликова створила се и моја

инспирација да створим једну овакву
изложбу.
Ово није први пут
да се бавите Стеријом.
Дизајнирали сте костиме
и за неколико представа
насталих по његовим
делима?
- Тако је. Прва представа
коју сам радила, била је
„Женидба и удадба“ у
режији Миленка Павлова.
Потом сам радила „Злу
жену“ у режији Јована
Грујића, затим „Кир Јању“ у
режији Горана Цветковића.
Потписали сте костим
и за представу „Лари
Томпсон – Трагедија
једне младости“ која је
отворила овогодишњу
„Вршачку
позоришну
јесен“. Како је изгледао
рад на овом пројекту?
- Сваки нови пројекат
као и рад на позоришним

представа ме радује. Овај ме је
поготово обрадовао јер је у питању
текст и комад нашег чувеног драмског
писца Душана Ковачевића, док је
режију радио Душан Петровић.
Сам пројекат се одвијао узбудљиво
и изазовно са пуно енергије
и креативности. Сви смо лепо
сарађивали током овог пројекта.
Дизајнирали сте костиме за
неколико представа за децу. У
чему је специфичност оваквих
пројеката?
- Јесам, дизајнирала сам костиме
и за представе за децу у режији
Снежане Удицки за „Зачарани Замак“
(текст Бојана Иванов Ђорђевић)
и у режији Ивана Ђорђевића за
представу „Страшило и другари“
(текст Бојана Иванов Ђорђевић) и
Бојане Иванов Ђорђевић за представе
„Бајка о Успаваном Деда Мразу“ и
„Бајка о Успаваном Временку“ – за
ове две представе израђено је преко
30 костима за статисте и глумце.
Специфичност оваквих пројеката
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може бити да је костим мало
захтевнији и сложенији за израду, али
поврх свега, машти и креативности
нема граница и рад на костиму је
узбудљив и јединствен.
Опробали сте се и на пољу
филмске костимографије. Какво
је то искуство било за вас? Како
видите разлику између рада на
костимима за позориште и за
филм?
- Рад на филму се разликује у односу
на рад на позоришној представи.
Костим мора да има „чист“ крој и
изглед за објектив. Мора да се води
рачуна на сету док се снима свака
сцена у костимима и да се пази да
не дође до неког „понављања“. Рад је
захтевнији, али има своју чар. Моје
искуство рада на филму је било врло
пријатно. Радили смо по цео дан на
сету и путовали би до неких градова
и оближњих места само да бисмо
снимили једну сцену или неки битан
кадар за филм. Имали смо распоред
снимања који је морао да се прати
да би се све у планираном року
снимило. Исто тако, разлика када се
снима филм и ради представа је да
временски то траје дуже и да филм
тражи одређен простор и доба дана
и одговарајућу светлост. Док се рад
на представи одиграва
на једном месту или
позоришним даскама.
Али обе стране имају
неку своју посебност да
пруже.
Иза
вас
су
колективне
и
самосталне
ревије,
учешћа на важним
модним догађајима.
Шта вас инспирише
у моди? Како бисте
описали естетику коју
негујете?
- Када је модни
дизајн у питању, може
ме инспирисати било
шта. Сам облик неког
предмета, боја на небу,
геометријски
облик,
музика,
енергија,
мисао, покрет, књига,

природа,
разговор...
Зависи где сам и шта
радим.
Инспирација
дође некако сама од
себе. Обожавам тај
тренутак када ми сине
идеја. Одмах крећем
да скицирам шта сам
замислила. У последње
време уживам играјући
се са футуристичким
кројевима
као
и
спојем
урбане
и
уличне моде. Недавно
сам добила позив
од „Belgrade Fashion
Weekа“,
да
радим
на
новорасписаном
модном конкурсу за
младе модне дизајнере.
Што се тиче естетике
коју негујем, то би била
еклектика. Свиђа ми се
тај „спој неспојивог“.
Поред
одеће,
дизајнирате и обућу,
торбе,
накит...
Коме
су
ваше
креације
намењене?
Шта
их
карактерише?
Аксесоари
које
дизајнирам су намењени
свим узрастима и генерацијама. Од
елегантног до урбаног стила и њих
караткерише уникатност креације као
и начин паковања.
Како видите модну сцену у
Србији? Има ли на њој простора за
младе креаторе?
- Наша држава има заиста
талентоване и маштовите дизајнере.
Свако од њих има свој стил и естетику
којом се бави и креира. Модни
фестивали попут „Belgrade Fashion
Weekа”, „Serbian Fashion Weekа“,
„BAFE-а“ i „Fashion Selectа“, омогућују
младим модним дизајнерима да се
опробају на овој сцени. Такође, рад,

тактика и упорност кaо и велико
стрпљење доносе велике разулате
сваком дизајнеру.
На чему тренутно радите?
- Тренутно радим на неколико
нових пројеката. То укључује и рад
на новој позоришној представи као и
рад на новом филму. Жеља и амбиција
су увек ту. Волела бих да радим епоху
попут ренесансе или рококоа и барока
када је костимографија у питању, било
на филму или у позоришту. За свет
моде, волела бих да посветим нову и
планирану ревију својој мајци. Овде
бих приказала гламур и високу моду.
Нешто што је моја мајка волела.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

РЕКОРДНО ТОПЉЕЊЕ ГЛАВНОГ
АУСТРИЈСКОГ ГЛЕЧЕРА
Глечер Пастерце, највећи у
Аустрији, топи се због климатског
загревања два до четири пута
брже ове године у односу на
просек последњих година, указује
национални метеоролошки институт
ЗАМАГ.
„Прелиминарни
резултати
јесењег мерења показују екстремну
годину”, рекла је шефица Одељења
за надзор климе Марион Грелингер,
преноси Бета.
Луксузни ланац хотела дизајнира
собе за астронауте и туристе у
свемиру
Дебљина леда смањила се за 3,7

метара чак и у горњем делу, изнад
3.000 метра висине, док је смањење
раније било по ;1,6 метара.
Током пролећа дебљина снежног
покривача на Алпима никад није
била толико мала као ове године,
стигла је и пешчана прашина из
Сахаре која је прекрила глечер те га
сунце брже греје, а потом је ледник
био погођен низом топлотних таласа.
Исти феномен је примећен летос
у целом алпском планинском систему
где се налази 4.000 од укупно 220.000
глечера на планети.
Немачка је истовремено објавила
нестанак једног глечера, док је у

извештају објављеном јуче указано
на рекордно топљење швајцарских
глечера ове године.
Стручњаци тај феномен приписују
климатском загревању, а топљење

и нестанак глечера доприносе
подизању нивоа мора, нестабилности
терена и суши.
ФОТО: (EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER)
Извор: Политика

ДА ЛИ ЛЕД ОСВЕТЉЕЊЕ ЗАГАЂУЈЕ ПЛАНЕТУ
Стручњаци
тврде
да
драстично
ширење
новог
начина осветљења може да има
неповољан утицај на екосистеме
Улична и спољна расвета на
Старом континенту, али и широм
наше планете, пролази кроз
„тиху револуцију” – ЛЕД диоде
све чешће замењују класичне
сијалице. Иако је годинама
сматрано да је ново осветљење
далеко боље од оног класичног,
најновија научна истраживања на
основу сателитског посматрања
то демантују. Стручњаци су
сада забринути што ЛЕД диоде
обезбеђују такозвано широко
бело светло, које може да има
неповољан утицај на екосистеме,
укључујући људе и животиње,
преносе светске агенције.
Захваљујући
врхунској
технологији и бројним сателитима
у орбити Земље, у опсерваторије
стижу фотографије свемира,
али и наше планете. Већина
ових фотографија није погодна
за прецизно утврђивање ЛЕД
осветљења. Међутим, користећи

посебне технике у обради
података експерти су успели
да прате ширење ЛЕД диода у
односу на натријумова светла и
друге технологије између 2012–
2013. и 2014–2020. године широм
Европе. Подаци показују да се
ЛЕД осветљење драстично шири
у многим земљама.
Научници чији су радови
објављени у часопису „Сајенс
адвансиз”, утврдили су да се у
последњој деценији осветљеност
планете повећавала, и по
количини и по јачини, за око два
одсто годишње.
„Загађење
вештачком
светлошћу догађало се готово
свуда на Земљи”, упозорио је вођа
истраживачког тима Кристофер
Киба из Института за геофизичко
истраживање у Потсдаму у
Немачкој.
Будући да ЛЕД сијалице
производе
исту
количину
светлости
с
много
мање
електричне енергије, стручњаци
су мислили да ће се трошкови
за јавну расвету у градовима

смањити. Али научници су
закључили да се уштеђен новац
улагао у постављање већег броја
спољних расветних тела. Резултат
најновијег
истраживања,
међутим, показао је да су уштеде
захваљујући тој новој технологији
много ниже од очекиваних.
Ова студија је међу првима
које из свемира испитују ефекте
прелаза на ЛЕД сијалице,
које троше мање електричне
енергије.
У оквиру овог истраживања
проучавају се и потенцијални

биолошки утицаји, у распону
од производње мелатонина
до утицаја на живот инсеката
и слепих мишева. Осим тога,
сензори који се користе за
мерење интензитета вештачке
светлости из свемира сада
реагују на погрешне таласне
дужине и сматра се да потцењују
очитавања како се појављује све
више ЛЕД осветљења.
ФОТО: (EPA/Monica Davey)
Извор: Политика

ПСИ МОГУ ДА НАЊУШЕ СТРЕС
У ДАХУ ЊИХОВОГ ВЛАСНИКА
Пси још једном доказали колико
добро умеју да препознају наша
осећања - овог пута у научном тесту
њушкања. Научници су открили да пси
могу да осете стрес у нашем даху и
зноју.
Четири пса, кућни љубимци које
су власници добровољно пријавили,
обучени су да „изаберу” једну од
три бочице са мирисима. И у више
од 650 од 700 тестова, успешно су
идентификовали узорак зноја или даха
особе под стресом.
Истраживачи
са
Краљевског
универзитета у Белфасту се надају да ће
њихова студија, објављена у научном
журналу Плос Оне, помоћи у обуци
терапијских паса.
Њихове
изузетно
осетљиве
способности
откривања
мириса
се користе за проналажење дрога,
експлозива и болести, међу којима су
одређене врсте рака, дијабетеса, па чак

и ковида.
„Имали смо много доказа да пси
могу да осете мирис људи који је
повезан са са одређеним здравственим
стањима или болестима, али немамо
много доказа да могу да осете разлике
у нашем психолошком стању”, рекла је
главна истраживачица Клара Вилсон,
пише Би- Би- Си.
Добровољци, њих 36, бележили
су ниво стреса који осећају пре и
после решавања тешког математичког
проблема. У свакој бочици је био
узорак њиховог зноја или даха пре или
после - све док су им крвни притисак и
пулс такође били увећани.
А уколико би пси Трио, Фингал,
Сут и Вини стали мирно или сели
испред узорка „под стресом”, добили
би награду у виду омиљене псеће
посластице.
Фото: Freepik
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КО ЈЕ ЗАСЛУЖАН ЗА
ИЗГЛЕД РОНИЛАЧКОГ
ОДЕЛА?

Током XVI века је по први пут
осмишљен систем који је омогућавао
рониоцу да остане дуго испод
површине воде. Овај визионарски
дизајн осмислио је Леонардо да Винчи,
а изуми који су касније коришћени у
пракси настали су као резултат открића
Америке и фреквентнијег поморског
саобраћаја - а последично и спасавање
робе и залиха након бродолома.
Већ крајем XVI века Херонимо
де Аиназ је поседовао сертификат о
привилегији да користи неколико својих
изума - попут ронилачких наочара и
ваздушног контејнера са млазницама и
цевима са вентилима за пречишћавање
и снадбевање кисеоником са површине.
Почетком XVII века, још два
шпанска проналазача креирала су
изуме који су рониоцима омогућавали
дуже задржавање под водом. Први,
шпански војни инжењер стациониран
у Фландрији Дијего де Уфано, је своје
решење представио 1613. године, а у
његовом делу “Трактат о артиљерији”
може се наћи и илустрација рониоца
опремљеног јакном од козје коже са
капуљачом и углачаним сочивима
направљеним од рогова како би се
лакше видело морско дно. Његов
ронилац дисао је кроз црево које је
извиривало изнад површине воде.
Само деценију касније и секретар
шпанског краља Педро де Ледесма је
у свом рукопису детаљно образложио
сврху свог изума - ронилачког одела
које се користило за спасавање
товара са Сребрне флоте потопљене
у Матакумбеу, а који је рониоцима на
овом важном задатку омогућавао да се
спусте на дубину између 26 и 42 метра у
временском периоду од четири сата.
Век након почетних открића, појавиле
су побољшане верзије са меховима и
цревима, које су омогућавале сталан
доток ваздуха и поставиле темеље за
дизајна модерног ронилачког одела
са шлемом који је 1818. године изумео
Енглез Августус Сибе.
Извор: Национална географија
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ВУЧЕВИЋ ПОДРЖАО
КАНДИДАТУРУ БУДВЕ

Г

радоначел ник Новог
Сада Милош Вучевић
са сарадницима, међу
којима је и директор
Фондације „Нови Сад-Европска
престоница културе“ Немања
Миленковић, посетио је Будву
како би подржао кандидатуру
тог
града
за
Европску
престоницу културе 2028.
године.
- Без било какве задршке,
спремни смо да поделимо
са будванским тимом сва
знања и искуства у вези са
кандидатуром за Европску
престоницу
клултуре
и
реализацијом тог векликог и
значајног пројекта. Причаћемо
и о добрим искуствима, али
и о изазовима и тешкоћама
са којима смо се суочавали,
у нади да ћемо им помоћи
да освоје титулу за добробит
Будве и Боке Которске, које

заједнички наступају. Наш
савет је да укључе што више
људи, посебно оне који
нису део мреже културних
установа, грађане, независну
културну сцену, невладине
организације, те да делују у
синергији. Посебно је важно
да објасне грађанима колико
та титула за њих значи. Не ради
се о појединачном културном
програму, нити промоцији
политичара, већ је то велика
прилика да се реше важна
инфраструктурна питања, да се

искористе сви потенцијали и да
цео овај регион буде видљивији
на европској и светској мапи,
привлачнији
за
туристе,
током целе године – рекао је
Милош Вучевић и додао да је
култура Будве и Боке важан део
европске културне баштине.
Председнику
Општине
Будва
Милу
Божовићу,
градоначелник Милош Вучевић
је такође изразио подршку на
предстојећим изборима., који
је доделио средства.
Извор: Новосадски репортер

НОВЕ И РЕКОНСТРУИСАНЕ ЗГРАДЕ МОРАЈУ ДА ПОСЕДУЈУ ПОСЕБАН СЕРТИФИКАТ

СВЕ ВЕЋА УЛОГА ЕНЕРГЕТСКИХ ПАСОША

Две зграде у Батинској улици саграђене 2014.
године прве су зграде на територији Града Сомбора
којима је још 2015. године издат енергетски пасош.
Од тада до данас око 200 нових и постојећих
реконструисаних зграда на нашем подручју добило
је сертификат о енергетским својствима.
Енергетски пасош зграде је документ, тачније
елаборат, који садржи податке о енергетском
разреду зграде, који указује на финалну годишњу
потрошњу топлотне енергије за грејање. Он ће
свакоме ко купује стан или кућу показати какав је
квалитет зграде са становишта комфора, потрошње
енергије и будућих режијских трошкова, што ће све
значајно утицати на цену некретнине.
Све нове зграде, као и постојеће зграде које се
реконструишу, адаптирају или енергетски санирају,
по Закону о планирању и изградњи морају да имају
енергетски пасош. Из канцеларије Западнобачког
управног округа ових дана је на адресе начелника
градских и општинских управа прослеђен допис
из Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре о издавању енергетских пасоша.
Министарство у допису обавештава начелнике
градских и општинских управа да је чланом 4. став
5. Закона о планирању и изградњи прописано да
се сертификат о енергетским својствима зграда
(енергетски пасош) издаје кроз Централни регистар

енергетских пасоша - ЦРЕП, који води министарство
надлежно за послове грађевинарства. Валидним
се сматра енергетски пасош који је издат кроз
централни регистар и има јединствени број пасоша
ЕП.

Увидом у базу података Централног регистра
енергетских пасоша, министарство надлежно за
послове грађевинарства је утврдило да је за период
од 2012. године до данас на територији појединих

локалних самоуправа издато тек неколико десетина
пасоша, што указује на то да у претходних 10 година
или није било грађевинске активности, или се
није у потпуности спроводила одредба Закона о
планирању и изградњи, која прописује обавезност
енергетске сертификације зграда.
Према одредбама Закона о планирању и
изградњи, сертификат о енергетским својствима
зграда чини саставни део техничке документације
која се прилаже уз захтев за издавање употребне
дозволе. Начелници градских и општинских
управа замољени су од ресорног министарства да
у циљу заштите грађана од могуће злоупотребе у
виду незаконите енергетске сертификације, пре
издавања употребне дозволе изврше проверу
валидности енергетског пасоша. У супротном
министарство најављује предузимање свих
законских мера у погледу вршења надзора над
законитошћу рада и аката јединице локалне
самоуправе.
Иначе, на територији целе Србије до сада је
издато нешто више од 9.600 енергетских пасоша, а
Сомбор се, према статистичким подацима, налази
међу градовима са највише издатих енергетских
пасоша.
Н. Ж.
Извор: Сомборске новине

СУЗАНА И НИНА
МЕЂУ НАГРАЂЕНИМ ДАМАМА

НА ПАЛИЋУ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЈАКА ЖЕНА 2022“

Дубравка Ђедовић Негре, Соња
Подунавац Кузмановић, проректорка
за наставу Универзитета у Новом
Саду, модна креаторка Сузана Перић,
Сузана Скендеровић, самохрана
мајка троје деце од којих је једно са
аутизмом, Оливера Ђуровић, главна
медицинска
сестра
Специјалне
болнице „Свети Сава“, Маја Волк,
Љубинка Миловановић, управница
Прихватног центра у Прешеву,
водитељка Јована Јеремић, Нина
Мандовић, сребрна одбојкашица
Србије, Мира Ковачев из УЖ
„Стапарска ружа“, само су неке од
дама које су понеле епитет „Јаке жене
2022“. Признања су им уручена у
оквиру истоимене конференције која
је одржана на Палићу.
Четврту
конференцију
„Јака
жена“ свечано је отворио Ненад
Иванишевић, покрајински секретар за
привреду и туризам, истичући значај
лепшег пола у целом нашем друштву
и подсећајући на конкретне видове
подршке женском предузетништву
које премашују 15 милиона динара.
Конференција „Јака жена“ посвећена

је женама из свих сфера живота, о чијем
раду се можда не зна много, али је веома
значајан.

- Изненађена сам овим признањем. Ово
је прво признање за ових десет година рада.
Не сматрам себе јаком женом, из беса сам

покренула „Кућу за друге“ и „Аутизам“
Суботица и корачамо заједно са целом
друштвеном заједницом јер желимо
да особе са аутизмом укључимо у
сфере живота које су у складу са
њиховим способностима. Ја сам само
једна мајка која не одустаје са тог
пута, мисије, визије и сна, јер особе са
аутизмом могу заиста пуно – са пуно
емоција рекла је Сузана Скендеровић,
самохрана мајка троје деце од којих је
један аутистичан.
Најмлађа добитница признања
је одбојкашица Нина Мандовић,
освајачица сребрног одличја на
Европском првенству за млађе од 19
година и званично најбоља техничарка
Европе.
- Велика је част добити награду
у свом граду. Хвала свима који су
ме препознали, што сматрају да
заслужујем да овако млада добијем
признање које су добиле многе
успешне жене. Ипак, не осећам се као
јака жена, ја сам и даље дете – искрено
ће Нина.
Н.С.Н.
Извор: Нове суботичке новине
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УРАЂЕНИ СУ ГОДИШЊИ СЕРВИСИ И ПРЕГЛЕДИ ОПРЕМЕ

ГРЕЈНА СЕЗОНА
ЋЕ ПОЧЕТИ ПО ПЛАНУ

До почетка грејне сезоне
остало је још недељу дана, а због
нарушених односа на тржишту
енергената на глобалном нивоу
ова актуелна тема постала је још
актуелнија. Да ли као одговор
на енергетску кризу или је у
питању спекулација и стварање
хаоса на нашем тржишту,
сведоци смо да је од почетка
ове године цена дрвета за огрев
удвостручена. С обзиром на све
ове околности разумљиво је да
је јавност забринута и да се ових
дана најчешће постављају три
питања: да ли ће све топлане
почети са радом на време, да ли
ће бити довољно енергената и

какве ће бити цене?
Топле пробе у Вршцу још
нису почеле, али из ЈКП „Други
октобар“ кажу да ће грејна
сезона почети по плану без
одлагања 15. октобра. Три
градске топлане грејаће и ове
године око 1500 домаћинстава.
- У предходном периоду

урадили смо реконструкцију
једног топловода и уградили
калориметре у подстаницама
на Војничком тргу. Урађен је
и годишњи сервис, а у току
следеће недеље урадићемо
топле пробе - рекао је Раде
Ђукић, шеф службе топлана ЈКП
„Други октобар“.
Из ЈКП „Други октобар“ не
најављују промене цена, и
кажу да тренутно има довољно
енергената, али наглашавају да
су им и даље проблем заостала
дуговања и грађана и привреде.

КВАЛИТЕТНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ И
ЗДРАВИЈА
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Потписивањем Меморандума о разумевању
отпочела је прва фаза пројекта за коришћење
алтернативних извора енергије. Вршчани ће ускоро
добити квалитетније грејање и здравију животну
средину уз стабилнији систем даљинског грејања.

М. Тришић Кнежевић

Меморандуми су потписани између Министарства
рударства и енергетике Републике Србије, Европске
банке за обнову и развој, Швајцарског државног
секретаријата за економске послове и градова и
општина у Србији који учествују у изради пројекта
у присуству делегације Европске уније у Србији.
Пројекат Обновљива даљинска енергетика у Србији
биће реализован у наредне четири године.
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ПОЧЕО 16. ЏЕЗТРОНИК - ПРВИХ 20 ГОДИНА ЏЕЗА У ВРШЦУ

ГОДИНА ПОСЕБНИХ СЕЋАЊА И ЈУБИЛЕЈА
16. Интернационални џез и блуз
фестивал Џезтроник одржава се у
Вршцу од 6. до 9. октобра 2022. године.
Фестивалски дани представљају омаж
вршачком уметнику и идејном творцу
овог културног догађаја, Момиру Моми
Цветковићу (1964-2021).
Током четири фестивалска дана,
Вршац ће угостити уметнике из Аустрије,
Бразила, Украјине, Француске и Србије.
16. Интернационални џез и блуз
фестивал Џезтроник отворили су
млади џез музичари – ученици Одсека
за џез музику Музичке школе „Јосиф
Маринковић“ из Вршца и студенти
Катедре за џез музику ФМУ Београд. Обе
ове институције прослављају 10 година
рада. Вечерас (петак) наступа популарни
квинтет „Алекс енд д Фергусонс“ (Alex and
the Fergusons), а након њих „Новаков и
Бартуш трио“. Суботње вече ће обележити
наступ џез бубњара Пеђе Милутиновића
и вишечланог састава „Драмбути“
(Drumbooty), као и „Владимир Самарџић
триа“, док ће последње вечери наступити
„Макс Кочетов квартет“ и кантауторка
Катарина Пејак са својим триом који
уз њу за клавиром чине и Жоан Барер
бубњар и Силван Диду контрабасиста.
Сви концерти почињу од 21 час у Студију
Центра Миленијум.

Холандије, Велике Британије до Америке.
Након првог Фестивала, овај музички
догађај изашао је из локалних оквира и
добио особине културолошког феномена.
Тим поводом, ова посвета Друштву
љубитеља џеза, блуза и електронике
усмерена је на обележавање првих
двадесет година рада – петнаест
фестивала,
значајних
концертних
продукција, копродукција, едукација,
подршке у самосталним, ауторским
радовима и издавачкој делатности.
Удружење
Џезтроник
је
током
претходних двадесет година реализовало
концерте многих значајних имена солиста
и ансамбала: Биг Бенд РТС, Бора Роковић,
Бисера Велетанлић, Имре Гирфас Иштван
Трио (Imre Gyarfas Istvan Trio Koszegi
Trio, Мађарска), ЈУПИКА квинтет (JUPIKA
Quintet, Marina Zettl Quintet, Аустрија
– Мађарска), Петер Фел квинтет (Peter
Feil Quintet, Немачка), Јован Маљоковић
и Балкан салса бенд, Тони Лакатош,
реномирани европски саксофониста
мађарског порекла са својим квартетом,
Афтерфанк (Afterfonk), Београдски фанки
бенд, Васил Хаџиманов Бенд, Бернд Луеф

фестивал који је међу најпажљивије
конципираним и реализованим на
домаћој
територији“.
Досадашњи
фестивали бавили су се „откривањем и
разоткривањем, кувањем, изазивањем
пожара, рушењем, фикцијом, традицијом
и обележавањем стогодишњице од
објављивања прве џез плоче, а све у
тиму Александра Аврамескуа и Синише
Рађеновића и уз подршку Милана
Јараковића, Срећка Влатковића, Горана
Ристића Рилета, Ивана Алексијевића,
Данијела Неде, Ивана Илића, Срђана
Пртљаге, Василија Миловића, Боривоја
Влаисављевића, Дарка Секулића, Слађане
Стошић, Иве Завишин, Браниславе
Јоксимовић, Татјане Гердец Мрђа и
многих других.
Сви потенцијали Удружења Џезтроник,
као и његовог Фестивала, имају своју
заовставштину која је похрањена у
Џезтроник студију. Извођење, ауторски
рад, подршка и продукција представљају
делатности које су вишедеценијски
синоними идејног творца и креатора
Џезтроник фестивала, Моме Цветковића.
Данас, многи афирмисани музичари, међу

ЏЕЗ ОДСЕК МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ – ПРВИХ
10 ГОДИНА РАДА

ЏЕЗТРОНИК ЈЕСТЕ:
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ БЛУЗ И
ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ЏЕЗТРОНИК /
ЏЕЗТРОНИК СТУДИО И ЕДИШН
/ ЏЕЗТРОНИК ЕДУКАЦИЈА /
ЏЕЗТРОНИК ФЕНОМЕН „МАЛЕ/
ВЕЛИКЕ КУЛТУРЕ“
„Џезтроник (Јаzztronic) је Друштво
љубитеља џеза и елетронике. 5. априла
2002. године, Удружење је настало из
потребе да се у Вршцу репрезентује
џез, блуз, рок музика као и свака
друга врста музике у којој постоји
импровизована форма. У оквиру свог
рада Џезтроник је до сада организовао
већи број манифестација, а најзначајније
међу њима су свакако Џезтроник
интернационални фестивали. Џезтроник
фестивал представља први џез фестивал
у историји града, као и неколико десетина
појединачних концерата страних и
домаћих уметника. Свака од ових
манифестација била је изузетно посећена,
технички беспрекорно изведена. Такође,
имамо велику медијску подршку која
сваку нашу активност професионално
бележи и емитује, тако да велики број
људи у региону има могућност да буде
сведок свих наших културних акција“
(Цитат из приватне архиве Момира
Цветковића
(1964-2021),
музичара,
тонског сниматеља, продуцента и
идејног творца Удружења Џезтроник и
Интернационалног блуз и џез фестивал
Џезтроник).
Од првог Фестивала 2003. године,
Џезтроник је изградио своје име које је
познато у џез и блуз свету – од Румуније,
Мађарске, Словачке, Чешке, Аустрије,
Хрватске и Словеније, преко Италије,

У 16. издању
Интернационалног џез и блуз
фестивала Џезтроник, токови
хармоније џез и блуз ритмова
представљају време памћења,
сећања, узвишених осећања и
посебних јубилеја.

оквиру Фестивала, Удружење Џезтроник
и Музичка школа, као промотери овог
жанра, организују и мастер класове са
значајним џез музичарима домаће сцене.
Захваљујући оваквим сарадњама, сада
су бивши ђаци на концертом подијуму
Џезтроник фестивала као студенти или
већ формирани музичари.
Оснивањем
Удружења
грађана
љубитеља џеза, блуза и електронске
музике Џезтроник, Момир Цветковић
је оставио трајни културни печат града
Вршца. Прве године новог миленијума
музичке активности Моме Цветковића
биле су усмерене ка проналажењу и
ширењу хармонских прогресија блуза и
џеза. Овим Фестивалом Мома је подржао
многе младе блуз и џез ствараоце
и сам постао означитељ и синоним
културног Вршца. Својом уметничком
улогом у Џезтронику Мома Цветковић
је додао и означио на културној мапи
још један топоним града Вршца.
Суптилно пуштеном „џез инфузијом“,
Мома Цветковић је показао пут како да
Џезтроник сачува идентитет културних
акција,
импровизованих
форми,
квалитетног звука и добре енергије.

Татјана Гердец Мрђа, Синиша Рађеновић, Тамара Тамчи Тоскић, Трајан
Качина на конференцији за медије у Малој сали Градске куће
квартет (Berndt Luef Quartet из Аустрије),
Пера Џо блуз бенд (Pera Joe Blues Band),
Франко Торо Тришуци бенд (Franco Toro
Trisciuzzi Band из Италије), Питер З (Pete
Z, Лондон – ВБ), Брајан Робинсон (Brian
Robinson, Лондон – ВБ), Катарина Пејак,
Влада Маричић и Тања Јовичевић, Блу
фемили (Blue Family), Квартет плус фиеста
латина (Quartet Plus Fiesta Latina), Душан
Иванишевић квинтет, Јелена Попин
бенд, Dušan Ivanišević Quintet, Jelena
Popin Band, Еиот (Eyot, Србија) Елвис
Станић и Џез екс темпоре оркестра (Elvis
Stanić & Jazz ExTempore Orchestra), Мери
госпел хор (Merry Gospel Choir, Србија),
Стоикси (Србија), Вини Голиа (Vinny Golia,
САД), Соул конекшн (Soul Connektion),
Клеј Виндхам (Clay Windham, САД) Блуз
компани (Blues company, Немачка), Матија
Дедић (Хрватска), Магнус Мел квинтет
(Magnus Mehl Quintett, Немачка).
У фузији различитих културних сфера,
префињеност укуса Момира Цветковића
је у избору и селекцији извођача и аутора
осим уметничког и едукативног момента
потврдио и значај мултиетичности. Ова
синергија предодредила је посебну
естетику Џезтроник фестивала и на
порталима објављена у реченици:„Шта
год да се деси, Вршац и даље има музички

којима је велики број домаћих, значајних
џез и блуз извођача и аутора и учесника
на Џезтроник фестивалима своје прве
снимке управо су урадили код њега,
Моме, тонског сниматеља и продуцента.
Удружење Џезтроник је 2011. године
покренуло издавачку делатност. Под
овим називом реализована су два
пројекта у Џезтроник студију и оба уз
подршку Покрајинског секретаријата за
културу. У првој едицији, под називом
„Нова традиција“, у продукцији Момира
Цветковића, снимљен је и објављен
албум Татјане Гердец Мрђа под називом
„Дуни ветре са банатске стране“. Друго
остварење из Џезтроник студија настало
је 2013. године, под називом „ТриЛогика“.
Ауторски тим из Џезтроник групе
потписали су: Момир Цветковић, Душан
Боговић и Милорад Ђурић.
Са првим Фестивалом, овај догађај
је био и прва џез инфузија у смеру
размишљања о начину школовања
младих људи и љубитеља џез музике.
Данас, Удружење Џезтроник је својим
ангажманом највише допринео на
отварању Одсека за џез музику МШ „Јосиф
Маринковић“ у Вршцу. Поред Београда и
Суботице, Вршац је трећи град у Србији
где се у континуитету учи џез музика. У

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

На иницијативу Моме Цветковића,
маја месеца 2011. године, целовечерњим
концертом бенда из реда чланова
Џезтроника и Музичке школе „Јосиф
Маринковић“, ученици су закорачили у
други свет и нову димензију уметности.
Интересовање за савремене музичке
токове и учење новог музичког језика
условило је отварање Одсека за џез
музику (2012).
Од почетка рада џез одсека па
до данас, бројни ученици наставили
су школовање и кренули путем
професионалног бављења џез музиком.
До сада, већина је уписала џез одсек на
Факултету музичке уметности у Београду.
Поједини млади уметници уписали су
се и успешно завршили студије џез
музике на престижним џез академијама у
Амстердаму, Бечу и Грацу.
Велико интересовање за учењем
џез музике огледа се у квалитетном
наставничком кадру Музичке школе.
Педагози џез музике вршачке Музичке
школе представљају афирмисину млађу
генерацију српске џез сцене. Они су
посебне музичке индивидуе – извођачи
са изражено изграђеним личним печатом,
како у начину интерпретације, тако и у
композиторском стваралаштву.
Данас, ученици Одсека за џез музику
Музичке школе „Јосиф Маринковић“ из
Вршца представљају незаобилазни део
централних културних дешавања у граду,
али и широм Србије.Од прве уписане
генереције 2012. године, млади музичари
окупљају своју публику целовечерњим
концертом у оквиру Џезтроник фестивала.
Током фестивалских дана, Џезтроник их
подржава организовањем радионица
и мастеркласова са престижним џез
именима
наше
уметничке
сцене.
Интернационални џез и блуз фестивал
Џезтроник овим најновијим издањем
окупља и бивше ученике Музичке школе
који сада музицирају као студенти
Катедре за џез музику ФМУ Београд.
Одсек
београдске
високошколске
установе такође обележава првих десет
година рада.
Татјана Гердец Мрђа
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ РОМАН ИЗ СЕРИЈАЛА ТРИЦОЛИ И АЈЛС

ТРИЛЕР
КОЈИ

НАПИЊЕ НЕРВЕ

Пред читаоце стиже још један роман ауторке Тес
Геритсен из серијала о медицинској истражитељки
Мори Ајлс и детективки Џејн Рицоли – „Последњи
преживели“.

Теди Клок је други пут у свом кратком животу
преживео масакр. Једва је побегао када му је пре две
године поклана цела породица. Сада има четрнаест
година и чини се као да га прати ужасни одјек
прошлости јер је поново једини преживели масакра
своје хранитељске породице. Теди ће поново бити
сироче све док бостонска полиција не додели његов
случај детективки Џејн Рицоли. Одлучна да заштити
младића, Џејн открива да је свака случајност само
застрашујући део суровог плана немилосрдног
убице.
Џејн одводи Тедија у интернат „Ивенсонг“,
уточиште за младе жртве насилних злочина. Иако је
место изоловано, окружено дивљином Мејна, под
будним надзором особља интерната, Џејн слути да
Тедија посматра још неко. Лутке испрскане крвљу,
пронађене на крошњи дрвета, потврдиће Џејн
да је интуиција није варала. На основу трагичне
прошлости двоје деце из интерната, запањујуће
сличне Тедијевој, Џејн закључује да се предатор
неће зауставити само на једној жртви.

Трилер „Последњи преживели“ можете пронаћи
у свим књижарама Делфи, Лагуниним клубовима
читалаца, онлајн књижари delfi.rs и на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“
И
„ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“
награђују читаоце и љубитеље књиге. Овог пута
обезбедили смо два примерка књиге „Последњи
преживели“, 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 Бојана Љубеновића „Тајна дединог кофера“,
освојиле су их Милица Вукашинов и Бранка
Давидовић.
Награде се могу преузети у редакцији „Вршачке
куле“, Другог октобра 59, са собом је потребно
понети последњи број „Куле“.
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К УЛ И Н К У В А Р

РУЖИЦЕ ОД
КРОМПИРА

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

НАМИРНИЦЕ:
- 500 г кромпира
- 2 кашике путера
- 2 жуманцета
- со
- бели бибер

ПРИПРЕМА:

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

НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА:

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

К Р Е М С У П А ОД
Г РА Ш К А С А
Ф Е ТОМ

Очишћен и исецен кромпир скувати у несланој води, па
оцедити и пропасирати. Додати со и бели бибер, жуманца и
путер и измешати. Смесу сипати у кесу којој је одсечен врх,
па спирално наносити (обликовати гнездо) на плех обложен
папиром. Пећи у претходно загрејаној рерни на 220ºC око 10
минута.

НАМИРНИЦЕ:
- 8 кромпира
- 8 режњева танко сечене
сланине
- 1 црни лук
- 200 мл белог вина
- 1 кашика маргарина

К Р ОМ П И Р У
СЛАНИНИ

-500 г грашка
- 3 мања кромпира
- 3 кашике кукурузног гриза
- 1 главица црног лука
- 2 дл млека
- зачин Ц, бибер
- маслиново уље
Декорација:
- фета сир

ПРИПРЕМА:

На маслиновом уљу пропржити главицу
лука. Додати грашак, кромпир изрезан на
коцкице, зачин Ц и воде толико да покрије
садржај у лонцу.
Кувати на лаганој ватри док намирнице не

омекшају. Потом, испасирати у блендеру.
У пасирани садржај сипати млеко. Додати
три кашике кукурузног гриза, уз стално
мешање. Кад баци кључ, склонити с ватре,
посути фета сиром и служити.

ПРИПРЕМА:

Кромпир скувати у љусци. Затим га
ољуштити, увити сланину и причврстити
чачкалицама. У ватросталну посуду ставити

НАМИРНИЦЕ:
Патишпањ:
- 4 јаја
- 4 кашике шећера
- 4 кашике брашна
Фил:
- 4 дл млека
- 2 кесице ванилин шећера
- 3 кашике густина
- 6 кашика шецера у праху
- 120 г путера
- 200 г одмрзнутих малина
Остало:
- 200 мл слатке павлаке

ПРИПРЕМА:

ТО Р ТА С А
Б Е Л ОМ
Ч О КОЛ А ДОМ

Б Е Л И В ОЋ Н И
Р ОЛ АТ

Патишпањ: Умутити беланца у чврст снег
и постепено додавати шећер, једно по једно
жуманце и брашно. Смесу сипати у плех
обложен папиром за печење и пећи на 180°Ц,
око 15-ак минута.
Врућ патишпањ одмах уролати.
Фил: Густин размутити са мало хладног
млека, а остатак млека ставити да прокува.

маргарин, лук исечен на ребарца и послагати
кромпир. Прелити белим вином и ставити у
рерну да се пече на 200 ºЦ десетак минута, тј.
док се сланина не испече. Служити топло.

НАМИРНИЦЕ:
- 1 паковање готових кора
- 3 кесице пудинга од ваниле
- 1 л млека
- 100 г беле чоколаде
- 150 г млека у праху
- 375 г путера
- 250 г шећера у праху
- 4 кесице шлага

Умешати размућен густин и кувати док се фил
не згусне. Прохладити, па умешати умућен
путер са шећером у праху. Све добро умутити.
Патишпањ намазати са пола фила, преко
посути одмрзнутим и оцеђеним малинама
(или вишњама или мешаним шумским воћем),
па нанети остатак фила. Уролати и премазати
умућемом слатком павлаком. Украсити воћем.

ПРИПРЕМА:

У литар млека скувати пудинг. Пенасто
умутити путер, шећер у праху и млеко у
праху. У скувани пудинг умешати пудинг са
шећером и млеком у праху. Оставити да се

прохлади, а затим додати нарендану белу
чоколаду. Умутити шлаг. Торту филовати
следећим редоследом: кора, фил, шлаг и
тако док се не утроше сви састојци. На крају,
целу торту премазати шлагом и украсити
кандираним воћем.
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LITERA ROMÂNĂ
FESTIVALULUI DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ ROMÂNEASCĂ
DIN VOIVODINA - SATU NOU 2022

Ansambluri folclorice,
tarafuri și numeroși
soliști vocali și
instrumentiști
Î

n cadrul Festivalului de Folclor și Muzică Românească
din Voivodina - Satu Nou 2022 au evoluat pe scena ansambluri folclorice, tarafuri și numeroși soliști vocali și
instrumentiști de la noi și din România fiind acompaniați
de orchestra de muzica populara a CNMNRS dirijor Prof.
Alexandru Frianț. Duminică pe scenă au evoluat fanfarele
și a avut loc decernarea premiilor. Premiile juriului, membri juriului: Dr.George Planianin-președinte, Prof.Roxana
Eleonora Cinci–membru, Prof.Albina Creţu Şublea-membru, Ion Ghiaur-membru
zz
Formaţii corale
Premiul I – Corul Bisericii Ortodoxe Române , Satu Nou
Premiul II – Corul feminin al CC „Doina” , Uzdin
Premiul III- Corul bărbătesc al CC „Doina” , Uzdin
zz
Grupuri vocale
Premiul I – Grupul vocal feminin al Ansamblului din Satu Nou
Premiul II– Grupul vocal feminin al Asociaţiei „Adunarea românilor din Ovcea”
Premiul II Grupul vocal mixt al Centrului Artei Populare Nicolinţ
Premiul II Grupul vocal feminin al SCA”Mihai Eminescu” Coştei
Premiul III - Grupul vocal mixt al SCA „Maramorac”, Maramorac
Menţiune - Grupul vocal mixt al SCA „Ion Creangă”, Doloave
zz
Formaţii orchestrale
Premiul I - Orchestra de muzică populară, Satu Nou
Premiul II - Orchestra de muzică populară a CC „Doina”, Uzdin
Premiul III -Orchestra de muzică populară a SCA „Veselia”, Glogoni
zz
Tarafuri
Premiul I Taraful de muzică populară AL SCA „Progresul”, Vlaicovăț
zz
Formaţii de dansuri
Formaţii de fete Premiul I-Formația de dansuri a Asociaţiei „Adunarea
românilor din Ovcea „ ,Formația de dansuri SCA „Mihai Eminescu” Coştei

zz
Formaţii de băieţi

Premiul I –Formaţia de dansuri a SCA „George Coşbuc” Grebenaţ Suite de
dansuri
Premiul I- Formația de dansuri a Ansamblului din Satu Nou, Formația de
dansuri a CC „Doina”, Uzdin
Premiul II-Formația de dansuri a SCA „Casa tineretului”, Sân-Mihai,
Formația de dansuri a SCA „Paja Marganovic”, Deliblata ,Formația de dansuri
a SCA „Banatski Vez”, Doloave
Premiul III Formația de dansuri a SCA „Maramorac”, Maramorac, Formația
de dansuri A SCA „Armonia”, Petrovasâla
Menţiune Formația de dansuri a SCA „Nicolae Bălcescu”, Sân-Ianăș, Formația
de dansuri a CAP, Nicolinţ, Formația de dansuri a SCA „Veselia”, Glogoni
zz
SOLIŞTI VOCALI DEBUTANŢI
Premiul I Isidora Colojoară, Coştei, Alexandra Georgiana Maleta, Coştei.
Premiul II Melisa Voin Coştei.
Premiul III Pavel David Spăriosu, Uzdin, Sebastiana Trifon,Nicolinţ, Gabriela
Brăgean, Ovcea, Angela Brăgean, Ovcea.
zz
SOLIŞTI INSTRUMENTIŞTI debutanţi
Premiul I Ana Maria Mladen, Satu Nou, tambura, Ionel Crăinean, trompetă,
Satu Nou
Premiul III Roberto Baniaş–trompetă Doloave
zz
SOLIŞTI VOCALI
Premiul I Daniel Colojoară Coştei, Cristina Mic, Satu Nou, Vanesa Creţu, Uzdin
Premiul II Adonis Voin, Coştei, Andrea Chercioban, Nicolinţ, Gabriela
Petrovici, Satu Nou
Premiul III Leonid Ardelean, Nicolinţ,Georgeta Sfrâncioc Torac, Graţiela
Brăgean Ovcea
zz
MENŢIUNI
Menţiune Stivi Miuţă Sân Mihai, Virginia Totan Uzdin, Alexandra Cebzan
Zeman Nicolinţ
zz
SOLIŞTI INSTRUMENTIŞTI
Premiul I-Sebastian Bogdan acordeon Satu Nou,Leonid Ardelean acordeon
Nicolinţ,Dorel Marianu nai Glogoni
Premiul II-Darco Neda acordeon Uzdin,Sava Baniaş trompetă Doloave, Matei
Magda saxofon-sopran Seleus
Premiul III-Georgeta Sfrâncioc vioară Torac, Alexandru Sfrâncioc, vioară
,Torac, Adrian Stoian ,saxofon,Satu Nou, Adrian Rocsa ,clarinet, Coştei
Menţiune-Alexandar Baniaş, trompetă, Doloave
Marele Premiu Ansamblul folcloric din Satu Nou

БАНАТСКИ ВЕСНИК
MARELE FESTIVAL DE FOLCLOR AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA TORAC 2022

Tradițional Marele Festival
după zece ani la Torac

E

diția a LXII-a a Marelui
Festival de Folclor al Românilor din Voivodina a
avut loc în perioada 19-21 august, pe scena Căminului Cultural din Torac. Tradițional tot
la zece ani și în acest an s-a organizat și totodată sprijinit de
Comunitatea Locală Torac și
Asociaţia pentru Artă și Cultură
Românească ,,Vichentie Petrovici Bocăluţ”, în colaborare cu
Şcoala Generală ,,George Coșbuc” din Torac, Fundaţia Româna de Etnografie și Folclor din
Voivodina și Fundaţia ,,Cotăriţa cu mirazuri”.

cât mai diferite din Torac, orchestra ,,Lyra”, corul mixt, precum și secțiile de dansatori, care au prezentat ,,Jocul mare ca
la Torac”.
Cuvinte de salut publicului
au fost adresate de Ion Darie
Petrovici, președintele Comitetului local de Organizare, Roman Bugar, președintele Marelui Festival al Românilor din
Voivodina, a fost citit mesajul
secretarului de stat Gheorghe
Cârciu din România, transmis
cu ocazia celei de a 62-a ediţii
a Marelui Festival. Subsecretarul Secretariatului de Cultură și

»Inaugurarea Marelui Festival
Marele Festival s-a organizat sub auspiciile Ministerului
Culturii și Informării al Republicii Serbia, Guvernului României prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni,
Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informare publică și Relația cu Comunitățiile
Confesionale ale PA Voivodina, Institutului de Cultură al
Românilor din Voivodina și nu
în ultimul rând, Radioteleviziunea Voivodinei. În anul 1982 a
fost organizată cea de-a XXII-a
ediţie a Festivalului de Folclor și
Muzică Romănească din P.S.A.
Voivodina la Torac, apoi în 1992,
în 2002, în 2012, și în anul 2022,
pe scena torăceană din nou s-au
prezentat iubitori de muzică și
folclor românesc.
În programul de inaugurare, pregătit de Pera Ocolișan și
George Bută, dirijat de Todor
Ursu și Filip Baloș, au participat în jur de 150 de torăceni, cu
o paletă de costume populare

grafi Pera Ocolișan și George
Bută, au adus în fața spectatorilor dansuri tradiționale și stilizate, patru formaţii de dansatori – școlarii, tineretul și veteranii, și încă un grup de fete care s-a prezentat cu un dans de
fete, coreograf fiind Adina Savić, corepetitor Simona Petrovici. Oaspeți din această seară
au fost Formațiile de dansuri
a Căminelor Culturale „Zora”
din Srpski Itebei, ,,Buzavirag”
din Novi Itebei și ,,Milan Mića
Sučević” din Jitiște.
Spectacolul cel de-al doilea a adunat soliști vocali și in-

cu formaţia de dansatori, coordonator fiind Alexandra Lelea,
coreograf Cătălin Voicu.Taraful
„Gheorghe Țăran Drăga” și „Ilie
Cojocar” din Uzdin a interpretat o suită de melodii populare
românești, dirijor Todor Vinca.
Spectacolul cel de-al treilea a continuat cu soliști vocali
și instrumentiști. Au evoluat
Ana Popi, Ana Maria Damian și
Gabriela Theodosiou din Torac,
Angela Bugar, Adrian Bugar și
Denis Lupșor din Ecica, Marina Jurca Zarić din Vârșeț, Stivi
Miuţă din Sân-Mihai, Ognjen
Janjić din Kučevo, Anisia Băbuţ

»Formația de dans, Torac
Informare Publică și Relaţii cu
Comunităţile Confesionale al
PA Voivodina, Stanislav Radulović deasemenea a rostit prezenților cuvinte de salut. Excelenţa Sa, doamna Silvia Davidoiu, a inaugurat festiv Ediţa 62-a
a Marelui Festival.
În prima seară s-a prezentat
Corul bărbătesc al B.O.R din
Satu-Nou, dirijor Grațian Petrovici, urmat de Corul Mixt al
Asociației pentru Artă și Cultură Românescă „Vichentie Petrovici-Bocăluț” din Torac, dirijor
Todor Doru Ursu, Orchestra
de muzică populară a Societății Culturale Artistice „Ştefan
Ştefu” din Ecica, dirijor Roman
Bugar, precum și Orchestra de
muzică populară „Lyra” din Torac, dirijată de Filip Baloș, s-au
prezentat cu suite de melodii
populare românești. Formațiile de dansuri a Asociației pentru Artă și Cultură Românească
„Vichentie Petrovici - Bocăluț”
din Torac, instruiţi de coreo-

strumentiști, acompaniaţi de
Orchestra de muzica Populară a Românilor din Voivodina,
dirijată de Graţian Petrovici,
coordinator artistic Petru Popa, aranjamentele semnate de
Graţian Petrovici, Petru Popa,
Ilie Cojocar, Filip Baloș, Todor
Ursu și Constantin Arvinte. Pe
scena din Torac s-au prezentat
Georgeta și Alexandar Sfrăncioc
și Alisia Babescu din Torac, Laura Petrovici, Mirela Cădărean
și Mișel Păun din Ecica, Ana
Maria Mladen, Sebastian Bogdan, Mihailo Nenadici, Cristina
Mic și Gabriela Petrovici din Satu-Nou, Corina Trocea din Straja, Gabriela și Graţiela Brăgean
din Ovcea, Virginia Totan, Vanesa Creţu și Darco Neda din
Uzdin, Trifon Sebastiana, Alexandra Cebzan Zeman și Andrea Chercioban din Nicolinț,
Todor Vinca din Uzdin și Adam
Rista din Novi Sad. Centrul de
Artă Populară din Nicolinţ s-a
prezentat cu un grup vocal și

din Uzdin, Valentina Secheșan
din Petrovasâla și Mihailo Nenadici din Panciova.
În programul de gală spectatorii s-au bucurat de Nadia Drăgoi Ungur, Adina Savić, Alexandra Lelea și Mariana Petrovici
Ocolișan din Torac, Lelo Nica
din Suedia, acompaniați de Orchestra de Muzică Populară a
Românilor din Voivodina. Invitații speciali au venit din România, Ansamblul ,,Giarmata Vii”
din Județul Timiș, și ,,Cununa
Someșană” din Maieru, Județul Bistrița Năsăud.Programul
festivalului a fost prezentat de
crainicele Gabriela Theodosiou,
Dolores Petrovici și Sania Secoșan. Roman Bugar a înmânat
,,cheia” festivalului Fundației
,,Protopop Traian Oprea”, SCA
Luceafărul - Vârșeț. respectiv
doamnei Marina Zarić și domnului Daniel Răduț, așa că anul
viitor Marele Festival de Folclor
al Românilor din Voivodina va
M. V.
avea loc la Vârșeț.

MANIFESTARE ORGANIZATĂ ÎN CADRUL A MARELUI FESTIVAL

Cum ne ajută digitalizarea
să ne descoperim
trecutul familiei
S
âmbătă, 20 august, în incinta noului edificiu al Comunităţii Locale Torac, a avut loc o
expoziţie interactivă, o demonstraţie despre cum se fac cercetările genealogice. Au fost prezentate file de documente vechi, pagini din conscripţii bisericești,
în același timp, pe un ecran fiind
proiectaţi succesiv mai mulţi arbori genealogici, ai unor familii
care au ceva specific sau interesant, fiind prezentat modul în
care din file de documente bisericești se crează un arbore genealogic care conţine informaţii
despre zece sau chiar mai multe
generaţii dintr-o singură familie.

Pe lângă acestea au fost prezentaţi arborii genealogici ai
unor familii ale căror nume
de familie s-a pierdut în timp,
chiar dacă și în zilele noastre
acestea au descendenţi la Torac. Aici menţionăm familiile Argintariu, Anuica, Lăutaru, precum și familia Ursu care este una specifică, dat fiind
faptul că acest nume de familie este caracteristic pentru Toracu Mic, dar iată că apare și la
Toracu Mare, tocmai din anul
1790, când se naște Ioan Ursu.
La acest eveniment interactiv cei prezenţi în sală au putut
să afle dacă sunt rude cu altci-

»Prezentarea cercetări
neva introducând pe platforma
genealogică numele persoanei
A și persoanei B, iar în următorul pas afișându-se pe ecran dacă cele două persoane au predecesor comun, care este cel mai
apropiat predecesor comun și
care este gradul de rudenie dintre cele două persoane.
Evenimentul a fost unul interesant, pentru că s-a bazat
pe date și informaţii concrete,

astfel că, cei prezenţi la eveniment, au plecat de la această expoziţie mai bogaţi cu cunoștinţe despre trecutul familiei lor.
Autorul acestei expoziţii și
al proiectului de cerecetare este
Mircea Lelea, evenimentul fiind
organizat de Fundaţia „Cotăriţa
cu mirazuri”, Fundaţia Română
de Etnografie și Folclor și Institutul de Cultură al Românilor
F. RASA
din Voivodina.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продајем стару кућу на плацу од 1580 м²,
близу центра, широка улица. Тел. 064/1979069.
Продајем плац у Малом Жаму30 ари, 3
спојена, асфалт до плаца, повољно. Хитно. Тел.
061/1761-808
Плац за продају на отвореном од 1.200 м²
преко Хелвеције. Тел 064/1979-069.
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.
064/1830-312
Продајем плац ширине 20м дужине 80 м,
сва инфраструктура на плацу. Тел. 064/1979069
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, 013/837631 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. 060/0834926
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. 061/6509999.
Хитно у Шушари продајем мању кућу,
главна улица на лепом месту, чврсте градње,
велика окућница, башта, сва инфраструктура.
Тел. 063/7608-985.
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На продају плац у Јабланци на улазу у село,
има 1350м2, струја , вода на десет метара. Тел.
064/4256-130.
Један ланац земље на потезу Думбрава,
преко пута фабрике “Моја вода”, близу главног
пута, вода и струја јако близу. Тел.013/885-019.
Продајем кућу у Боки са окућницом од
4 ари и њивом 1. класе од 5 а. Тел. 831-117 и
061/2941-161.
Продајем плац на Гудуричком путу код
улаза у Јат, уз сам асфалт, површине 850 м2.
Тел. 064/8582-495.
Продајем плац на брегу Козлук, површине
650 м 2.Тел. 065/8322-120.
Продајем спратну кућу на Тргу Андрије
Лукића са свом инфраструктуром и 2
централна грејања. Тел. 064/6859-415 или
064/2805-881.
Продајем плац (грађевинска зона) 13,43 а,
улаз у Павлиш. Тел. 062/329-812.
Продајем два плаца, у Малом Жаму, у
центру села. Повољно. Хитно.Тел. 069/843-587
Продајем на вечито
две парцеле
(катастарски бр. 20213 и 20214) на потезу
Црвенка-Брег 17,62 мк3 класе и 25,23 мк 4
класе. Тел. 064/1830018.
Продајем кућу, Хероје Пинкија код парка
120 м², плац 5,3 ара, са помоћним објектима.
Тел. 064/1286-044.
Продајем повољно плац у Козлуку на кат.
пар. 21930/1 површине 660м². Тел. 060/8435097.
На продају два недовршена стана, 2 х 70
квадрата, постављен нов кров, алу браварија,
споља омалтерисано, унутра, извучена вода,
плин, струја. Тел: 063/844-7930.
На продају локал 140 квадрата,
подно
грејање,
вишеструка
расвета,
гранитне плочице, три тоалета. Улица Иве
Милутиновића 27а. Тел: 063/844-7930.
На продају кућа у Павлишу. Хитно.
Тел.064/2355-436.
Продајем спратну кућу у Вршцу на плацу од
400 м² са нус просторијама у улици Озренска
десно 5. Тел. 064/6658-800.
Продајем кућу у Пландишту 153 м², две
етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено двориште,
виноград и башта, помоћне просторије, летња
кухиња, гаража. Тел. 064/3691-597.
Продајем плац површине 5 ари изнад
психијатрије, плац је раван. Тел. 013/830-380 и
065/8834-900.
На продају кућа у Пландишту. Тел.
064/2355436
Хитно на продајем гарсоњеру на Војничком
тргу од 26 м², 1. спрат. Тел. 061/2941-161 или
831-117
Продајем ланац земље код обилазнице за
Београд, поред асфалтног поута, потез Јарак.
Тел 061/2941-161
Продајем на вечито две парцеле на потезу
Црвенка- Брег 17,62мк, 3 класе и 25,23 мк, 4
класе, катастарски бројеви парцела.20213 и
20214. Тел 064/1830-018.
Продајем или мењам кућу у Пландишту за
мањи стан у Вршцу или Пландишту, на плацу
од 16 ари кућа 80м². Тел. 063/1789-864
Продајем трособан стан 60м² ул. Д.
Туцовића. Тел. 065/3131-000
Продајем стан двособан у центру града.
Тел. 062/8851-264

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем гарсоњеру , Војнички трг,
намештенa, 35м2, грејање топлана.
Тел.063/7788-483.
Издајем намештену кућу у Вршцу,
три собе, два купатила и кухиња цена
(месечни закуп)100 еура плус депозит.
Тел. 061/6093-880.
Издајем гаражу у центру града, може
и као магацински простор до 50м². Тел
064/8372-635.,
Издајем
локал или канцеларије,
центар, приземље, паркинг. Тел.064/1979069.
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.
065/8302-090.

РАЗНО
На продају плинска пећ Алфа. Тел. 063/482418 и 013/ 861-419.
Плиносервис врши квалитетно поправку
свих врста плинских пећи и шпорета. Тел.
064/389-2738 и 013/861-419.
На продају ракија од дуње и кајсије 4
године стара, награђена сребрном медаљом
на сајму. Тел 064/1979-069
Продајем цептер посуђе ул. Војводе
Книћанина 70 Вршац . Тел. 064/2582696
Продајем пекарску пећ висина 170 цм,
ширина 95цм, дубина 160 цм, свва од росфраја,
за пециво, бурек, хлеб. Тел. 064/1979-069.
Купујем флаше са навојем, чисте. Тел.
064/1979-069.
Продајем – мењам голубове лепезане за
кукуруз. Тел. 064/4902-239

Продајем мотор Сузуки-интрудер (чопер)
прешао 15.000км, као нов. Тел 064/1979-069
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. 064/2439202
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.
061/3004-439.
Продајем собна врата. Тел. 064/2906-253.
Продајем пекарску пећ са ферментационом
комором, пећ је очувана од прохрома. Тел.
064/1979-069.
Вибро плоча за продају, три комада од
120 кг, 220 кг и 1750 кг. у одличном стању.Тел.
064/1979-069.
Комплет трпезарија, 2 плинске пећи
(исправне), тепих 3х2м, ормар двокрилни,
угаона гарнитура за спавање, тросед за
спавање. Тел 064/4256-130.
Продајем трпезартијски сто(интарзија),
шест столица (ново), стилске фотеље нове,
сет за ручавање за дванаест особа. Цена по
договору.Тел. 064/1335-373.
На продају врло очуван бојлер Горење од
80 литара, цена 6.000 динара. Тел. 064/0459-560.
Веш машина, фрижидер, електрични
шпорет, трпезаријски сто, 6 столица, пећ на
дрва велика, мала пећ на дрва, плинске пећи
нове и разни кућни апарати. Тел. 061/2406-295.
Продајем комбиновани креденац, тепих
3х2 м, лустер са пет кугли и три тв сточића. Тел
061/1844-316.
На продају инвалидска колица (ходалица)
више комада. Тел. 013/885-019
Продајем шиваће машине Багат и
Сингерица, бојлер 80 литара, пећ на дрва, може
и замена за дрво. Тел. 061/1112-821.
На продају три гуме за фићу са фелнама,
плинска пећ са боцом, лавабо некоришћен. Тел:
063/8431-627.
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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.
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.

Осб плоче за подашчавање кровова, цена
од 580 дин м2, превоз на адресу купца. Тел.
062/437-236.
Пнеуматска сејалица са 4 реда за кукуруз
и сунцокрет. Сејалица за жито са 18 реда,
шпедитер- Думбрава од 2,5 тоне све повољно.
Тел. 013/885-019.
Продајем кауч Симпо одличан дечији
бицикл и биљку чуваркућу у већој количини на
комад и кг као лек. Тел 064/9407-095.
Продајем дечији бицикл, 18 брзина,
металик зелен, исправан. Тел. 064/8372-635.
Уступам уз накнаду празну већу гробницу
на Православном гробљу уз павлишки пут. Тел.
066/8076-207
Продајем џак за бокс црвени 130х35, пун.
Цена 2.500 дин.Тел. 063/737-5149.
Продајем аутоприколицу, носиљку за бебе,
тапете (зидне) 5м², седиште помоћно за дете за
бицикл. Тел. 061/1530-800.

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.
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.
Продајем орман-креденац произведен пре
другог светског рата у одличном стању, висок
сјај, са оргинал кључевима. Тел. 064/8582-495.
На продају стаклени сто и 4 столице, шпорет
електрични „Слобода“ нов. Тел. 063/1121-270
На продају угаона гарнитура од чистог
дрвета увоз из Немачке, сто и две столице и
дрвен лустер. Тел. 2106-078 и 064/9876-522.
Брига о старијим, помоћ у кући, чување
деце на сат. Тел. 013/805- 142 и 064/2880-347.
На продају две плинске пећи Алфа плам,
једдна нова друга половна. Тел. 013/2882-051.
Продајем електрични шпорет „Слобода“ у
одличном стању. Тел. 061/2660-848.

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. 069/8435287.
На продају два пони бицикл, већи дечији и
женски са корпом, мало вожен.Тел. 063/1864344 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.064/2355436
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. 061/3071085.
На продају ловачки карабин, ремингтон
магнум, калибар 7 мм. Тел: 063/8310-629.
На продају апарат за воду. Тел: 063/8310629.
Продајем бицикл женски са више брзина
„Каприоло“ цена 10.000, електрични бојлер
проточни 5л и 8л, „Тики“ цена по комаду 20 €,
два вунена покривача „Bavaria wolltex“ нова.
Тел. 063/1077-271.
Продајем два исечена стабла ораха,
погодно за столаре и уметничко резбарење.
Тел. 060/3603-311 и 013/601-210.
Уступам уз догвор два гробна места на
Православном гробљу, близу цркве. Тел
060/3603311 и 013/401-210.
Поклањам у Вршцу младе голубове
превртаче. Тел. 013/837-701.
На продају
инвалидска колица и
декубитални душек. Тел. 063/8310-629.
На продају шпорет, фрижидер, кацига за
мотор, ловачки карабинРемингтон магнум 7мм.
Тел. 063/8310-629.
Продајемо половне термоакомулационе
пећи шест комада, јачине од 2,4 и 6 kw. Цена по
договору. Радно време понедељак, среда, петак
од 8 до 11 часова. Тел. 013/839-569 и 066/8013286.
На продају 4 кубика резане грађе. Тел.
064/2355436
Бицикл средње величине (женски) Немачке
производње врло повољно (у одличном стању).
Тел. 064/4256130
Травокосачица на бензин, машина за
прање веша“Раде Кончар“, убодна тестера. Тел.

013/885-019.
Продајем електричи шпорет „Слобода
„ Чачак, исправан, мало коришћен и нову
плинску пећ „Алфа план“ и две пећи на дрва.
Тел. 064/3906-276.
Ротвајлер, штенад , 2 мужјака, једна
женкица, и њихова мајка пред парењем
на продају, повољно, могућ договор. Тел.
061/2406-95.
Presa canario, жута женка купирана,
родитељи са Канарских острва , пред парењем.
Могућ сваки договор. Тел. 061/2406-295
Х луле за проточни бојлер. Тел. 063/1270245
На продају када „Колпа-сан“ бела 140х70
комплет, још под гаранциојм. Комода од пуног
чамовог дрвета са пет фиока 70х105х54
цм(ш.в.д) Нова. Тел 063/1077-271
За колекционаре, продајем свеске научне
фантастике „Сиријус“ од броја 1 до броја 160.
укоричене Рото романе од бр. 1 до бр 20 и од
бр. 31 до бр 79., укоричене свеске „Весели свет“
из 1963,1964 и 1970 године Тел 063/1864-344
Хитно продајем бицикл на струју ЦСМ 2017
купљен маја ове године., поседује сервисну
књижицу, рачун и гарантни лист, две године
гаранција. Цена договор. Тел. 063/292-177
Overlok са 3 игле Privileg 3000, штампач
ласерски Heroku Phaser 3020 очуван. Цена по
договору. Тел. 013/806-926 и 063/7731-566
На продају храстова витрина, сто и столице,
скоро нова кухиња од 2м 70 цм. 060/0114-958
Поклањам патуљасте зечеве. 060/0114-958.
Продајем круњач-прекрупач Север Оџаци,
приколицу за ауто, мотор и врата као и друге
делове за 128 Заставу, пећ на дрва мала. Тел.
062/395-982
Потребна жена за повремено спремање
куће. Тел. 064/9119590.
Продајем шест кухињских столица и
полевне бицикле. Тел. 064/4954-112.
Продајем микроталасну пећницу и половне
бицикле. Тел. 064/4954-112
Продајем очувану кожну гарнитуру црне
боје (тросед и две фотеље). Тел. 065/3184-084.
На продају лежећи масажер за враткаротиде. Тел. 061/6806-244.

У четвртак 13. октобра 2022. године навршиће се година туге и бола
од смрти нашег драгог супруга, оца, деде, свекра и таста

1. октобра 2022 године прошло
је једанаест тужних година како је
престало да куца срце мога сина, оца,
супруга, стрица и девера

РАНКО ПЕТРОВ
1957 - 2011

Отишао си достојанствено као што си и живео. С љубављу коју смрт не
прекида и тугом коју време не лечи, заувек ћеш живети у нашим срцима.
Мајка Милица, ћерке Јелена и Анђела, син Жарко, супруга Снежана,
братанци Драган и Давид са породицама и снаја Јованка.

БРАНКОВ ВЛАДИМИРА
из Избишта

Вечно ће те се сећати твоји најмилији.
Супруга Станка, син Жељко, ћерка Светлана, унука Лепа, снаја
Гордана и зет Зоран.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НОВЕ АВАНТУРЕ ЧУВЕНОГ ДЕТЕКТИВА

ЈОШ НИСТЕ
СХВАТИЛИ КО
ЈЕ КРИВАЦ?
Случајеви које је немогуће решити?
Не брините, у одличним сте шапама
кад су ту Шерлок и његов помоћник…
односно ја! Придружите нам се док
пратимо траг по траг и истражујемо
доказе, све док не решимо случај. Биће
то једна шерлокастична авантура,
часну реч вам даје Стилтон, Џеронимо
Стилтон!
У мистериозном граду Мишингтону,
у којем лије киша без престанка,
налази се једна необична детективска
агенција у Улици сплетки број 13! Ту
чувени, ексцентрични Шерлок бира
најзанимљивије случајеве за истрагу,
заједно са својим верним помоћником
Џеронимом Стилтоном. Нема шансе
да тај не реши случај, иако је толико
претпоставки, доказа, осумњичених
и криваца… јер Шерлок, хало, није
блесав нимало!

„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 „Шерлокове
авантуре – То се мора знати, Стилтоне“,
који ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали
смо књигу „Опасна веза“, освојиле су је
Данијела Корбуц и Силвана Куневски.
Честитамо! Награде се могу преузети у
редакцији „Вршачке куле“, Другог октобра
59, средом од 10 до 17 часова. При
преузимању награде потребно је са собом
понети најновији број „Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 10, БРОЈ 125, 18.
ОКТОБРА 1984.

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ
ЖРТВАМА ФАШИЗМА
У Загајици је 14. октобра откривено спомен обележје на месту

на којем су фашисти пре 42 године обесили петнаесторо родољуба
припадника покрета са подручја Баната и Бачке. Били су то: Влада
Бекуљ и Душан Богој из Маргите, Сава Вељковић из Добрице,
Ангелина Жарин из Кумана, Љубинка Живанов из Меленаца,
Радован Јорган из Драгутинова, Рада Козмора из Делиблата, Паја
Костадинов из Потпорња, Жива Марков из Меленаца, Крста Матић
из Фaркаждина, Мiлица Мицић из Меленаца, Мита Перц из Перлеза,

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 (57)

Петар Прибић из Карађорђева, Јованка Радишић из Александрова
и Тaца Тапавички из Елемира. Плочу је уз присуство мештана и
бројних гостију, међу којима су се налазили чланови породица
погубљених родољуба, открио председник Mесне борачке
организације Глигорије Пауљев. На скупу је о организовању
партијског и партизанског деловања на овом подручју, о ратним
збивањима и жртвама фашистичког терора говорио публициста,
борац 12 Војвођанске ударне бригаде Бранислав Попов Миша - У
овом делу наше земље - истакао је Попов - снага Партије и СКОЈ-а
расла је нарочито доласком другаТита на чело КПЈ. Стога је још
током априла 1941. Покрајински комитет КПЈ за Војводину пренео
своје седиште из Бачке у Банат где је тада било око 600 чланова КПЈ
и 1200 чланова СКОЈ-а прераспоређених у преко 60 места. Једно од
тих места била је и Загајица где су припреме за борбу почеле одмах
после позива Партије на устанак.
“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 10, БРОЈ
125, 18. ОКТОБРА 1984.

УСПЕХ СЛОЖНИХ ГУДУРИЧАНА

Тринаестог октобра на Дан колониста у Гудурици је на свечан
начин пуштен у рад ноовизграђени сеоски водовод укупне дужине
6.595 метара.
Вредност овог великог посла износила је 21 милион динара
највећим делом из месног самодоприноса с тим што су помогли и
радни колективи”Виногради”, “Хемофарм”, “Хемопласт”, “Панонија”,
Основна банка Вршац, “Слога”, Пекара “1. мај”, ЗОИЛ “Вршац”,”Ремонт”
АМД “С. Родић”, “Подрумарство” Поред новчаних било је и других
видова помоћи које је пружала РО “Други октобар”. МЗ В. Средиште,
Армија, Скупштина општине и др. Радове је извела панчевачка
“Оператива” , РО “Стандард”. За сада водовод има 300 кућних
прикључака с изгледима да их буде више јер Гудурица има 425
домаћинстава и 1480 становника.
На свечаности поводом отварања водовода о 40-годишњем
развоју Гудурице говорио је потпредседник Скупштине МЗ
Филип Ничевски. Он је истакао и друге успешно остварене
подухвате у Гудурици као што су асфалтна веза са Вршцем,
изграђена Здравствена станица, адаптација и опремање дечијег
Вртића, темељна реконструкција и модернизација продајних
места, инсталирање аутоматске телефонске централе, изградња
тротоара у свим улицама, подизање нових плантажа винограда
на 900 хектара итд. Све је то било могуће постићи захваљујући
доказаном заједништву братства и јединства у Гудурици у којој живе
представници 15 југословенских народа и народности.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

КЊИГА О ВРШАЧКОМ
ВИНОГРАДАРСТВУ
Може се слободно рећи да је судбину у Вршца
одредило виноградарство па се тако и историја ове
значајне привредне гране може сматрати за важан део
прошлости овог града. Уосталом међу прве сачуване
писане податке о овом граду налазимо баш податке о
продаји овдашњег вина још у 15. веку.
У прошлости је ова тема била много просутнија
међу Вршчанима који су се упоредо са бављењем
виноградарством бавили и истраживањем прошлости,
али и многим практичним питањима везаним за
одгајање лозе или прављења и чувања вина и наравно
његовим пласманом на тржишту. О томе је много писано
у старој Вршачкој периодици која је доносила различите
текстове пре свега у којима даје практичне поуке, прати
збивања у сопственом и европском виногорју.
Ако је интресовање за виноградарску праксу код
Вршчана постојало вероватно још од
времена сађења првих винограда, до
бављења истраживањем прошлости
дошло је тек после великих успеха
вршачких вина на интернационим
изложбама у Европи, када је,
наравно, требало поред квалитета
вина, који је био очигледан, указати
и на виноградарску традицију у
овом крају.
О вршачком виноградарству
пише се већ од тридесетих година 19.
века и томе је свакако најзначајнији
прилог дао Франц Шамс државни
статистичар, али и стручњак за
ову област који је, после 12 година
истраживања, у два тома, објавио
преглед стања виноградарства на
територији целе Мађарске.
Имамо срећу да из његовог рада
сазнајемо како је у то време највећи ауторитет за ову
област у самом Вршцу био др Франц Клерцки, градски
физикус, чије су заслуге за модернизовање вршачког
виноградарства вероватно биле одлучујуће. Огроман
број прилога објављених у вршачкој штампи - новинама,
календарима - писали су пре свега вршачки стручњаци и
практичари, иако је, наравно било и пренесених радова
аутора са стране. Висока стручност ових прилога говори
и о научном приступу овој области, а посебно после
велике катастрофе која је задесила ово виногорје по
епидемији филоксере.
О прошлости вршачког виногорја и виноградарству
исто тако писали су угледни виноградари Алфред
Берначки, Игњац Румлер и Еуген Клир, али и историчари
и етнолози Лудвиг Водетски, Феликс Милекер, а у
најновије време Милан Милошев.
Када смо саставили ову књигу за едицију Милекерове
свеске намера нам је била да у њој сакупимо све оне
значајне радове који су објављени до половине 20. века,
пре свега оних аутора који су били у некој вези са самим

Душан Белча

феликсом Милекером.
На самом почетку књиге дати су изводи из познатих
вршачких породичних хроника у којима се налазе
одломци о приликама што су владале у виноградарству
у појединим годинама - климатски услови, штеточине,
разне погодности и невоље, родност, квалитет и цена
вина.
Из велике књиге Франца Шамса у којој се он бави
укупним виноградарством Мађарске издвојен је
одломак о Вршачком и Белоцркванском виногорју из
1830,. године што представља први озбиљан рад на ову
тему и који први указује на квалитет овдашњих вина о
којима пише готово с одушевљењем.
Лудвиг Водетски, познати вршачки професор цртања
и учитељ славног Паје Јовановића, познат и као одличан
публициста, такође се бави прошлошћу и постојећим
стањем виноградарства у Вршцу, и
његов рад и Опис виноградарског
места Вршац објављен је после
велике Светске изложбе вина у Бечу
на којој је вршачко вино постигло
прве успехе.
Феликс Милекер аутор огромног
броја радова из прошлости Баната
даје историјски преглед гајења
винове лозе од варварских времена
до почетка 20. века, а у посебном
раду описује
катастрофу коју
је изазвала филоксера и борбу
против ње. Милекер исто тако има
и један већи рад у коме обрађује
прошлост целокупног банатског
виноградарства,
коју
нисмо
уврстили у ову књигу.
Еуген Клир, познати вршачки
адвокат и виноградар, у свом раду
даје преглед сорти лозе које су се од најстаријих времена
па све до тридесетих година века гајили у овдашњим
виноградима.
Алфред Берначки један од најпознатијих вршачких
виноградара и секретар виноградарске секције у Вршцу
даје кратки историјски преглед виногорја са стањем у
тренутку обнове с почетка 20 века.
Радовима ових аутора додали смо као предговор
и неку врсту завршног текста прилоге Милана Токина,
једног од најбољих познавалаца вршачке прошлости,
који је у та два текста дао неку врсту синтезе радова који
су овде објављени и који су му послужили као извор за
његове текстове.
Можда је у овој књизи могао још да се нађе још
неки прилог пре свега онај Игњац Румлера или још
неки преузет из старе штампе, али сматрамо да ће бити
времена и прилике да се они нађу у некој другој књизи
која ће бити обављена у овој едицији, јер сматрамо
да овом “Историјом вршачког виноградарства” није
исцрпљена ова тема.
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ТРАГОМ ПОЗНАТИХ
ДЕЛИБЛАЋАНА У ВРШЦУ
СОФРОНИЈЕ ИВАЧКОВИЋ, свештеник,
песник и преводилац, је најстарији
Делиблаћанин чијим су се радом у
Вршцу бавили истраживачи. Потиче
из познате свештеничке породице
Андреја Ивачковића и мајке Елисавете,
рођен 6. марта 1793. год. У то време
као парох цркве Св. Оца Николаја у
Делиблату службује и брат Андрејин,
Марко Ивачковић. Обе породице дале
су више црквених и културних радника.
Основну школу је завршио у родном
селу а Богословију у Карловцима.
Оснивањем
Српско
Влахијалног
клерикалног училишта у Вршцу 1822. год.
постављен је за клерикалног учитеља,
где је предавао богословију и српску
и румунску граматику. Као вршачки
протопрезвитер помиње се 1834. године.
Поред педагошког рада бавио се писањем
поезије коју је објављивао у Српском
Летопису (1833-1841) под песудонимом
С.И.П.В (Софроније Ивачковић, прота
вршачки). Познавање језика омогућило
му је да се посвети преводилаштву и
тима дао најзначајнији допринос култури.
Превео је дело француског археолога
Јеан Јаqуа Бартхелеми-а под насловом
„Путовање младог Анахарзиса по Грчкој“
у 7 књига, на 2.319 стр, које се чува у
фондовима библиотеке Матице српске
у Новом Саду. Штампање дела омогућио
му је доброчинством Србин, Алекса от
Петровић , у Оравици 7. XИИ 1850 . год.
Преминуо је и сахрањен у Белој Цркви,
21 . XИИ 1861. год. Радећи као професор
и свештеник на нашим просторима
допринео је развоју културе и школства
Румуна. Споменик су му подигла захвална
деца а бесмртни спомен подигао му је
његов Анахарзис.
МЛАДЕН ЛИСАВАЦ, адвокат, бележник
и народни посланик, рођен је у Делиблату
1862. год. Постоје подаци у књизи
приложника српској цркви из 1861. год.
да је за покој душе своје матере, господин
др. Лисавац приложио убрус на потиру.
Осталих података о породици нема. У
књизи „Студенти са данашње територије
Војводине на Европским универзитетим
(1338 -1910), Ласло Сеги га је записао под

бројем 938, и Универзитет у Карловцу.
Младен је у Бечу докторирао право, а
адвокатски испит положио у Загребу.
Службовао је у Иригу и Земуну а од 1922.
год. у Вршцу као јавни бележник. Залагао
се за оснивање српских земљорадничких
задруга и народног универзитета као и
у раду културних организација. Био је
истакнути вођа Радикала, те је 1931. год.
изабран за народног посланика вршачког
среза. За своје заслуге одликован је
орденом Белог орла и Југословенске
круне. Преминуо је у Вршцу.
САВУ БУТОРКА, по народности Румун.
Породица Буторка записана је у најстаријој
књизи крштених из 1781. у Делиблату.
Бројни чланови ове породице сахрањени
су на делиблатском гробљу, чија су имена
записана на црном мермерном споменику
који доминира својом висином. Отац
Аксентије (1831- 1885 ) и мајка Јелена
(1831-1885). Син Саву, рођен је 1859 год.
Школовао се у родном месту, Белој цркви и
Панчеву, а у Клужу је 1885. стекао диплому
доктора филозофије, математике и
физике. Ту је као асистент на Универзитету
био до 1890 год. када прелази у Вршац
за професора математике у Гимназији.
Радио је на оснивању Румунске странке од
1923- 1929 год. борећи се за национална
права румунског народа. Оснивач је
недењника Надежда а од 1927 год. и њен
директор. Овај лист био је најпопуларнији
у готово свим румунским породицама и
излазио је све до 1944 год. Преминуо је и
сахрањен у Вршцу уз дужно поштовање
својих суграђана, одајући му признање за
очување идентитета Румуна.
Др РАДИВОЈЕ ШУНДИЋ, рођен је у
Делиблату 14. В 1896 год. где је похађао
основну школу, Гимназију у Белој Цркви,
а Медицински факултет на Карловом
универзитету у Прагу 1922 год. Већ
следеће године ради као општински лекар
у суседном селу Мраморку а у Делиблату
од 1935- 1939 год. када одлази у Вршац.
Једно време ради у Војводинцима, селу у
околини Вршца и као саобраћајни лекар
на железници. Приватну праксу обављао
је у Вршцу а на дужности управника Дома
народног здравља је од 1953 . год. Члан

је Лекарске коморе, Српског лекарског
друштва и Научног друштва - секције
за историју здравствене културе за
Војводину. Научне радове објављивао је
у Зборнику, где је био и члан Редакцијског
одбора. Преминуо је у Вршцу у 83 год.
1979 год. а породица је посмртне остатке
пренела у Панчево.
Др МАРКО ИВАЧКОВИЋ, води порекло
из Делиблата. Отац Ђока Ивачковић је у
Делиблату држао пошту а мајка Јозефина
била је поштанска службеница у суседном
селу Мраморку. Господин Ђока је у
пратњи свог кученцета обилазио госпођу
Јозефину, и убрзо се њоме оженио. Зато је
др Марко у шали често говорио да је дете
велике љубави својих родитеља. Рођен је

31. В 1900 год. у Старом Бечеју. Медицински
факултет завршио је у Београду 1926 год. У
Делиблату је службовао као лекар опште
праксе 1928. када одлази за Вршац, где
је остао забележен као изврстан лекар
и теоретичар, уважен од својих колега
и поштован од суграђана. Од важнијих
функција које је обављао су: дужност
градског лекара, заменик шефа Градске
болнице, 1936. од 1945. год. управник исте
болнице где ради на интерном одељењу.
Такође је био добар предавач на течајевима
за образовање добровољних болничарки,
радио је на образовању женске омладине
из области здравственог просвећивања
и био предавач о болестима као што су
шарлах и дифтерија. Био је ожењен Олгом,
ћерком др Стевана Николајевића, са којом
је имао кћери Наду и Миру. Преминуо
је у Вршцу 1970. год. испраћен од својих
Вршчана са посебним пијететом.
Др НИКОЛА ВУКАШИНОВ, рођен је
у Делиблату 20. X 1893. и ту је похађао
основну школу. Медицински факултет
завршио је у Салцбургу (Аустрија).
Најпре је као општински лекар радио у
суседном селу Долову, где је био ожењен
учитељицом Вером. Поред лекарске
праксе имао је и богату економију која му
је конфискована 1946. год. и након тога
сели се у Вршац на дужности управника
Антитуберкулозног диспанзера. Тај посао
обављао је до 1950. када због болести
одлази у превремену пензију. Преминуо је
у Вршцу где је и сахрањен 20. В 1952. год.
Поред ових значајних личности у Вршцу
су живели и радили и други Делиблаћани,
школовали су се ђаци Учитељске школе
и Гимназије како на српском тако и на
румунском језику. Свој траг на културном
пољу оставили су професори и глумци
аматери у румунском позоришту. Више
пољопривредних стручњака заорало је
бразду на пољима вршачких винограда.
Јер, Вршац је био и остао град ђака,
вина, грожђа и песме, уз звуке банатске
тамбуре. О њима ће свакако писати млађе
генерације, надам се.
Записала учитељица у пензији,
Вера Меза

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (186)

ПАЈИН ТРИПТИХОН У ДОБА МЕТАМОДЕРНИЗМА
Закорачили смо у свет метамодернизма
а нико нас тамо није позвао нити примећује
наше присуство, јер метамодернизам је
уметност која не мора да је дело људског
ума и не мора да јој је адреса тај исти
људски ум. Пајин Триптихон је химна
која слави човека, наша локална, али
велика ренесанса, наш касно откривени
хуманизам, сурово ампутиран несрећама
које смо преживели у задњих нешто
више од века. У свету је било и нестало
на хиљаде говорних језика, данас их је
нешто преко хиљаду петстотина живих.
Теоретски говорних модела језика може
бити безброј, али поетски језик је један
једини. И сада да је говорни језик, коме
се помпезно протеже наша социјална
личност, тек један од безброј могућих
хибрида, веома заменљиви идентитет а
да је нешто дубље у нама универзалнно
опште важно. Кад идемо на спавање то
неко истера наш говорни идентитет из
фокуса менталних процеса а нешто шта је
Фројд жигосао као подсвест, поправља,
крпи, гланца, осмишљава, лечи ране и
насиље које сами себи задајемо боравећи
у свету симбола који су попут олује
ексерчића осетљиво аутентично ткиво

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Кад десничар устане на леву ногу,
може бити незгодно.
Зоран Ђуровић Ђурке

ума које нико не стиже да пита шта жели
у неком идеалном свету. Сваки говорни
језик завршио би као поезија у неком
идеалном свету, безброј облика реализма
постали би поетски, визуелни реализам.
Нешто у нама попут гравитације најслабије
а најмоћније силе савија еуклидовски
простор наше горопадне надмоћи, сломи
речи, фигуре, звуке, укусе, мирисе да их
преведе, припитоми, дода им облик којим
могу да се врате у исти дом из кога су
утекли. Пајин Триптихон је жигосан као
академски реализам као и већина онога
у каквом маниру је Паја сликао. Даровање
нацији која се усправила угледајући се на
моделе на његовим сликама љубитељи

глобалних калупа моделовања неког
новог прозаичног амебоидног човека
по тумачењу комесара међународне
коминтерне постмодерне и метамодерне
уметности и нова култура неживљења
на опроштају Паји. Пикасов кубизам, као
опомињајућа слика пророка, вешто је
банализован и десило се шта се десило.
Данашњи уметници метамодренизма
говоре о људском свету без људи и то
је пророчки крик претворен у штос.
Пре више од века тада јеретички
Фројд шокирао је свет објавом свог
човека Хомо дуплекса човека који има
две личности, једну социјалну, једну
хибридну, наметнуту, у којој глуми, и једну

у којој се копрца,исконска звер којој је
много тога ускраћено и човек је сам свој
дресер, сам свој укротитељ и у сновима
чује урлик звери своје суштине а то је
вулгаризација објаве поетског креативног
бића, исконског у човеку, не виталистичка
животна снага која је преживела носећи
бакљу живота узимајући разна обличја,
разне способности а људски ум у кавезу
коре великог мозга искованом од ситних
хиљада речи и бесконачних правила
величанствен је управо по мери којом га
је кавез као опасност препознао.
Пајин Триптихон је запис неког
света ушушканог и данас у скровитим
сенкама домовима и баштама далеко од
грабљивих прљавих прстију глобалне
похлепе.
Хомо дуплекс види се на сликама
генерацију пре Паје, људи чији поглед
и држање говори о стрепњи, отуђењу
дубоког непознавања себе и мистерије
ко су , а онда Паја наслика човека који
зна шта хоће као да му је емоционална
интелигенција дефинисана ту скоро
одувек једе из руку. Фројд је својом
матрицом без ожиљака направио
сјајну лоботомију и шта би рекао за
метамодернизам које је поплочао пут.
А право отуђење је у дару песника да
искује речи да простор постаје хуман да
звуци буду атоми који стварају музику као
једињења налик хемијским.
Т. Сухецки

ВРШАЧКА КУЛА
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СПОРТ

ФУД Б А Л
РЕМИ НА СТАДИОНУ ПОД КУЛОМ У 12. КОЛУ МОЦАРТБЕТ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ БИЛИ БЛИЖИ ПОБЕДИ

ОФК Вршац и ужичка Слобода
ремизирали су у 12. колу Моцартбет Прве
лиге Србије, а нерешеним иходом могу
бити задовољнији гости, док Вршчани
могу да жале за приликама Кадијевића,
Павлова, Бабовића, Петрића и Грека.
Константна иницијатива и велика
предност у поседу лопте нису били
довољни да Вршчани сломе отпор чврстих
гостију из Ужица. Домаћи тим је од првог
минута приморао Слободу да се определи
за чување своје мреже, али у првом
полувремену све до 35. минута није успео
да створи шансу за погодак. Тада је креатор
игре ОФК Вршца, Огњен Илић, одиграо
луцидан пас на крило беку Парађини,
уследио је бриљантан центаршут, на лопту
је натрчавао Кадијевић, и када се очекивао

сигуран погодак, лопта је прохујала
замало поред стативе уз уздахе са трибина
домаћих симпатизера.
У другом полувремену Вршчани су
наставили са атацима ка голу Слободе. У
47. шут Павлова изблокирали су гостујући
дефанзивци, после корнера Вујића Павлов
је шутирао главом а двојица одбрамбених
играча Слободе избацили лопту са гол
линије.
Уласком Бабовића Вршчани су постали
још агресивнији у нападу, у 73. минуту
Вујић је прецизно пронашао Бабовића,
али је ударац главом младог нападача
завршио поред стативе.
Четири минута касније, Вујић је идеално
центрирао са десне стране, дефанзивац
Петрић шутирао главом, али је сигурно

ОФК ВРШАЦ – СЛОБОДА 0:0
Градски стадион у Вршцу, гледалаца 1.000, судија: Александар Вукадиновић (Ниш)
7, жути картони: Лазевски (ОФК Вршац), Рашковић, Шушњар, Михајловић (Слобода).
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Кадијевић, Парађина, Петрић, Мршуља, Мажић (од 46.
Пајевић), Станисављевић (од 20. Лазевски), Вујић, Илић (од 77. Грек), Брауновић (од 60.
Бабовић), Павлов.
СЛОБОДА: Вукашиновић, Цветић, Рашковић (од 46. Петровић), Ђукић (од 55.
Михаиловић), Шушњар (од 90. Гајић), Р. Глишовић, Голубовић (од 80. Ђ. Глишовић),
Ристић, Миличић, Јеремић, (од 55. Т. Глишовић), Станојевић.

интервенисао голман Вукашиновић.
Минут касније ударац Павлова са дистанце
није погодио циљ. У 87. минуту последња
велика прилика за Вршчане, после три
узастопна корнера, шансу је имао Грек,
његова бомба са ивице шеснаестерца
завршила је мало изнад пречке.
Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСЛА ЛИГА ИСТОК

ПРОЈЕКТИЛ АЛЕКСЕ ЈЕВТИЋА ДОНЕО
ПОБЕДУ ВЛАЈКОВЧАНИМА
ЈЕДИНСТВО (Б. КАРАЂОРЂЕВО) – ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 0:1 (0:0)

Стадион Јединства у Банатском
Карађорђеву, судија: Никола Бикић
(Зрењанин), стрелац: Алексић у 89.
минуту, жути картони: Мијатовић, Матић
Јединство (БК), Јанковић, Рајлић Јединство
(В).
ЈЕДИНСТВО (БК): Магда, Бајат (од 60.
Ковачевић), Мијатовић, Земунски (од
75. Ановић), Кораћ, Кујунџић, Попов,
Зекановић, Бајић, Дучић, Матић.
ЈЕДИНСТВО (В): Доновић, Москић,
Милићевић (од 89. Петровић), Шушњар
(од 55. Јанковић), Вранић (од 55. Рајлић),
Николић, Јевтић (од 89. Мандић), Ћирка,
Јовановић (од 65. Станисављев), Станков,
Тешић.

Влајковчани су се из кишног Банатског
Карађорђева вратили тријумфално,
савладавши фаворизованог домаћина
голом Јевтића у завршници меча.
Победа изабраника тренера Аце
Какована још више добија на значају јер су
у саставу била чак шесторица омладинаца
и да је изостало неколико стадарних
првотимаца. Јунаци победе били су
голман Марко Доновић и стрелац гола
Алекса Јевтић чији је ударац са двадесетак
метара био неухватљив за противничког
чивара мреже, Магду.
У наредном колу Влајковчани на свом
терену дочекују Полет из Идвора.

КО Ш А Р К А
ВОЈВАЂАНСКИ ДЕРБИ У ПРВОМ КОЛУ КЛС ОДЛУЧЕН У ПОСЛЕДЊИМ МИНУТИМА

ВОЈВОДИНА У ФИНИШУ СЛОМИЛА
ОТПОР БОРБЕНИХ ВРШЧАНА

Овосезонска кошаркашка премијера у Центру Миленијум
могла је да задовољи укус пробирљивих љубитеља спорта, јер
су Вршчани и Новосађани, одиграли квалитетан и резултатски
неизвестан меч који је епилог добио у последњим минутима.
Ниједан од ривала током највећег дела утакмице није успео да
створи већу предност од пет поена, десетак пута било је нерешено,
а победника је одлучило надахнуће изванредног Душана Беслаћа,
који је потврдио да његова играчка класа надмашује такмичење
у КЛС.
Ритам игре домаћих диктирали су сјајни Словенац Јурчек, са
палетом разноврсних нападачких решења и прецизни Лазар
Васић, који је погодио шест тројки. У тиму Војводине, сем Беслаћа,
одличну игру пружио је Никола Пешаковић.
Меч је одлучен у последњих пет минута, када је кошем
Шајина, Војводина повела са 66:61, Вршац је потом одиграо два
непрецизна напада, тренер Ђокић је у кратком периоду два

ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА 73:80
(20:20, 19:18, 18:19, 16:23)

Центар Миленијум, гледалаца 400, судије: Јовчић, Седлар,
Вулетин.
ВРШАЦ: Дишић, Симић 7, Шушић 4, Јовановић 2, Агоч 4,
Васић 20, Радовић 7, Јурчек 20, Васиљевић 9, Робинсон, Јековић.
ВОЈВОДИНА: Бањац 2, Беслаћ 33, Недељков 5, Гаћеша 4,
Заграђанин, Пешаковић 18, Шајин 6, Митровић 5, Живковић,
Чампара 2, Ристановић, Јововић 5.

пута звао своје играче на тајм аут, покушао да их држи у високом
ритму, међутим, енергетски потрошени Вршчани нису успели да
завршницу одиграју као претходних 35 минута. Уследио је кош
Митровића за 68:61, па тројке Јурчека на једној и Пешаковића на
другој страни, потом два промешена слободна бацања Јековића,
да би меч винер, Беслаћ, све решио тројком за прву двоцифрену
предност Војводине на мечу 73:64.
Тренер Војводине Исаков – Ковачевић похвалио је дефанзивни
скок својих играча у последњем периоду, док је Ђокић захвалио
вршачкој публици на подршци уз жал што је изостао тријумф.
Б. Ј.

МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 12. КОЛО
ОФК Вршац - ГФК Слобода			
Раднички (НБ) - РФК Графичар
Инђија Тојо Тајрес - Јединство (Уб)
Металац - Трајал				
Раднички (СМ)- РФК Нови Сад 1921		
Мачва - Златибор				
Лозница - Железничар			
Рад - ИМТ				

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

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

1
2
2
3
4
3
3
4
4
4
7
4
6
6
7
5

9
7
5
5
5
5
3
3
3
3
4
2
3
3
3
2

2
2
5
3
3
3
6
5
4
4
1
6
3
3
2
4

29
23
20
18
18
18
15
14
13
13
13
12
12
12
11
10

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 8. КОЛО
ЖАК - Борац				
Омладинац ФАМ - Раднички		
Јединство (БК)- Јединство (В)		
Полет - ОФК Кикинда			
Слобода - Црвена Звезда			
Јединство Стевић - Пролетер		
Козара - Бегеј				
Младост - Војводина 1928			

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

1.Слобода
8
2.ОФК Кикинда 8
3.Јединство (БК) 8
4.Полет		 8
5.Црвена Звезда 8
6.Војводина 1928 8
7.Омладинац ФАМ8
8.Раднички
8
9.Козара		 8
10.Борац
8
11.Пролетер
8
12.Јединство (В) 8
13.Бегеј		 8
14.ЖАК		 8
15.Младост
8
16.Јединство Стевић 8

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

6
5
5
4
4
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2

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

20
17
16
15
13
12
10
10
10
10
9
9
8
7
7
7

ПФЛ ПАНЧЕВО 8. КОЛО
Слога (БНС) - Спартак 1911			
Будућност (А) - Партизан (Г)			
Долово - Црвена звезда			
Глогоњ - Караш (Ј)				
Униреа - Слога (П)				
Потпорањ - Партизан (У)			
БАК - Долина				
Хајдучица - Вултурул			

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

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

0
2
1
2
2
3
3
2
4
4
3
5
5
4
5
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

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

20
18
17
16
14
13
13
12
10
10
9
7
7
6
5
3
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O D K L J A V A D N
H R A O N N S A O A
V A M D K D F O R O
A S R A K U B A S J
R O M I T K P A N A
S I C I L I J A R O
A R T O K O S E R C

UKR[TENICA ZA STRPQIVE
Re~i iz popisa rasporedite u mre`u ukr{tenice i ucrtajte crna poqa koja nedostaju. Za po~etak su
upisana sva izolovana (jednosmerna) slova. U ozna~enim poqima dobi}ete naziv gqive sa slike.

AERAT, ALAMAN, AN, ATA,
BA^VARI, BORKO,
BREMEN, ETAR, ZIZI, IB,
ILARION, KAMELEON,
KAMENI, KANTA, KENDIS,
KSR, LICE, LS, NES, OAK,
OLABAVITI, OK, OPASNE
VEZE, OS, POLET, PRODAVNICA, RAZNETI, RAN,
RASTAKATI, RIN, SENIK,
SOS, STANICA, TAEL,
TALES, TIC, TO, UPA.

D

D
K
L

V

O S M O S M E R K A

HOROSKOP

U osmosmerci prona|ite nazive ostrva iz popisa. Neiskori{}ena slova, ~itana redom,
daju naziv jo{ jednog velikog ostrva

ANDROS, BORNEO, GRENLAND, JAVA, KIPAR, KORZIKA,
KUBA, MADAGASKAR, MALTA, MINDANAO, MUNA, OLAND,
RAB, RODOS, SARDINIJA, SICILIJA, SOKOTRA, TASOS,
TIMOR, FANO, HVAR, HON[U, CEJLON, CRES, [IKOKU.
AUTOR:
SLAVKO
BOVAN

ZAGOVARATI
PRI^OM

NAZIV

DINAR

SKANDINAVKA

REKA U
KOLUMBIJI

VODOPAD,
BUK

UZVIK
BORILA^KI
NESTRPQESPORT
WA

PUTUJU]I
PEVA^ U
STAROJ
GR^KOJ

DAMA U
[AHU

REKA KOJA
TE^E KROZ
FIRENCU

VAQEVO

STARIJA
GLUMICA
RINA

ODEVNI
PREDMET ZA
NOGE (mn.)

MORSKA
RIBA

NA[
PISAC

PREGRADA
U KU]I

KIRIJA
VRSTA
KOBASICE
ZNAK ZA
POJEDINIGLAS

AMERICIJUM

ZEMQRADNIK

.

MITSKI
LETA^
[ARENI
PAPAGAJ
TE[KA
KRIVI^NA
DELA

PRPADNIK
NARODA U
AFRICI

PESNICA,
[AKA

5. MESEC
ODBACIVAWE OD
TLA

SVETIQKA
RADIJUS

MLE^NI
PUT

A. D.
FABRIKE
UQA

R. Z.
GRAD U
FRANCUSKOJ

SVETA^KA
SLIKA

TEMPO

OTVOR
AUSTRIJA

IZJAVA
LEPOTICE
SA SLIKE

SNIMATI
SKENEROM

SEVER
RIMSKI BOG
QUBAVI

NATRIJUM

ISTOK
DOMA]E
GOVEDO

AZIJSKA
DR@AVA
(gl. grad
Bagadad)

AKTIVNI
OFICIR

MU@AR,
STUPA

KRAQICA U
[AHU (mn.)

NOVAC U
BANGLADE[U

ELEKTRON

NEDOSTATAK

REKA U
SRBIJI
VO]NI
NAPITAK

PREDVORJE
PARLAMENTA
[PANSKI
GOLMAN
KASIQAS

ALT

PRITOKA
DUNAVA

KOWSKA
SNAGA

ZNAK U
HOROSKOPU

PROVERA
ZNAWA

POSUDA ZA
KISELI
KUPUS

GLUMICA
MARGRET
FRANCUSKI
FUD. KLUB

OSTRVO U
JADRANU

SKANDINAVKA

JEDNO]EL.
MIKROORGANIZMI

EVROPSKI
NAROD

21. I 27.
SLOVO
AZBUKE

Ovan
Stvari su krenule naboqe.
Nalazite se pred neo~ekivanim
doga|ajima koji obe}avaju korenite
promene. Zdravqe solidno.
Bik
Okrenite se pravim qudima i
zbivawima, po{to }ete samo tako
mo}i da uti~ete u pozitivniom smislu na
zdravqe. Bi}ete zadovoqni.
Blizanci
Okrenite se ja~awu svog
fizi~kog zdravqa, po{to je
sklonost ka prehladi i virusima
poja~ana. Budite realniji i strpqiviji.
Rak
Neke stvari ste postavili na
pravo mesto. Kad boqe razmislite, ni{ta nije vredno sekirawa. Odmarajte se, posao ne}e pobe}i!
Lav
@eqa da sve bude po Va{em,
pra}ena uverewem da ste najpametniji, trenutno je poja~ana.
Povedite ra~una o tome da ne preterate.
Devica
U fazi ste pravqewa nerealnih planova. Niste imuni ni na
zablude. Zato se savetuje oprez
na svim poqima.
Vaga
Suo~avate se sa stvarima
koje ste zapostavili. Kako }ete
ih re{iti - zavisi iskqu~ivo
od Vas. Budite tolerantni!
[korpija
Niste ni svesni koliko
saradnicima smeta Va{a `eqa
za dominacijom. Poku{ajte da
se mewate. Vi{e }e Vas ceniti.
Strelac
U fazi ste sticawa priznawa
i uspostavqawa uspe{nih kontakata. Sa partnerom i okolinom
trenutno ste u harmoni~nim odnosima.
Jarac
Trenutna situacija ne
obe}ava, ali u nagove{taju su
lep{i doga|aji, koji bi mogli
korenito da promene Va{ `ivot.
Budite strpqiviji.
Vodolija
Iako ste planirali neke
poslove, mora}ete od wih da
odustanete. Razlog le`i u slabosti organizma izazvanoj padom imuniteta. Bavite se sportom i vi{e vremena provodite u prirodi.
Ribe
Posao zahteva kocentraciju.
Tako }ete bar prestati da
mislite na svoje neuspehe. Ne
ulazite u prepirke i prepucavawa. To
{kodi va{em naru{enom zdravqu.

