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У ВРШЦУ ОБЕЛЕЖЕНА ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

ОДРЖАНЕ БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ
ПОСВЕЋЕНЕ НАЈМЛАЂИМА

Дечија недеља ове године обележена је под
слоганом „Шта детету треба да расте до неба“. У
оквиру манифестације и ове године организован
је низ догађаја посвећен најмлађима, а међу
најпосећенијима била је изложба под називом „Ми
то можемо“, на којој су изложени радови ученика
Школе за основно и средње образовање „Јелена
Варјашки“.
- Били смо мотивисани жељом да будемо
видљиви, да покажемо шта и како радимо, а
са друге стране да обогатимо програм Дечије

Љиљана Бешлин, директорка ШОСО „Јелена
Варјашки“

недеље – рекла је Љиљана Бешлин, директорка
ШОСО „Јелена Варјашки“, додајући да су пријатно
изненађени пажњом коју је овај догађај задобио.
У оквиру поставке изложени су радови настали
током наставе и средњошколског професионалног
оспособољавања.
- Овде се могу видети разни радови, кројачки
модели, фризуре, паковања, кутије; изложба је
заиста јединствена. Најлепше од свега је што су
изложбу посетили ученици осталних вршачких
школа – истакао је Мирослав Лепир, члан Градског
већа за образовање.
У школи наглашавају да је сјајан одзив који је
имала изложба „Ми то можемо“, додатни мотив
за даљи рад и ученицима школе и њиховим
наставницима.
Дечија недеља је кроз бројне активности
обележена у свим вршачким основним школама, а у
Основној школи „Паја Јовановић“, у оквиру пројекта
„Квалитетно образовање за све“ и под паролом „Све
боје нашег града“ кроз радионице су промовисане
вредности различитости и толеранције.
- Објединили смо различите теме са циљем да
покажемо колико смо лепи у својој различитости.
У сарадњи са Удружењем „Изазов“ са којим
сарађујемо већ дуго, организована је и инклузивна
радионица за децу са посебним потребама – рекла

Моника Радичевић, наставница енглеског
језика у ОШ „Паја Јовановић“
је Моника Радичевић, наставница енглеског језика.
- Пројекат подржава једнакост и право на
различитост. Веома је битно деци у најранијем
узрасту усадити праве вредности и показати им
шта је оно што ценимо и желимо да подстакнемо –
казао је Лепир.
Основна школа „Паја Јовановић“ једина је школа
са територије града Вршца која је од почетка
укључена у пројекат „Квалитетно образовање за
све“, који се реализује у 60 школа у Србији.

НЕДЕЉА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

ИЗЛОЖБА И ИНТЕРАКТИВНЕ
РАДИОНИЦЕ У ДОМУ ВОЈСКЕ

У оквиру обележавања Недеље менталног
здравља, у сарадњи Специјалне болнице за
психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић”
и Културног центра Вршац, у галерији Дома војске
отворена је изложба корисника Куће за становање
уз подршку и и корисника Одељења радне терапије.
Изложбу су отворили директор Културног центра
Вршац Давор Стојковић, в.д. директора СБПБ
„Др Славољуб Бакаловић” Татјана Воскресенски,
Ливија Станојев испред одељења радне терапије
и Светлана Калнак испред Центра за ментално
здравље.
- Читав свет захваћен је великим недећама:
корона, ратови, природне катастрофе, а ментално
здравље је на глобалном нивоу угрожено. Зато
као заједница морамо посветити овом проблему
посебну пажњу – рекао је у свом обраћању Давор

Стојковић.
Осврнувши се на добру сарадњу
између Културног центра и СБПБ
„Др Славољуб Бакаловић”, Татјана
Воскресенски говорила је о важности
рада са особама оболелим од
менталних болести кроз различите
видове
креативних
терапија.
О посебним бенефитима које
корисници у процесу лечења имају
од креативног изражавања говорила је Ливија
Станојев испред Одељења за радну терапију, а
Светлана Калнак захвалила се корисницима Куће
за становање уз подршку на учешћу у организацији
изложбе.
У сарадњи ове две институције организоване су
и интерактивне радионице „Разговор о савременом

родитељству, адолесцентној кризи, депресији,
социјалној
анксиозности
и
поремећајима
понашања” и „Изазови савременог родитељства“,
а предавачи су били др Добринко Сочански,
спец. дечије неурологије и дечије адолесцентне
психијатрије и др Сања Калаба, спец. психијатрије,
ТА саветник и интегративни дечији и адолесцентни
психотерапеут под супервизијом.

ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ПОЗИВ ДОБРОВОЉЦИМА ДА СЕ
ОДАЗИВАЈУ У ШТО ВЕЋЕМ БРОЈУ

У просторијама Црвеног крста Вршац у уторак је
одржана редовна акција добровољног давања крви
којој се и овога пута одазвао задовољавајући број
грађана. Ипак, надлежни кажу да тренутне залихе
на територији Војводине нису довољне и да су
готово све крвне групе дефицитарне. Покрајински
завод за трансфузију крви зато апелује на све оне
који могу да дају крв да се одазову акцијима.
- Трудимо се да прикупимо што већи број
јединица крви јер су залихе врло ниске. Апелујем
на све оне који су здрави и добро се осећају, без

обзира на то да ли су прележали корона вирус, да
се одазову нашим акцијама. Потребно је одвојити
само 15 до 20 минута, а процес је безбедан и
безболан. Важно је само напоменути да они који
пију терапију за притисак, тог јутра треба да је
прескоче – наглашава др Неда Коцић из Завода за
трансфузију крви Војводине.
- Позивамо грађане да и даље буду редовни у
акцијама добровољног давања крви, а нарочито
младе и пунолетне средњошколце. Имамо одличну
сарадњу са свим средњим школама на територији

Града Вршца – истакла је Сузана Цветановић,
секретарка Црвеног крста Вршац.
Наредна акција биће одржана 25. октобра у
времену од 9 до 12 часова, такође у просторијама
Црвеног крста Вршац.

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

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 14. октобар 2022.

33

ОДРЖАН 16. ЏЕЗТРОНИК ФЕСТИВАЛ У ВРШЦУ

МАГИЈА ЏЕЗА НА СЦЕНИ “СТУДИО“
У недељу, 9. октобра, у Центру
Миленијум
завршен
је
16.
Интернационални џез и блуз фестивал
посвећен оснивачу и идејном творцу
Момиру Цветковићу. Вршачка
публика је имала прилику да
слуша врхунске џез музичаре
на сцени “Студио”.
У препуном “Студију” Центра
Миленијум, током четири
фестивалска дана, у селекцији
Душана Боговића Герија на
сцени
је
продефиловало
преко четрдесетак музичара.
Љубитељима џеза и блуза
представили су се бендови:
Alex & The Fergusons, Novakov &
Bartus Trio, Пеђа Милутиновић
Drumbooty,
Владимир
Самарџић Трио, Max Kochetov
Quintet и Катарина Пејак
Трио. Свака свирка и наступ
је била прича за себе коју је
успешно водио модератор
и дугогодишњи пријатељ
Фестивала Владислав Пејак.
Посебан утисак су оставили
млади џезери, ученици и
професори Одсека за џез
музику Музичке школе “Јосиф
Маринковић” и
студенти
Катедре за џез и популарну музику
Факултета музичке уметности из
Београда.
У оквиру Фестивала, једнако
значајно уметничко вече било је

посвећено изложби фотографија
Дарка Секулића. Публика која
редовно прати Џезтроник имала
је прилику да се подсети на неке

да поред своје уметничке вредности,
Секулићеве
фотографије
имају
ванвременску
димензију.
Свака
од њих има своју причу. Аутор

фестивале и посебне извођаче.
Поставку ретроспективе Џезтроник
времена отворио је Александар
Аврамеску, сниматељ РТС-а и
уметнички фотограф. Наглашено је

Секулић естетику слику акцентовао
је и личним учествовањем на
сцени – као део перформанса. Док
посматрате фотографије можете да
“чујете” и музику. Управо се таквим

експресијама дочарава аутентичност,
документарност
и
поетика
Секулићевих фотографија.
Џезтроник фестивал годинама
негује промовисање младих
музичара којима организује
мастеркласове.
Другог
фестивалског
дана
џез
радионица одвијала се у
просторијама Музичке школе
“Јосиф Маринковић” коју су
водили професори Одсека за
џез музику Факултета музичке
уметности Београд.
Сва четири фестивалска
дана била су испуњена
посебном емоцијом. Уметност
импровизације
и
високи
сензибилитет
извођача
учинили су својеврсни омаж
оснивачу
Џезтроника
и
идејном творцу Фестивала,
Момиру Моми Цветковићу.
Уз подршку Града Вршца,
не треба заборавити подршку
пријатеља
“Џезтроника”,
спонзора
и
технике
“Центра Миленијум” који су
учинили да се деси једно
потпуно и изузетно издање
Фестивала
“Џезтроник”
–
16. Интернационални џез и блуз
фестивал.
Ђура Мрђа
Фото: Александар Аврамеску

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ВРШЦУ

ШАНСА ЗА 400 НЕЗАПОСЛЕНИХ
Национална
служба
за
запошљавање Филијала Вршац
организује Сајам запошљавања у
среду 19.10.2022. године од 10-12
часова у хотелу „Србија“ у Вршцу. На
сајму ће бити представљене фирме
из Вршца и околине које су исказале
потребу за запошљавање преко 400
лица у наредном периоду.

Занимања која се траже су:
неквалификовани
радници,
радници у производњи, агенти
теренске продаје, пекари, продавци,
административни радници, возачи,
зидари, фризери,електромонтери,
дипломирани економисти, столари,
ветеринари,
рецепционари,
конобари, кувари, магационери,

тесари,
лекари,
фармацеути,
инжењери
машинског
и
електротехничког усмерња...
Сајам запошљавања је отвореног
типа тако да могу присуствовати
како незапослена лица тако и
запослени који су заинтересовани за
промену радног места.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ
СИСТЕМСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ТОКОМ
ОКТОБРА И НОВЕМБРА

Градска управа Града Вршца у
сарадњи са „Еко-сан плус“ ДОО Београд,
обавештава грађане да ће се, током
октобра и новембра месеца, почев од дана
11.10.2022. године, спровести системска
дератизација домаћинстава у граду Вршцу
и свим насељеним местима на територији
Града Вршца, канализационе мреже (2500
шахти) и уличних канала.
Дератизација је за све грађане
бесплатна. Моле се грађани да омогуће
стручним оперативцима фирме „Еко-

сан плус“ ДОО Београд, постављање
препарата за дератизацију. Уз паковање
биће одштампано упутство за употребу са
применом одговарајућих мера заштите.
Грађани који не буду код куће у време
када су оперативци на терену, препарат
уз упутство моћи ће накнадно преузети у
седишту своје месне заједнице.
За сузбијање користи се биоцидни
препарат, у складу са решењем надлежног
органа, којим се одобрава употреба и
коришћење средства за ову намену.

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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БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ
ДАНИЛО МИЛОШЕВ ВОСТОК И ЗЛАТА ВОЈНИЋ КОРТМИШ, КРЕАТИВНИ ДВОЈАЦ ИЗА УДРУЖЕЊА ЗА ПРОМОЦИЈУ АЛТЕРНАТИВНЕ КУЛТУРЕ „ДРВАРСКА 12“

ОД СТРИПОВАНЕ ПОПИНЕ ПОЕЗИЈЕ ДО
ФАНЗИНСКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ
Данило Милошев,
чувени андерграунд стрип
аутор и мултимедијални
уметник, у свету стрипа
препознатљивији као
Восток, и Злата Војнић
Кортмиш, сниматељка,
монтажерка и редитељка,
појединачно имају
изграђене позиције на
алтернативној културној
сцени, а заједно чине плодан
креативни тандем који
последњих година потписује
стрипове, филмове, видео
радове... Недавно су
покренули и Удружење за
промоцију алтернативне
културе „Дрварска 12“ које
је у сарадњи са још два
удружења објавило стрип
књигу „Вучја земља“ Данила
Милошева Востока и Сање
Степановић, насталу по
мотивима поезије Васка
Попе. Књига је прошле
недеље промовисана у
„Тачки сусретања“ у оквиру
манифестације Дани Васка
Попе.

Ово није ваш први стрип
инспирисан књижевношћу. Какве
су специфичности рада на стрипу
који настаје на основу литерарног
предлошка?
Восток: „Хроми Вук“ је први стрип
из серије стрипова насталих по
мотивима Попине поезије, нацртао
сам га сам на иницијативу Васковог
пријатеља
Драгог
Бугарчића
још крајем деведестих година.
Прошло је више од једне деценије

и Сања Степановић ми се
придружила у читавој серији
стрипова
инспирисаној
поезијом нашег славног
суграђанина. Оно што је
мене привукло да креирам
стрипове на бази ових
поетских
предложака
је
велика
могућност
коришћења
симбола
у
визуелном
изразу,
што
Попина поезија у својој
стрип
интерпретацији
напросто
захтева
од
аутора.
Стрип
књигу
„Вучја земља“ уредила је и
дизајнирала Злата Војнић
Кортмиш, а објавило је
удружење „Дрварска 12“ у
сарадњи са удружењима
„Вршачки културни круг“
и
„Тачка
сусретања“.
Посебно се захваљујемо
Стевану Муњасу, Драгици
Станојловић и Марији Васић
Каначки на великој помоћи код
објављивања књиге „Вучја земља“.
Сликовни језик стрипа „Вучја
земља“, свођење палете боја на
белу, црну и црвену, такође је
нешто што се виђа и у неким вашим
ранијим радовима. Како се овај
визуелни идентитет уклопио са
Попином поетиком?
Восток: Када сам, почетком
деведесетих, почео озбиљније да се
бавим стрипом мој стил је одликовала
велика присутност сенчења и
шрафура, а са временом је мој стил
постајао све прочишћенији, па сам
дошао до тога да моје цртеже сведем
на јаке контрасте црних и белих
површина, избацивањем шрафура.
Пре десетак година сам у сарадњи
са Сањом Степановић радио стрип о
Мирославу Крлежи и издавач нам је
понудио опцију да можемо сем црне

и беле убацити, ако желимо и црвену
боју. Уградили смо и црвену боју у
тај мој дотада искључиво црно-бели
стил и испало је толико занимљиво
да смо онда исту технику користили
у читавој серији стрипова од којих је,
можда, најуспелији био „Очи Сутјеске“
рађен по поеми Васка Попе.
Пролетос
сте
основали
Удружење
за
промоцију
алтернативне културе „Дрварска
12“. Које су досадашње активности
удружења, кога оно окупља, какви
су вам планови за будуће пројекте?
Восток: Прва званична активност
удружења „Дрварска 12“ су изложба,
стрип албум и стрип радионица
инспирисани Васковом поезијом у
склопу сто година од рођења великог
песника. Имамо доста планова,
а
Вршчанима
најинтресантнији
може бити пројекат који ће бити
реализован следеће године, а то ће
бити изложба „30 година
Патагоније“
која
ће
обележити три деценије од
објављивања првог стрип
магазина у нашем граду,
а у то време и јединог
часописа
посвећеног
алтернативном стрипу на
Балкану.
Злата:
Осим
тога,
желимо да се повежемо
са
удружењима
и
појединцима сличним нама
и Вршчанима приближимо
алтернативну културу и
из других градова наше
земље и региона пре свега,
не бисмо ли едуковали
и показали првенствено
младима, какви све изрази
у култури могу да постоје.
Заједно сте створили
ТВ Крпељ и у оквиру
њега низ независних,
алтернативних филмова

и видео радова. Којим темама се
бавите? Како ови радови настају?
Восток: Бавимо се независном
културном сценом која обилује
оригиналним ствараоцима који,
нажалост, најчешће остају потпуно
незапажени од стране медија и
официјелне културне сцене. Наша
продукција настаје у веома скромним
продукционим условима, одликује је
доста импровизације и сналажења,
али и потпуна креативна независност.
Злата: На идеју смо дошли потпуно
спонтано, јер сам ја и била запослена
у једној регионалној телевизији у
Суботици, те сам, када сам се преселила
у Вршац, желела да наставим да се
бавим видеом и сама сам почела да
бележим мени интересантне појаве
било са алтернативне сцене, било
из свакодневног живота. Назив ТВ
Крпељ је заправо спој Востоковог
и мог рада, његов се фанзин зове
Крпељ, а ово је наша заједничка
фанзинска телевизија.
Како
видите
алтернативну
културну сцену у Србији?
Восток:
Учесник
сам
наше
мултимедијалне алтернативне сцене
још од почетка свих ових криза и
неусловних времена и могу рећи да
је креативна енергија алтернативних
стваралаца у великој мери успевала и
успева да превазиђе егзистенцијалне
недаће у којима је настајала и остави
за собом креативне трагове вредне
поштовања.
Злата: Алтернативна културна
сцена у Србији је невероватно
живописна и креативна, где год да
се завири, неко изрони са својим
потпуно аутентичним изразом и
надам се да ћемо кроз рад нашег
удружења успети то и да представимо
нашим суграђанима.

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

Т.С.
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ДР ДРАГАН МАРКОВИЋ МАРКУС, СЛИКАР И ЛИКОВНИ ПЕДАГОГ:

„УМЕТНОСТ ШИРИ ВИДИКЕ
И РАЗВИЈА СТРПЉЕЊЕ“

У оквиру Дечије недеље,
Културни центар Вршац
организовао је изложбу
радова полазника Школе
цртања и сликања која
ради при Културном центру
у Шапцу. Деца која у овој
школи развијају свој ликовни
таленат, већ годинама
освајају бројна признања на
многим такмичењима, па су
тако често награђивани и на
Конкурсу за награду „Паја
Јовановић“. О организацији
Школе коју води, али и
ликовној педагогији уопште,
за Вршачку кулу је говорио
др Драган Марковић Маркус,
сликар и ликовни педагог.
- Предвиђено је да полазници буду
узраста од 7 до 18 година али се нисам
круто држао тог оквира, па имамo
и изузетно надарене полазнике од
шест година. Битно је да деца показују
интересовање за рад, да уживају у
процесу стварања, да су самостална
и да могу да проведу у раду два
школска часа а да им то не представља
проблем. Настава се реализује
суботом, током целе школске године.
Школа коју водим траје већ седму
годину у континуитету, тако да могу
рећи да је заживела у правом смислу
те речи.
- Рад у школи је методички
конципиран и прилагођен према
појединачним
способностима
и потребама сваког полазника.
Углавном ми долазе деца која имају
талента а самим тим и снажну потребу
за исказивањем својих замисли
кроз разнородне ликовне технике
и мотиве. Неопходно је схватити да

развија стрпљење, самоконтролу,
упорност, отвара нове мотивационе
перспективе.
Генерално,
свака
уметност је вид ослобађања личности
од унутрашњих или споља наметнутих
стега и могућих фрустрација.
Потврда квалитета рада у Школи
цртања и сликања стиже и у виду
многих награда за полазнике
на
различитим
конкурсима.
Које успехе бисте издвојили као
најзначајније?
- Вишегодишњи континуитет у
трајању школе сигурно да доприноси
свеукупном квалитету радова које
представљамо на изложбама или
наградним
конкурсима.
Многи
полазници су већ неколико година
у школи, неки чак од самог почетка.
Значи, сваким следећим јавним
иступањем предочавамо радове иза
којих стоји предходно стечено знање
и искуство. То свакако доприноси
стварању
личних
уметничких
креација
кроз
убедљивије
и
ликовније исказе. Мој субјективни

Јелена Рашевић,Мочвара са крокодилима
став да ликовно достигнуће већине
полазника
превазилази
узраст
аутора, објективизиран је кроз
мноштво награда, од републичких
до интернациналних. До сада смо
се показали посебно успешним
и на конкурсима за Награду „Паја

Некомплетна екипа после успешног пријемног испита, јул 2022. године, атеље
се подучавање у ликовном изразу
много комплексније одражава на
њихов свеукупни психофизички
развој, кроз неговање особина
неопходних
за
формирање
самосвесне и одговорне личности,
него што је, рецимо, очигледни
напредак у цртању одређених облика
у односу на предходне могућности.
Уметност обогаћује, она шири видике,

Јовановић“ , коју организује ваш
Културни центар, и која је једна
од најпрестижнијих републичких
награда за ауторе узраста од пет
до осамнаест година. На основу
тих референци је и уследио позив
да се самостално представимо у
вашем граду, што ми је велика част и
привилегија.
На који начин се и у ком узрасту
препознаје
ликовни
таленат

Др ум. Драган Марковић Маркус
код деце? Колико је у неговању могу да згасну и не остваре своје
и развоју тог талента битно праве потенцијале, па и да потону у
усмеравање ментора и ликовних мору осредњости. То поље је много
педагога?
осетљивије него се многима чини и
- Таленте није тешко
препознати
и
они
се испољавају већ у
најранијој доби детета од
када би и требало кренути
са конкретном подршком
у његовом испољавању
и развоју. Присутност
талента не подразумева
успех сам по себи. Ликовна
уметност спаја таленат
и одређене техничке
вештине које се дају
вежбањем усавршавати.
Само комбинација талента
и неуморног рада су
обећавајући
фактори
изградње
будућег
уметника. Ту долазимо
до позиције ликовног
педагога,
ментора.
Мој став је изричит, да
посебно у уметности, само
искусни уметник и педагог
може дати плодоносни
допринос развоју нечијег
талента.
Нестручним
вођењем и велики таленти
Теодора Максимовић , Тата, 18 година. рад из 2021.
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непосредно окружење са свим својим
социјалним, моралним и технолошким
карактеристикама
намеће
као
доминантно.
Дете
на
својим
цртежима и сликама исказује своје
биће, сазнајних и представљачких
могућности достигнутих у том
развојном моменту. Утицај дигиталне
ере, посебно преко доступности
сликовних информација, пре свега
огледа се у изналажењу нових
техничких могућности у стварању
личне ликовне креације. Занимњиво
је да већ од дванаесте, тринаесте

Коста Нинковић, 6 год.
искуство и посвећеност уметникаментора је подразумевајући фактор
за високе резултате.
Постоје ли неке теме или технике
које по правилу интригирају
највећи број деце или је то
индивидуално? Како се однос
према тим изборима мења са
сазревањем малих уметника?
- Децу нижег узраста карактерише
врло потентна и обећавајућа ликовна
сензибилност, али у тој доби још
недовољно
искристалисана
као
препознатљив образац. Тематика
којом деца представљају свој свет,
било реалан или домаштан, јесте
индивидуална, али је условљена
узрастом,
окружењем,
општим
интересовањем
и
социјалним
статусом породице, школом и, сасвим
очекивано, добом у коме одрастају. Да
не заборавимо, дете својим цртежом,
пре свега, исказују своје мисли и
осећања и свој доживљај непосредне
стварности, њему одговарајућом
тематиком и техником. Из дечије
радозналости проистиче и њихова
отвореност ка новом и непознатом,
што је плодно тло за упијање нових
сазнања и искустава и обогаћења
личне
парадигме.
Сазревањем
личности,
неке
раније
сфере
интересовања бледе или потпуно
нестају, уступајући простор новим
потицајима и ликовним изражајним
средствима.
Имате ли утисак да у дечијем
ликовном изражају постоје нека
специфична обележја генерације
којој припадају? Да ли су развој
технологије,
нови
медији
и
дигитална култура утицали на
ликовност генерација које данас
стасавају?
- Да, то је неминовно и манифестује
се код деце свих узраста. Ако смо
већ одавно спознали факторе који
одређују будућу личност, онда се

Маша Мијаиловић, 11 год.

образовања 21. века.
Сваке
године
са
великим
успехом
организујете
и
припремну
наставу
за упис на уметничке
факултете?
- Битно је нагласити да
оваква врста рада мора
исходовати конкретним
резултатом, очигледним и
мерљивим, а то је резултат
на пријемном. Ту немате
могућност ни простор
за погрешне процене,
приступе и методе. Као
у шаху, сваки потез је
важан и може допринети
поразу или победи. То је
велики изазов за мене
као професора и обавеза
према полазницима и
њиховим родитељима.
Ове године смо остварили
респектабилан
успех;
једанаесторо ђака из
мог атељеа је уписало
жељене
уметничке
студије. Посебно бих истакао да имамо
на ФЛУ у Београду, одсек сликарство,
прво место на ранг листи; на ФПУ у
Београду, одсек сценографија, прво
место, одсек сценски костим, треће
место; на ФДУ у Београду, модус
анимација, друго место, и тако даље.
- За остварење овако високих
резултата,
какве
су
постигли

Отварање Светосавске излозбе, 2022, КЦ Шабац
године многа деце бирају таблет или
мобилни телефон, уз одговарајуће
апликације, као основно средство уз
чију помоћ реализују своје цртеже.
Теме су у складу са медијем, ликови
из анимиранних филмова или
игрица. Дигитална ера нам доноси
и нову димензију поимања света,
тзв. виртуелну реалност. Било да
је посматрамо у позитивном или
негативном
контексту
могућих
последица,
тренутних
или
далекосежних, дигитална технологија
је чињенична стварност наших
живота која је већ постала основом

полазници мог атељеа, неопходна
је синергија више елемената који
су мање-више конституенти сваког
образовног процеса. Неизбежно

Ива Арсеновић, 11 година, Маца

Школа у КЦ Шабац

је издвојити таленат полазника и
стручност професора као кључне.
Мој
методолошки
приступ
је
узрокован и одређен индивидуалним
способностима
и
психолошким
профилом сваког полазника, што је
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Катарина Маровић, рад са 17 година
немогуће остварити без истинске
посвећености циљу, како моје тако
и сваког полазника, као и подршке
њихових родитеља. Тешко је описати
стање унутрашњег испуњења и
радости када се сав тај уложени
труд, проткан неизвесношћу колико
и надом, врати на овај начин, када
схватите да сте допринели остварењу,
у том моменту, њихове највеће жеље.
Јесте привилегија, али и одговорност
што имам могућност да допринесем
развоју талента и креативних
потенцијала младих људи и да у
одређеном периоду њиховог живота
имам тако значајну улогу.
Докторирали сте сликарство
2017. године, активно излажете
широм Србије и у иностранству.
На који начин се преклапају
и допуњују ваша уметничка и
педагошка каријера?
- Суштина одговора на то питање
је у мом схватању драгоцености
времена које нам је дато, а које у
свом консупстанцијалном односу са
простором чини сам живот. У својој
просторно-временској одређености
и омеђености ми ипак нисмо без
могућности избора да будемо
пасивни посматрачи или саучесници
у свом животу. Саучесништво или
ти повереништво са самим собом
манифестује се кроз продуктивно
испољавање својих способности и
талената. Две професије, уметничка и
педагошка су основа мог креативног
бића, и неодвојиве су једна од
друге. Подучавајући и сами учите,
надограђујете научено и до тада
остварено, отварате се ка новим
сазнањима и уметничким домашајима.
Лична истраживања и новоостварене
вредности у сликарству, било
суштинске
или
афирмативне,
јачају моје компетенције и као
ментора, професора. Прожимајући
се међусобно, чинећи једна другу
потпунијом, деловале су у правцу
одуховљења
мог
унутрашњег
бића. Често се каже да не бирамо
ми професију него професија нас.
Захвалан сам што сам, условно речено,
„изабран” да се бавим најлепшом од
њих, радом са младима. Вероватно је
и мој енергетски набој такав да су му
потребна и друга поља трошења сем
уметничке праксе.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

СРБИЈА И ПОПИС: КО СУ ДАНАС

ЈУГОСЛОВЕНИ И ИМА ЛИ ИХ УОПШТЕ
Према последњем попису
2011. у Србији је живело нешто
више од 23.000 Југословена, што
је сваки тристоти становник. У
Србији их има највише у односу
на остале бивше републике.
„Број грађана који се у Србији
изјашњавају као Југословени
константно опада још од пописа
1981., када су били најбројнији.
„Очекује се даљи пад бројности”,
наводи Јелена Савковић из
Републичког завода за статистику
Србије за Би-Би-Си на српском
језику. Те рекордне 1981., годину
дана после смрти доживотног
председника Јосипа Броза Тита,
удео Југословена је био највећи и
у читавој СФРЈ – 5,4. На прошлом
попису 2011. у Србији, проценат
Југословена пао је на 0,3, док
је оних који се изјашњавају као
Срби било више од 83 одсто. Ипак,
откако је у октобру почео нови
попис, на друштвеним мрежама
појавила се иницијатива да се
они који се тако осећају изјасне
као Југословени, а рекације су
бројне и подељене - од подршке
до критике.
Социолог Владимир Симовић
оцењује да је супротстављање
српства
и
југословенства
континуирани тренд кога не
треба посматрати изоловано.
„Југословенство које се данас
јавља на попису није нужно и
нека много велика љубав према
Југославији, већ контра према
националистичким вредностима.
„Проблем је што се дефинисање
тога шта је и ко може да буде Србин
препушта тим ретроградним
елементима”, каже он. Насупрот
национализму, људи бирају
мултикултурализам Југославије,
каже социолог из Центра за
политике еманципације. „Данас

се бити Србин дефинише кроз
Српску православну цркву, кроз
шовинистичке, националистичке
елементе. Ако не прихватите
ту дефиницију српства, ви сте
аутошовинисти, а то потпуно
нема смисла”, рекао је Симовић.
И поред свих негативних
елемената који су обележавали
послератну
комунистичку
федерацију, све је присутнија
такозвана
југоносталгија,
посебно у врло популарним
објавама
на
друштвеним
мрежама, где се многи кроз
слике, предмете или музику
присећају година проведених у
заједничкој држави. Носиле су
се фармерке из Трста, слушале
плоче из Америке, 1988. отворен
је први Мекдоналдс у Београду, а
стадионе је пунила југословенска
естрадна мегазвезда Лепа Брена,
чија је слава надживела државу.
Југославију је, како је рекла
Брена за Би-Би-Си на српском,
волела не само што се у њој
родила, већ што ју је, заједно
са њеном породицом, одгајила
пружајући праве узоре, јер су
се ценили људи који су нешто
заиста постигли. Данас човек
може, рекла је, себи да купи и
приушти све што му падне на
памет и додала да иако тада
није постојао фиксни телефон,
машине за прање посуђа и
слично, људи су осећали душевни
мир, што је, каже певачица,
најважније сваком здравом и
паметном човеку. Ипак, Симовић
не очекује да се велики проценат
онлајн југоносталгичара изјасне
као Југословени, већ у томе
препознаје образац да се у
евоцирању успомена лакше
одбаце
негативни
аспекти
некадашњег државног уређења.

„Југоносталгија
је
један
рефлекс, који више говори
о данашњем друштву, које је
несигурно и сиромашно. „Можда
то није свесни антикапитализам,
али је однос према ефектима
транзиције и капитализма”, додаје
Симовић, који је за дипломски рад
писао о сећању на Југославију и
социјализам Југославије у Србији
и Хрватској. На попису одржаном
2011., у Србији је било укупно
23.303 Југословена, више него
Македонаца, Бугара или Русина.
Тада је највише Југословена
било у Београду - 8.061, а затим у
Суботици, 3.203, док их је у Новом
Саду 2.355, Зрењанину 592, Нишу
202, а у Неготину 29. Рекордан број
Југословена у Србији забележен
је 1981. године - 441.941. На том
попису су се као Југословени у
читавој Југославији изјаснило
1,2 милиона људи – 1.219.024.
Протекле четири деценије број
Југословена значајно опада.
СЕЋАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈУ
ОЖИВЕЛО ТОКОМ КОРОНЕ
Питер Корчнак почео је да води
подкаст Remembering Yugoslavija
(Сећање на Југославију) у јулу
2020. намењен свима који
говоре енглески. Разговарао је
са бројним гостима, рођеним или
потомцима житеља некадашње
Југославије. Теме су разнолике

- од југа, фиће, путовања,
рокенрола, преко југоносталгије
и хране, до незаобилазног Тита.
Иницијатива да се људи и 2022.
изјашњавају као Југословени
овог водитеља не изненађује
превише, јер многи, каже, имају
позитивна сећања на ту државу.
„Људи су тад имали сигурност,
како физичку, тако и економску,
могли су да путују са њиховим
црвеним пасошем. Истицали
су солидарност као вредност,
људи су нису делили, постојала
је
културна
разноликост,
заснована на антифашизму
и антинационализму”, каже
Корчнак. У опису на Твитеру,
Корчнаку пише да и сам потиче
из земље које више нема,
Чехословачке.
У његовој домовини, ипак,
нема тренда да се људи осећају
као Чехословаци, јер се на том
идентитету није радило ни током
послератне, совјетске ере, каже
Корчнак, Словак, пише Би-Би-Си.
„Били смо браћа, Чеси и
Словаци, али Чехословаци као
идентитет се односи углавном на
међуратни период. И социјализам
је у Чехословачкој био много
другачији, много репресивнији,
мање слободан, нисмо могли да
путујемо на запад, били смо под
окупацијом Совјетског савеза”,
каже Корчнак.
ФОТО: (EPA-EFE/A.Cukic)
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КАКО ЈЕ
ИЗГЛЕДАО
КРИНОЛИН?

Сукња спојена обручима *
Средином деветнаестог века
у Француској је у моду ушао
кринолин. Он се састојао из
доње сукње, спојене металним
обручима, којих је било десет.
Прва три су била спреда
отворена и кроз тај отвор се
кринолин навлачио на тело.
Платно затегнуто јако између
обручева, давало је сукњи
спреда спљоштен, а позади
испупчен облик. Кринолин се
везивао платненим тракама за
копче корзета. Моду кринолина
заменила је мода трнира,
односно полукринолина који
су имали обруче у доњем делу,
а у горњем само позади.

ОВИХ ПЕТ СИМПТОМА ПОРУЧУЈЕ ДА
ПИЈЕТЕ ПРЕВИШЕ КАФЕ
Неки људи су уверени да ће им бити
добро колико год кафе пили, док други
мисле да им превише кофеина смета.
Једна студија, која је процењивала 40.000
одраслих, открила је да испијање више од
просечно четири шољице кафе дневно
изазива неке нежељене ефекте.
Осећај анксиозности
Просечна шољица кафе садржи 95
милиграма кофеина. Дакле, ако бисте
попили више од четири шољице кафе,
уносили бисте око 500 милиграма кофеина
дневно. Једна студија наводи да тешки
корисници кофеина могу да доживе
висок ниво стреса, анксиозности, па чак и
депресије. Студија каже да се показало да
конзумирање више од хиљаду милиграма
кофеина недељно чак изазива високу
анксиозност.
Лош сан
Редовна
конзумација
великих
количина кафе може изазвати проблеме
са спавањем. Иако редовно пијење кафе

има много здравствених користи, сведите
дневни унос кафе на минимум, посебно
ујутру- може вам помоћи да боље спавате
ноћу.
Бржи откуцаји срца
Иако је једно истраживање показало
да испијање 100 милиграма кофеина
на сваких сат до пет сати није изазвало
повећање откуцаја срца, конзумирање
веcћих количина може да изазове промену
у откуцају срца.
Дрхтавица
Ако сте икада осетили дрхтавицу после
превише шољица кафе – то се може
дефинисати као предозирање кофеином.
Умор
Природно је да вам је потребан кофеин
када се осећате уморно. Али конзумирање
превише кофеина заправо може имати
негативан ефекат, посебно ако садржи
додатне шећере.
Фото: Freepik
Извор: Политика

Извор: Политика
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ
У ИРИГУ НОВА МАНИФЕСТАЦИЈА

У ЧАСТ ВИНА

Фрушкогорску винску шетњу –
Фрушка Wалк & Wине као најаву велике
манифестације за наредну годину,
организовала је Покрајинска влада, у
сарадњи са Туристичком организацијом
Војводине, Општином Ириг и Удружењем
фрушкогорских винара. Реч је о
манифестацији са циљем представљања
туристичких потенцијала Фрушке горе као
веома перспективном винском туризму.
Шетња почела је на Рибарском тргу
у Иригу, а посетиоци су на винским
пунктовима имали прилику да дегустирају
пударске специјалитете и најбоља
фрушкогорска вина.
- Осмислили смо нову манифестацију,
коју представљамо у Иригу и која ће
имати велики значај како за виноградаре
и винаре из целог Срема, тако и за развој
туризма у овом крају и представљање

укупних потенцијала Фрушке горе. Први
пут ће бити одржана наредне године,
а планирамо да заживи, по узору на
сличне из других земаља, као и да буде
подршка Општини Ириг да искорачи
у нову развојну фазу, у којој ће већина
грађана имати свој мали бизнис везан за
вино, воће, виноградарску производњу
и прераду, јер је то, како је истакао,
будућност те општине. Кад за две и по до
три године, изградњом Фрушкогорског
коридора, изместимо саобраћај из центра
Ирига, добићемо једну малу оазу на пола
сата од Београда и 15 минута од Новог
Сада - навео је Мировић. Председник је
у Иригу обишао и Средњу стручну школу
„Борислав Михјаловић Михиз“, једину
средњу школу у Војводини која има смер
виноградар– винар, истакавши да је то
веома значајно имајући у виду богату и

дугу историју узгајања винове лозе на
овим просторима. У наредних неколико
месеци, почеће самостално да послује
Институт за виноградарство и винарство
са више новца, са више истраживача и са
квалитетнијом опремом, с обзиром на то
да је ово један од најзначајних винских
региона, додао је Мировић.
Директорка Туристичке организације
Војводине Наташа Павловић рекла је
да ће ова манифестација допринети

афирмисању виноградара и винара, као и
да ће много значити љубитељима Фрушке
горе.
Председник Општине Ириг Тихомир
Стојаковић
изразио
је
захвалност
Покрајинској влади што ради на промоцији
те општине и њених потенцијала. Догађају
је присуствовао и покрајински секретар за
привреду и туризам Ненад Иванишевић.
Извор: Новосадски репортер
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ПОНУЂЕНО 15 КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА

Град Сомбор и Пољопривредно
стручна служба „Сомбор” у сарадњи
са
Развојним
фондом
Војводине,
представили су у среду 28. септембра, у
Едукативном центру за пољопривреднике
у Сомбору, кредитне и линије намењене
пољопривредним
газдинствима,
предузетницима и правним лицима као
и нове кредитне линије за одржавање
енергетске ефикасности, набавку нове и
половне пољопривредне механизације и
куповину земљишта.
Једна
од
водећих,
домаћих,
финансијских
иснтитуција,
Развојни
фонд Војводине, тренутно нуди 15
различитих кредита, осам намењених
пољопривредницима и седам за правна
лица и предузетнике, од који је по један
краткорочни а све остало су дугорочни
кредити.
- Обухватили смо сва улагања у једно
пољопривредно газдинство што се тиче
дугорочних кредита од седам година са
грејс периодом од две године. Куповина
земљишта је био један врло популаран

кредит и зато га поново уводимо и на тај
начин помажемо пољоприредницима
да укрупњавају своје поседе, а кредит
за куповину нове пољопривредне
механизације смо проширили тако да
сада фиансирамо и куповину половне

механизације. Нудимо и два кредита
за развој туризма и угоститељства, а
просечни минимални износ кредита
је око 300 хиљада динара – каже Дејан
Славујевић из Развојног фонда Војводине.
На скупу у Едукативном центру за

пољопривреднике
представљена
је
и анализа озиме пшенице и јечма у
производној 2021/22. години.
- Оно што можемо да препоручимо
пољоприведницима пред сетву је
да поштују све агротехничке мере
и правовремену правилну изведбу,
међутим оно на шта не можемо да утичемо
су временске прилике које су итекако у
овој сезони допринели да приноси буду
смањени. На територији три општине,
Сомбор, Апатин и Оџаци, остварни су
просечни приноси пшенице од 5,6 тона
на посејаних 26 хиљада хектара. Приноси
јечма посејаног на 4.500 хектара износи
око 5,7 тона по хектару. Још увек је рано
говорити колике ће површине бити под
пшеницом и јечмом у предстојећој сетви
али свакако препоручујемо различити
сортимент - каже Оливера Секулић,
саветодавац Пољопривредно стручне
службе „Сомбор”.

Д. М.

Извор: Сомборске новине
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РЕКОНСТРУКЦИЈА БОЛНИЦЕ
КРЕЋЕ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ

Првог дана октобра 1841. године у
Суботици је отворена Општа болница,
којој наредне године предстоји велика
реконструкција, са циљем да ова
здравствена установа пружа савремену
здравствену заштиту.

Аутор: Б. Николић

Свечаности обележавања годишњице Опште болнице,
пристуствовао је и градоначелник Суботице Стеван Бакић,
који је свим радницима изразио захвалност за посао
који обављају упркос бројним изазовима и проблемима.
Градоначелник се потом дотакао и пројекта реконструкције
Опште болнице за који је истакао да креће наредне године.
-По питању пројекта реконструкције Опште болнице,
ове године опредељено је 50 милиона динара, што нису
мала средства, како би се отклонили сви недостаци у
вези са пројектном документацијом и стварањем услова
за почетак реконструкције. У току је јавна набавка за
одабир пројектанта који ће да отклони те недостатке и
наредне године крећемо у реконструкцију, која је као
што знате, вредна преко 40 милиона евра. По окончању
реконструкције, Суботица ће имати савремен, регионални

клинички центар.Како је истакао градоначелник Стеван Бакић, Општа
болница данас има добро руководство, које је за кратко
време успело да поврати поверење и верује да ће наставити
са добрим радом.
- Сви моји сарадници који ме знају дуги низ година знају
да немам емоције када су у питању резултати. Ова болница
мора да буде у врху. Имате тај потенцијал и знам да ви то
можете, само морамо сви личне сујете да гурнемо у страну и
да радимо за општи интерес. Верујем да ће вам и убудуће на

првом месту бити пацијенти и квалитетно и правовремено
пружена здравствена заштита. Од вас очекујем само
оно у шта сам уверен да можете да постигнете сложни и
јединствени. А, Град Суботица и ја смо увек ту да вам дамо
ветар у леђа.Од доласка новог директора Опште болнице Суботица
др Саше Џелебџића, здравствена установа је током лета
добила нове апарате и неопходну опрему за унапређење
пружања здравствене заштите, а од прошле недеље са
радом је започео и програм вантелесне оплодње.
- Први парови су већ прошли иницијалне процедуре
тако да се надамо да ће ова велика ствар да заживи и
у нашој болници која има дугу традицију, али и велике
успехе. Она је међу првим болницама у којима су изведене
лапараскопске, хируршке и гинеколошке операције, а у
Суботици је 2017. године урађена прва кататеризација срца.
Чека нас огроман посао — реконструкција болнице, али
док буду трајали радови ми ћемо обављати своју мисију.
Намам сумње да ћемо, упркос свим инфраструктурним
променама, збринути пацијенте и одговорити свим
изазовима .- рекао је директор Опште болнице Суботица
др Саша Џелебџић.
Извор: Нове суботичке новине
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ПОСЕТИТЕ ВРШАЧКУ
„МАГИЧНУ ЈЕСЕН“

Ове године, по други пут у Вршцу,
одржава се манифестација „Магична
јесен“,
под
покровитељством
Града, а у организацији Туристичке
организације Вршац.
На Градском тргу још данас
(петак) и суботу од 13. до 15.
октобра, своју понуду представљају
произвођачи зимнице, цвећа, меда,

лековитог биља и традиционалних
рукотворина. Манифестација има
за циљ очување, промоцију и
популаризацију
традиционалних
заната, домаће радиности, здраве
хране, као и свих благодети које
јесен пружа.
Обједињена сајамска понуда
као што су цветни и еколошки

аранжмани, зимница и лековито
биље, вино и здрава храна - утицаће
на подизање свести посетиоца о
важности здравог начина живљења.
У оквиру “Магичне Јесени”,
организована је дечја ликовна
радионица, где ће наши најмлађи
суграђани имати прилику да
сликају, цртају и украшавају бундеве

– најпопуларније плодове јесени.
Одржавање ове манифестације
чини да Вршац, Град који развија
манифестациони туризам, расте
и све више постаје популаран, а
интересовање за манифестацију
показале су и медијске куће, што
значајно доприноси повећању
броја долазака туриста.
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ПРЕДСТАВЉЕНИ „ОЖИЉЦИ ЖИВОТА“ ВУКА ДРАШКОВИЋА НА КОЛАРЦУ

Пред великим бројем поштовалаца
Вук Драшковић је са гостима представио
своју нову мемоарску књигу „Ожиљци
живота“ на Коларцу.
О књизи су, поред аутора, говорили
књижевни критичар Гојко Тешић,
књижевник Светислав Басара и новинар
Зоран Пановић. Одломке из књиге читао
је глумац Милан Цаци Михаиловић.
Гојко Тешић је књигу „Ожиљци живота“
видео као „богато компонован текст који
нас увлачи у својеврсну стваралачку
делту“ и додао да „иде у ред најхрабријих
и у неким сегментима и најопаснијих
књига које позивају на дијалог, и то на
дијалог који ће прерасти у кавгу јер је
дијалог немогућ и несвојствен нашем
времену и добу.“
Гојко Тешић је истакао да је Вук „у
сваком говору, усменом или писаном,
пре свега писац, што је видљиво и у
овој аутобиографији, која је у неким
сегментима и мемоарска књига. У њој
налазимо записе који подсећају на
дневничке, а посебно скрећем пажњу на
кратки есеј о смрти. Има у ’Ожиљцима
живота’ много тога и анегдотског,
нарочито у првом делу повратка у дане
раног детињства, школовања, студентских
и разних новинарских авантура.“
Басара је знатно раније био упућен
да се књига спрема: „Нисам очекивао
да ће бити овако мајсторски написана и

Фото: Боривоје Милосављевић

УМЕТНИЧКИ ИСТИНИТА И
МАЈСТОРСКИ НАПИСАНА КЊИГА

уметнички истинита. Да би се то постигло,
човек не сме бити лажов, што Вук свакако
није, и то је један од главних разлога што
је у политици прошао као ’бос по трњу’
и једва извукао живу главу. Срећа је што
је пропао у политици јер се издигао из
ове београдске ’каљуге’ и сачувао чист
образ. Ова књига треба да помогне у
редефинисању Вука Драшковића и у
историји књижевности и у политичком
сегменту.“
Пановић је на почетку свог излагања
истакао да из књига Вука Драшковића
може да се научи како се пише српски

језик: „Вук је на књижевнички поштен
начин написао мемоаре. Неко други са
оваквом биографијом написао би 1.200
страница. Да не знамо да се све то десило,
ову књигу бисмо читали као узбудљив
трилер који није лако смислити.“
Већину догађаја из новије историје који
се помињу у овој књизи Зоран Пановић
је пратио као новинар: „Поуздано могу
да кажем, гледајући и друге изворе, да
Вук Драшковић не лаже у овој књизи,
а присутна је и једна врста покајања,
односно самокритике, што је показатељ
интелектуалне храбрости.“

Наш угледни новинар је издвојио и
свој омиљени део из књиге – Вуково
обраћање 23. априла 1994. године
у Центру „Сава“ на скупу такозваних
српских интелектуалаца.
„Књигу сам написао за стотине хиљада
људи који су ишли за мном“, почео је своје
излагање Вук Драшковић и додао да није
лако причати после написаног. „Био сам
у клубу српске елите, са академицима,
писцима, владикама, журналистима,
који су седлали ата за новог Карађорђа,
новог цара Душана, а звао се Слободан
Милошевић. Био сам уважен и хваљен
од свих њих док сам тимарио коња
за вожда Велике Србије, и одбачен и
презрен истога трена када сам ’преверио’
и кренуо да обарам сулудог јахача. Тада
сам се отиснуо у крваву политичку арену,
основао СПО и сударио се са Злом, а Зло
са мном.“
Драшковић је подсетио присутне и на
епизоду из његове књиге „Виа Романа“:
„Једном мудром старцу бива постављено
питање шта је најбрже. ’Зло је најбрже’,
одговара он, а на питање шта је најтеже,
одговор је био да је најтеже памтити
зло. И истина је, теже је памтити него
пострадати. ’Ожиљци живота’ сведоче
шта је истина“. После промоције Вук
Драшковић је више од сат времена
потписивао књиге читаоцима.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (187)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ КО ПРАВИ ВРЕДНОСТ И ЦЕНЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА
Паја Јовановић из Вршца је наш
убедљиво најскупљи сликар. Теоретски
гледано његових три и по хиљаде слика
по неким ценама данас би вределе
неколико стотина милона евра.
Један други сликар, малтене вршњак
Пајин, Пикасо, насликао је двеста хиљада
слика, урадио десетине хиљада графика,
скулптура, керамике, цртежа. Неко би
лако израчунао да само његове слике
просечне вредности ретко испод педесет
милона евра по комаду вреде преко
хиљаду милијарди евра.
Неко је, такође, израчунао да четрдесет
хиљада тона америчких златних резерви
вреди око хиљаду и нешто милијарди
евра, а по тој логици укупна светска
резерва злата вреде нешто мање од
половине Пикасовог златног додира
где је далеко превазишао мит митског
грчког краља Миде који је додиром све
претварио у злато а на крају умро од
глади јер се злато не једе.

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Намазани су постали крем
друштво.
Зоран Ђуровић Ђурке

МИСАО ПЕТКОМ
Народни посланици имају
посланички имунитет. Народна
скупштина је њихова сигурна кућа
Радоје Николић

Ово су неке бројке далеко од наших
релација, наших менталних дубина, али
ипак објективно указују на неке парадоксе
који нам се не чине баш објективни.
Ко прецењује вредност и цену
уметничког дела? Каква је то берза,
похлепа или пак жељена сигурност
улагања?
Једна Ван Гогова слика за под руку
много је згоднија за чување него њена
вредност у тонама злата. Куда свет иде и
где је стигао?
Када ће свет уместо златног
финансијског темеља или подлоге
сигурности
новца,
узети
некакву
уметничку подлогу која се чини бољом
инвестицијом од злата?
Делује невероватно. Продукти људске
креативне духовности вреде ипак више

од свих драгоцености планете. То је нека
права мера која ипак са нама нема много
додира јер управо у оваква времена цена,
самим тим и вредност, уметничких дела
локалних сликара драстично пада а о
њиховој некаквој креативној подстицајној
вредности као духовном камену мудрости
нико не говори.
На свету је неупоредиво више
средстава за масовно заглупљивање него
алата за опамећивање. Зашто је то тако и
коме одговара одавно сви знамо.
Примећује се тренд бацања некада
купљених слика као духовно потрошене
робе. То је само најава потрошности
и самога човека и његова све мања
цена и вредност. Правни систем света
неупоредиво се више бави законима
о приватном поседу него законима

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

о
правима
недодирљивости
и
ексклузивности човека.
Програмери света троше огроман
новац да створе такозвану вештачку
дигиталну интелигенцију, да компјутери
науче оно што човек јесте док ствара
или доживљава уметничко дело. И док
је то искуство циљ програмера, ми га
се масовно драговољно одричемо као
баласта више присутности самих себе
и панике и од искуства духовности које
више нема вредност ни потражњу у свету
који буја око нас. А ми смо помодари
који прате трендове и себи чинимо
управо оно ка чему су стремиле силне
генерације обезвлашћених људи свих
врста да постану људска бића тиме што ће
откривати праве тајне свемира, а то је наш
све јефтинија и непотребнија духовност.
Такве муке нису бар на Триптуихону
мучиле људе на троделном приказу
Пајине слике. Људи делују остварено,
спокојно, самосвесно баз застава и
атрибута успешности.
Уметници свих врста одувек као
заветници
суштинске
демократије
стварају уметничка дела којима нам
не
демонстрирају
своју
надмоћ,
ексклузивност већ дарују свима бесплатно
свој дар даровитости.
Онда се неко досетио да је то посебна
роба која се на рулету историје уметности
може набилдовати до монструозних
вредности цена и мисли о томе
једноставно скллизну крај нас на исти
начин из ума самих уметника.
Т. Сухецки
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ РОМАН „У ЗАГРЉАЈУ ПРИНЦА ТАМЕ“

МИЛИЦА ЈЕ ТРАЖИЛА
ЉУБАВ, А НАШЛА СЕКТУ
„Секте, култови и манипулативни појединци не налазе
се више по забаченим кућама на ободима градова. Тај
хорор је пред нашим вратима“, открива нам Симонида. „И
није само на прагу – секте су ушле у наше домове! Жртве
се данас најчешће врбују преко друштвених мрежа.
Мобилни телефони, таблети и компјутери нису више
само средства комуникације и информисања. У рукама
опасних манипулатора ове корисне справе постају оруђе
за врбовање жртава и оружје за ликвидацију. Жртве
сатанистичких секти редовно добијају задатак да изврше
убиство и самоубиство. И жртве оних секти које себе не
сматрају сатанистичким неретко почине самоубиство
услед психичког растројства до ког доводи испирање и
програмирање мозга.“
Ауторка бестселера „Љубав у доба кокаина“ доноси
нам застрашујућу љубавну причу написану по истинитим
догађајима. Милица није имала добар однос са сестром,
родитељи су јој разведени. Полазак у средњу школу за
њу је шанса за нови почетак. Упознаје љубав, упознаје
Горана, који је три године старији. Он је уводи у секту.
Симонида је више од две године истраживала деловање
секти и написала аутентичан роман који нам открива
невероватне детаље који су широј јавности до сада биле
непознате.
„Син мог друга извршио је самоубиство. Имао је
двадесет две године када је скочио са деветог спрата.
Тринаестогодишња ћерка моје другарице чак једанаест
пута покушала је да се убије: скоком са симса, резањем
вена, тровањем, бацањем под аутомобил и скоком
из кола у покрету. Моја другарица, педесетак година
стара, обесила се у свом стану. Четрнаестогодишњи
син моје колегинице са факултета три пута је покушао
себи да одузме живот скоком са терасе. Док сам била на
рекреацији на трим-стази у Бањичкој шуми, на раздаљини
од неколико десетина метара младић од двадесет седам
година полио се бензином и запалио“, открила нам је
Симонида и додала да је „узрок свих ових трагедија
исти – секта. Жртве сектног деловања су свуда око нас.
Жртве нису тамо неки људи. Не. Жртва је наш друг, рођак,
комшија, колега... Након свих ових случајева који су се

дешавали у мом блиском окружењу, а неки и пред очима,
решила сам да се упознам са сектама и напишем роман ’У
загрљају принца таме’.“
Осим младих сатаниста, једна јунакиња у роману,
Миличина маћеха, жртва је Њу ејџа.
„На основу искуства у раду са жртвама, сматрам
је најопаснијом сектом данашњице. Прво јер је
најраспрострањенија, друго јер има много лица и –
последње, али најважније – на први поглед уопште не
личи на секту.“
Симонида скоро годину дана волонтира у
Организацији за стабилизацију младих „Зид“, чији је
председник Димитрије Пастуовић, човек који дуже од
двадесет година спасава људе из секти.
„Као волонтер често разговарам са људима који су још
у секти и које храбримо да изађу, али и са онима који су
успели да се спасу па данас саветују жртве како да изађу
из те собе без врата и прозора.“
„У загрљају принца таме“ настао је на основу
исповести тих људи а циљ је да упозори на опасност која
је последњих година постала масовна.
Роман можете пронаћи у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн књижари delfi.rs.
на сајту laguna.rs и на киосцима широм Србије.

„ЛАГУНА“ И
„ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ награђују
читаоце и љубитеље књиге. Овог пута обезбедили смо
два примерка књиге „У загрљају принца таме“, 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
Тес Геритсен „Последњи преживели“, освојиле су их
Драгана Петровић и Милена Пантовић.
Награде се могу преузети у редакцији „Вршачке
куле“, Другог октобра 59, са собом је потребно понети
последњи број „Куле“.

ВРШАЧКА КУЛА
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К УЛ И Н К У В А Р

ЉУТА ЧОРБА ОД БУНДЕВЕ
НАМИРНИЦЕ:
- 1 кг бундеве
- 1 црвени лук
- 1 л воде
- 2 коцке за супу по жељи
- 1 љута папричица
- 250 мл павлаке за кување
-20 г путера
-со

ПРИПРЕМА:

Бундеву исећи на коцкице и ставити у
лонац заједно са водом и коцком за супу, па
кувати 15 минута. У међувремену исецкати
лук на коцкице и пропржити на путеру да
пожути, па га додати у супу и кувати још 10

минута или док бундева скроз омекша. Љуту
папричицу исећи на јако ситно и ставити у
супу.
Штапним миксером пропасирати супу
да се добије кремаста смеса, со и павлаку,
па пустити да лагано закипи. Послужити с
препеченим комадићима хлеба.

НАМАЗ
ОД
С И РА
И ЛУКА

НАМИРНИЦЕ:
-400 г меког сира
-200 мл киселе павлаке
-2-3 главице црног лука
-1 пуна кашика рена
-со, бибер

ПРИПРЕМА:

Сир оцедити и штапним миксером умутити
да буде пенаст. Додати киселу павлаку, рен,
со и бибер по укусу и добро измешати. Црни

лук ситно исецкати, додати у смесу од сира и
кратко штапним миксером мутити да се маса
уједначи. Охладити и служити.

НАМИРНИЦЕ:
- 3 кутије пишкота
-3 киселе павлаке
-1 л млека
-4 пудинга од ваниле
-сок од лимуна
-250 г путера
-8 кашика шећера
-2 кашике брашна
-2 шлага (по жељи)

ПРИПРЕМА:

П И Ш КОТА
ТО Р ТА С А
П УД И Н ГОМ

Пудинг скувати у млеку са шећером и
брашном. Оставити да се прохлади, а затим
додати путер и киселу павлаку. Добро умутити.
Калуп за торту обложити фолијом, па
ређати пишкоте натопљене соком од лимуна.

Прелити половином фила, затим поново
поређати пишкоте и, на крају, фил. Ставити
у фрижидер да преноћи. По жељи, умутити
шлаг према упутству с кесице и нафиловати
торту.
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
MEGTARTOTTÁK AZ ELSŐ VAJDASÁGI NYUGDÍJAS OLIMPIÁT

Szalma Károly vendége
voltunk az olimpia után
A
z elmúlt napokban
Nagybecskereken szervezték meg nyugdíjasok
első vajdasági olimpiai sporttalálkozóját. A rendezvényre a
Karađrđev Parkban levő sportközpontban került sor . A találkozót a nagybecskereki községi
nyugdíjasok szövetségének elnöke Slavko Šućurović nyitotta
meg. Az ünnepségen jelen volt
Simo Salapura polgármester is.
A polgármester felszólalásában
méltatta e találkozó jelentőségét, és rámutatott, hogy városunk a jövöben is támogatni
fogja a hasonló jellegű rendezvényeket. A találkozón 22 csapat 120 versenyzője vett részt,
több vajdasági településről.
A serlegek és az érmek kiosztására a Vojvodina szállodában került sor, ahol a Simo Salapura polgármester szintén jelen
volt, és üdvözelte a sportolókat
A vajdasági nyugdijasok
olimpiáján a következő települések csapatai vettek részt:
Törökkanizsa, Törökbecse,Óbecse, Nagyikinda, Begaszent-

KUKORICA FESZTIVÁL TORDA 2022. SZEPTEMBER 17.
vékenykedik. A sport terén tevékenykedik a legaktívabban.
A muzslyai nyugdijasok sportolói eddig is kiváló eredményeket értek el a sportpályákon. A
vajdasági olimpián a muzslyai
nyugdíjasok a következö összeállitásban képviselték a nagybecskereki I és II csapatát: Juhász István, Janjić Risto, Terzić
Živa, Tešić Milutin Lazić Radovan, Marica Levatić, Kukola
Ibolya. Szalma Károly 2015 –ben
a Szerbiai nyugd<jasok olimpiai

„

Első illetve második
helyezést a
nagybecskereki I és II
csapata, a harmadik
helyezést az újvidéki
csapat érte el

»A muzslyai csapat
györgy, Magyarcsernye, Kovin,
Pancsova, Fehértemplom, Opova, Versec, Alibunár, Zichifalva,
Inđija, Verbász, Apatin, Zombor, Újvidék. Ez alkalommal
első illetve második helyezést
a nagybecskereki I és II csapata, a harmadik helyezést az újvidéki csapat érte el.

A rendezvényt követően
muzslyai otthonában felkerestük Szalma Károlyt, aki az olimpia fő szervezőj és koordinátora volt. Szalma Károly immár
tíz éve a nagybecskereki községi nyugdíjasok egyesületében
és a városhoz tartozó muzslyai
nyugdíjasok szervezetében te-

MAGYAR TÜKÖR
Program

09.16. (PÉNTEK)
20,00 Kukorica bál az ifjúsági otthonban
(Jelentkezni Manga Lászlónál 065 4470086)
09.17. (SZOMBAT)
9,30
Ünnepi megnyitó alkalmi műsorral
Felvonulása a parcellához
10,00 Kukorica törési verseny kezdése
Gyermek foglalkozások és játékok a sportközpontban
12,00 Főzőverseny kezdése a sportközpontban
Eredményhirdetés (kukoricatörő verseny)
Klaudia (exkluzive band) fellépése
Tűzoltó egyesület bemutatója- habparti
Középkoti lovag és íjász bemutató
Gúth Emilia fellépése
Palatinus Ervin és társai fellépése
Eredményhirdetés ( főző és pálinka verseny)
19,00 Tűzlovagok bemutatója
Palatinus Ervin és társai fellépése
Egész napos kirakodóvásár, régi autók (old time) autók és helyi
termék bemutató, lacikonyha és szórakotató park

NAGYBECSKEREKI KATOLIKUS TEMETŐ

találkozóján, olimpiai bajnoki
címet szerzett. Károly kis kora
óta a sportnak él, korábban a
városi Radnički labdarugó kulb
játékosa volt. Foglalkozását tekintve géplakatos és nyugdíjba
vonulásáig a városi Remont válalat munkása volt.
KÉP ÉS SZÖVEG: PRECZ ISTVÁN

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Ifjúsági animátorok nyári beszámolója
A
nyári szünet végén, augusztus 24 – 28 között,
egyházmegyénk nyolc fiatalja
a budapesti verbita közösségnél tett látogatást. Ezek az ifjúsági animátorok, akik a nyári
szünetük nagy részét, az idejüket és erejüket az egyházmegyei nyári hittantáborozásnak szánták, egy kis jutalmat
kaptak, hogy elutazzanak Magyarországra, részt vegyenek a
kettős verbita papszentelésen,
és megismerjék Magyarország
fővárosát, Budapestet. A nagy-

abba, hogy milyen az élet ott
Verbita szerzeteseknél, milyen
szokások vannak, mit csinálnak
ők, amíg ott élnek. Az ott lakók
nagyon kedvesek és barátságosak, rengeteg új barátra és ismerősre tettem szert, amíg ott
voltunk, alig várom már, hogy
újra lássam őket. Nyugodtságot
és szeretetet éreztem, amíg ott
voltunk, rengeteg pozitív emlékkel és élménnyel gazdagodtam e kirándulás során.
Sokat jelent a számomra,
mert a tábor során sok igaz ba-

zz
Vereszki Szebasztián:

Nagyszerű volt a kirándulás,meglátogattuk Szeged városát,majd Budapesten számos templomokban és Bazilikában jártunk amelyek gyönyörűek,ahogy belülről úgy
kívülről is, és ez lelki feltöltődéssel látott el. A Verbita
Rendházban voltunk elszállásolva, ahol megismerkedtünk
a Verbita szerzetesek valamint
kispapok mindennapi életükkel, és hogy mi minden csinálnak a Rendházban.

»Az ifjúsági animátorok
becskereki püspökség és Caritas támogatásával Ohoiledwarin Elias atya kísérte el a fiatalokat. Itt olvashatunk pár fiatal rövid beszámolóját, hogy
mit jelentett nekik az utazás,
a kirándulás, látogatás és találkozás:
zz
Szabó Laura:

Nagyon jó volt a közös kirándulás, újra összehozta a csapatot, és ezzel fejlesztette a barátságunkat, közelebb hozott
minket egymáshoz.
Rengeteg érdekességet láttunk. Templomokban, Bazilikában jártunk, ami lelki feltöltődéssel látott el. A verbita rendházban való szállásunk
miatt, betekintést nyerhettünk

kirándulni. Nagyon megörültünk, hogy ismét együtt lehetünk, újabb embereket ismerhetünk meg, és szebbnél, szebb
helyeket látogathatunk meg.
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk!
A kirándulás ideje alatt,
érezni lehetett mindenki között
azt a kapcsolatot, ami összetart
minket, az összhangot, és a szeretetet. A napjainkat az állandó
mosolygás töltötte ki. Számomra hihetetlen érzés volt, hogy itt
vagyunk, és mindezt együtt éljük át. Az emberek felfigyeltek
ránk. Látták, hogy egy ilyen kis
csapat, összeöltözve (közös kék
pólónkban) járja be a várost.
Páran oda is jöttek hozzánk,
hogy megkérdezzék, hogy mit
jelent ez a póló, mit csinálunk.
Mi pedig boldogan magyaráztuk el nekik, hogy mindez mi
is. Még egyszer meg szeretném
megköszönni püspök atyának,
a Caritasnak és Elias atyának,
hogy ott lehettem, és hogy ilyen
emberekkel tölthettem el ezt a
pár napot!

»Az emlékhely

Az első világháború
katonai áldozataira
emlékeznek
N
agybecskereken a tavaly
felavatott első világháborús katonai emlékhelynél tartanak koszorúzást és
megemlékezést a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület
szervezésében. A megemlékezés 2022. szeptember 21én 15 óra 30 perckor kezdő-

dik a temető egykori katonai parcelláján.
1914 szeptember 21-én
helyezték örök nyugalomra az első elesett katonát a
nagybecskereki temetőben
és ennek emlékére szervezi
a nagybecskereki Petőfi ezt
a megemlékezést.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

zz
Katity Anna:

rátra találtam a vezetők között,
és így lehetőségünk volt jobban
összebarátkozni, és még jobb
kapcsolatokat ki alakítani, ami
segítségünkre lesz az élet során,
és a táborok során is. Igaz, sajnos nem az egész táboros vezetői csapat tudott részt venni velünk ezen a kiránduláson, de a
gondolatainkban velünk voltak.
Ezért ezúton is szeretnék
meg köszönni püspök atyának
és a nagybecskereki Caritasnak
ezt a lehetőséget, és külön köszönetet mondok Elias atyának,
hogy elkísért bennünket, és azt
is, hogy pár hónapja megszervezte a szajáni tábort, ami segített egy ilyen szuper baráti
társaságot összehozni, és ezzel
jobbá tenni a nyarunkat.

Boldogsággal tölt el, hogy
sok embert ismertem meg, tapasztalatot cseréltünk, valamint animátor társaimat jobban megismerhettem. Ez a kirándulás közelebb hozott minket Istenhez, valamint animátor
társainkhoz.
Köszönet Éliás Atyának és a
püspökségnek, hogy megszervezték a szajáni katolikus hittan tábort, és hogy részt vehettünk benne mint animátorok.
Remélem, hogy a jövőben is
lesznek hasonló kirándulások.
zz
Kovács Noémi:

E kirándulás számunkra nagyon sokat jelentett. Emlékszem amikor megkaptuk az
e-mailt arról,hogy megyünk

Ez az időszak melyet a barátaimmal töltöttem el a szünetem legszebb élményévé
vált. Sok új helyett ismerhettünk meg, ennek a kirándulásnak köszönhetőn szebbnél
szebb templomokat szemlélhettünk meg, és ott imádkozhattunk. Mindezt Elias atyának
köszönjük meg, hogy eljuthattunk ezekre a helyekre, mert az
ő törekvése nélkül nem sikerülhetett volna ez mind. Mindezek
az események után, melyekben
részesültünk: papszentelés, közös imádkozás és szentmise,
verbita szerzetesekkel és apácákkal való találkozás számomra nagyon sokat jelentett. Az
ő jelenlétük ezek után igazán
érzem hittem megerősödését.
ELIAS OHOILEDWARIN

»Az elsősök

Táskaszentelés több
településen
S

zeptember 11-én vasárnap Ft. Hajdu Sándor atya a szentmiséken megáldotta az iskolás diákokat és megszentelte a táskákat, Padén, Tiszaszentmiklóson és Hódegyházán.
Ezekben az egyházközségekben a tanév eleji táskaszentelés már hagyománnyá vált. A Jóisten áldását kérte az előtMÉSZÁROS ATTILA
tünk álló iskolaévre.

ВРШАЧКА КУЛА
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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. 064/1979-069.
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. 064/1830312
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. 831134.
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. 061/6509-999.
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Хитно у Шушари продајем мању кућу,
главна улица на лепом месту, чврсте градње,
велика окућница, башта, сва инфраструктура.
Тел. 063/7608-985.
На продају плац у Јабланци на улазу у село,
има 1350м2, струја , вода на десет метара. Тел.
064/4256-130.
Један ланац земље на потезу Думбрава,
преко пута фабрике “Моја вода”, близу главног
пута, вода и струја јако близу. Тел.013/885-019.
Продајем кућу у Боки са окућницом од
4 ари и њивом 1. класе од 5 а. Тел. 831-117 и
061/2941-161.
Продајем плац на Гудуричком путу код
улаза у Јат, уз сам асфалт, површине 850 м2.
Тел. 064/8582-495.
Продајем плац на брегу Козлук, површине
650 м 2.Тел. 065/8322-120.
Продајем спратну кућу на Тргу Андрије
Лукића са свом инфраструктуром и 2
централна грејања. Тел. 064/6859-415 или
064/2805-881.
Продајем плац (грађевинска зона) 13,43 а,
улаз у Павлиш. Тел. 062/329-812.
Продајем два плаца, у Малом Жаму, у
центру села. Повољно. Хитно.Тел. 069/843-587
Продајем на вечито
две парцеле
(катастарски бр. 20213 и 20214) на потезу
Црвенка-Брег 17,62 мк3 класе и 25,23 мк 4
класе. Тел. 064/1830018.
Продајем кућу, Хероје Пинкија код парка
120 м², плац 5,3 ара, са помоћним објектима.
Тел. 064/1286-044.
Продајем повољно плац у Козлуку на кат.
пар. 21930/1 површине 660м². Тел. 060/8435097.
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
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класе, катастарски бројеви парцела.20213 и
20214. Тел 064/1830-018.
Продајем или мењам кућу у Пландишту за
мањи стан у Вршцу или Пландишту, на плацу
од 16 ари кућа 80м². Тел. 063/1789-864
Продајем трособан стан 60м² ул. Д.
Туцовића. Тел. 065/3131-000
Продајем стан двособан у центру града.
Тел. 062/8851-264

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Купујем стан или кућу у Вршцу.Тел.
064/2355-436
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 013/401210.
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
Продајем Wufer звучник за ауто,
кацига, мали стари ТВ пријемник, сет
столива, три кухињска дела очувана. (за
фрижидер 1,90 х 60, један са фиокама, 4ох
60х 85, 5 комада канистера од 25 литара
а 4 комада од 10 литара, три лустера.
Тел.064/1830-018.
Продајем комплет зимских гума
нове „Клебер“ 185/65Р15, на челичним
фелнама са 4 рупе. Тел. 065/3184-084
Ауто гуме са челичним фелнама,Сава
ескимо 195/65 Р15 5 рупа, мало
коришчене. Тел 060/8070-109.
На продају плинска пећ Алфа. Тел.
063/482-418 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. 064/2439-202
Продајем пећ на
чврста горива,
ливена, шамотна, Φ26х95 цм, тешка 56 кг,
некоришћена. Тел. 064/1704-999
Продајем два бурета за мед од 300кг.
Бурад одговарај стандарду и прописима
чувања меда. Звати из,међу 10 и 14 часова.
Тел. 064/8439-202.
На
продају
ловачки
карабин
Ремингтон магнум, карабин 7 мм. Тел.
064/3855-729.
Дајем часове енглеског основцима,
вршим услугу уноса текста, коректуре,
лектуре, прелома, дизајна, штампа свих
врста, професионално. Повољно. Тел.
069/626-699 и 013/835-129.
Два кауча, тросед, витрина, судопера и
горњи део, тв, грејалице на струју, тепихе
различитих величина, машине Багат и
Сингер, бојлер плински. Тел. 830-753.
Продајем на велико 5 литара и више
одличну ракију од шљиве, кајсије, крушку
и грожђа. Тел. 065/2579-100.
На продају термоакомулациона пећ
6кw са оргиналним колицима и тајмером
у комплету. Тел. 064/6620-457.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
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. 064/2906253.
Продајем
пекарску
пећ
са
ферментационом комором, пећ је очувана

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. 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

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.
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
На продају три гуме за фићу са
фелнама, плинска пећ са боцом, лавабо
некоришћен. Тел: 063/8431-627.
За продају старински отоман са
наслоном, стринска машина за предење,
шиваћа машина,
половни теписи разних димензија,
дечија дубвока колица. Тел. 013/830-753.
Продајем три застакљена прозора са
шалонима, балконска врата, два дрвена
шифоњера и креветац. Тел. 013/830-753.
Продајем молерски шприц за фасаде,
видија плочице, стругарске ножеве,
бургије. Тел 064/4902-239.
Продајем две старе пегле на жар,
стари Векер сат, стару камеру и још доста
старих ствари. Вреди видети Тел 064/4902-

064/0459-560.
Продајем
орман-креденац
произведен пре другог светског рата у
одличном стању, висок сјај, са оргинал
кључевима. Тел. 064/8582-495.
Брига о старијим, помоћ у кући,
чување деце на сат. Тел. 013/805- 142 и
064/2880-347.
На продају две плинске пећи Алфа
плам, једдна нова друга половна. Тел.
013/2882-051.
Продајем
електрични
шпорет
„Слобода“ у одличном стању. Тел.
061/2660-848.
Осб плоче за подашчавање кровова,
цена од 580 дин м2, превоз на адресу
купца. Тел. 062/437-236.
Пнеуматска сејалица са 4 реда за
кукуруз и сунцокрет. Сејалица за жито са
18 реда, шпедитер- Думбрава од 2,5 тоне
све повољно. Тел. 013/885-019.
Продајем кауч Симпо одличан дечији
бицикл и биљку чуваркућу у већој
количини на комад и кг као лек. Тел
064/9407-095.
Продајем дечији бицикл, 18 брзина,
металик зелен, исправан. Тел. 064/8372635.
Уступам уз накнаду празну већу
гробницу на Православном гробљу уз
павлишки пут. Тел. 066/8076-207
Продајем џак за бокс црвени 130х35,
пун. Цена 2.500 дин.Тел. 063/737-5149.
Продајем аутоприколицу, носиљку за
бебе, тапете (зидне) 5м², седиште помоћно
за дете за бицикл. Тел. 061/1530-800.
Брачни пар тражи стару особу на
доживотно старање за узврат кућа или
стан. Тел. 061/8139-998
Продајем трактор 83 Белорус и
сетвоспремаћ у одличном стању.Тел.
069/8435-287.
На продају два пони бицикл, већи

дечији и женски са корпом, мало вожен.
Тел. 063/1864-344 или 013/ 806-527.
На продају бицикл мушки на брзине.
Повољно. Тел. 064/2805-881
Продајем мотокултиватор ИМТ 506 са
приколицом и фрезом. Тел. 060/5886-887.
На
продају болнички кревет,
декубитални душек и инвалидска колица
(неуролошка). Тел. 063/8310-629
На продају 4м² резане грађе.
Тел.064/2355-436
На продају киоск у Малом Жаму,
очуван, радио до скоро. Тел.069/8435-287,
013/838-306 или 063/8353-679.
Продајем велику пресу за вино из
1860 године у Гудурици, погодна и као
изложбени експонат. Тел. 063/7860-575
Продајем сто и шест столица и два
тепиха (2х3м). Повољно. Тел. 063/7166960.
Продајем комплет од два кауча на
развлачење, сточић, табуре, две фотеље и
мадрац. Повољно. Тел. 063/7166-960
Продајем
орман
–креденац,
произведен пре другог светског рата, у
одличном стању, висок сјај са са оргинал
кључевима. Тел. 063/7166-960.
Продајем машину за прање веша,
исправну у екстра стању,веома повољно.
Тел. 061/3071-085.
На
продају
ловачки
карабин,
ремингтон магнум, калибар 7 мм. Тел:
063/8310-629.
На продају апарат за воду. Тел:
063/8310-629.
Продајем
бицикл женски са
више брзина „Каприоло“ цена 10.000,
електрични бојлер проточни 5л и 8л,
„Тики“ цена по комаду 20 €, два вунена
покривача „Bavaria wolltex“ нова. Тел.
063/1077-271.
Продајем
два
исечена
стабла
ораха, погодно за столаре и уметничко
резбарење. Тел. 060/3603-311 и 013/601210.
Уступам уз догвор два гробна места на
Православном гробљу, близу цркве. Тел
060/3603311 и 013/401-210.
Поклањам у Вршцу младе голубове
превртаче. Тел. 013/837-701.
На продају инвалидска колица и
декубитални душек. Тел. 063/8310-629.
На продају шпорет, фрижидер, кацига
за мотор, ловачки карабинРемингтон
магнум 7мм. Тел. 063/8310-629.
Продајемо
половне
термоакомулационе пећи шест комада,
јачине од 2,4 и 6 kw. Цена по договору.
Радно време понедељак, среда, петак од 8
до 11 часова. Тел. 013/839-569 и 066/8013286.
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.
063/1270-245
На продају када „Колпа-сан“ бела
140х70 комплет, још под гаранциојм.
Комода од пуног чамовог дрвета са пет
фиока 70х105х54 цм(ш.в.д) Нова. Тел
063/1077-271
За колекционаре, продајем свеске
научне фантастике „Сиријус“ од броја 1 до
броја 160. укоричене Рото романе од бр.
1 до бр 20 и од бр. 31 до бр 79., укоричене
свеске „Весели свет“ из 1963,1964 и 1970
године Тел 063/1864-344
Хитно продајем бицикл на струју ЦСМ
2017 купљен маја ове године, поседује
сервисну књижицу, рачун и гарантни лист,
две године гаранција. Цена договор. Тел.
063/292-177
Overlok са 3 игле Privileg 3000, штампач
ласерски Heroku Phaser 3020 очуван. Цена
по договору. Тел. 013/806-926 и 063/7731566
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.

Ерсте Банк а.д. Нови Сад, Булевар ослобођења бр.5, као
заложни поверилац 1.реда

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ НЕКРЕТНИНЕ
НА 2. АУКЦИЈИ
Породична стамбена зграда, помоћна зграда и
земљиште уз зграду у ул.Хајдук Вељка бр.24
у Вршцу, К.О. Вршац.

Аукцију спроводи извршитељка Валентина Секулић из
Панчева и иста ће се одржати 18.10.2022. у 12,00х. Почетна цена
је 1.728.573,00 динара.
За учешће на аукцији обавезна је уплата јемства до почетка
аукције у износу од 345.714,60 динара уз достављање доказа о
уплати.
За детаљније информације контактирати извршитељку на
тлф. 064/2536377, 013/300888.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ИЗУЗЕТНУ ПРИЧУ О ХЕРОЈСТВУ И НЕДАЋАМА, ЧАСТИ И ИЗДАЈИ.“

ИСТОРИЈА МОЖЕ
ДА ПРЕОКРЕНЕ
И НАЈСЛАВНИЈУ
СУДБИНУ
Година 401. пре нове ере. Након
смрти свог оца Дарија, Артаксеркс
Други преузима персијски престо и
влада царством које се протеже од
обала Егејског мора до севера Индије.
Његова је власт апсолутна, а за педесет
милиона поданика једна његова реч
може да значи живот или смрт. Међутим,
на хоризонту његове наизглед чврсте
владавине помаља се сенка: његов брат
Кир Млађи полаже право на престо.
Само једна војска може да помогне
Киру: десет хиљада синова Спарте чији
су очеви погинули у Термопилском
кланцу или у ратовима на Пелопонезу.
Кир је великодушан и мудар војсковођа,
Спартанци жељни да играју игру
престола... али битке се могу добити –
или изгубити – једним ударцем.
Када остану заробљени у срцу
непријатељске империје, без вође,
Спартанци морају да нађу пут до мора
и до слободе. Само један човек може да
их води: Атињанин Ксенофонт. И само
захваљујући њему, савремени свет ће
сазнати за легендарних Десет хиљада и
њихов повратак кући.

Један од најепскијих момената у
читавој грчкој историји величанствено
оживљава на страницама овог романа
који велича племенитост и херојство.

„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 „Соко Спарте“,
који ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали
смо књигу „Шерлокове авантуре – То
се мора знати, Стилтоне“, освојиле су је
Ивана Опачић и Марина Димитријевић.
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
ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 9, БРОЈ 144, 18. ОКТОБАР 1985.

ПОЧЕЛА МОНТАЖА
АНТЕНСКОГ СТУБА НА БРЕГУ
Да би сва подручја Војводине била даноноћно покривена
висококвалитетним новосадским радио и ТВ сигналом,
односно
програмом,
неопходно је да у Покрајини
функционишу
четири
предајника. Два су већ у раду
(на Венцу и код Суботице),
док је трећи на Вршачком
брегу - увелико у изградњи.
Док грађевинске екипе
вршачке „Обнове“ журе да
под кров доведу пословну
зграду за смештај опреме,
за уградњу система веза,
трафо -станице и других
неопходних уређаја, дотле
монтери „Минела“ подижу
антенски стуб висине 165
метара.
Када погон предајника
на Брегу проради, читаво
подручје јужног Баната
добиће висококвалитетну
ТВ слику Телевизије Нови
Сад, као и радио сигнал на УКТ подручју Радио Новог Сада.
Вредност објекта је 200 милиона динара - саопштава нам
инж. Јанош Давид из ООУР-а „Предајници и везе“ и истиче да
у остварењу овог подухвата РТВ Нови Сад и вршачка општина
имају одличну сарадњу.
Да подсетимо: пре почетка градње предајника у подножју
древне куле, изграђен је квалитетан савремени пут, у шта
је утрошено 25 милиона динара. Када нови предајник буде
завршен, демонтираће се садашњи стуб на простору испод
старе куле.
ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 9, БРОЈ 144, 18. ОКТОБАР
1985.

ДОБАР РОД СТАРИХ СОРТИ
Убирање јесених плодова је у пуном јеку. Тако је и са
виноградима, где је берба винских сорти грожђа ушла у
ужурбану завршницу. О томе имамо репортажу на четвртој
страни, а овде подсећамо на једну срећну вршачку околност.
За разлику од других виноградарских крајева у
Југославији, где је род грожђа, стицајем временских и других
околности, увелико подбацио, овде је стање чак изуетно
задовољавајуће. Грожђе - које је у међувремену постало
тражена и цењена роба - на вршачком виногорју ове је
године (и поред пролећних мразева) добро понело.

Повољне временске прилике првом половином октобра,
са сунчаним, топлим данима, омогућиле су да се и берба
успешно обавља, мање из Вршца, а више из других
крајева Републике.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (1)
Приказујући штованим читаоцима живот и прошлост
српског православног владичанства вршачког, дужност
ми је ово поменути. Књижевну ову работу, написао је
на мађарском језику г. Ф. Милекер, писац брижљиво и
лепо обрађене и израђене „Монографије Вршца“. При
изради ове работе своје, користио се г. писац одабраним
и обилатим историчким изворима којима је своје
тврдње и поједине главне и понајглавније моменте
потврђивао, а које да не би читаоце морили, нисмо хтели
прибележавати. Ми држимо да је главно, приказати
– језгру. Професор на панчевачкој великодржавној
гимназији, донео је ову работу у своме листу „P es V“,
на немачком језику, са кога смо и превели, држећи да
нашој књижевности неће бити на одмет.
ПРЕВЕО

ЛУКА ПОПОВИЋ

ПАРОХ ПАНЧЕВАЧКИ
Садање
грчко-источно
српско-православно
владичанство Вршачко, слави
ове године двестагодишњицу
свога постанка. Е да ли
је дијецеза ова старија
још, није документовано,
да је вршачка дијецеза
продужење једног тобоже
у средњем веку постојећег
карансебешког православног
владичанства била. Почетак
вршачког
владичанства,
неда се са
постојећим
православним владичанством
карансебешким ни у какву
свезу довести, пошто је исто
установа новијег датума.
Задатак је историчке
критике, да она све
регистрира и све испитује.
Загледајмо дакле у прву
реду поближе она дата, која
говоре о тобоже старијем
постанку.
Емилијан
Кенђелац,
епископ
вршачки,
извештајем својим од 1. маја
1860. године, поднесеном
бившем
намесништву
темишварском
који
докуменат на жалост нисам
у дијецезалној архиви
изнаћи могао - јавља ово:
да карансебешки епископ
по предању већ у 13. веку
био суфруган архиепископа
у ердељском Београду; даље
да су карансебешки епископи
за време турске владавине,
седишта своја, од части у
Видри у Хуњадској жупанији
имали, од части премештаху
столице своје у Чернец у малој
- Влашкој, које претпоставке
немају никакве историчке
основе.
Први вршачки, односно
карансебешки епископ требао
би бити као што се тврди,
Партеније, који је крајем 15.

века живео, а што Васић,
Бем и Пико наводе.
Кенђелац напомиње
у
свом
поменутом
извештају такође једног
Партенија,
као
по
својој прилици првог
епископа карасебешког;
али преноси његово
доба више средини 16.
века, када Турци Будим
освојише. Ф. Пешти,
који се у делу своме
„монографија
Срема“
са
историјом
вере

јужнобанатских православних
Срба поближе занима, држи
ова дата као по историју
непотребна, и примећују без
икаквог даљег коментара,
да је 1542. године, дакле од
прилике у оно доба, у ком су
услед извештаја епископа
Кенђелца,
помиње
први
епископ
карансебешки,
Партеније био први игуман
монастира Војловице, близу
Панчева.
Никола Мандукић зна шта

више за два Партенија,
наиме:
Партенија,
с
надимком
„црни“,
око
средине 16. века и, Партенија
с надимком „светогорац“,
крајем 15. века.
По
исказу
Васића,
Бема и Мандукића, гледе
Кенђелчева
извештаја,
беше 1625. године, првим
вршачким епископом (од
посно карансебешким) неки
Спиридон. Али истинитост
и овог гледишта, мало се
даје историчким доказима
покрити.
На
земљишту
између
Дунава, Тисе и Мориша, пре
него што су Турци прогнани,
резидирао је грчко - источни
епископ само једном и то
1606 -1607 године у Липови.
Помиње се до душе 1579.
године српска црква у
Карансебешу, али нема помена
о епископу.
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КО Ш А Р К А
ВРШЧАНИ ПРЕТРПЕЛИ ТРЕЋИ ПОРАЗ У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

КОБНА ЗАВРШНИЦА ПО ТРЕЋИ ПУТ
ВРШАЦ – ДИНАМИК 72:78 (16:20, 21:18, 21:18, 14:22)

Центар Миленијум, гледалаца: 200,
судије: Обркнежевић, Влаховић, Томић.
ВРШАЦ: Дишић, Симић 9 (8 ск), Шушић
2, Јовановић 11 (4 ск, 4 ас), Агоч 15 (7
ск), Васић 7, Радовић 5, Јурчек 10 (4 ас),
Васиљевић 13 (4 ск), Робинсон, Јековић.
ДИНАМИК: Ристић, Ромић, Костић
14, Милијашевић 11, Стефановић 9,
Радосављевић 11 (6 ск), Петојевић,
Медаревић 19 (9 ск), Шуловић 7 (7 ск),
Малешевић, Бубања, Караџић 5 (4 ск).

Кошаркаши Динамика остварили су
трећи првенствени тријумф савладавши у
Центру Миленијум Вршчане, после велике
борбе, у неизвесној завршници.
Већ у првој четвртини, када су се
ривали 11 пута смењивали у вођству
а резултат пет пута био изједначен,
играчи оба тима наговестили су да ће се
водити неизвесна борба. До краја првог
полувремена није створена разлика већа
од 6 поена колико су Вршчани имали када

ВРШЧАНИ У УЖИЦУ ИЗГУБИЛИ У ПОСЛЕДЊИМ СЕКУНДАМА
СЛОБОДА – ВРШАЦ 72:71 (22:26, 14:16, 13:16, 23:13)

Велика борба водила се у ужичкој дворани Велики парк у другом колу Кошаркашке лиге
Србије. И поред тога што је Вршац водио током читавог меча, Слобода је успела да дође до тоталног
преокрета и друге победе у првенству.
Вршац је од почетка прве четвртине био бољи ривал и имао константну резултатску предност
која је у појединим тренуцима друге и треће четвртине износила десет поена. Када се у трећој
четвртини Вршац одвојио на 12 поена предности чинило се да је победник познат. Међутим на
сцену је ступио најбољи играч Слободе на овој утакмици, Никола Ћирковић, бивши играч Вршца,
који са 3 тројке успева да унесе резултатску неизвесност. И не само то, већ и десет секунди пре краја
погађа са полудистанце за 2 поена и доноси велику радост ужичкој публици.
Осим Ћирковића који је постигао укупно 15 поена (3 тројке), истакао се Богићевић и забележио
13 поена и 7 асистенција, Капетановић је додао 15, а Миладиновић 11. У одличној екипи Вршца
издвојио се бивши капитен Слободе Стефан Симић са 18 поена, Јурчек је дао 15, а Васиљевић 13. У
наредном колу у среду, Вршац у Центру Миленијум дочекује екипу Динамика.

је тројку постигао Слободан Јовановић за
вођство 30:24. Динамик је узвратио преко
Стефановића, а захваљујући тројкама,
најпре Милијашевића а нешто касније
и Медаревића, на одмор отишао са
минималном предношћу (38:37).
Трећу четвртину боље су почели гости,
када је Медаревић тројком донео вођство
45:39, а одлично завршили домаћи играчи,
када су пробуђени Симић, борбени Агоч и
Васић иницирали резултатски преокрет
за вођство Вршца 58:56 после 30 минута

игре.
Када је Жига Јурчек погодио тројку
за предност тима Владе Ђокића од 7
поена разлике (70:63), чинило се да су
Вршчани на правом путу ка првој победи.
До краја је било 5 минута. Мало ко је на
трибинама Миленијума тада очекивао да
Вршац више неће постићи кош из игре.
Играчи Динамика су искористили велики
психолошки пад домаћина и серијом 15:2
направили преокрет за нови тријумф.
Б. Ј.

СТРЕЉАШТВО

ДОБАР ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ УЉМАНСКИХ СТРЕЛАЦА

У Панчеву је одржано прво коло Лиге пионира, кадета
и млађих јуниора Војводине, врло добре резултате
остварили су чланови Стрељачког клуба Уљма.
Пионирке пушком у саставу Теодора Николин (174)
круга, Дуња Влашић (153) и Петра Бранков (141) освојиле

Кадети СК „Уљма“

су 3. место екипно. У појединачној конкуренцији Теодора
Николин је била прва са 174 круга. Кадеткње у саставу
Бељин Милица, Николић Анђела и Николин Теодора
освојиле су 1. место у дисциплини стандардна ваздушна
пушка. У дисциплини ваздушни пиштољ, екипа пионира
у саставу Петар Панић, Јован Рудњанин и Огњен Бељин
освојила је 1. место. У појединачној конкуренцији Петар
Панић је освојио 3.место.
Пионирке су такође биле одличне пиштољем
освојивши 1. место екипно. Појединачно Јелена
Јовановић 2. место, Наташа Рајаков 3. и Инес Радишић 4.
место.
Екипа кадета је у саставу Петар Панић, Огњен Бељин
и Јован Рудњанин освојила 1. место. У појединачној
конкуренцији Петар Панић са 521 кругом је освојио
1.место. Екипа кадеткиња у саставу Јелена Јовановић,
Миљана Бућкош и Наташа Рајаков освојила је 1. место. У
појединачној конкуренцији Јелена Јовановић 1.место са
354 круга, Миљана Бућкош 2. место са 339 круга, а Наташа
Рајаков 4. место са 321 кругом. У конкуренцији млађих
јуниора, појединачно Петар Панић је освојио 2. место.
Екипно Петар, Огњен и Јован су заузели 3. место. Млађе
јуниорке Јелена, Миљана и Наташа су биле екипно 1.

РВАЊЕ

С П О Р ТС К И Р И Б О Л О В

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР „ТРОФЕЈ ПАНЧЕВА“

ДИЈАНА ЈОВАНОВИЋ ОСВОЈИЛА
ЧЕТВРТО МЕСТО

У Панчеву је одржан
међународни турнир у рвању
под називом Трофеј Града
Панчева,
у
организацији
Рвачког клуба Динамо из
Панчева. Турнир је окупио
око
200
такмичара
из
Србије, Мађарске, Хрватске,
Румуније, Молдавије, Босне
и Херцеговине и Северне
Македоније.
Турнир
је
организован и за такмичаре
у грчко-римском стилу и
слободном стилу. Одличан
наступ имала је Дијана
Јовановић
из
вршачке
Локомотиве.
Овога
пута
се такмичила са старијим
и тежим
такмичаркама,
у
конкуренцији
млађих

пионирки до 51 кг. Дијана се
борила са Мађарицом Шош
Фани из клуба Херкулес, затим
са Хрватицом Леом Мајић из
Петриње, и такмичарком Садие
Дуром из скопске Лирије.
Овога пута је Дијана остала
за длаку без одличја, и морала
да се задовољи са 4. местом,
али је због своје борбености и
наступа са старијим и знатно
тежим
ривалкама
добила
пехар као најмлађи дебитант.
Рвање у Србији доживљава
праву експанзију последњих
година, а кулминирало је
освајањем 5 медаља, од којих
4 златне и једна бронзана,
на овогодишњем Светском
Првенству које је одржано у

Кадеткиње СК „Уљма“
место Појединачно Јелена Јовановић је освојила 2. место,
Миљана Бућкош 3. место као млађе јуниорке.

Београду. Следећи наступ који
очекује такмичаре Локомотиве
је такође Међународни турнир
под називом „Чаба Ференц“,
који ће бити одржан у Кањижи.

ВРШАЧКИ РИБОЛОВЦИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ РЕДАК ЈУБИЛЕЈ

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА
УДРУЖЕЊА „ШАРАН“

Поводом
прославе
великог јубилеја – 70
година
постојања,
УСР
“Шаран” Вршац организује
такмичење
у спортском
риболову у дисциплини:
“Лов рибе удицом на
пловак” за кадете, јуниоре
и
сениоре.
Такмичење
ће се одржати у недељу,
16.10.2022. г., на Градском
језеру у Вршцу. Скуп такмичара и пријава је до 07:30 часова. За учеснике је
обезбеђен доручак на језеру, а након такмичења и ручак у просторијама
Удружења. Најуспешнијим такмичарима кадетима биће уручен одређен
број награда, а јуниорима и сениорима пехари и медаље.
Пријаве такмичара обавити до петка, 14.10.2022.г., до 14,00 часова, код
Милана (број моб. 063/7725-168) и Зорана (број моб. 064/225-925-8).
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СПОРТ

ФУД Б А Л
ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ ОД ЛИДЕРА У ЗАВРШНИЦИ МЕЧА 13. КОЛА МОЦАРТБЕТ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ОДЛИЧНА ИГРА ОФК ВРШЦА У
СЕНЦИ ОДЛУКА СУДИЈЕ МАТИЋА

МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 13. КОЛО

Невероватан меч у Београду! Вршчани
су водили до 85. минута, били неупоредиво
бољи ривал на терену, а онда су за свега 7
минута играчи ИМТ-а направили преокрет
какав се ретко виђа. Постигли су три
поготка и на крају славили убедљиву
победу.
Вршчани су своју велику игру у првом
полувремену најавили већ у 5. минуту када
је после корнера Вујића Павлов ударцем
главом ставио на муке голмана Којића.

ИМТ – ОФК ВРШАЦ 4:2 (1:2)

Стадин ФК Бежанија, гледалаца
500, судија: Мирослав Матић (Лозница),
стрелци: Видић 30, Глишић 87,
Благојевић 90+2, Радочај у 90+4 минуту
за ИМТ, Мршуља 10, Павлов у 34. минуту
за ОФК Вршац, жути картони: Ћосић,
Тасић (ИМТ), Парађина, Илић, Пајевић,
Кадијевић (ОФК Вршац).
ИМТ: Којић, Глишић, Стефановић
(од 65. Блажић), Видић, Луковић (од 82.
Благојевић), Стаменић (од 46. Коџић),
Ћирковић (од 46 Џиновић), Ћосић,
Лукић (од 46. Тасић), Радочај, Кијевчанин.
ОФК ВРШАЦ: Марковић, Петрић,
Илић, Павлов (од 87. Диуф), В. Благојевић
(од 80. Лазевски), Парађина, Вујић (од 87.
Килибарда), Пајевић, Главинић (од 72.
Грек), Кадијевић, Мршуља.

Само пет минута касније ОФК Вршац је
повео. Још једном је Вујић милиметарски
тачно центрирао, а дефанзивац Мршуља
прецизним ударцем главом послао лопту
у угао гола домаћих, 0:1.
У 19. минуту Вршчани су постигли и
други погодак, после магичног додавања
Вујића из слободног ударца, Павлов је
ефектним лоб ударцем матирао голмана
Којића а на опште изненађење свих на
стадиону слаби судија Матић поништио
је гол због наводног прекршаја Павлова у
нападу.
Домаћи су своју прву добру акцију
извели у 24. минуту када је Радочај продро
у казнени простор по десној страни, али је
његов ударац завшио високо преко гола.
У 28. минуту још једна спорна
ситуација, Мршуља је у свом казненом
простору играо главом после чега га је
лопта погодила у руку, за судију Матића
није било дилеме – пенал за ИМТ. Ударац
Луковића, Марковић је пантерски

одбранио,а одбијену лопту је корпулентни
Видић послао у мрежу 1:1.
У 34. минуту радост Вршчана. Корнер
је поново прецизно извео луцидни Вујић,
а Павлов волеј ударцем поцепао мрежу
ИМТ-а, 1:2.
У другом полувремену обе екипе
пропустиле су по неколико прилика,
ИМТ преко Глишића и Радочаја, шансе
за Вршчане имали су Петрић и Вујић из
слободног ударца.
Уследио је финиш какав се ретко виђа.
После сјајне акције домаћих на додавање
Радочаја, Глишић је пронашао пут лоpти
ка мрежи Марковића, 2:2. Пет минута
касније, после напада ОФК Вршца, уследио
је брз контранапад домаћих, резервиста
Благојевић донео је велику радост екипи
са Новог Београда. Невероватну победу
ИМТ-а потврдио је најбољи појединац
меча Радочај.
Б. Ј.

ФУДБАЛЕРИ ОФК ВРШЦА ПОРАЖЕНИ ОД ЧУКАРИЧКОГ У 9. КОЛУ ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ОДЛУКА ИЗ ПРЕКИДА
ОФК ВРШАЦ – ЧУКАРИЧКИ 1:2 (0:0)

Градски стадион у Вршцу,
гледалаца 100, судија: Никола Бикић
(Зрењанин), стрелци: Милићевић
у 90+2 минуту за ОФК Вршац,
Радосављевић у 58, Делибашић у
63. минуту из једанаестерца, жути
картони: Делић, Петрић, Лунц,
Радисављевић (ОФК Вршац), Колони,
Арсовић, Борисављевић (Чукарички).
ОФК ВРШАЦ: Петрић, Николић,
Лунц
(од 86. Тошић), Савић,
Милићевић, Радисављевић (од 75.
Јунгић), Меденица (од 70. Кијачић),
Фернандес (од 86. Рабијац), Делић,
Трњанац (од 67. Секулић), Илић.
ЧУКАРИЧКИ: Мирковић, Колони,
Борисављевић, М. Стојановић (од

86. Миросавић), Л. Стојановић,
Серафимовић, Милић (од 55.
Арсовић), Радосављевић (од 83.
Ракоњац), Мрдаковић (од 55.
Делибашић), Миладиновић, Врекић
(од 67. Виријевић).
Вршчани су пружили снажан отпор
физички доминантнијем ривалу,
али ипак нису успели да направе
изненађење. Чукарички је оправдао
улогу фаворита и до победе стигао
головима из прекида. У првом
полувремену правих прилика није
било, а ни обећавајућих акција. Тек у
наставку виђена су узбуђења, најпре
пред домаћим, у финишу и пред
голом гостију. У 58. минуту досуђен је

слободан ударац близу шеснаестерца
Вршчана, маестрално га је извео
Радосављевић и постигао леп погодак.
Само пет минута касније дефанзивац
ОФК Вршца, Лунц, направио је
прекршај за најстрожу казну а
сигуран извођач једанаестерца био је
Делибашић, 0:2.
У надокнади времена Вршчани
су постигли почасни поогодак, сјајну
соло акцију, у којој је издриблао
тројицу
одбрамбених
играча
Чукаричког, ефектно је завршио
Милићевић. У последњем нападу ОФК
Вршац је могао до бода, шут Делића
искоса са леве стране завршио је
преко гола.
Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ВЛАЈКОВЧАНИ У СЕРИЈИ
ЈЕДИНСТВО (В) – ПОЛЕТ (ИДВОР) 2:0 (1:0)

Стадион Јединства у Влајковцу,
гледалаца 200, судија: Стефан
Пауновић (Житиште), стрелци: Вранић
у 42, Станисављев у 80. минуту, жути
картони: Тешић, Јовановић, Москић,
Живанов, Станисављев (Јединство),
Скокна, Митић (Полет), црвени
картони: Москић у 83 (други жути),
Скокна у 87 (други жути).
ЈЕДИНСТВО: Доновић, Барић,
Москић,
Милићевић
(од
90.
Петровић), Вранић, Николић, Јевтић
(од 90. Мандић), Ћирка, Јовановић
(од 72. Станисављев), Живанов (од 78.
Шушњар), Тешић.
ПОЛЕТ: Цвитковац, Михајловић,
Старчевић, Брајковић, Новаков (од
90. Гајић), Марковић, Митић (од 46.
Стојанов), Ковачевић, Живковић (од
38. Недић), Скокна, Симоновић (од 90.

Јовановић).
Влајковчани су наставили серију
победа и против чврстих Идворана
извојевали трећу узастопну без
примљеног гола. Тим тренера
Аце Какована је ношен сјајном
атмосфером у клубу одиграо чврсто
и дисциплиновано свих 90 минута и
заслужено славио.
Тим Јединства је до вођства дошао
у финишу првог полувремена, када
је иницијативу крунисао најбољи
појединац меча, Вранић. Добио је
употребљиву лопту од Ћирке, а
онда се вансеријским дриблингом
ослободио одбрамбеног играча
Полета и послао пројектил у супротни
горњи угао немоћног Цвитковца.
У другом полувремену домаћи су
наставили са офанзивом, створили

су неколико полуприлика, а онда је у
финишу меча агилни Ћирка спојио са
голом резервситу Станисављева, чији
је први контакт са лоптом био погодак
за 2:0. Прецизним ударцем по земљи
погодио је малу мрежу за велико
славље влајковачких љубитеља
фудбала.
Б. Ј.

ИМТ - ОФК Вршац				
Железничар - Рад				
Златибор - Лозница			
РФК Нови Сад 1921 - Мачва			
Трајал - Раднички (СМ)			
Јединство (Уб) - Металац			
Графичар - Инђија Тоjо Тajрес 		
ГФК Слобода - Раднички (НБ)		

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

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

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

10
7
5
6
5
5
4
3
3
3
4
4
3
3
2
2

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

32
24
21
21
18
18
17
16
14
14
14
14
13
13
12
10

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 9. КОЛО
Војводина 1928 - ЖАК			
Бегеј - Младост				
Пролетер - Козара				
Црвена звезда - Јединство Стевић		
ОФК Кикинда - Слобода			
Јединство (В) - Полет			
Раднички - Јединство (БК)			
Борац - Омладинац ФАМ			

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

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

0
1
3
3
2
2
4
4
5
4
2
4
6
6
6
6

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

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

21
18
16
16
15
15
13
13
12
11
11
11
9
7
7
7

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

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

23
21
20
17
17
14
13
13
12
12
10
7
7
6
6
5

24 ВРШАЧКА КУЛА
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