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Светски дан борбе против дијабетеса се 
обележава сваке године 14. новембра и представља 
највећу светску кампању усмерену на подизање 
свести о дијабетесу. Дом здравља Вршац, у сарадњи 
са Градском кућом, Друштвом за борбу против 
дијабетеса и Хемијско-медицинском школом, 

организовао је превентивне прегледе. 
- Данас је велики дан у свим светским 

календарима здравља. На данашњи дан је откривен 
инсулин, захваљујући Фредерику Бантингу и 
Чарлсу Бесту, 1922. године. Данас бисмо могли да 
прославимо сто година постојања инсулина који је 
дао велики печат и допринос у лечењу дијабетеса 
– рекла је др Рајна Душанов, специјалисткиња 
хигијене и исхране. 

Дијабетес је главни узрок слепила, отказивања 
бубрега, срчаног удара и можданог удара. Здрава 
исхрана, физичка активност, као и избегавање 
дувана могу спречити или одложити дијабетес 
типа два. Дијабетес се може и лечити, а његове 
последице спречити или одложити лековима, 
редовним прегледима и лечењем компликација. 

- Било би нам драже да су данас дошле особе 
које никад нису измериле шећер или особе које 
имају стање пред-дијабета, увод у инсулинску 
резистенцију. Таквим особама бисмо дали 
драгоцене савете и допринели да зауставимо 

дијабет и да укажемо на промене стила живота 
како би се болест избегла – додала је др Душанов. 

Према подацима Завода за јавно здравље 
Панчево, на територији јужног Баната регистровано 
је укупно 1.006 новооткривених случаја дијабетеса, 
а у Вршцу 180. 

ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА 

ДОМ ЗДРАВЉА ОРГАНИЗОВАО 
ПРЕВЕНТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ  

Народно позориште „Стерија“ поново је 
покренуло акцију „Селу у походе“ у оквиру 
које обилазе сеоска подручја и изводе 
представе са свог репертоара за децу у 
основним школама. 

- Овом акцијом омогућавамо 
малишанима који живе у местима која 
немају позориште да погледају неке 
лепе дечије представе, да се упознају са 
глумцима, са позоришном уметношћу и са 

нашим репертоаром. Сада имамо заиста 
богат репертоар за децу, што нас радује, као 
и малишане, верујем. На репертоару су „Три 
прасета“, која се играју већ осам година, 
„Мачка у чизмама“, чија премијера је била 
почетком сезоне, „Папагаји“ и „невиђена 
Црвенкапа“. Ускоро ћемо се радовати и још 
једној новој представи за децу – рекла је 
Моника Болдовина Бугле, глумица. 

Гостовање по селима представља 

занимљиво искуство за глумце и велико 
задовољство за децу. 

- Цела ова акција је на обострано 
задовољство, а дечија радост се не може 
сакрити. Њима су врло интересантни 
костими, декор... Свака представа у сваком 
месту је другачија и увек смо пуни утисака 
и анегдота после ових похода по селима – 
додала је Моника Болдовина Бугле. 

ПРЕДСТАВЕ НП „СТЕРИЈА“ У СЕОСКИМ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 

„СЕЛУ У ПОХОДЕ“ 

Др Рајна Душанов

Превентивни прегледи у Градској кући

Борби против шећерне болести посвећен је 
цео месец новембар. Друштво за борбу против 
дијабетеса једно је од најстаријих удружења у 
Војводини, основано је пре 38 година. Љиљана 
Обрадовић, председница Удружења, позвала се 
грађане Вршца да дођу на превентивни преглед 
у нове просторије у Тржном центру Бахус, у 
Стеријиној улици број 34, локал 21. Прегледи у 
просторијама Друштва обављаће се за сада сваке 
среде од 9 до 12 часа. Касније ће се, по речима 
председнице Удружења, рад интензивирати.

- Многи грађани нису имали могућности да 
дођу до здравствене установе и оваквим акцијама омогућавамо људима да на бржи начин дођу до 

прегледа. Ако се покажу повишене вредности 

шећера у крви нормално да упућујемо на даље 
лечење. Сви грађани могу да дођу и свима је то 
омогућено, нагласила је Обрадовић 

ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА 

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 
ОДРЖАНИ У ПРОСТОРИЈАМА 
ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
ДИЈАБЕТЕСА  

Љиљана Обрадовић, председница Удружења 
за борбу против шећерне болести

Превентивни прегледи у просторијама 
Удружења за борбу против шећерне болести



ПЕТАК •  18. новембар 2022. ВРШАЧКА КУЛА 33

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

На платоу иза Градског језера, 
код старе станице Вашариште, у 
уторак 15. новембра, одржана је 
смотра механизације Зимске службе 
одржавања путева, компаније 
“Сремпут” А. Д. Рума, која ће по 
основу уговора о јавно – приватном 

партнерству водити рачуна о око 200 
километара локалних путева и улица. 
Смотру су извршили чланови Градског 
већа Дејан Чебзан, Мирослав Лепир и 
Славиша Максимовић.

Зимска служба компаније 
„Сремпут“ на располагању има 

једанаест специјализованих возила 
за чишћење снега са коловоза, 
посипање соли и каменог агрегата. 
Према речима Дејана Чебзана, 
члана Градског већа задуженог за 
инфраструктуру Град Вршац је у 
потпуности спреман за почетак 
зимске сезоне.

- Нова, савремена механизација 
и људство нашег партнера биће на 
располагању у читавом периоду 
трајања зимске сезоне. Обезбеђене 
су довољне количине соли и 
агрегата за потребе зимске службе, 
а уколико потрошња буде повећана 
предвиђена је набавка додатних 
количина, истакао је Чебзан.

Временска ситуација пратиће се 

на дневном нивоу и без обзира на 
временске услове, механизација и 
људство биће 24 часа у стању потпуне 
приправности и спремни да одговоре 
на све захтеве.

- У случају екстремних зимских 
услова са својом механизацијом и 
људством укључиће се и ЈКП “Други 
октобар”, који поседује механизацију 
потребну да одговори на све додатне 
захтеве, рекао је Чебзан и додао да је 
током ове године посвећена посебна 
пажња одржавању канала и уклањању 
девастираних банкина како би се 
вода са коловоза несметано сливала у 
канале и избегло стварање поледице.

Б. Ј.

ОДРЖАНА СМОТРА МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

ВОЗИЛА И ЉУДСТВО НА 
РАСПОЛАГАЊУ ТОКОМ 

ЗИМСКЕ СЕЗОНЕ

Туристичка организација Вршац, 
учествовала је на 15. изложби сувенира 
и туристичких публикација “Лесковац 
2022.” 

Петочлани жири, састављен од 
еминентних ликовних и књижевних 
уметника и представника Туристичке 
организације Лесковца, одлучио је да 
прва награда за туристичку публикацију 
Вршац “Љубав, Вино, Ветар”, припадне 

Туристичкој организацији Вршац.
Свечана додела награда уприличена 

је 9. новембра у лесковачком Народном 
позоришту.

Ова Брошура, прављена је да привуче 
визуелно, а истовремено споји штампани 
медиј са онлајн публикацијом на три 
језика. Форма омота брошуре је посебно 
осмишљена, има ручке, тако да може да 
послужи као торбица. У омоту је унутра  

планирана позиција за визит карту и џеп 
у који иде брошура. Иновативни приступ 
у изради туристичке публикације, 
привукао је велику пажњу јавности.

Ова брошура о Вршцу, допринеће 
да туристи добију приступ многим 
информацијама о туристичкој понуди, 
атракцијама и битним локалитетима у 
нашем граду.

ВРШАЧКА ТУРИСТИЧКА ПУБЛИКАЦИЈА НАГРАЂЕНА У ЛЕСКОВЦУ

Велика акција садње дрвећа 
започела је у Вршцу, у четвртак, 10. 
новембра, а прве саднице засађене су 
на простору код Пречистача отпадних 
вода. Радове на садњи обављају 
радници ЈКП „Други октобар“, а међу 
њима данас су били, али и латили се 
садница, генерални директор Јован 
Кнежевић, као и Слободан Јованов, 
члан градског већа за екологију.

- Данас започињемо садњу у 

оквиру велике акције пошумљавања 
на територији града Вршца, где ће 
на овој локацији бити посађено 
око 3.000 садница разног дрвећа, 
које заједно са Градом Вршцем 
суфинансира Министарство 
животне средине. Вредност овог 
пројекта пошумљавања предеоног 
диверзитета и деградираних 
површина министарство финансира 
са 1.000.000 динара, а Град Вршац 

са 700.000 дин. Ово није 
све што је на територији 
Града Вршца планирано за 
пошумљавање. У сарадњи 
са месним заједницама, 
које су показале 
интересовање, до краја 
године биће посађено око 
5.000 нових садница, а све 
под покровитељством 
Града Вршца, истакао је 
Слободан Јованов, члан 

градског већа за екологију.
За разлику од предходних година, 

дрвеће које ће бити засађено ове 
године произведено је у расаднику 
Јавно-комуналног предузећа Други 
октобар.

- Задовољство је, али и бенефит 
то што смо ове године по први пут 
кренули расадничку производњу 
високих лишћара, четинара и 
украсног шибља, који ће бити 
искоришћени на територији града и 
насељених места. Тиме смо спојили 
лепо и корисно. Користимо све 

површине које су нам на располагању 
и расадником ћемо подмиривати 
све потребе како града, тако и 
села. Имамо одличну сарадњу са 
локалном самоуправом, надлежним 
министарствима и покрајинским 
серкетаријатима што нам је веома 
значајно за ову за нас нову и обимну 
делатност. Захваљујући и томе, 
расадничка производња донеће како 
финансијску добит, тако и бенефите у 
очувању животне средине, истакао је 
Јован Кнежевић, генерални директор 
ЈКП Други октобар.

ВЕЛИКА АКЦИЈА САДЊЕ ДРВЕЋА ЗАПОЧЕЛА У ВРШЦУ

СПРЕМНО ТРИ ХИЉАДЕ 
НОВИХ САДНИЦА

ПРВА НАГРАДА ЗА 
„ЉУБАВ, ВИНО, ВЕТАР“
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ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРОСЛАВИЛА СВОЈУ СЛАВУ 

Хемијско-медицинска школа 
прославила је своју славу Светог 
Козму и Дамјана у присуству 
свештеника српске и румунске 
православне цркве, представника 
Града Вршца, ученика и професора. 

- Светитеље Козму и Дамјана 
прослављамо у нашој школи од 2005. 

године. Бирајући њих за заштитнике, 
одабрали смо да поштујемо традицију 
и веру наших вршачких житеља, јер 
живимо у вишенационалној средини 
и сви заједно доприносимо да се 
развијамо и успешно функционишемо 
– рекла је Снежана Илић, директорка 
Хемијско-медицинске школе у Вршцу. 

Свечани програм припремили 
су ученици школе са својим 
професорима, а у холу школе 
изложени су ликовни радови жака. 

Најуспешнијим ученицима на 
ликовном и литерарном конкурсу, 
додељене су награде. 

НАГРАДЕ ЗА 
НАЈУСПЕШНИЈЕ 

УЧЕНИКЕ  

Агенција за безбедност саобраћаја и ове године организује 
квиз „Не љути се човече – Саобраћајни зналци“ у 16 локалних 
самоуправа у Србији, а међу њима је и Вршац. Ученици од петог 
до осмог разреда из четири школе у Вршцу, чији је домаћин 
ОШ „Вук Караџић“ такмиче се у познавању саобраћаја. 

- Победник данашњег квиза пласираће се у четврт финале, 
односно отићи ће на регионално такмичење, а након њега 
следи и полуфинале и финале у Београду. Прошле године су 
наши ученици били успешни у овом квизу, а учествовали смо 
и у квизу „Пажљивко“ на којем су наши забавиштанци и прваци 
постигли изузетне резултате – рекао је Мирослав Лепир, члан 
Градског већа за образовање. 

Интерактивне радионице до сада су дале најбоље резултате 
када је у питању усвајање знања, посебно за децу млађег 
узраста. 

- Главни циљ овог нашег пројекта јесте да се деца едукују 
да буду што безбеднија у саобраћају, да усвоје нова знања и да 
их међусобно размењују. Ово је само једна од активности које 
спроводимо са децом тог узраста – рекао је Вељко Чурчић из 
Агенције за безбедност саобраћаја. 

Очекује се добар пласман вршачких ученика, као и прошле 
године. 

И ОВЕ ГОДИНЕ ТАКМИЧЕЊЕ 
У ПОЗНАВАЊУ САОБРАЋАЈА 
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Већина римских царева 
током III и IV века наше ере 
потицала је са простора 
Балкана, о чему у књизи 
“Пурпур империје” пише Душко 
Лопандић, пружајући нам 
детаљан увид у њихов живот и 
објашњавајући утицај који су 
имали на будућност Европе.

У целокупној историји 
тешко је пронаћи период када 
су људи из наших крајева, 
наши претходници, и бар по 
географском пореклу земљаци 
толико утицали на судбину 
европске цивилизације и 
правац у којем ће се кретати 
свет, као у периоду под 
римском влашћу. Књига 
„Пурпур империје“ Душка 
Лопандића, дипломате, 
професора и писца, прича је о 
тим људима и о том времену, о 
нашим крајевима и значају који 
је овај простор имао на мапи 
историје.

Зашто сте одлучили да пишете 
баш о овом историјском периоду?

Реч је о теми која се директно 
односи на историју нашег простора 
у периоду касне антике, тј. о времену 
када је простор Илирика, данашњег 
Балкана, имао посебан значај у 
политичкој и војној еволуцији 
позног Римског царства. Полазећи 
од податка о великом броју римских 
владара који су потицали из Илирика, 
констатовао сам да се то није десило 
сасвим случајно. Настојао сам да 
објасним и прикажем један од 
кључних периода у развоју европске 
цивилизације, када се завршавала 
антика и рађало се сасвим ново доба 
које ћемо прозвати средњи век. Тај 
преломни моменат се у извесном 
смислу одиграо баш код нас, 
захваљујући „царевима из Илирика“.

Зашто Пурпур империје? Због 
чега је ова боја била значајна у 
Риму?

Пурпурна боја је представљала 
симбол царске власти који је касније 

наследила и Византија. На западу се 
задржала у боји одеће кардинала. 
Ова боја је била врло ретка и скупа. 
Добијала се од једне врсте морског 
пужа који је живео у водама Феникије 
(Либана) и око Пелопонеза. Пурпурни 
плашт је у време републике био 
резервисан за војсковођу који је 
носио титулу императора. Исту 
титулу су касније преузели цареви. 
Проглашење владара се у време 
позног Римског царства обављало не 
крунисањем, него тако што би му пред 
постројеном војском била огрнута 
пурпурна тога, односно огртач. 

Ова књига говори о историјском 
значају који наши простори имају 
за развој европске цивилизације. У 
чему се огледа тај значај?

Рим као главни град је изгубио 
на политичком значају током III 
века н. е. Цареви су све време 
проводили са војском 
у скоро непрекидним 
борбама на граници 
(лимесу), било на 
Дунаву, Рајни или на 
истоку, око Еуфрата. 
Тако је у време 
тетрархије (владавине 
четири сувладара) 
дошло и до поделе 
администрације која 
је пратила цареве 
који су сваки имали 
своју престоницу. 
Сирмијум (Сремска 
Митровица) се од 
легијског логора (где 
је 180. године умро 
цар-филозоф Марко 
Аурелије) претворио 
крајем III и почетком 
IV века у царску 
престоницу у којој 
су се одигравали бројни значајни 
догађаји и доносиле важне политичке 
одлуке. Ту је за цара 379. године 
био проглашен Теодосије И Велики. 
У не тако далеком Виминацијуму 
(Костолац) три сина наследника 
Константина Великог су поделила 
царство... На овим просторима су се 
одиграле значајне битке у борби за 
власт. Тако је у одлучујућој бици код 

Магрума на ушћу Мораве 
у Дунав Диоклецијан 
однео победу и обезбедио 
своју императорску власт. 
Најзад, будући да је био 
царска престоница,

Сирмијум је, посебно у 
време цара Констанција 
II, био и место где су 
се одржавали црквени 
сабори, па је и у том 
смислу био значајан и за 
историју хришћанства. 

Двадесетак царева 
Рима је потекло са 
ових простора, што је 
отприлике петина свих 
римских императора. 
Зашто је то тако? Шта 
је био главни фактор 
да тадашња римска 
покрајина Мезија 
изнедри толики број 
царева?

Од краја династије 
„добрих царева“ – 
Антонина, а посебно са 
династијом Севера и 
касније у III веку, Римско 
царство запада у серију 
криза изазваних, с 
једне стране спољним 
факторима (варварске 
инвазије и успон 
супарничког Персијског 
царства), а с друге 

стране све већом 
н е с т а б и л н о ш ћ у 
централне власти, 
појавом царских 
у з у р п а т о р а , 
одметањем власти 
у провинцијама и 
слично. Питање 
наслеђа врховне 
власти у старом Риму 
никада није било до 
краја решено. У време 
принципата владара је 
проглашавао римски 
сенат, а у доба немира 
ту улогу је преузимала 
војска. Пракса избора 
императора од војске 
се потпуно усталила 
средином III века, 
односно у време 
тзв. „војне анархије“, 

када су практично сви владари били 
бирани између високих официра 
– некадашњих легионара. У том 
процесу посебно важну улогу су 
имале легије са Дунава које су биле 
најбројније и војно најспремније. 
Тако су од времена цара Клаудија II 
„Готског“ (погинуо 270. г.) током више 
од једног века готово сви владари 
били рођени или су 
породично потицали 
са простора Илирика, 
и то већином из 
провинције Горње 
Мезије (Централна 
Србија).

Период који 
“Пурпур империје” 
обрађује је период 
обнове Римског 
царства, а цареве 
који су потекли са овог поднебља 
су називали „војничким царевима“ 
због скромног порекла, а 
изузетних војних вештина. Колико 
је овај простор утицао на начин 
владавине тих римских царева?

Моја књига је подељена на 
три дела са прилично речитим 
насловима: „Угрожено Царство“, 
„Обновљено Царство“ и „Промењено 
Царство“. У суштини, у периоду 
од око два века (крај II – крај IV 
века), што је нешто више од седам 
или осам људских генерација, оно 
што памтимо као „антички Рим“ 
– паганску цивилизацију која је 
добрим делом преузела, проширила 
и латинизовала грчко културно 
наслеђе – претворило се у нешто што 
ће касније постати Византија. Главни 
носилац те епохалне цивилизацијске 
промене било је хришћанство, које је 
постало доминантна, а затим једина 
вера у Царству. Ово је праћено и 

другим епохалним друштвеним, 
политичким и културним променама. 
Велики је изазов за аутора да јасно 
прикаже и суштински објасни 
овакву трансформацију. У овом 
цивилизацијском обрту улога 
царева из Илирика не може бити 
пренаглашена, посебно имајући 
у виду кључни значај првог цара 
хришћанина Константина I Великог. 
Када је реч о стилу владавине, не 
треба заборавити да се радило о 
владарима који су за разлику од 
њихових претходника били углавном 
скромног порекла и образовања, 
претежно ограниченог на војне 
вештине. С друге стране, насиље је 
било широко присутно, не само због 
сталних битака са непријатељем него 
и због честих завера легионара које 
су завршавале убиством владара. 
На пример, од 211. до 270. године 
од двадесетак владара само један 
је умро природном смрћу, док су 
остали завршили насилно. Ипак, и 
у оваквим условима до врха су се 
постепено успели врло способне 
војсковође и изузетни државници 
који су стабилизовали, ојачали и 
реформисали власт и државу. 

Ког императора бисте издвојили 
као најзначајнијег и 
зашто?

Међу бројним 
императорима из 
овог периода тројица 
из три генерације 
имају посебно место: 
Аурелијан, који је 
зауставио распад 
Царства, Диоклецијан, 
који је потпуно 
реформисао Царство 

– од војске, новца до церемонија на 
двору и начина владања. На крају 
овог великог низа долази Константин 
Велики, који је заокружио дела својих 
претходника и са чијим прихватањем 
хришћанства отпочиње сасвим нова 
епоха. Од ове тројице мени посебно 
плени као личност Диоклецијан – 
један од ретких апсолутних владара 
у целокупној историји који се 
добровољно повукао са власти.

Да ли ћете можда још писати на 
ову тему? Или имате нешто друго у 
плану?

Већина мојих историјских дела се 
односе на српски средњи век или на 
историју дипломатије. Доста се бавим 
и савременом тематиком Европске 
уније. Тренутно завршавам књигу 
посвећену српским и југословенским 
дипломатама у периоду од Првог 
српског устанка до краја Другог 
светског рата. 

Разговарала: Ива Буразор

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: ДУШКО ЛОПАНДИЋ

ДОБРО ДОШЛИ У ЗЕМЉУ РИМСКИХ ЦАРЕВА!

Ф
ото: М

атија Крстић

„Пурпурна боја 
је представљала 

симбол царске 
власти, који је 

касније наследила и 
Византија“

„Настојао сам да 
прикажем један од 
кључних периода 

у развоју европске 
цивилизације, када 

се завршавала 
антика и рађало се 

ново доба које ћемо 
прозвати средњи 
век. Тај преломни 

моменат се у 
извесном смислу 
одиграо баш код 

нас“
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У суботу ћете у „Тачки сусретања“ 
одржати предавање на тему 
„Сакрална уметност Истока и 
Запада“. Шта ће публика имати 
прилике да чује? 

- Појам сакралне уметности је 
свакако нешто са чиме се сусрећемо 
као друштво скоро на сваком кораку, 
али истовремено и парадоксално, 
нешто чијих дубина често нисмо 
ни свесни, и чију смо лепоту доста 
запоставили. Срж самог предавања, 
по чему је оно и добило име, 
јесте представљање уметности 
православне и католичке цркве кроз 
историју уметности, њене историјско-
друштвене вредности и духовног 
богатства у сврси међусобног 
обогаћивања, упознавања са 
димензијом која је приказана у њој 
са акцентом на свеколику Божију 
присутност као Покретача у сваком 
делу сакралне уметности, те и сам 
однос Бога, уметника и посматрача, 
који у овом контексту достиже 
метафизичке сфере. 

Које су специфичности, 
сличности и разлике источне и 
западне сакралне уметности? 

- Специфичност је свакако та 
окренутост ка Богу, која својим 
присуством, или одсуством, заправо 
раздваја сакралну и религиозну 
од световне уметности. Разлике су 
углавном засноване на одређеним 
теолошким учењима и догмама која 
се међусобно разликују, тачније 
њиховом приказивању кроз уметност; 

један основни пример за то је приказ 
чистилишта, које је присутно у 
већем броју од доба романике на 
Западу, док на Истоку, у православној 
иконографији прикази чистилишта 
не постоје, јер се у том ставу цркве 
разилазе. Такође, може се рећи 
да је веома значајна и приметна 
конзистентност у стилу Истока, у виду 
дуговременског очувања традиције 

иконописања и поштовања канона, 
док је на Западу сакрална уметност 
била подређена и уметничком правцу 
тог доба, и идеји самог аутора, али 
често и наручиоца, тј. мецене. Но, то 
никако није апсолутна дефиниција: 
српска уметност средњег века, 
конкретно фрескно сликарство, 
пролазило је кроз више стилова, 
од византијског, преко ренесансе 
Комнина, рашке и моравске школе, 
а видљиви су такође и различити 
ликовни печати мајстора и уметника. 

Полазно мишљење о уметности 
православља и католичанства, 

у контексту разлика, је како у 
православној уметности не постоји 
камена пластика и скулптуре које 
су итекако присутне у католичкој, 
а како у католичкој традицији не 
постоје иконе. Пролазећи кроз 
ходнике прошлости, и упознавајући 
се са својим, али и туђим, културним 
наслеђем, изненадили би се колико 
је заправно наведено мишљење 
погрешно, јер њиме се заборавља 
лепота студеничке трифоре или 
скулптуре Богородице Соколичке, 
као и присутност икона у католичкој 
цркви.  

У току разраде ове теме, доста 
су допринела студијска путовања у 
манастире долине реке Ибра, а потом 
и у Италију, где сам научила доста 
тога корисног за само предавање, 
пре свега захваљујући професору 
историје уметности и хришћанске 
иконографије, на чему сам веома 
захвална. Највише сам управо 
тамо видела колико смо често сви 
заодевени том маглом полазног 
мишљења о разликама за које се често 

испостави да су заправо сличности за 
које нисмо ни знали. 

Каква је позиција Вршца и 
околине када је ова тема у питању? 

- Попут плодног банатског 
земљишта, позиција Вршца и околине 

су веома повољни за тематику 
сакралног у уметности премда нам 
торњеви многобројних цркава увек 
некако привуку поглед у пролазу, где 
год се ми запутили. Неизоставне су и 
бројне сликарске радионице из 18. 
и 19. века у којима су се паралелно 
са барокним сликарством развијала 
уметност везана за византијску 
традицију, као и иконописци и зографи 
садашњег српског и румунског 
Баната, попут Недељка, Шербана и 

АННА ШЕБЕШЋАН, СТУДЕНТКИЊА КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ

„СВИ ТОРЊЕВИ ЗАГРЉЕНИ 
ИСТИМ НЕБОМ“ 

БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ

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

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Анна Шебешћан, студенткиња друге године 
Факултета примењених уметности, на смеру 
Конзервација и рестаурација, није непозната 
вршачкој ликовној публици, нарочито оној 
која прати рад младих, јер се већ у раним 
годинама издвојила као велики ликовни 
таленат, освајајући бројна признања и награде 
и излажући своје радове на колективним и 
самосталним изложбама. Како је дошло до тога 
да се уместо да студира сликарство нађе на путу 
да постане „сликарка на скелама“, испричала је 
у разговору за „Вршачку кулу“. Говорила је и о 
сакралној уметности, сличностима и разликама 
између православне и католичке уметничке 
традиције, али и о Банату, у којем „сви ти 
торњеви различитих хришћанских конфесија 
стоје загрљени истим Небом, над чијом се 
ненаметљивом тишином све разлике стишавају у 
очинској љубави Бога“. 

„Попут плодног 
банатског земљишта, 

позиција Вршца и 
околине су веома 

повољни за тематику 
сакралног у уметности“ „Могу слободно рећи 

да се, када сам сазнала 
о смеру Конзервација и 
рестаурација, догодила 
љубав на први поглед“
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ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Радета Поповића, браћа Григорије и 
Георгије Раните, Константина Грка, 
Ђаконовића, Андреја Андреовича, 
Николе Нешковића, Николае 
Попескуа, Филипа Матеја, Габора 
Мелега, Паје Јовановића и још многих 
других. Присутна међукултуралност 
свакако доприноси томе да као 
становници овог прелепог града 
будемо отворени да сазнамо о лепоти 
и јединствености других нација, 
вера... Осврнула бих се још на сам 
опус Роберта Хамерштила, чија ће 
једна графика такође бити изложена 
у „Тачки сусретања“, и како су, како 
на његовим сликама и графикама, 
тако и у стварности, сви ти торњеви 
различитих хришћанских конфесија 
загрљена истим Небом, над чијом се 
ненаметљивом тишином све разлике 
стишавају у очинској љубави Бога. 

Ваше предавање пратиће и 
изложба неколико вршачких 
аутора. Шта ће публици бити 
представљено? 

- Пре свега, мора се напоменути 
како је у самом Вршцу, а верујем и 
околини, присутан много већи број 
и иконописаца и других уметника 
који се баве тематиком сакралног, 
те да су одабрани уметници некако 
најужи избор на основу и мог личног 
познавања са њима, али и помоћи 
моје прве учитељице сликања Рамоне 
Магде, која ме је упутила на њих. Укупно 
је девет излагача и учесника, Невена 
Чолаков, Рамона Магда, Никола 
Митровски, Зоран Туркан, Антал 
Теречик, Ирена Борбељ и иконописци 
Миленка Павловић и Данијела Гајовић 
Стојић. Публика ће моћи да кроз 
различите сензибилитете уметника и 
иконописаца види различите облике 
сакралне уметности, тачније њену 
версатилност кроз медијуме, технике 
и личне стилове аутора. Премда је и 
изложба о сакралном, посетиоци су 
позвани да се, најсажетије речено у 
оксиморону, упознају са дубинама 
висина духовне димензије; стога је и 
свако дело, са посебним нагласком на 
иконе, заправо прозор у ту димензију 
– царство Небеско. 

Протеклих година освајали 
сте бројне награде на разним 
ликовним конкурсима, између 
осталог на Конкурсу за награду 
Паје Јовановића и на конкурсу 
Вршачке куле. Шта је пресудило 
да се ипак определите за студије 
конзервације и рестаурације, а не 
за сликарство на пример? 

- Сликарство је моја прва љубав, 
за мене отеловљена филозофија и 
поезија, и још док нисам знала ни да 

читам, знала сам да желим да будем 
сликарка. Најмилије сећање у вези са 
тим ми је реченица тадашњег жупника 
цркве св. Герхарда влч. Ласла Ђуриша 
када ми је показао скеле које су биле 
постављене у цркви и рекао :,, Анице, 
тако ћеш и ти једног дана“. Већ ме је 
тада, са око пет година, фасцинирала 
идеја о раду на монументалним 
сликама, а оно што нисам знала је да 
су ти, за мене „сликари на скелама“, 
заправо конзерватори. Захваљујући 
подршци родитеља, кренула сам 
у школицу цртања и сликања код 
Рамоне Магде, код које сам стекла 
добре основе за даљи рад, љубав 
према боји и контрасту, а за коју могу 
слободна да кажем да ми је, заједно 
са професорком Невеном Чолаков, 
уметничка мајка. У оквиру школице 
имала сам две колективне и једну 
самосталну изложбу. Током свих тих 
година, а понајвише од када је Рамона 
отишла у Америку, заволела сам 

поприлично и књижевност и историју, 
те самим тим и историју уметности, па 
је фокус у вези са занимањем прешао 
са првобитног статуса сликарке на 
историчарку уметности. Оно што је 
такође утицало на ту одлуку је био и 
често незавидни положај сликара у 
Србији. 

Одлука о историји уметности је 
тада била коначна, но појава једног 
одређеног питања у мом животу 
покренула је читав процес догађаја 
који су ме довели до тога да сам сада 
на другој години студија конзервације 
и рестаурације. Укратко, годину дана 
пре пријемног сам одлучила да 
погледам какав је пријемни испит 
из историје уметности, али неком 
срећом или чак и провиђењем, 
отворила сам сајт са погрешним 
информацијама након чега сам се 
разочарала и одважила да ипак 
покушам да упишем сликарство. Могу 
слободно рећи да се, када сам сазнала 
о смеру Конзервација и рестаурација, 
догодила љубав на први поглед. 
Сва моја дотадашња интересовања 
су, и за анатомију, и рад на терену у 
археологији, и историју уметности, 
и сликарство, и иконографију, била 
сједињена у том једном смеру, а 
понајвише ми се свидела идеја да 
након завршених студија постанем 
,,заштитник“ културних добара, неко 
ко ће да уметничким делима врати 
првобитни изглед и лепоту и служи 
на тај начин друштву, али и Богу. Тада 
сам схватила да су та интересовања, 
реченица свештеника, одушевљеност 
коју осећам, били одређени 
знакови покрај пута, који су ми дали 
потврду да је ово заиста мој позив. 
Посебно ме је дирнуо и показао ми 
лепоту тог занимања и опис декана 
загребачке Академије ликовних 

уметности, Славомира Дринковића,за 
рестаураторе као особе које: ,, ... могу 
вратити сјај младости, залијечити 
ране, отклонити болести, ускрснути 
умрле, открити заборављене, дружити 
се са свецима и анђелима. Божанства 
и краљевства су свакодневно у 
њиховим рукама. Њежни су, јер се 
баве деликатним стварима. Посједују 

широка знања да могу доносити 
праве одлуке. Спретни су, јер ће се 
каткад верати по скелама и пењати 
на звонике. Издржљиви, јер ће сатима 
стајати или бити погнути над неком 
умјетнином. Рестауратор је особа 
која треба сјединити знанственика, 
умјетника, лијечника, мануалног 
радника, акробата, обртника и 
алкемичара.Велики захтјеви!”. 

Какве су вам професионалне 
амбиције? Какве прилике и изазове 

прижељкујете у каријери? 
- Професионалне амбиције су 

ми свакако да се након завршених 
основних и мастер студија запослим 
као конзерватор-рестауратор, било у 
неком музеју, галерији или приватном 
атељеу. Свакако бих наставила 
даље усавршавање у струци, са 
жељом да у каснијим годинама своје 
каријере полажем и државни испит. 
Искрено, прижељкујем сарадњу 
са институтима и конзерваторима 
других земаља, посебно Италије. Иако 
звучи привлачно идеја о запослењу 
у иностранству, радије бих остала на 
некој релацији између те земље и 
Србије због многобројних могућности 
и прилика у нашој земљи. Такође, 
иако не примаран, постоји и сан о 
школици сликања који бих остварила 
онда када би ми посао то дозвољавао, 
али и када стекнем довољно знања 
и вештине да пренесем на будуће 
генерације. У плану су наравно, и 
учешћа на бијеналима и изложбама, у 
региону а и шире. 

 И поред узбудљивости овог 
занимања, сликарство ће ипак остати 
љубав којој ћу се враћати кући, у атеље, 
после напорног дана испитивања, 
ретуширања и документације. 

Т.С. 

„Рестауратор је особа 
која треба сјединити 

знанственика, 
умјетника, лијечника, 
мануалног радника, 

акробата, обртника и 
алкемичара.Велики 

захтјеви!”

„Искрено, 
прижељкујем сарадњу 

са институтима и 
конзерваторима 
других земаља, 

посебно Италије“
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НА СВЕТУ УКУПНО ПОСТОЈИ 
38 ВРСТА ДИВЉИХ МАЧАКА

Њихова величина варира 
од риђопеге мачке (Prionailurus 
rubiginosus), тешке килограм и по, преко 
евроазијског риса, тешког 20 килограма, 
све до лава који у просеку тежи између 
180-255 килограма.

Дивље мачке су врхунски 
прилагођене читавом спектру 
природних (и све више неприродних) 
станишта, од пустиња, преко тропских 
прашума, до градских паркова. 
Нажалост, мањи чланови породице 
Felidae живе у сенци својих већих 
рођака, великих мачака: лавова, 
тигрова, леопарда, јагуара и других. 
Велике популарне врсте привлаче 
највише пажње и новца за заштиту иако 
чак 12 од укупно 18 угрожених мачјих 
врста на свету припада заправо малим 
и мање познатим дивљим мачкама.

Упознајте неке од њих:
Борнејска мачка (Catopuma badia), 

живи само у шумама Борнеа и даље је 
непозната науци, као и 1858. године 
када је откривена.

Мараморна мачка (Pardofelis 
marmorata) живи у тропским кишним 
шумама Југоисточне Азије, на Борнеу и 
Суматри. Због тешког приступа њеном 
животном подручју не зна се колико 
има примерака и колико је угрожена 
као врста.

Иберијски рис (Lynx pardinus) је 
једна од најређих мачака на свету, мада 
се иберијски рис се полако опоравља 
јер научници пуштају животиње 
одгајене у заточеништву и подстичу 
популацију зечева, њиховог главног 
плена.

Црнонога мачка (Felis nigripes) 
је најмања мачка у Африци. Тешка је 
непуна два килограма. Зову је “тигром 
из мравињака” јер живи у напуштеним 
термитњацима и срчано се брани и 
ноктима и зубима када је угрожена. 
Чак је у стању да скочи на главу далеко 
већем шакалу. Такође, може сваке ноћи 
да превали по 30 км а да притом поједе 
свега онолико колико износи петина 
њене телесне тежине.

Мачка рибарица (Prionailurus 
viverrinus) из јужне Азије настањује 
мочваре и ритове, али је веома 
довитљива и у стању је да преживи 
свуда где има рибе. У центру Коломба, 
на Шри Ланки, камере су снимиле једну 
мачку рибарицу како краде шарана из 
рибњака једне компаније. 

Леопардаста мачка (Prionailurus 
bengalensis) је, нажалост најпознатија 
као одевни предмет. Њихово дивно 
крзно личи на неку мрко-црну 
таписерију. Кина је 1980-их извезла на 
стотине хиљада кожа леопардасте мачке. 

Паласова мачка (дивљи манул, 
Otocolobus manul) је округласта и 
пуфнаста врста која живи у централној  
Азији.

Ириомотска мачка (Prionailurus 
bengalensis iriomotensis), критично 
угрожена подврста леопардасте мачке 
која живи само на острву Ириомоте.

Извор: Национална географија

ПАРИЗ - Иранац Мехран Карими 
Насери, по чијем је животу Стивен 
Спилберг снимио филм „Терминал”, 
преминуо је на аеродрому Шарл де Гол 
у Паризу.

Насери је преминуо у суботу 
природном смрћу на Tерминалу 2 
париског аеродрома, наводе француски 
медији.

Насери, који је био познат под 
именом Сер Алфред, политички 
избеглица из Ирана, живео је дуже 
од 18 година на Шарл де Голу где је и 
окончао свој живот.

Карими Насери, за кога се верује 
да је рођен 1945. године у иранској 
провинцији Хузестан, живео је на 
аеродромском Терминалу 1 од 1988. до 
2006. године, прво у правном вакуму 
јер није имао боравиште, а касније 
по сопственом избору, наводи се у 
извештају лондонског Гардијана.

Насери се 1988. године настанио 
на аеродрому Шарл де Гол након што 

је летео из Ирана најпре за Лондон, 
а потом и за Берлин и Амстердам у 
потрази за мајком.

Није му било дозвољено да уђе ни 
у једну од тих земаља, јер није имао 
одговарајуће путне документе, па се 
он, без могућности да уђе у Француску, 
сместио у углу аеродрома.

Француски суд је 1992. године донео 
одлуку да Насери не може бити изручен 
с обзиром да је у земљу ушао легално, 
али ни да уђе у Француску због чега је 
он остао заглављен на аеродромском 
терминалу.

На крају је 1999. године добио 
статус избеглице с правом да остане у 
Француској.

Француски медији наводе да се 
верује да је Насери потом једно време 
провео у дому за избеглице, преноси 
Танјуг.

ФОТО: (Wikipedia)
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КОЛИКО ИМА ВРСТА 
ДИВЉИХ МАЧАКА?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ПРЕМИНУО ИРАНАЦ КОЈИ ЈЕ 18 
ГОДИНА ЖИВЕО НА АЕРОДРОМУ

ПАЛО АЛТО - Амерички произвођач 
аутомобила „Тесла” саопштио је данас да ће 
помоћи кинеској полицији у истрази несреће у 
којој је учествовао један од његових аутомобила 
модел Y, након што су локални медији објавили 
да су две особе погинуле, а три су повређене 
када је возач изгубио контролу над возилом.

Несрећа се догодила 5. новембра у 
јужној провинцији Гуангдунг, а погинули су 
мотоциклиста и средњошколка, јавио је Џими 
њуз, објављујући снимак аутомобила који 
је возио великом брзином и ударио у друга 
возила и бициклисту, пренео је Ројтерс.

Џими њуз се позвао на саобраћајну полицију 

која је навела да му је неименовани члан 
породице возача рекао да је особа (55) имала 
проблема са кочницама.

„Полиција тренутно тражи трећу 
агенцију која би проценила како је дошло до 

саобраћајне несреће. Желимо да дођемо до 
истине, учествоваћемо у истрази и пружићемо 
сву неопходну помоћ”, речено је за Ројтерс 
из компаније „Тесла”, апелујући на људе да не 
верује „гласинама” које се шире о компанији.

Из компаније додају да видео-снимци 
показују да кочиона светла на аутомобилу нису 
била упаљена током његове вожње, што указује, 
додају они, да возач није нагазио кочницу.

Полиција округа у којем се догодила несрећа 
није одговорила на поруке и позиве британске 
агенције, преноси Танјуг.

Фото (Pixabay)
Извор: Политика

ТЕСЛА ЋЕ ПОМОЋИ КИНЕСКОЈ 
ПОЛИЦИЈИ У ИСТРАЗИ НЕСРЕЋЕ

ЛОНДОН - После пет година паузе, 
најпознатији торањ са сатом на 
свету, Биг Бен, поново ће се од сутра 
оглашавати, пренео је “Вашингтон 
пост”.

Сат који се налази код британског 
парламента, стар 163 године, 
наставиће да се оглашава сваки дан, 
пошто је реновирање трајало пет 
година, а коштало је 95 милиона 
долара, преноси Танјуг. 

Од 2017. године, када је престао 
да ради, звонио је свега неколико 
пута - приликом уласка у нову годину, 
Брегзита и недавно, поводом смрти 
краљице Елизабете Друге, када 
се огласио 96 пута, у септембру, 
означавајући 96 година њеног живота.

Предвиђено је да почне да ради 
сутра од 11 часова, у знак подсећања 
на 11. новембар 1918, када се завршио 
Први светски рат.

Фото (EPA-EFE/GUY BELL)
Извор: Политика

БИГ БЕН ЋЕ ПОНОВО ЗВОНИТИ
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У Суботици је одржан још један Сусрет 
колекционара, 83. по реду, који је окупио бројне 
излагаче — њих чак 70, који су на 120 столова 
приказали предмете које сакупљају годинама 
уназад, али ни посетиоци нису изостали.

Сусрет колекционара одржава се већ две 
деценије и то најмање два пута годишње, а како 
није у питању специјализовани сајам, на столовима 
се могло наћи свега — од игле до локомотиве. 
Излагали су филателисти, могли су се видети 
сатови, керамика, порцелан, слике, вазе, значке, 
заправо сви предмети који су красили наше домове 
последња два века.

„Овде има свега и свачега, има предмета вредних 
10 динара, али и оних који иду и до неколико хиљада 
евра, то су неки златни сатови, антички предмети, 

новац. За нас колекционаре није све у вредности, 
она је секундарна. Последњих година јављају 
нам се и млађи, али ретко, није то за њхов џеп, 
колекционарство је скуп хоби. Има и генерација 
од 20 до 40 година, али нажалост сви ми у Друштву 
колекционара Суботица смо старија генерација, а 
наш просек је преко 60 година“ — прича Силвестер 
Герловић, председник Друштва колекционара 
Суботица и један од организатора.

Организатори су задовољни оџивом, посећеност 
је била изузетно добра, а регионални карактер 
сајма је још једном потврђен. Излагачи су дошли 
из Крагујевца, Београда, Новог Сада, Зрењанина, 
Сомбора, Сегедина и Осијека. Ранијих година гости 
су долазили и из Словачке, Румуније и Бугарске, 

ове године су изостали, али је било доста њих из 
суседних Мађарске и Хрватске.

Б.Н.
Извор: Нове суботичке новине

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

За сам крај, у великом финалу Европске 
престонице културе, Новосађани и Новосађанке 
уживаће у првом издању world music festivala 
Pocket Globe који ће у четири дана од 10. до 
13. новембра, окупити светске музичаре из 
БиХ, Словеније, Марока, Француске, Турске, 
Ирана, Кипра и Србије, и то на три локације – у 
Синагоги, Позоришту младих као и, симболично, 
у Културној станици Свилара, јер је фестивал 
проистекао из серије концерата у културним 
станицама током година припреме Европске 
престонице културе.

Доносећи традиционалну музику различитих 
култура света помешану са савременим изразом, 
овај фестивал, у организацији београдског 
удружења Ринг Ринг, део је програмског лука 
Друга? Европа.

Pocket Globe 10. новембра у Новосадској 
синагоги биће отворен концертом једног 
од најзначајнијих представника данашње 
севдалијске сцене, Дамира Имамовића, 
проглашеног за најбољег европског уметника 
у области world musica 2021. године, према 
магазину Songlines и његовог трија, уједно и 
ауторског пројекта  Singer of Tales. Исто вече 
наступиће и новосадски New Ritual Ensemble  
Бориса Ковача, музичара чији су албуми чак пет 
пута били међу најбољима по избору панела  World 
Music Charts Europe. Петак вече, 11. новембра у 
Позоришту младих, биће вече за памћење јер 
после најпознатијих музич- ких фестивала tijih 
muzičkih festivala ESNS, WOMEX, WOMAD, Sziget 
i Trans Musicales у Нови Сад долази вишеструко 
награђивани трио Monsieur Doumani са Кипра, чија 
популарност у последње време достиже светске 
размере, а сабира и награде престижних магазина, 
као и места у врху топ листа. Одмах након њих, први 
пут у Србији, наступиће мароканска атракција, 
бенд Bab L’ Bluz, чију музику краси изванредан 
баланс блиског и егзотичног, елемената добро 
знаних модерном човеку (рок, блуз, психоделија) и 
архетипских енергија, које остатак света наслућује 
у култури вечито тајанствене Африке. Добитник 
престижног признања WOMEX Artist Award и два 

Гремија Кајхан Калор из Ирана, вансеријски свирач 
кеменчеа, одржаће концерт 12. новембра у

Позоришту младих, а на концерту ће му се 
придружити његов дугогодишњи сарадник, свирач 
на баглами Ердал Ерзинџан. Њиховом концерту 
претходиће наступ домаћег београдског бенда 
Shira Utfila који ове године обележава 22 године 
постојања, а које ће публика у Новом Саду слушати 
први пут после десет година.

Поред главног концертног програма, први world 
music festival Pocket Globe доноси и три предавања 
у оквиру пратећег програма. Чланови бенда  Bab 
L’ Bluz, Јусра Мансур и Брис Ботан, одржаће своје 
предавање 11. новембра у Позоришту младих и 
том приликом отворити занимљиву и необичну 
тему о улози жене у музици Марока, рушењу 
стереотипа и друштвеном покрету Наyда, који су 
млади Мароканци покренули пре неколико година, 
као и о музици етничке групе Гнава, која живи у 

Мароку, а пореклом је из пустиње Сахаре. Дамир 
Имамовић ће, такође у Позоришту младих, у суботу 
12. новембра представити своја нова истраживања 
у вези са традиционалним инструментом по имену 
саз, његовом улогом у друштву и севдаху, док ће 
Кајхан Калор у недељу, 13. новембра, у Културној 
станици Свилара, публику упознати са музиком 
Ирана, уз посебан осврт на појам радиф и његову 
важност у импровизацији.

Улаз на предавања је бесплатан, док цена 
улазнице за свако концертно вече износи 800 
динара у претпродаји, а на дан концерата цена 
карте ће бити хиљаду динара. Карте за прво вече 
се могу набавити преко сајта Gigs Tix-a, а за друго 
и треће вече на благајни Позоришта младих, уз 
могућност онлајн резервације.

Зоран Сурла
Извор: Новосадски репортер

ЦЕО СВЕТ У СРПСКОЈ АТИНИ

Одржан 83. Сусрет колекционара у Суботици 

РЕКОРДАН БРОЈ ИЗЛАГАЧА

Ф
ото: Сањ

а А
нђелковић
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МАНИФЕСТАЦИЈА „НОЋ ПОЗОРИШТА“ У ВРШЦУ

У оквиру манифестације Ноћ 
позоршта која ове године носи 
назив „XII година постојања – 12 
дана Ноћи позоришта у Србији”, 
у Културном центру Вршац 
биће одигране две представе: 
У недељу 20. новембра, 
од 19 часова, представа 
„Професионалац“ Асоцијације 
младих уметника Вршац. У 
суботу, 26. новембра, од 19 
часова, представа „Азиланти“ 
Позоришне трупа Стража. 
Представе ће бити игране у 
сали биоскопа Културог центра 
Вршац. О представама:

Представа 
„Професионалац“

По мотивима текста Душана 
Ковачевића, у адаптацији и 
режији Драгољуба Влаховића.

У представи играју: Срђан 
Марин, Драгољуб Влаховић Тања 
Јанковић, Марко Наумовски и 

Анђелија Стојановић (глас мајке).
„Када за потребе човечанства 

запоставиш службу, престанеш да 
слушаш наређења, и кренеш да 

радиш по сопственом нахођењу, 
тада из поверљивих докумената, 
настају најлепша књижевна дела, 
дела вредна историје. Овим 

вођен, некадашњи полицијски 
инспектор, радећи на свом 
случају, од полицијског досијеа 
прави литерарни. Па тако, из 
привидне непознанице, рађа се 
можда и највеће пријатељство, 
прожето успоменама и 
заокружено књигом.“

Д. Влаховић

Представа „Азиланти“ 
(на румунском језику)

Адаптација, режија и превод 
Јонел Оморан.

У представи наступају: Ален 
Бокшан, Кристиан Манеску, 
Дариус Барбулов и Ренато Рокса.

Туђина. Римује се са дивљина, 
што заправо и јесте. У тој дивљни 
јунаци ове представе се држе 
заједно у свом чопору и сусрећу 
се са разним недаћама на 

комичан начин. Човек је човеку 
вук, што ће потврдити и ток ове 
хумористичке представе.

„XII ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА – 12 ДАНА 

НОЋИ ПОЗОРИШТА У СРБИЈИ”
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Људи приказани на Пајином 
Триптихону нису ни у каквој мисији, 
нити заточеници предрасуда, психоза, 
незнања, напросто раде употпуњени 
у себи и физичком простору који им је 
дат да њиме управљају.

Стално инсистирање на људској 
духовности, малтене њеној 
трансцендеталној суштини, компезује 
сазнање да је наша личност, као 
јединственост, недовољна па 
се допуњујемо ексклузивношћу 
духовности верујући да нам тај ентитет 
даје већу важност, већи смисао од 
онога што знањем и имањем досежемо.
Тек духовност, као неотуђива имовина 
коју свако од нас поседује, баштини 
и ако је не негује тек то је неки наш 
посед који нам омогућује дуже трајање 
посебности. 

Искуство духовности као сигнала 
које не можемо потпуно укротити 
речима, никаквим меморисањем 
или техникама, њена ћудљивост, али 
и подстицај који ти сигнали дају и 
покрећу наше акције оснажују их чине 
вишедимиензионалним. Духовност 
се призива вером, уметничким 
искуствима или, најчешће, спонтано.

Озбиљни научници тврде да 
је наш психофизички раст давно 
достигао максимум да је  еволуција 
давно престала па је наша врста 
коначна са могућностима којима 
тренутно располажемо. Коначност 
и ограниченост наших биолошких 
профила стално негирају нова 

стваралачка искуства, развој друштва 
и технологије.Како једно биће у 
еволутивној  стагнацији управо 
свакодневно чини револуционално 
откриће?

Иста наука о развоју нашег мозга 
тврди да је број наших нерона и 
неуронских веза коначно достигао 
највећи број, чак је близу границе 
менталне непознаности о којој говоре 
да се због стешњености неуронског 

ткива дешавају некакви шумови, 
некакве информације се објављују 
изнутра, непредвидљиве, ничим 
изазване, већ су једноставно некаква 
техничка грешка.

Ти шумови налик су оним 
шумовима које су раније истраживачи 
радиотелескопима добијали 

истражујући васиону. У тим шумовима 
су их доводили до очајања као некаква 
грешка а онда су схватили да се њима 
оглашава прасвемир, оно првобитно 
стање света који још није одлучио 
какав ће бити.

Можда са паралелом овог искуства 
и наши ментални шумови јесу шумови 
док их не декодирамо онолико колико 
можемо, колико нам је дато као 
даровитима, као уметницима а можда 

и сами уметници и уметничка дела свих 
врста управо уграђују неке логике које  
изазивају артикулисане фрагменте тих 
шумова.

И ту се круг затвара. Биће 
духовности, стишњено, доведено до 
границе пуцања, постаје дар, чудесни 
екран којим можемо завирити у себе 
дубље него логиком речи.

Како време данас пролази скоро 
документарна слика живота у Вршцу на 
Пајином Триптихону све више постаје 
носталгична свечана слика некаквих, 
малтене рајских, прозора кад је велики 
свет био довољно велики да се мали 
светови срећно сакрију..

Преко трња до звезда, можда овде 
важи некаква привидна фалинка 
настала супер развојем термодинамике 
мозга која даје траг да шумови са 
самоперцепцијом, ишчитавањем 
сигнала тих шумова унапређују логику 
и домете сопственог мишљења.

Можда није узвишено, можда ту има 
још нешто од квантних тајни које у то 
осетљиво ткиво које ствара шумове 
одају неке информације којима обилује 
простор свемира и неко даровит 
осетљив то може чудесно да декодира.

Времена настанка Триптихона су 
историјски моменат уласка у трку 
правог европског развоја. Можда ће 
право декодирање Триптихона данас 
указати нови свемир у коме лежи 
сигурност опстанка.

Т. Сухецки  

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

Вршачки академски сликар Ђура 
Павков приредио је у Клубу ликовних 
уметника „Паја Јовановић“, изложбу 
икона која је свечано отворена у 
среду, 9. новембра. Име изложбе 
„Редизајн византијске иконе“ 
сугерише сликарево модерно виђење 
класичне византијске уметности.

- Концепција изложбе припремана 
је преко 6 година, у једном моменту 
направио сам чак и мини столарску 
радионицу како би старе даске, које 
сам прикупљао, биле рециклиране и 
добиле нови живот поставши подлоге 

за иконе, рекао је Павков додавши 
да је му је намера била да читајући 
филозофске књиге током периода 
стварања икона побољша свој рад.

- Кроз филозофију дошао сам до 
религије, а религија је кулминација, 
нешто што је вечито и што мора да се 
обележи.

Досадшњи рад Ђуре Павкова 
уметничкој публици познат је кроз 
актове и акрилике, а какву реакцију 
публике уметник очекује од ове 
изложбе?

- Док сам радио и стварао 

концепција је била да буду изложене 
тридесет три иконе јер је Господ 
живео 33 године до распећа а  како 
коју икону завршим и допадне се 
некоме грех је не продати, тј. уступити 
икону када неко силно жели да је 
има. Могу да кажем да је реакција 
љубитеља уметности била позитивна 

још током стварања, очекујем да тако 
буде и на изложби, истакао је Павков.

Изложбу „Редизајн византијске 
иконе“ освештао је протојереј 
ставрофор Огњен Вељанчић, 
а музички угођај посетиоцима 
приредио је оркестар Пета жица.

Б. Ј.

ИЗЛОЖБА АКАДЕМСКОГ СЛИКАРА ЂУРЕ ПАВКОВА У КЛУБУ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“

РЕДИЗАЈН ВИЗАНТИЈСКЕ ИКОНЕ

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (192)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИКОНА МОЈЕ ДУХОВНОСТИ

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
У балканској каљузи
Тешко је остати неукаљана образа

Зоран Ђуровић Ђурке

Кроз филозофију до религије: Ђура Павков

Оркестар Пета жица на изложби „Редизајн византијске иконе“
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У новом роману „Паклена путарина“, писац 
Вадимир Копицл пише о једном урнебесном 
„конгресном“ путовању на Далеки исток, у 
Земљу излазећег сунца. Главни јунак проћи ће 
кроз ватру, воду, земљу и ваздух да би се одао 
изазовима конферисања, нових сусрета, излета, 
коктела, ненаданих журки и других изненађујућих 
прикљученија која прате овакве међународне 
сусрете на свим меридијанима.

Владимир Копицл на духовит начин, у бројним 
асоцијативним низовима, се поиграва и жаргоном 
савремене технолошке ере и настојањем 
данашњег света да, у сенци велике политике, 
испитује концепте зближавања и упознавања са 
различитим културама, навикама и обичајима. 
У томе му је од помоћи не само сопствено 
искуство него и мудрост и вештина да шаљиво 
и непогрешиво сажме и разобличи све мене и 
смешне видове данашњег глобалног села...

Писац Владимир Копицл нам је открио како је 
настао овај роман, али дао и предлоге на које га 
све начине можемо читати.

„Имао сам срећу да у последњих пола века 
с нешто уметничког дара и знатно мање пара 
вишекратно обиђем ову нашу све ћошкастију 
планету. И притом доживим свашта плус кусур. 
Отуд је можда и природно што се под старе дане 
нисам одупро позиву сопствене списатељске 
амбиције и домаштане дужности да, као некакав 
асиметрични Доситејев потомак, неоптерећен 
манастирским искуством, прибележим овај 
више урбани него фолклорни сплет личног 
меридијанског искуства, прича које нам у 
компјутер шапућу Музе, фантазијом филованих 
медијских прилога пресној стварности и 
сваковрсних списатељских пречица које све то 

сажимају на мање од триста страна. Тако ’Паклену 
путарину’ можете читати као романсирани мега 
путопис, као инструктиван приручник за култур-
политичког активисту без вишка искуства, али 
и као урбофилно авантуристичко сурфовање 
по мрачним закутцима људских страсти или 
трачерски омаж Јапану. Управо у тој земљи са 
најсавршенијом заставом и неонским тетоважама 
душа кува се и закувава видљиви и невидљиви 
заплет овог ангажованог конгресног романа 
с дигитално раштрканом приповедачком 
логиком и филмичном праисторијом. А остало је 
сласно прежвакана планетарна фртутма у фино 
зачињеном сос  космополитске приче-жваке за 
радознале од 7 до 77 година“, рекао нам је аутор.

Роман „Паклена путарина“ можете пронаћи у 
свим књижарама Делфи, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари delfi.rs и на сајту 
laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И
 „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 
награђују читаоце и љубитеље књиге. Овог пута 
обезбедили смо два примерка књиге „Паклена 
путарина“, 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 Паола Коњетија „Љубавници“, освојиле су их 
Силвана Куневски и Милан Цветићанин. Честитамо.

Награде се могу преузети у редакцији „Вршачке 
куле“, Другог октобра 59, са собом је потребно 
понети последњи број „Куле“.

УРНЕБЕСНО „КОНГРЕСНО“ 
ПУТОВАЊЕ НА  ДАЛЕКИ ИСТОК 
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К УЛ И Н  К У В А Р

ПИЈАНА ШУНКА

НАМИРНИЦЕ:

- 2 кг свеже шунке 
- 1 л белог вина 
- 2 ½ дл млека 
- Со
- бибер 
- неколико листића жалфије
-прстохват рузмарина 
- 60 г путера

ПРИПРЕМА: 
Шунку залити вином и пустити да се 

маринира 2 дана на хладном месту.
Осушити је, па је препећи на путеру да са 

свих страна добије лепу боју. Побиберити је 
и посолити, посути листићима рузмарина 

и жалфије и прелити млеком. Пећи у рерни 
загрејаној на 175°Ц, отприлике два сата (око 
један сат за сваки килограм меса). Печену 
шунку извадити из рерне. Сос од печења 
кувати још десетак минута, процедити и 
прелити преко исеченог меса.

НАМИРНИЦЕ:

- 2 комада пилећих прса 
- 3 кашике путера 
- 1 чен белог лука 
- 120 г уситњеног хлеба 
- 100 г пармезана 
- 2 кашике исецканог першуна 
- прстохват мајорана 
- прстохват суве мајчине душице 
- со, бибер 
- путер за премазивање

ПРИПРЕМА: 
Загрејати рерну на 200°Ц. Посуду за печење 

(најбоље ватросталну) премазати путером. 
Очистити и ситно насецкати бели лук. Путер 
растопити у малој посудици, додати бели лук 
и попржити га пар секунди. Посуду склонити 
с ватре. Помешати у тањиру измрвљен хлеб 
(или шаку хлебних мрвица), пармезан, першун, 

мајоран, мајчину душицу и бибер. Посолити и 
побиберити у шницле исечена пилећа прса, 
па сваки комад уваљати у растопљен путер 
са белим луком. Уваљати у мешавину хлеба 
и зачина, па послагати у посуду за печење и 
посути преосталим хлебом. Пећи у рерни 20-25 
минута, да месо потамни и омекша. Сервирати 
топло.

П Е Ч Е Н И Ц А 
П У Њ Е Н А 

К А Ч К А В А Љ Е МНАМИРНИЦЕ:

- 1 кг свињске крменадле
- 300 г тврдог качкаваља 
- 300 г прашке шунке
- бибер 
- 1 кашика сенфа
- 450 г печурки 
- 50 г путера 
- зачин Ц

ПРИПРЕМА: 
Скинути кости са крменадли. Добијени 

комад меса ножем у круг исећи да
се добије тања површина. Преко меса 

ставити најлон кесу и тучком обликовати и 
растањити. Месо прво посути бибером и са 
мало зачина Ц, па преко нанети сенф. Сир 
исећи на танке листове и поређати на месо, 

а преко распоредити прашку шунку. Лагано 
уролати месо и чврсто привезати кухињским 
концем. У целе печурке ставити мало сира са 
путером. Пуњени комад меса пећи у рерни 
загрејаној на 220°Ц, отприлике 40 минута. 
Около распоредити печурке и пећи још 20 
минута. Месо сећи на колутове и служити са 
печуркама, преливену сосом од печења.

П И Л Е Т И Н А  С А 
П А Р М Е З А Н О М

РУМ ТОРТА
НАМИРНИЦЕ:

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

ПРИПРЕМА: 
Пенасто умутити јаја са шећером и 

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

и пререзати на три коре и сваку покапати 
румом. 

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

НАМИРНИЦЕ:

Кора:
- 3 јаја
- 1 шољица уља
- 1 шољица млека
- 1½ кесица прашка за пециво
- брашна по потреби
- шећер по укусу
- какао
Фил 1:
- 2 кесице пудинга од лешника
- 0,75 л млека 
- шећер по укусу
Фил 2:
- 2 кесице пудинга од чоколаде
- 0,75 л млека
- шећер по укус

ПРИПРЕМА: 
Јаја мутити са шећером док се не добије 

глатка смеса. Додати остале  састојке за кору и 
наставити с мућењем. Плех премазати путером 
и излити смесу.

Пећи у загрејаној рерни. На печену и топлу 
кору излити врућ пудинг од лешника и ставити 
у фрижидер да се мало стегне. У међувремену, 
припремити пудинг од чоколаде и врућег 
га прелити преко благо охлађеног лешника. 
Оставити да се торта сасвим охлади.

П Р О Ф И Т Е Р О Л Е 
С А  П Р Е Л И В О М 
О Д  Ч О К О Л А Д Е

НАМИРНИЦЕ:

- 4 јаја 
- 125 г брашна 
- на врх ножа соли 
- 1 кашичица шећера 
- 65 + 25 г путера 
- ¼ л воде
Прелив:
- 250 г чоколаде за кување 
- ½ чаше млека
- 25 г путера 
- 2 чаше слатке павлаке

ПРИПРЕМА: 
У дубоку посуду ставити воду, шећер, со и 

65 г путера. Оставити да прокува и склонити 
с ватре. Додати брашно и мешати док се не 
добије уједначена маса. Затим, вратити да се 
кува и наставити с мешањем још 2 минута. 
Тесто је добро припремљено јесте кад почне 
да се одваја од дна посуде. Опет скинути са 
шпорета и, уз непрестано мешање, додавати 

једно по једно јаје. Загрејати рерну на 200ºЦ. 
Кашицицом правити крофнице величине 
ораха и ређати у плех. Пећи 20 минута, потом 
искључити рерну и оставити профитероле 
унутра, да се лагано хладе. 

Прелив: На пари растопити чоколаду 
и млеко, затим додати 25 г путера и слатку 
павлаку.

Мешати док маса не постане глатка. 
Прелити профитероле

Ч О К О  -  Л Е Ш Н И К 
ТО Р ТА
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LITERA ROMÂNĂ

 Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale, a sufinansat realizarea proiectului „Vocea Banatului”, pagina în limba română. 
Opiile exprimate în materialul expus în proiectul mediilor nu reprezintă opiniile Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale,care au donat resursele.

ECHIPAMENTE INFORMATICE PENTRU ELEVII DIN SĂRCIA ȘI IANCAID 

Sprijin pentru educația digitizată în școlile românești 
Proiectul ”Susținerea învăță-

mântului digitalizat în școli-
le românești din Serbia” în acest 
an vine ca continuare proiectelor 
începute în 2020 și 2021 prin care 
au fost dotate instituții de învă-
țământ cu câte un set de echipa-
mente it format din tablă inter-
activă videoproiector și laptop.

Până în prezent au fost dota-
te 28 de școli unde învățămân-
tul se desfășoară bilingv sau un-
de limba română se studiază cu 
elementele culturii naționale. 
În acest an au primit echipa-
mente IT opt instituții de învă-
țământ este vorba de școlile ge-
nerale din Vârșeț Iancov Most,-
Sarcia,Deliblata, Kovin,Doloa-
ve, Facultatea de Fil. Novi Sad 
și Facultatea de învățători din 
Vârșeț.

Valoarea totală a finanțării 
primite din 2020 până în prezent 
este de 251.000 lei și urmează în-
că 107.000 lei . Nu este un singur 
proiect ci sunt mai multe. Anul 
acesta valoarea a fost de 72.200 
dar a fost și contribuția Consi-
liului Național Român. Proiec-
tul este realizat de către Consi-
liul Național Român cu sprijinul 
Departamentului pentru româ-
nii de pretutindeni.

La școala generală „Ivo Lola 
Ribar” din Sutiesca, Sărcia și Ia-
caid, Jankov Most, au fost pre-
date echipamente informatice 
pentru nevoile elevilor claselor 
în limba română dar și tuturor 
elevilor școlii. Echipamentul a 

fost înmânat de Atanase Daniel 
Bala, Consulul României la Vâr-
șeț, Daniel Magda, Președintele 
Consiliului Național al Minori-
tății Naționale Române, și Da-
niela Radu, manager de pro-
iect. Școala din Jankov Most/
Iancaid, face parte din cadrul 
școli generale „Đura Jakšić” din 
Zrenjanin. Din anul 1993, școa-
la a inclus și o unitate separată 

în Jankov Most, unde cursurile 
sunt în limba română într-o cla-
să combinată de clasa I și a IV-a. 

Din păcate, în acest moment 
sunt doar doi elevi. În cadrul 
clădirii școlii, se desfășoară și 
un program preșcolar pregă-
titor într-un grup educațional 
de zece copii, tot în limba ro-
mână. După clasa a IV-a, ele-
vii din localitatea continuă să 
frecventeze orele în Zrenjanin, 
în limba sârbă.

Trebuie menționat, Școala 

Generală „Đura Jakšić” înpre-
ună cu departamentul din Ian-
caid a realizat u proiect trans-
frontalier în colaborare cu Școla 
din Reșița, România, în cadrul 
căreia a fost publicată în limba 
sârbă și română revista ” Boje 
– Culori” realizat de cadrul di-
dactic și elevi școliilor.

Proiectul de dotare a școli-
lor cu echipamente informatice 

este implementat de Consiliul 
Național al Minorității Națio-
nale Române cu sprijinul Gu-
vernului României, adică De-
partamentul pentru românii de 
pretutindeni. Scopul proiectu-
lui adică obiectivul general este 
modernizarea învățământului 
românesc, dotarea școlilor ro-
mânești cu un set de echipa-
mente IT, care constă din table 
interactive, videoproiectoare și 
laptop-uri. 

Proiect este doar o continu-

are a proiectelor derulate și im-
plementate mai întâi în 2020 și 
apoi în 2021, cu care am reușit 
să acoperim marea majoritate 
a școlilor, prin acest proiect ur-
mând a fi acoperite 28 de școli, 
dacă nu mai multe, a declarat 
managerul de proiect, Daniela 
Radu. Nu este prima colabora-
re cu Consiliul Naţional care 
au făcut posibil acest proiect, 

este de mare importanță pen-
tru elevi și profesori, în școliile 
încluse în proiect. Este un mod 
special în ceea ce privește efor-
turile comune menite să păstre-
ze procesul de învățământ în 
limba română. Urmează ca ele-
vii și studenţii instituţiei de în-
văţământ amintite să folosească 
instrumentele didactice primite 
care vor ajuta la îmbunătăţirea 
și modernizarea cursurilor. Pâ-
nă la sfârșitul anului vor fi do-
tate încă patru școli. M. V.

ÎMBUNĂTĂȚIRE A INFRASTRUCTURII CULTURALE ÎN LOCALITATEA TORAC

Reconstrucția Muzeului Et-
nografic al Românilor din 

Torac,comuna Jitiște, care v-a 
fi finanțat de Guvernul Provin-
cial cu 119 milioane de dinari, 
va începe în următoarele câte-
va săptămâni. Președintele Gu-
vernului Provincial, Igor Miro-
vić, zilele acestea a semnat con-
tractului de renovare a clădirii, 
importante pentru păstrarea și 
promovarea tradiției și culturii 
minorităților naționale româ-
ne. Contractul a fost semnat 
la Torac de către președinte-
le Municipiului Žitište, Mitar 
Vučurević, și directorul con-
tractorului - Intek d.o.o. Da-
nilo Bjelica, în prezența pre-
ședintelui Guvernului Provin-

cial, Igor Mirović, și a adjunct 
ambasadorului al României la 
Belgrad, Anca Popa. 

Președintele Mirović a spus 
că construcția acestui muzeu 
este o muncă importantă, care 
va permite rememorarea tra-
diției minorității naționale ro-
mâne din Voivodina în cadrul 
colecției etnografice precum și 
păstrarea drepturilor minorită-
ților naționale, în special în cul-
tură, educație, informare și uti-
lizarea oficială a limbii.

Anca Popa adjunct al amba-
sadorului României,a mențio-
nat importanța acestui proiect 
privind păstrarea și promovarea 
tradițiilor și culturii românești 
în aceste zone. Această asocie-

re culturală comună este o altă 
confirmare a bunelor relații din-
tre România și Serbia. Proiectul 
prevede ca clădirea Muzeului 
să primească un spațiu galerie 
pentru expoziție permanentă, 
un spațiu pentru depozitarea și 
cercetarea materialelor de arhi-
vă, o bibliotecă memorială, o sa-
lă multimedia, un spațiu pentru 
colonii de artă, un club de artă 
populară autohtonă, un labora-
tor de conservare, o tipografie, 
precum și încăperi administra-
tive și auxiliare. Pe lângă Insti-
tutul pentru Cultură a Români-
lor Voivodinei, această facilitate 
va fi folosită și de către ziarul și 
instituția de editură „Liberta-
tea” pentru a-și desfășura acti-
vitățile. Scopul acestor realizări 
de proiecte este ca în următorii 
ani fiecare localitate, prin re-
novarea și amenajări culturale 
dar și crearea unor condiții mai 
bune pentru menținerea și dez-
voltarea conținutului cultural.

Clădirea Muzeului Etnogra-
fic din Torac, v-a fi complet re-
novată și modernizată. Comu-
na Jitiște, în calitate de benefi-
ciar de fonduri, se angajează să 
implementeze proiectul până la 
sfârșitul anului.

La eveniment au participat 
și secretarul provincial pentru 
cultură, informare publică și 
relații cu comunitățile religi-
oase, Dragana Milošević, secre-
tarul provincial pentru energie, 
construcții și transport, Ognjen 
Bjelić, director al Administrați-
ei pentru Investiții de Capital 
din Voivodina Miloš Maletić și 
director al Institutului pentru 
Cultură a Românilor din Voivo-
dina, Todor Doru Ursu. M. V.

CREDINCIOȘII PAROHIEI ORTODOXE DE PE MALUL BEGĂI 
ȘI-AU PRĂZNUIT 

Hramul Parohiei din 
Zrenianin ”Sfânta 
Cuvioasa Parascheva”
Conform tradiției, la Bi-

serica ortodoxă română 
din Iancaid, în cadrul căre-
ia s-a ţinut, s-a săvârșit sluj-
ba religioasă, și rugăciunea, 
numită „slujba de tăiere a 
colacului” Liturghia în loca-
șul sfânt din Iancaid, aceas-
ta fiind realizată de către 
Părintele Protopop Gabriel 
Bandu, administrator al Pa-
rohiei Zrenianin, însoţit de 
preoţii Emanuel Mojic, pa-
roh din Toracu Mic și Cris-
tian Popi, paroh din Toracu 
Mare. La slujba religioasă 
credincioșii din Zrenianin 
au venit înt-un număr ma-
re, participând la Liturghie.

 Românii ce trăiesc în 
Zrenianin, la hramul paro-
hiei, s-au adunat, la Slujba 
de sfinţire a apei și binecu-
vântarea prinoaselor pre-
gătite de familia Marinica 
și Dan Mata din Zrenianin, 
nași Parohiei. Slujba a fost 
săvârșită de pr. prot. Gabriel 
Bandu din Ecica precum și 
preoţii: Cristian Popi din To-
racu-Mare și Emanuel Mojic 
din Toracu-Mic.

După otpustul slujbei, 
pr. prot. Gabriel Bandu, a 
mulţumit celor prezenți și 
a preluat grijile organiză-
rii hramului de anul viitor. 

 M. V.

REALIZĂRI IMPORTANTE PRIN PROIECTE TRANSFRONTALIERE

Cluburi de zi pentru 
pensionari, spațiu 
pentru activități 
Proiectul „Sprijin comun 

privind modul de via-
ță în zona transfrontalie-
ră”, finanțat din Programul 
Interreg - IPA de Coopera-
re Transfrontalieră Româ-
nia-Serbia, este implemen-
tat în parteneriat între Co-
muna Žitište (Republica 
Serbia), în calitate de par-
tener principal, Comuna Să-
călaz (România), ca parte-
ner și Comuna Sečanj (Re-
publica Serbia) ca partener. 

Perioada de implemen-
tare a proiectului a fost cu-
prinsă între 27 aprilie 2021 
și 26 octombrie 2022. Con-
ferința finală a proiectului 
transfrontalier a avut loc în 
luna octombrie la Žitište.

Proiectul s-a derulat in-
tens în ultimele 18 luni. De 
altfel, fondurile obținute 
prin acest proiect au fost 
destinate mai multor seg-
mente. Comuna Žitište a ofe-
rit muncă timp de șase luni 
pentru douăsprezece gos-
podine geronto care au ur-

mat o pregătire acreditată la 
centrul de gerontologie din 
Zrenjanin pentru a dobândi 
abilitățile și cunoștințele ne-
cesare pentru a lucra cu per-
soanele în vârstă. În Comu-
na Žitište, au fost echipate 
douăsprezece cluburi de zi 
pentru socializarea persoa-
nelor de „vârsta a treia”, zece 
cluburi de zi au fost deschi-
se în municipiul Sečanj, iar 
acele camere pot fi folosite 
și în alte scopuri. De aseme-
nea, este prevăzută o mașină 
cu șase locuri pentru vârst-
nici, pentru ca această cate-
gorie sensibilă a populației 
pentru transport la Centrul 
de Sănătate și nevoi similare. 
Rezultatele proiectului sunt: 
trei instruiri acreditate pen-
tru îngrijitoare geronto, ma-
parea serviciilor de protecție 
socială la nivel local, forma-
rea a două asociații pentru 
îngrijitoare geronto, 22 Clu-
buri de zi dotate cu echipa-
mente, angajarea a 27 de șo-
meri etc. M. V.

 »Școala din Iancaid 

Reconstrucția Muzeul 
etnografic din Torac

„
Proiectul prevede ca 
clădirea Muzeului 
să primească un 
spațiu galerie 
pentru expoziție 
permanentă, un spațiu 
pentru depozitarea 
și cercetarea 
materialelor de arhivă, 
o bibliotecă, etc

 »Dechiderea clubului de zi la Torac

 »Sfințirea apei și binecuvântarea prinoaselor
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Хитно на продају спратна кућа у 
Пландишту по цени 21.000 €., може 
и замена за стан уз договор. Тел. 
064/2355-436.

Плац у Уљми, грађевинско 
земљиште,асфалтни пут, плин, вода, 
струја, погодно за магацине, близу 
пута за Београд. Тел. 061/1530-800.

Продаје се плац 463 м² са темељом 
Виноградарски пут бб Вршац. Тел. 
069/1117-040.

Купујем 2 до 3 хектара обрадиве 
земље. Тел. 062/8126-013

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. 
064/1830-312

Продајем плац ширине 20м дужине 
80 м, сва инфраструктура на плацу. 
Тел. 064/1979-069

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

Викендица (спратна) код Козлука, 
са (помоћним) базеном, реновирана и 
укњижена, струја, вода, канализација, 
56.000 €. Тел. 831-134.

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

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

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

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

На продају дворишни стан у Белој 
Цркви, улаз до улице, у центру, 
Партизанска улица. 85 квадратних 
метара. Тел: 061/2583-124.

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

Мењам новију кућу са нус 

просторијама за мањи стан. Тел. 
063/8829-782.

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

Продајем кућу Х. Пинкија код парка 
120м2 плус помоћне просторије на 
плацу од 5,3 ари. Тел.064/1286-044 и 
064/1541-644.

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

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

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

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

На продају плац у Јабланци на 
улазу у село, има 1350м2, струја , вода 
на десет метара. Тел. 064/4256-130.

Један ланац земље на потезу 
Думбрава, преко пута фабрике “Моја 
вода”, близу главног пута, вода и 
струја јако близу. Тел.013/885-019.

Продајем кућу у Боки са окућницом 
од 4 ари и њивом 1. класе од 5 а. Тел. 
831-117 и 061/2941-161.

Продајем плац на Гудуричком 
путу код улаза у Јат, уз сам асфалт, 
површине 850 м2. Тел. 064/8582-495.

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

Продајем спратну кућу на 
Тргу Андрије Лукића са свом 
инфраструктуром и 2 централна 
грејања. Тел. 064/6859-415 или 
064/2805-881.

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

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

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

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

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

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

На продају локал 140 квадрата, 

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

На продају кућа у Павлишу. Хитно. 
Тел.064/2355-436.

Продајем спратну кућу у Вршцу на 
плацу од 400 м² са нус просторијама 
у улици Озренска десно 5. Тел. 
064/6658-800.

Продајем кућу у Пландишту 153 м², 
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено 
двориште, виноград и башта, помоћне 
просторије, летња кухиња, гаража. 
Тел. 064/3691-597.

Продајем плац површине 5 ари 
изнад психијатрије, плац је раван. Тел. 
013/830-380 и 065/8834-900.

На продају кућа у Пландишту. Тел. 
064/2355436

Хитно на продајем гарсоњеру на 
Војничком тргу од 26 м², 1. спрат. Тел. 
061/2941-161 или 831-117

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

Продајем на вечито две парцеле 

на потезу  Црвенка- Брег 17,62мк, 3 
класе и 25,23 мк, 4 класе, катастарски 
бројеви парцела.20213 и 20214. Тел 
064/1830-018. 

Продајем или мењам кућу у 
Пландишту за мањи стан у Вршцу или 
Пландишту, на плацу од 16 ари кућа 
80м². Тел. 063/1789-864

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

Продајем стан двособан у центру 
града. Тел. 062/8851-264

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем локал-пословни простор 
у центру Вршца, 30м²санитарни чвор, 
клима, телефони и гас по потреби. 
Тел. 064/8372-635.

Издајем трособан намештен стан 
са пллинским грејањем. Тел. 064/2355-
436.

Издајем намештен двособан 
дворишни стан у улици Хероја 
Пинкија за  две самице, студенте, 
бчни пар без деце. Тел. 066/8017-106

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.064/1979-069.

Тражим 2,5 или трособан стан 
у центру у згради са лифтом или у 
приземљу са намештеном кухињом. 
Тел. 061/2007-908

Изнајмљујем кућу око 650 
м² за привредну активност. Тел. 
064/2355436

Издајем (продајем) дворишни стан 
Пашићев трг бр 5/6. Тел. 064/2677-376.

Издајем гарсоњеру на Војничком 
тргу, површине 36м². Тел. 064/1363-
596

Апартмани за издавање у Вршцу 
и Панчеву за домаће и стране фирме 
плаћање преко рачуна, апартмани се 
налазе у центру града, паркинг и Wifi 
гратис.Тел. 063/8406-977.

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

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

Издавање локала (канцеларија), 
42 м2, на Светосавском тргу. Тел. 
064/1979-069.

Запосленој девојци издајем стан 
у центру града. Тел 060/3603-311 и 
013/401-210.

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

РАЗНО

Тепих 2х3 „Велвет“, 2.000 дин. Тел. 
063/1509-822.

Продајем приколицу за ауто 
регистровану, два круњача 
прекрупара Север Оџаци, краљица 
пећ за дрва, четири точка са гумама 
од Заставе 101 и кревет на извлачење. 
Тел. 062/395-982.

Продајем четири зимске ауто гуме 
Сава 195 65 Р15 са челичним фелнама. 
Тел. 064/1335-018.

Плиске пећи поправљам и 
гаранција годину дана за пензионере 
25% попуст. Тел. 013/861-419 и 
064/3892-738.

Продаје се мини машина за прање 
судова. Тел. 069/1117-040.

Продајем плинску пећи Алфа 
7, Маја -8 и плински бојлер, све 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину и са немачким 
печатом нуди услуге превођења докумената. Оверени 
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М. А. Вукан Михаиловић де Део
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Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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исправно(гаранција). Тел. 064/3892-
738.

Жена средњих година тражи стару 
особу на доживотно старатељство за 
кућу или стан. Тел. 061/8139-998.

Уступам уз надокнаду празну 
гробницу на  Православном гробљу уз 
Павлишки пут. Тел. 063/7375-149

На продају очишћен леп орах 10 кг. 
Тел. 065/2579-100

На продају полован цреп, метални 
орман за пушке, инвалидска колица и 
декубитални душек, шиваћа машина 
Багат. Тел. 063/8310-629.

Продајем Мерцедес  123 200Д, 
1981. годиште, регистрован, апарат за 
заваривање 250 ампера. Тел. 060/0839-
680

Продајем две веш машине“Горење“ 
новије генерације, потпуно исправне 
у екстра стању. Цена повољна. Тел. 
061/3071-085.

Продајем фрижидер класичан 
Обод Цетиње (у висини радних делова) 
старији, исправан, веома повољно.Тел. 
061/3071-085

На продају круњач-прекрупач, два 
кауча, три фотеље, две  плинске пећи. 
Тел. 064/1271-375.

На продају  телевизор лед „Vox“ 
32 инча(82 цм) мало коришћен, и 
разне кућне апарате све је ново 
некоришћено. Тел. 064/3906-276.

Продајем мини линију“Панасоник“ 
нова, ЦД радио касетофон „Vox“ нов, 
маскирни комбинезон бр 58 за ловце 
и риболовце. Тел. 064/3906-276.

Продајем расипач ђубрива 400 кг 
и плаву пластичну бурад 200 л (мали 
отвор) 7 ком. Тeл. 065/2579-100.

На продају чиста  лозова ракија на 
литру и на више, баштенска гарнитура 
4 столице и сто метална, пуна врата 60 
цм са ракастолом и муски бицикл. Тeл. 
013/836-740.

Женски бицикл швајцарске 
производње КАЦ нов, повољно. Тепих 
3х2 м. Тел.064/4256130

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, 40х 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(4х100мм). Тел. 
065/3184-084

Ауто гуме са челичним 

фелнама,Сава ескимо 195/65 Р15, са 5 
рупа. 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.

Дајем часове енглеског основцима, 
вршим услугу уноса текста, коректуре, 
лектуре, прелома, дизајна, штампа 
свих врста, професионално. Повољно. 
Тел. 069/626-699 и 013/835-129. 

Два кауча, тросед, витрина, 
судопера и горњи део, тв, грејалице 
на струју, тепихе различитих величина, 
машине Багат и Сингер, бојлер 
плински. Тел. 830-753.

Продајем на велико 5 литара и више 
одличну ракију од шљиве, кајсије, 
крушку и грожђа. Тел. 065/2579-100.

На продају термоакомулациона 
пећ 6кw са оргиналним колицима и 
тајмером у комплету. Тел. 064/6620-
457.

Продајем нов некоришћен 
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер 
искључиво лицима са дозволом, врло 
повољно. Тел. 064/4222-700.

Продајем шиваћу машину PFAFF 
230 ендларица, исправна, кабинет 

(8000дин) електромотор за круњач 
исправан (6000 дин). Тел. 062/310-915.

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

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

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

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

Комплет трпезарија, 2 плинске 
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар 
двокрилни, угаона гарнитура за 
спавање, тросед за спавање. Тел 
064/4256-130.

Продајем трпезартијски 
сто(интарзија), шест столица (ново), 
стилске фотеље нове, сет за ручавање 
за дванаест особа. Цена по договору.
Тел. 064/1335-373.

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.

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

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

Продајем молерски шприц за 
фасаде, видија плочице, стругарске 
ножеве, бургије. Тел 064/4902-239.

Продајем две старе пегле на жар, 
стари Векер сат, стару камеру и још 
доста старих ствари. Вреди видети 
Тел 064/4902-239.

Продајем конце за хеклање драп 
боје, конац за гоблеме, платно и 
сталак. Тел.064/2522-855.

Продајем Горење кухињски 
проточни бојлер од 6 литара, лавабо 
и вц шољу. Тел. 063/7166-960.

Продајем комплет од две фотеље, 
табуре, сточић и два кауча на 
развлачење. Тел. 064/8582-495.

Продајем круњач прекрупар са 
тестером и абриктером, кошнице 
за пчеле 32 комада, дрвену бурад за 
ракију 50л, 20л 10 л. Тел. 064/2522-
855.

Продајем два дечија бицикла,  
један скоро нов. Тел. 812-581

Продаје се електрични бојлер 80 
л Горење, мало радио, као нов. Тел 
064/0459-560.

Продајем орман-креденац 
произведен пре другог светског 
рата у одличном стању, висок  сјај, са 
оргинал кључевима. Тел. 064/8582-
495.

На продају 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 дечији бицикл, 18 

брзина, металик зелен, исправан. Тел. 
064/8372-635.

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.

Продајем трактор 83 Белорус и 
сетвоспремаћ у одличном стању.Тел. 
069/8435-287.

На продају бицикл мушки на 
брзине. Повољно. Тел. 064/2805-881

Продајем мотокултиватор ИМТ 
506 са приколицом и фрезом. Тел. 
060/5886-887.

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

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

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

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

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

Продајем  бицикл женски са 
више брзина „Каприоло“ цена 10.000, 
електрични бојлер проточни 5л и 
8л, „Тики“ цена по комаду 20 €, два 
вунена покривача „Bavaria wolltex“  
нова. Тел. 063/1077-271.

Продајем два исечена стабла 
ораха, погодно за столаре и 
уметничко резбарење. Тел. 060/3603-
311 и 013/601-210.

Уступам уз догвор два гробна 
места на Православном гробљу, 
близу цркве. Тел 060/3603311 и 
013/401-210.

Поклањам у Вршцу младе 
голубове превртаче. Тел. 013/837-701.

На продају шпорет, фрижидер, 
кацига за мотор, ловачки 
карабинРемингтон магнум 7мм. Тел. 
063/8310-629.

Продајемо половне 
термоакомулационе пећи шест 
комада, јачине од 2,4 и 6 kw. Цена по 
договору. Радно време понедељак, 
среда, петак од 8 до 11 часова. Тел. 
013/839-569 и 066/8013-286.

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.

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

На продају храстова витрина, сто 
и столице, скоро нова кухиња од 2м 
70 цм. 060/0114-958

Продајем шест кухињских столица 
и полевне бицикле. Тел. 064/4954-112.

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

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

ОГЛАС ЗА ПОСАО

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

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

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

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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„Богови не познају љубав јер 
не могу да замисле крај било чега 
у чему уживају. Њихове страсти 
не горе као страсти смртника, 
јер могу да имају све што пожеле 
до краја вечности. Ништа за њих 
није више од пролазне забаве, до 
самог краја времена.“

Аријадна, критска принцеза, 
одраста играјући у поздрав зори 
и слушајући дадиљине приче 
о боговима и херојима. Али 
под њеном златном палатом 
одјекује увек присутни топот 
папака њеног брата Минотаура, 
чудовишта које тражи крваву 
жртву да утоли своју глад.

Када атински принц Тезеј 
дође да савлада звер, Аријадна 
у његовим зеленим очима не 
види претњу, већ спасење. 
Пркосећи боговима, издаје своју 
породицу и земљу, ризикује све 
због љубави и помаже Тезеју да 
убије Минотаура. Али хоће ли јој 
та одлука донети срећу? И шта ће 

бити са Федром, њеном вољеном 
млађом сестром коју је оставила?

„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, „Аријадна“, 
који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на 
адресу citajmokulu@gmail.com. У 
прошлом броју поклањали смо 
књигу „Црни лепотан“, освојиле 
су је Емина Тот и Адријана 
Максимовић. 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“.

АРИЈАДНА
„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ ЏЕНИФЕР СЕЈНТ
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (6)

ПРЕВЕО 
ЛУКА ПОПОВИЋ 

ПАРОХ ПАНЧЕВАЧКИ

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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.

За епискова Винћетија 
Поповића, установљен је 
1775. године, интервенцијом 
илирске дворске депутације 
консисторија вршачке дијецезе. 
Међу конзисторијалним 
члановима, којих је на броју 
шест било, налазимо и Тодора 
Јанковића велезаслужног 
управитеља тадањих српских 
народних школа, који је 1775. 
године добио племство, а исте 
године и чланом конзисторије 
именован био. Даље Николу 
Несторовића, који 1769.г.беше 
обор-кнез, а од 1775. год. 
Почевши подпрефекат 
вршачког округа. Овоме је сама 
краљица Марија Терезија 
1777. год. печат конзисторије 
послала.

У ово доба догодише се 
важне промене по политички 
живот српског народа. 
Српски народ је своје жалбе 
и тегобе поднео синоду 1769. 
године на расправљање. На 
основу тих расправа изађе 
1770. год. први илирдски 
“Regulamentum privilegio 
rum”. У смислу наредба 
тога регуламента, морао 
је епископ вршачки при 
пријему декрета, којим се у 
своме достојанству потврђује, 
илирској дворској депутацији 
таксу од 6000 ф. платити. На 
истоме синоду би закључено, 
да се вршачки епископ и 
митрополиту за грамату, којом 
се избор његов потврђује, 200 
дуката платити.

Како српски народ 
поменутим регуламентом није 
задовољан био, састадоше 
се 1774. и 1776. год. понова 
епископи на саветовање. 
Резултат тога саветовања 
беше;”други регуламент”, који 
је 2. јануара 1777. год. изашао. 
На овом Синоду поделише 
свеколике православне 
дијецезе на протопресвитерате 
и повукоше строге границе 
појединим окрузима и њима 
принадлежећим општинама.

При овој новој подели беше 
вршачка дијецеза на следећих 

6 протопресвитерата 
подељена:

1. Вршац са 44 парохије
2. Паланка са 44 

парохије и 6 филијала
3. Варадија са 34 

парохије и 2 филијале
4. Лугош са 28 парохија 

и 2 филијале
5. Карансебеш са 56 

парохија и 10 филијала
5. Мехадија са 33 

парохије и 9 филијала
Свега 234 парохија са 

24 филијала.
Из ове се поделе види, 

да се тадање вршачко 
владичанство са 5 

протпоресвитерских места још 
шестим у Варадији проширило.

Тачном поделом дијецезе 
омогућила се и давнашња 
жеља, још 1774. год. на Синоду 
изражена, да се установи место 
школ. надзорника, што би по 
напредак српских школа на 
овом земљишту од велике 
добити било. Тако и би. Школе 
појединих парохија, округа 
као и целе дијецезе редовно 
беху надгледане. Месечни 
надзор над школама водио је 
протопресвитер, а годишњи 
епископ. Овај последњи, као 
што се у наредби вели, за то 
”да би свој углед подигао”. 
При овим визитацијама, 
пратила је епископа увек по 
по једна “личност” . Марија 

Терезија, даде 1500 фор. на 
поклон и то, половина новца 
припадаше темишварском 
а друга половина вршачком 
школском надзорништву, ово 
је пак од добивена новца, 
награђивало ученике доброг 
владања, или је од тога новца 
куповало одело, учила и 
школске приборе.

У ово доба смањио се и 
број манастира. У смислу 

закључака карловачкокг 
епископског синода од 
1774. године, укидоше се у 
вршачкој дијецези манастири: 
Средиште, Кусић и Базијаш, 
пошто неимадоше довољно 
фонда за издржавање,а и 
монаси једва живљаху од оно 
мало милостиње што је за се 
просити морадоше. Манастир 
Кусић и Базијаш спојише се са 
Златицом, а Средиште место 
Месићу дадоше Шемељуку. 
Имање укинутог манастира 
припало је оном манастиру 
којему исти додељен беше. 
Марија Терезија изрази жељу, 
да се и даље одржи Шемељук 
и Златица а да се Месић којем 
другом адфилира.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 16. БРОЈ 247, 
14. НОВЕМБАР 1990.

ЛЕПРШАЊЕ 
ИЗНАД БРАЧНОГ ГНЕЗДА

Игрању Фејдоа и водвиља данас придодат је рутинском 
режијом и пожељном мизаноцеиском и глумачком 
хитрином још један покушај. Овога пута у залету сезоне 
1990/91. вршачког Народног позоришта “Стерија”. 
Премијера је одржана крајем протекле недеље (9.11), на 
чијем је завршетку, управник театра, у знак поштовања и 
захвалности, редитељу представе Стеви Жигону уручио - 

плакету. Премијерне публике, како (би) се очекивало није 
било довољно за атмосферу каква се, рецимо, некада 
стварала око првог извођења управо припремљене 
представе.

Ако хроничара памћење не вара, Вршчани су са Фејлоом 
сценски “ратовали”, последњи пут (пре актуелног “Лова” ) 
у водвиљу породичних несташлука “Путовање господина 
Перишона”. Прошло је од тад неких десет година. Перишон 
је онда главом и брадом, трапаво и умиљато, враголасто 
и “распаљено” у својству “лидера” свог шареног кућног 
друштва, био Томислав Пејчић... Тај глумац је, можда 
управо и због тога, а и поводом одржане премијере, згодна 
копча да се представа “Идем у лов” наиђе на чвршћем тлу 
могућег оцењивања.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 16. 
БРОЈ 247, 14. НОВЕМБАР 1990.

КРИЗА У ПРАКСИ
Они који предвиђају да криза и социјални покрети 

незадовољних људи тек узимају први гард покушаја 
заштите животног и радног достојанства и какве такве 
извесности, на жалост, изгледа да су у праву.

Пуца стрпљење на све стране. Са правим и јачим 
мразовима, са бесконачним варијантама преусмеравања 
беса, људи више не знају коме да се обрате, куда да крену...

Тако је и у Вршцу. У општој блокади  „раскомадане„ земље 
и привреде, у окружењу 
незамисливе беспарице 
и зидања губитака, 
шири се, наиме, и 
сада круг колектива 
који незадрживо иду 
ка стечају, пропасти, 
затварању погона, 
отпуштању радника.

Запослени, а без 
правог посла, без 
плате, без превоза, без  
топлог оброка... траже, 
међутим, помоћ, траже 
кривце, траже бар 
трунку сигурности да 
неће да буде још горе. 

Тако су у петак 
прошле недеље, у 
организацији својих 
фабричких синдиката, 
незадовољни радници 
ИМО, „Узора“, „Граничара“ и др. изашли пред Градску кућу, 
протестујући у време ванредног заседања СО. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА ОДРЖАЋЕ СЕ ПО 12. ПУТ У ХОТЕЛУ „СРБИЈА“

Туристичка организација Вршац је 
организатор 12. по реду манифестације 
“Празничне ђаконије”, која ће се одржати 
10. децембра у хотелу “Србија” у Вршцу 
од 10 -18 часова. Свечано отварање 
планирано је за 11 часова.

Циљ ове манифестације је очување и 
промоција старих обичаја, традиционално 
припремање хране, постављање трпезе 
и израда сувенира везаних за Божићне 
и Новогодишње празнике, а све то 
укомпоновано са модерним трендовима.

У оквиру манифестације организује се и 
такмичење славских колача као и конкурс, 
за избор најкреативније новогодишње 
частитке. Ученици основних школа из 
Вршца, узраста од првог до четвртог 
разреда, на часовима ликовне културе 
креираће новогодишње

честитке и тако учествовати у 
такмичењу за најлепшу честитку. Најлепше 
честитке биће награђене а победничка 
ће бити званична Новогодишња честитка 
Туристичке организације Вршац. 

Програм манифестације употпуниће 
дечији програм састављен од дечијих 
хорова, културно иметничких друштава, 
музичких школа и креативних удружења.

Манифестација је изложбеног и 
продајног карактера а улаз је слободан.

ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ 
10. ДЕЦЕМБРА 
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КО Ш А Р К А

Центар Миленијум, гледалаца 400, судије: Белошевић, Пецељ, 
Томић.

ВРШАЦ: Дишић 4, Симић 13 (5 ск, 5 ас), Шушић 7, Јовановић 
2, Агоч 14 (4 ск), Васић 14 (4 ас), Радовић 17, Јурчек 24 (4 ас), 
Васиљевић 10 (7 ск), Јековић 8.

НОВИ ПАЗАР: Брунчевић, Џордон 12, Салиховић 2, Нумановић 
12, Симовић, Микавица 6 (4 ск), Радомировић 2, Гутаљ 13 (11 ск), 
Павловић 4 (6 ск), Бакић 14, Такахаши, Букумировић 7.

Одавно љубитељи кошарке у Стеријином граду нису видело 
овако надахнут, борбен, разигран и растрчан тим Вршца, који 
је против традиционално неугодног Новог Пазара остварио 
најубедљивију победу откако се такмичи у Кошаркашкој лиги 
Србије. Изабраници тренера Владимира Ђокића дошли су до петог 

узастопног тријумфа, међутим коначан резултат не показује да се у 
првом полувремену водила жестока и изједначена борба. Вршац 
је кренуо добро серијом 7:0, гости су се брзо консолидовали и 
разноврсним нападачким решењима успели да смање заостатак 
на крају првог периода. У другој четвртини Вршчани су велики 
део својих напада завршавали далекометним шутевима, а веома 
расположени били су Јурчек, Радовић и Васиљевић који су до 
полувремена укупно убацили седам тројки. У тиму Новог Пазара 
у другом периоду разигран је био Нумановић, Гутаљ прецизан са 
дистанце, а Американац Тили изузетно продоран, па се на одмор 
отишло са предношћу Вршца од само 7 разлике (48:41).

Када се очекивало још борбеније и неизвесније друго 
полувреме, Вршчани су заиграли игру коју Пазарци нису могли да 
прате ни у једном сегменту. Трећу четвртину домаћи су одиграли 
готово савршено, добили тај период са 15 поена разлике и већ 
тада је било јасно да је пут ка новој победи потпуно отворен. У 
последњих десет минута гледаоци су уживали у атрактивној, 
на моменте и егзибиционој игри Ђокићевих пулена, овације је 
добио млади Михајло Дишић, изданак вршачке школе, за прву 
постигнуту тројку у КЛС. Иако је Нови Пазар добио битку у скоку, 
одбрана Вршчана била је гранитна у у другом полувремену, 
домаћи су украли Пазарцима чак 14 лопти које су у брзим 
контранападима претварали у лаке кошеве. Тренер Вршца 
Владимир Ђокић рекао је на конференцији за медије, да убедљива 
победа Вршца није право мерило снаге ривала и честитао својим 
играчима на изузетном издању. Тренер Новог Пазара Василије 
Будимић окарактерисао је игру свог тима као срамну и честитао 
Вршчанима на заслуженом тријумфу.

Б. Ј.

ВРШАЦ ОСТВАРИО НАЈУБЕДЉИВИЈУ ПОБЕДУ У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ВРШАЧКИ ТОРНАДО У МИЛЕНИЈУМУ
ВРШАЦ – НОВИ ПАЗАР 113:72 (20:16, 28:25, 33:18, 32:13)

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 6. КОЛО

Партизан 1953 - Слога    69 : 70
Вршац - Врбас Медела   54 : 84
Црвена звезда -Дуга   94 : 44
СПД Раднички - Војводина 021  57 : 94
Краљево - Новосадска ЖКА   89 : 74
Арт Баскет - Спартак   102 : 54

1.Краљево  6 6 0 12
2.Црвена звезда  6 5 1 11
3.Слога    6 5 1 11
4.Арт Баскет  6 4 2 10
5.Врбас Медела  6 4 2 10
6.Војводина 021  6 3 3  9
7.Партизан 1953  6 2 4  8
8.Новосадска ЖКА 6 2 4  8
9.Дуга   6 2 4  8
10.Спартак  6 2 4  8
11.Вршац  6 1 5  7
12.СПД Раднички  6 0 6  6

ОДБОЈКА ДРУГА ЛИГА “СЕВЕР” (М) 5. КОЛО

Баваниште - Футог   1 : 3
Војводина 3 - Стражилово   0 : 3
Дунав Волеј - Банат   3 : 0
Сомбор - Пролетер   0 : 3
Кулпин - Партизан    1 : 3
Кикинда - Словен    3 : 2

1.Дунав Волеј  5 5 0 15
2.Футог   5 5 0 15
3.Партизан  5 4 1 12
4.Словен  5 3 2 10
5.Банат   5 3 2  9
6.Стражилово  5 2 3  7
7.Пролетер  5 2 3  7
8.Кикинда  5 2 3  6
9.Кулпин  5 2 3  5
10.Баваниште  5 1 4  2
11.Војводина 3  5 1 4  2
12.Сомбор  5 0 5  0 

ОДБОЈКА ДРУГА ЛИГА “СЕВЕР” (Ж) 5. КОЛО

Срем 2 - Штранд Волеј   2 : 3
Младост 1979 - Кикинда 0230  1 : 3
НС Волеј Тим - Футог   3 : 0
Нови Сад 2 - Омладинац 2   1 : 3
Одбојка 013 - Волеј Старс   0 : 3
Панонија - Вршац    3 : 1

1.Омладинац 2  5 5 0 15 
2.Панонија  5 5 0 15
3.Воллеy Старс  5 4 1 12
4.Штранд Волеј  5 4 1 11
5.Вршац   5 3 2  8
6.Кикинда 0230  5 3 2  8
7.НС Волеј Тим  5 2 3  7
8.Срем 2   5 2 3  7
9.Нови Сад 2  5 1 4  4
10.Младост 1979  5 1 4  2
11.Футог   5 0 5  1
12.Одбојка 013  5 0 5  0

ОДБОЈКА ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ” (Ж) 5. КОЛО

Багљаш 023 -Баваниште   3 : 0
Клек Србијашуме 2 -Пролетер  3 : 1
Крајишник -Банат    0 : 3
КИ 0230 -Херцеговина   0 : 3
 
1.Банат   5 5 0 14
2.Херцеговина  5 4 1 10
3.Клек Србијашуме 2 4 2 2 8
4.Житиште  4 2 2 7
5.Багљаш 023  4 2 2 6
6.Баваниште  5 2 3 6
7.Пролетер  4 2 2 5
8.КИ 0230  5 1 4 3
9.Крајишник  4 0 4 1

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 8. КОЛО

Војводина - Колубара ЛА 2003  83 : 54
Слобода - Чачак 94   71 : 65
Динамик БалканБет - Здравље   69 : 66
Дунав  - Металац   69 : 98
Младост - Златибор   76 : 99
Вршац - Нови Пазар   113 : 72
Спартак -Тамиш   одложено 
ОКК Београд - Слога   одложено 

1.Динамик БалканБет 8  8  0  16
2.Металац  8  7  1  15
3.Златибор   8  7  1  15
4.Војводина  8  6  2  14
5.Вршац   8  5  3  13
6.Спартак   7  5  2  12
7.Слога   7  5  2  12
8.Слобода  8  4  4  12
9.ОКК Београд  7  3  4  10
10.Здравље Лесковац  8  2  6  10
11.ОКК Нови Пазар  8  2  6  10
12.Колубара ЛА 2003  8  2  6  10
13.Младост   8  2  6  10
14.Тамиш  7  2  5   9
15.Чачак 94 8  1  7   9
16.Дунав   8  1  7   9

Клуб малог фудбала Форум забележио је у петак, у Центру 
Миленијум, убедљиву победу у 8. колу Футсал лиге Војводине и 
задржао другу позицију на табели.

Изабраници тренера Ненада Варађана већ после пет минута 
игре сломили су отпор гостију из Суботице а у 10. минуту водили 
су са 4:0. До краја првог дела меча оба тима постигла су по два по 
два поготка и на одмор се отишло са вођством Форума 6:2.

У наставку се однос снага на терену није променио, Вршчани 
су мирно привели меч крају и забележили убедљиву победу. 
Најбољи појединац меча био је четвороструки стрелац Игор 

Влаховић, голове су још постизали Лукић два, Тренковски, 
Анђелковић, Мунђан и Мадић. Своје утиске изнео је тренер 
Форума Ненад Варађан.

- Добра утакмица за нас. кренули смо агресивно у 
одбрани, били стрпљиви и смирени у нападу, иако смо први 
гол дали после петог минута видело се да смо од почетка били 
расположени. После првог гола све је ишло много лакше, 
честитам гостима на фер и коректној игри, није лако прећи 
толики пут из Суботице и дати свој максимум. Екипи Фул фил 
желим све најбоље у остатку првенства а мојим момцима 
честитке за игру и победу. Спремамо се за последње коло у 
Кули, морамо освојити три бода ако желимо да останемо у трци 
за прво место, нагласио је Варађан.

Б. Ј.

ФУ ТС А Л

ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 8. КОЛО

Форум - Фул Фил   10 : 3
Тиса - Омладинац   4 : 2
Летећи Холанђанин - Хајдук  6 : 1
Краљевићево  - ЖАК Јуниор 7 : 4
 
1.Летећи Холанђанин 7  7  0  0  21
2.Форум  7  5  1  1  16
3.Тиса   7  5  0  2  15
4.Омладинац  8  4  1  3  13
5.Краљевићево  7  3  0  4   9
6.ЖАК Јуниор  7  3  0  4   9
7.Индианс 2013  7  2  0  5   6
8.Хајдук   7  1  1  5   4
9.Фул Фил  7  0  1  6   1

ФОРУМ ДЕКЛАСИРАО СУБОТИЧАНЕ
ФОРУМ – ФУЛ ФИЛ 10:3 (6:2)

Центар Миленијум, гледалаца 50, 
судије: Јоловић, Петровић, Гуџулић.

ВРШАЦ: Чанлиел, Кукић 13 (6 ск), 
Керкез, Веригић, Перић, Јовановић 6 (9 ск), 
Милетић 7 (5 ск), Ранић, Тодоровић 12 (4 
ск), Будимир 10 (4 ск), Стјепановић, Роглић 
6 (9 ск, 4 ас).

ВРБАС: Лукета, Ана Вучетић 2, Јозић 7 
(4 ск), Јововић 13 (4 ск), Марчетић 27 (6 ск, 
4 ас), Перуновић, Рељић, Поповић 8, Анђ. 
Вучетић, Маројевић 8 (6 ск), Мијатовић 19 
(11 ск).

Врбашанке су заслужено славиле 
убедљиву победу у Центру Миленијум, у 6. 
колу Прве женске кошаркашке лиге Србије, 
а у томе су им обилато помагале играчице 
Вршца које су пружиле најслабију партију ове 
сезоне на домаћем терену.

Изабранице тренера Весне Џувер 
резултатски су контролисале утакмицу 
од првог до последњег минута, а 
најупечатљивији утисак оставиле су хитра 
Марина Марчетић, капитен Наташа Мијатовић 
и искусни плеј Јелена Јозић. Вршчанке су 

само у прве две четвртине пружиле игру која 
се могла назвати прволигашком, у другом 
полувремену практично нису ни пружиле 
отпор разиграним и растрчаним гошћама 
које су у трећој четвртини, тројком Јоване 
Јововић предност подигле на + 12 (38:26). Од 
тог тренутка вођство гошћи расло је великом 
брзином да би почетком четврте четвртине, 
кошем Марчетићеве, Врбас имао + 30 (72:42). 
После тајм-аута тренера Кањевца Вршчанке 
су успеле да повежу неколико успешних 
напада, међутим период добре игре у 
том делу меча трајао је свега пар минута. 
Контрола игре у финишу поново се вратила 
у руке Врбашанки које су мирно привеле 
утакмицу крају.

Б. Ј.

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ

УБЕДЉИВ ПОРАЗ ВРШЧАНКИ
ВРШАЦ – ВРБАС 54:84 (12:14, 14:21, 13:31, 15:18)
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Градски стадион у Вршцу, гледалаца 1.000, судија: 
Љубиша Борисављевић (Ивањица), стрелац: Шериф 
Диуф у 26. минуту, жути картони: Диуф, Мршуља, 
Петрић, Брауновић, Радисављевић, Мажић (ОФК 
Вршац), Нешић, Жакула, Ђурић (Металац).

ОФК ВРШАЦ: Андријанић, Петрић, Миливојевић 
(од 58. Парађина), Илић, В. Благојевић, Брауновић 
(од 90. Делић), Главинић (од 76. Вујић), Килибарда 
(од 58. Радисављевић), Кадијевић (од 90. Мажић), 
Диуф, Мршуља.

МЕТАЛАЦ: Мирковић, Николић, Нешић, Ратковић 
(од 86. Фуртула), Ђурић, Абах (од 82. Живановић), 
Максимовић (од 82. Абдул), Лукић (од 56. Луковић) 
Здравковић, Милићевић, Жакула.

Вршчани су се на најлепши могући начин 
опростили од својих симпатизера у овој 
календарској години савладавши на стадиону под 
кулом, у 18. колу Моцартбет Прве лиге Србије, 
после велике борбе, одличну екипу Металца.

Изабраници тренера Ненада Мијаиловића 
приказали су једну од најбољих партија ове јесени, 
поново су били борбени лавови са почетка сезоне 
и тријумфом изашли из резултатске кризе. Од 
првог минута ОФК Вршац је имао контролу игре, 
теренску доминацију и већи посед лопте и већ у 
раној фази створио прву колосалну прилику. У 6. 
минуту Илић је одлично извео корнер, Петрић је 
највише скочио у шеснаестерцу гостију, снажно 
шутирао, али је лопта прохујала изнад пречке. У 22. 
минуту стопостотна шанса за ОФК Вршац. Мршуља 
је упутио прецизан пас Миливојевићу, голман 
Мирковић је лоше проценио ситуацију, изашао 
далеко ван казненог простора, бек Вршчана га је 
обишао, центрирао у срце шеснаестерца, али је 
Килибарда за делић секунде закаснио да убаци 
лопту у празан гол. У 25. минуту нови корнер и 
нова шанса за ОФК Вршац, ударац Килибарде 
завршио је поред гола. У 26. минуту ОФК Вршац 
је материјализовао доминацију, Илић је одлично 
центрирао из корнера, лопта је пала на десетак 
метара, у гужви пред голом Металца најприсебнији 
и највештији био је Сенегалац Диуф и прецизним 
ударцем затресао мрежу, 1:0.

У завршници првог полувремена Милановчани 
су се ослободили притиска и у 37. минуту створили 
најбољу прилику на утакмици. Василије Ђурић 
је центрирао са леве стране, голман Вршчана 
Андријанић владао је ситуацијом, био на лопти, али 
му је она волшебно испала из руку и дошла право 

на ногу Нигеријцу Абаху који је из стопостотне 
шансе шутирао преко гола.

У другом полувремену наставила се борба 
са огромном потрошњом енергије, Вршчани 
су затворили све прилазе ка свом голу, имали 
контролу на средини терена, али нису стварали 
прилике као у првом делу. Ни гости нису успели 
ураде ништа конкретно пред голом ОФК Вршца, 
сви центаршутеви са крила били су плен, у другом 
полувремену, сигурног Андријанића. 

На конференцији за медије тренер Металца, 
Петровић, честитао је Вршчанима на победи 
и похвалио је вишегодишњи рад руководства 
Вршчана и тренера Мијаиловића који даје резултат. 
Шеф струке Вршчана изразио је задовољство због 
приступа својих играча и захвалио навијачима на 
великој подршци.

СПОРТ

ПОБЕДОМ У 18. КОЛУ МОЦАРТБЕТ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ОФК ВРШАЦ ПРЕКИНУО НИЗ БЕЗ ПОБЕДЕ

ДИУФОВ ГОЛ 
РАЗГАЛИО ВРШЧАНЕ

ОФК ВРШАЦ – МЕТАЛАЦ 1:0 (1:0)

ФУД БА Л
МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 18. КОЛО

ОФК Вршац - Металац   1 : 0
Инђија Тојо Тајрес - Раднички (СМ)  0 : 1
Раднички (НБ) - Мачва   0 : 2
ГФК Слобода - Лозница   2 : 2
РФК Графичар - Рад   6 : 1
Јединство (Уб) - ИМТ   0 : 1
Трајал - Железничар   1 : 0
РФК Нови Сад 1921 - Златибор  4 : 1

1.ИМТ  18 12 4 2 40
2.РФК Графичар 18 11 4 3 37
3.Железничар 18 10 4 4 34
4.Инђија Тојо Тајрес 18 6 9 3 27
5.Раднички (СМ) 18 6 8 4 26
6.РФК Нови Сад 1921 18 7 4 7 25
7.ОФК Вршац 18 7 4 7 25
8.Јединство (Уб) 18 6 6 6 24
9.ГФК Слобода 18 4 11 3 23
10.Трајал 18 6 4 8 21
11.Мачва 17 5 6 7 19
12.Металац 18 5 4 9 19
13.Лозница 18 5 4 9 19
14.Раднички (НБ) 18 5 2 11 17
15.Златибор 18 3 6 9 15
16.Рад  18 3 6 9 15

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 14. КОЛО

ЖАК - Полет    2 : 0
Слобода - Јединство (БК)   0 : 0
Јединство Стевић - Омладинац ФАМ  0 : 1
Козара - Борац    2 : 2
Младост - Раднички   1 : 1
Војводина 1928 - Јединство (В)  3 : 2
Бегеј - ОФК Кикинда   0 : 2
Пролетер - Црвена Звезда   2 : 1

1.ОФК Кикинда 14 10 3 1 33
2.Слобода 14 9 4 1 31
3.Јединство (БК) 14 9 2 3 29
4.Црвена Звезда 14 8 1 5 25
5.Војводина 1928 14 6 5 3 23
6.Раднички 14 6 3 5 21
7.Пролетер 14 6 2 6 20
8.Полет  14 5 4 5 19
9.Козара  14 5 3 6 18
10.Јединство (В) 14 6 0 8 18
11.ЖАК  14 5 2 7 17
12.Борац 14 4 4 6 16
13.Омладинац ФАМ 14 3 5 6 14
14.Бегеј  14 3 3 8 12
15.Јединство Стевић 14 3 1 10 10
16.Младост 14 2 2 10  8

ПФЛ ПАНЧЕВО 14.КОЛО

Слога (БНС) - Глогоњ   3 : 2
Униреа - Долово    0 : 0
Потпорањ - Будућност (А)   3 : 3
БАК - Спартак 1911   1 : 2
Хајдучица - Партизан (Г)   6 : 1
Вултурул - Црвена звезда   0 : 0
Долина - Караш (Ј)    2 : 0
Партизан (У) - Слога (П)   0 : 3
 
1.Слога (П) 14 10 3 1 33
2.Глогоњ  14 9 3 2 30
3.Вултурул 14 8 4 2 28
4.БАК  14 8 2 4 26
5.Долово 14 7 4 3 25
6.Хајдучица 14 8 1 5 25
7.Слога (БНС) 14 7 2 5 23
8.Будућност (А) 14 7 1 6 22
9.Спартак 1911 14 5 5 4 20
10.Долина 14 5 1 8 16
11.Униреа 14 4 4 6 16
12.Партизан (Г) 14 4 1 9 13
13.Црвена звезда 14 3 2 9 11
14.Потпорањ 14 2 5 7 11
15.Партизан (У) 14 3 1 10 10
16.Караш (Ј) 14 2 1 11  7

Свечано је било јуче у просторијама ОФК Вршца, Бојан 
Пајовић, момак рођен 2007. године, дете ОФК Вршца, 
члан кадетске екипе која се такмичи у Квалитетној лиги 
Војводине, потписао је професионални уговор са ОФК 
Вршцем. До сада је била пракса да играчи из омладинске 
школе потписују стипендијске уговоре, али са младим 
Пајовићем направљен је искорак. 

- У клубу се води рачуна о младим играчима, крајњи 
циљ је њихова афирмација и промоција у сениорски погон. 
Драго ми је што је Бојан потписао уговор, то је потврда да 
смо и ми као клуб и он као његов члан на правом путу. 
Надам се да ће ово Пајовићу бити подстрек да буде још 
преданији и посвећенији, а као награда могли би да дођу и 
минути у Првој лиги Србије, рекао је директор ОФК Вршца 
Ненад Мијаиловић.

Потписивању уговора присуствовали су председник 
клуба Александар Лазевски и директор омладинске школе 
Горан Милићевић.

- Презадовољан сам чињеницом да смо дошли у 
фазу развоја да потписујемо професионалне уговоре 
са играчима из наше школе. Бојан је својим радом у 
претходном периоду заслужио је да буде пример другим 
момцима у клубу, и надам се да ће ускоро још неко поћи 
његовим стопама, рекао је Милићевић.

Бојан Пајовић игра на позицији централног дефанзивца, 

посвећен је фудбалу али је и добар ђак спортског одељења 
вршачке Гимназије. Жеља му је да једног дана досегне 
мајсторство свог узора Немање Видића. 

- Пресрећан сам што сам постао професионални играч 
ОФК Вршца и што клуб озбиљно рачуна на мене. Моја жеља 
је да још више радим и напредујем, да оправдам поверење 
тренера и свих људи у клубу, рекао је млади Пајовић. 

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ ПРОМОВИСАО ТАЛЕНТОВАНОГ ДЕФАНЗИВЦА ИЗ ОМЛАДИНСКЕ ШКОЛЕ

МЛАДИ ПАЈОВИЋ НОВИ ВРШАЧКИ БИСЕР

Горан Милићевић, Бојан Пајовић 
и Александар Лазевски на промоцији
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