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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

Градска библиотека Вршац, Удружење “Параквад 
ВШ” и библиотека “Параквад ВШ”, уз подршку града 
Вршца поводом Међународног дана особа са 
инвалидитетом приредили су културно -уметнички 
програм. Такође, уручено је 71. помагало акције 
„Сакупи хумани чеп“ суграђанки Фајки Гојков. 

- Имали смо прилику да уживамо у мини концерту, 
у звуку хармонике да гледамо предивне цртеже 
и да чујемо одломке из романа и поезију које су 
написали наши чланови. Такође чули смо омиљене 
песме дечијиљих писаца Удружење “Параквад 
ВШ” и град Вршац указали су на проблеме особа 
са инвалидитетом на територији града Вршца. 
Догађају су присуствовали чланови Удружења, 
представници града Вршца Маја Ристић Лажетић, 
Татјана Николић и медији, истакао је Драган 
Виторовић, председник Удружења “Параквад“ и 
додао:

- Препрека је много са којима се сусрећу особе са 

инвалидитеом, али морамо схватити да сви заједно 
треба да се боримо да све буде приступачно свима 
и да једино заједно можемо учинити да свет у којем 
живимо, буде квалитетније и лепше место за живот! 
Прихватимо свој инвалидитет, не одустајмо на прву 
препреку, јер препрека нам служи да је савладамо 
и растемо! Није само 3. децембар дан особа са 
инвалидитетом, већ свакога дана марљивим радом 
на себи, појединац ће допринети и превазићи мање 
изазове, а удржени можемо и оне највеће који су 
пред нама, снагом воље!

Чланови „Параквада“ захвалили су свим 
суграђанима, школама, вртићима, привредницима 
који су учествовали у акцији сакупљања чепова 
и дали допринос да се набави 71. ортопедско 
помагало.

- Помагало иде за нашу суграђанку Фајку Гојковић 
и желео бих да кажем да је било потрeбно сакупити 
око 2 тоне чепова. То значи да смо у оквиру наше 

акције око 140 тона отпада склонили са улице а 
искористили га у хуманитарне сврхе, закључио је 
Драган Виторовић.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

УДРУЖЕЊЕ ПАРАКВАД УРУЧИЛО 
71. ОРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО 

У суботу, 3. децембра, у конгресној сали Центра 
Миленијум, Румуни из Србије су концертом и пратећим 
програмом обележили су Национални празник Румуније 
– Дан уједињења. У организацији Националног савета 
румунске националне мањине, осим националног дана 
Румуније, прослављен је и дан Румуна из Србије, који се 
по одлуци Националног савета слави 1. децембра.

Поред оркестра Националног савета, вршачка 
публика је имала прилику да слуша по први пут дечији 
хор Кармина Феликс, под вођством проф. Роксане Чинч. 
Све тачке су имале и група певача из Овче и чланови 
КУД-а из Локава који су одушевили публику својим 
наступом.        

Овом великом догађају за румунску заједницу 
присуствовала је амбасадорка Румуније у Београду, 
Сливија Давидоју, генерални конзул Румуније у Вршцу, 
Георге Дину, саветници из министарства културе и 
из министарства просвете, председник Националног 
савета румунске националне мањине, Данијел Магду и 
други.

У име града Вршца госте је поздравио члан градског 
већа задужен за културу, др Трајан Качина, који је овом 
приликом рекао:

- Још једном је Вршац показао да је центар културних 
манифестација и дешавања у околини и да је ово град 
у којем се увек нешто добро дешава. Част нам је што је 
Вршац поново био изабран да буде домаћин оваквом 
концерту, скупу представника румунске националне 

мањине и прослави највећег државног празника 
Румуна. Србија је држава која пружа пуну подршку и 
иста права свим својим грађанима, а Вршац је пример 

имплеметирања ових права, мултикултурализма, 
узајамног поштовања и заједничког рада, нагласио је др 
Качина.

РУМУНИ ИЗ СРБИЈЕ КОНЦЕРТОМ ОБЕЛЕЖИЛИ НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК РУМУНИЈЕ – ДАН УЈЕДИЊЕЊА

ВРШАЦ ПРИМЕР МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА

Спортски савез Града Вршца расписао 
је конкурс за најбољег спортисту у 2022. 
години. Традиционална манифестација биће 
одржана крајем јануара наредне године а 
пријаве кандидата примају се до 6. јануара, 
на адресу: Спортски савез Вршац, Никите 
Толстоја 3 или на имејл Спортског савеза: 
sportvrsac@gmail.com.

Спортиста године Града Вршца бираће се 
у следећим категоријама:

Спортска нада (до 12 година), најбоља 
пионирка и пионир (до 14 година), најбољи 

кадет, кадеткиња (до 16 година), најбоља 
јуниорка, јуниор (до 18 година), најбоља 
сениорка, сениор и најбољи тренер.

Посебно признање Спортског савеза 
може се доделити за појединачне категорије 
спортског радника – тренера, педагога 
физичке културе, лекара или новинара и 
носи назив Награда за животно дело, као 
и друга специјална признања за одређена 
достигнућа постигнута у области спорта 
која нису предвиђена Правилником о 
награђивању и нису сврстана у неко од 

званичних категорија.
Право да пријављују кандидате за 

избор спортисте године имају све спортске 
организације које су чланови Спортског 
савеза Вршац. Клуб може пријавити само 
једног кандидата по категорији. У категорији 
спортских нада спортиста се проглашава 
само једном, па из Спортског савеза упућују 
апел клубовима да не предлажу спортисте 
који су ранијих година већ проглашени за 
спортске наде.

СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ВРШЦА РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА 
ЗА СПОРТИСТУ ГОДИНЕ ДО 6. ЈАНУАРА
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ОТПОЧЕЛО 
УРЕЂЕЊЕ 

ЗЕМЉАНИХ 
ПУТЕВА И 

УЛИЦА
У насељеним месту Шушара, у 

току су радови на уређењу пута до 
сеоског гробља у дужини од пола 
километра, који ће након равнања 
бити посут са 100 кубних метара 
струганог асфалта. У наредном 
периоду планирано је дотезање 
улица и у другим насељеним 
местима на територији Града 
вршца, као и појединих улица у 
самом граду. Углавном ће се вршити 
машинско поравнање, насипање 
струганим асфалтом и дотезање 
ових путева. Радови на уређењу 
земљаних путева и улица се изводе 
из средстава одржавања путева 
Града Вршца.

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

Град Вршац је и ове године 
обезбедио новогодишње пакетиће 
за своје најмлађе суграђане, који 
ће вршачким малишанима бити 
додељени у понедељак 26. децембра 
у Конгресној дворани Центра 
Миленијум, док ће сва села обићи дечји 
караван са Деда Мразом. Право на 

пакетиће имају сва деца са територије 
Града Вршца рођена од 2012. до 2022. 
године.

Град Вршац позива родитеље и 
старатеље да сву децу овог узраста 
са територије Града Вршца пријаве 
за пакетиће, почев од данас па до 08. 
децембра у поноћ, на форми за пријаву 
на сајту Града Вршца:

http://vrsac.com/paketici2022.
aspx?Lang=cir&Pid=4

Ваучери за подизање пакетића 

моћи ће да се преузму у Градској кући 
од понедељка 12.12. до среде 14.12. од 
8:00 до 20:00 часова, док ће на селима 
преузимање бити организовано путем 
месних канцеларија, у истом периоду.

Град Вршац и ове године решио 
је да изненади и обрадује више 
малишана него претходних година. 

Наиме, ранијих година пракса је била 
да пакетиће добију сва деца узраста 
до 7 година, али од прошле године 
Деда Мраз дарује и школску децу до 10 
година. За све малишане обезбеђено 
је и сликање са Деда Мразом, као и 
бесплатан новогодишњи календар 
са фотографијом. Све ово наставак 
је једне лепе традиције у којој Град 
Вршац дарује своје најмлађе, а ове 
године осим већег броја деце која ће 
добити пакетиће, њих готово 5.000, 

припремљен је и богат новогодишњи 
програм.

За све малишане који ће добити 
пакетић од Града Вршца, “ЕДУ 
ТЕАТАР” Вршац, Музички центар 
“ЗВОНЧИЋИ” Вршац и Народно 
позориште “СТЕРИЈА”, извешће 
премијеру великог дечјег мјузикла, 

“НОВА ГОДИНА У ЈЕЖЕВОЈ КУЋИЦИ”, 
по мотивима “Јежеве кућице” Бранка 
Ћопића, који ће у Конгресној дворани 
бити одигран у два термина на дан 
доделе пакетића.

Тачан распоред поделе пакетића по 
узрастима и почетка дечје представе 
биће назначени на ваучеру. Такође, 
сви додатни детаљи биће објављени и 
путем средстава јавног информисања, 
друштвених мрежа и портала Града 
http://www.vrsac.org.rs/

ПОЧИЊЕ ПРИЈАВА ЗА НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ ГРАДА ВРШЦА

ПРЕУЗИМАЊЕ ВАУЧЕРА ЗА ПАКЕТИЋЕ 
ОД ПОНЕДЕЉКА ДО СРЕДЕ

Школа за основно и средње 
образовање „Јелена Варјашки“ у 
понедељак, 5. децембра, организовала 
је мотивациону трибину под називом 
„Најјачи смо кад је најтеже“. Повод за 
овај догађај био је обележавање 3. 
децембра, Међународног дана особа 
са инвалидитетом, а циљ да ученици 
средњих школа добију мотивацију 
и позитивнију слику о свом животу, 
првенствено популација ученика са 
тешкоћама у развоју и инвалидитетом. 

Учесници трибине били су 
професионално остварени Вршчани, 
особе са инвалидитетом: Јасна 
Крсмановић, мастер професор 
српског језика и књижевности и 
дипл. филолог – компаратиста, 
запослена у Градској библиотеци 
Вршац и библиотеци „Параквад 
ВШ“, затим Теодора Палинкаш, 
дипломирани психолог тренутно 

на мастер студијама, и Далибор 
Бавански, дипломирани економиста 
запослен у градској управи Одељења 
за друштвене делатности. Поред 
гостију учесника и средњошколаца 
ШОСО „Јелена Варјашки“, трибини 
су присуствовали ученици, делегати 
ученичких парламената, и наставници 
вршачких средњих школа. На трибини 
се говорило о препрекама, успонима, 
падовима и подршци коју су учесници 
имали на путу до професионалног 
успеха. Јасне поруке, јаке емоције 
и позитивна енергија оставили су 
утисак на свакога ко је присуствовао 
овом догађају. 

Трибину је визуелно улепшала 
изложба радова ученика средње 
школе „Јелена Варјашки“ која је 
показала труд и вештину ученика и 
њихових наставника. 

У ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“ ОДРЖАНА МОТИВАЦИОНА ТРИБИНА 

„НАЈЈАЧИ СМО КАД ЈЕ НАЈТЕЖЕ“ 
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МУЗИЧКА ШКОЛА  „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”  ОДРЖАЛА СЕРИЈУ КОНЦЕРАТА 

У оквиру пројекта „Музика као 
средство за унапређење квалитета 
живота локалне заједнице“, Музичка 
школа „Јосиф Маринковић“ 
организовала је током претходних 
седам месеци низ концерата и других 
музичких активности. Пројекат је 
трајао од маја до новембра, са циљем 
да се млади уметник приближи 
цивилном друштву и покаже да сваки 
простор може постати концертни 
подијум, како је истакла Татјана Мрђа, 
директорка МШ „Јосиф Маринковић“, 
организаторка и уредница свих 
пројектних садржаја. 

Од маја до новембра организовано 
је 26 музичких активности, док их 
је само у новембру било чак осам. 
Концерти су, између осталог, одржани 

и у Геронтолошком центру, Хемијско-
медицинској школи, Градском музеју 
Вршац, Градској библиотеци и 
Предшколској установи „Чаролија“, 
а организовани су и концерти у 
сарадњи са ученицима ШОСО „Јелена 
Варјашки“ и корисницима Удружења 
„Отворено срце света“. 

- Током свих ових месеци, ученици 
и запослени су измештали концертни 
подијум на више различитих места и 
показали да музика нема граница и да 
је језик музике универзалан јер га сви 
разумемо – нагласила је Татјана Мрђа, 
додавши да Музичка школа у оквиру 
свог рада негује сарадњу са свим 
институцијама локалне самоуправе. 

- Годинама својим активностима 
подржавамо слоган Министарства 
културе „Музиком кроз музеј“, 
одржавајући у сарадњи са 
запосленима Градског музеја Вршац 
различита културна дешавања у 
којима учествују ученици и професори 
наше школе, али и уметници са стране 
– додала је Мрђа. 

Музичка школа активно учествује и 
у инклузивним пројектима, пружајући 
могућност ученицима ШОСО „Јелена 
Варјашки“ и корисницима Удружења 
„Отворено срце света“ да се укључе 
у различите активности, попут 

музичких радионица и хорског 
певања. Ова сарадња траје још од 
2011. године, када је МШ „Јосиф 
Маринковић“ била део организације 
и извођача Првог европског 
инклузивног хорског фестивала. 

Пројекат „Музика као средство 

за унапређење квалитета живота 
локалне заједнице“ завршен је 
стручним скупом и радионицом коју 
је крајем новембра у Музичкој школи 
одржала Ира Проданов Крајишник, 
редовна професорка на Академији 
уметности у Новом Саду. Запослени 

у Музичкој школи том приликом су 
учествовали у радионици са темом 
„Музика као ангажована уметност – 
улога музичке школе у унапређењу 
квалитета живота локалне заједнице“. 

Татјана Мрђа је истакла и да се 
током свих одржаних активности 
истовремено подижу дигиталне 
компетиције ученика и запослених 
у Музичкој школи и развија 
предузетнички дух, под геслом „Место 
и позиција музичара у цивилном 
друштву“. 

Т.С. 

МУЗИКА КАО СРЕДСТВО 
ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА 
ЖИВОТА 
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Пољопривредна школа „Вршац“ прославила 
је прошле године велики јубилеј, 100 година 
постојања. Из године у годину, све је више ученика 
који шансу за своје образовање виде у овој школи, 
а један од главних разлога за то је велика шанса 
за запослење одмах након завршеног школовања, 
нарочито од када је уведен програм дуалног 
образовања. Последњих година услови рада у 
овој школи су значајно побољшани захваљујући 
бројним пројектима и инвестицијама, од којих су 
многе спроведене сопственим средствима школе 
добијеним од пољопривредне производње која је у 
овој школи потпуно финансијски одржива. Једна од 
тих инвестиција, изградња хангара, настављена је у 
овој години и полако се приводи крају. 

- Велики део хангара је завршен, али пошто је 
грађевинска сезона готова, очекујем да ће хангар 
бити завршен у потпуности до 1. маја следеће 
године. Испред хангара биће урађена и велика 
бетонска писта, ширине 6 метара и дужине више 
од 50 метара. Пре тога ћемо урадити и подземну 
инфраструктуру, нови водовод и припрему за 
канализацију, пошто нажалост, економија и 
зграде на њој још увек немају канализацију. То 
је у суштини велики проблем Вршца који смо ми 
пријавили надлежним институцијама. Добили 
смо чврста обећања да ће се пројекат спајања тог 
преосталог дела града на канализациону мрежу 
завршити. Инвестиција изградње хангара је 
рађења искључиво средствима Пољопривредне 
школе, добијеним од сопствене пољопривредне 
производње. Када пројекат буде завршен, коштаће 
око 8,5 милиона динара. Сва средства за завршетак 
пројекта су већ обезбеђена и заиста смо поносни 
на ову инвестицију – каже Срђан Клиска, директор 
Пољопривредне школе „Вршац“. 

У претходном периоду делимично је реновиран 
и објекат некадашњег женског интерната који 
се налази у кругу економије. Направљене су 
свлачионице у којима се ученици пресвлаче за рад 
на економији, уређене су канцеларија за професора 
агрономије и савремена учионица, уведен је 
интернет, камере, развучени су оптички каблови... 
Последњих година потпуно је реновирана и 
радионица за поправку машина и трактора. Из 
године у годину економија све више напредује, 
а управа школе с поносом истиче да тај развој 
долази углавном од сопствених средстава школе, 
од пољопривредне производње. Потенцијал школе 
препознат је и на различитим конкурсима, па је уз 
помоћ средстава одобрених за различите пројекте, 
пољопривредна механизација и економија 
обновљена и модернизована. 

- На првом месту имамо помоћ Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду који већ седам 
година уназад редовно расписује конкурс за 
пољопривредне школе Војводине, где оне могу да 
конкуришу за средства до 2,5 милиона динара за 
куповину нове механизације, подизање воћњака, 
противградних мрежа, пластеника, система за 
наводњавање... Ми смо током ових седам година 
редовно конкурисали и апсолутно обновили 
пољопривредну механизацију, пластенике, 

завршили систем 
наводњавања, поставили 
нов, савремен воћњак... 
Сва пољопривредна 
механизација нам је 
потпуно нова, а у овом 
тренутку можда и благо 
п р е д и м е н з и о н и с а н а . 
Ми обрађујемо око 
100 хектара земље, а у 
овом тренутку је наша 
механизација спремна 
да обрађује између 300 
и 400 хектара земље. То 
је одлично, из простог 
разлога што морамо 
да рачунамо на то да 
је ово на првом месту 
школа и да сва наша 
механизација на првом 
месту представља учило 
и да увек морамо имати 
слободну механизацију 
на којој деца могу да уче, 
а да производња за то 
време несметано тече – 
објашњава Клиска. 

Пољопривредна школа 
је и потпуно рачунарски опремљена. 

- Код Покрајинског секретаријата за просвету 
ове године смо конкурисали за набавку рачунара и, 
удруживши добијена и сопствена средства, купили 

смо седам десктоп рачунара за учионице, а након 
почетка ове школске године, од Министарства 
просвете добили смо велики пакет помоћи – 20 
лаптоп рачунара, 20 пројектора и 20 носача за 

те пројекторе – додаје 
директор Пољопривредне 
школе. 

Иако све ово у 
великој мери олакшава 
и унапређује рад 
ученика и професора 
Пољопривредне школе, 
она се ипак сусреће и са 
одређеним проблемима. 
На првом месту, ту је 
питање реконструкције за 
коју је пројекат одобрен 
још 2019. године, али 
никада није започет.  

- Зграда 
Пољопривредне школе 
је усељена 1962. године 
и од тада није било 
великих инвестиционих 
радова. 2017. године 
смо конкурисали код 
Канцеларије за управљање 
јавним улагањима за 
средства за обнову 
фасаде која је потпуно 
енергетски неефикасна и 
прави велике проблеме 

и зими и лети, а уз то је и небезбедна јер отпадају 
делови. Срећа је да је зграда тако позиционирана 
да није уз саму улицу, а прилазне стазе су удаљене 
од зграде, па опасност да делови фасаде падну 
на пролазнике или ученике, иако постоји, није 
велика. Добили смо тај пројекат, а у међувремену 
су надлежни из Канцеларије за управљање јавним 
улагањима установили да није проблем само 
фасада, већ и да кровни покривач није енергетски 
ефикасан, да су подови у школи, а нарочито у 
учионицама, веома лоши, да је столарија у доста 
лошем стању... Због тога су предложили комплетну 
реконструкцију, што је подразумевало израду 
пројектне документације за реконструкцију читавог 
објекта школе. Од Града смо добили средства за 
пројектовање које је коштало око два милиона 
динара. 2019. године добили смо и готов пројекат, 
усаглашен са Канцеларијом за управљање јавним 
улагањима, који је Канцеларија прихватила и он 
је од тада на чекању код Владе Републике Србије 
за финансирање. Пуне три, скоро четири године, 
није било неког озбиљног инвестиционог улагања 
у школу, јер чекамо на ту велику инвестицију и 
сматрали смо да не би било домаћински улагати у 
нешто што ће се убрзо рушити. Међутим, после три 
године неулагања, сада полако улазимо у проблем. 
У овом тренутку нам је веома битно да знамо хоће 
ли се (и када) вршити та реконструкција или ће се од 
ње одустати – објашњава Срђан Клиска. 

Још један проблем који школа у овом тренутку не 
може сама да реши представља питање ресторан 
сале Пољопривредне школе Вршац. Наиме, овај 
објекат је некада био део интерната који је постојао 
у овој школи, а већ годинама је ван употребе. 
Управа школе верује да би реконструкција овог 
објекта могла да буде од велике користи и школи и 
читавом граду. 

- Та сала је многим Вршчанима позната јер 
су осамдесетих и деведесетих година овде 
одржаване многе прославе. На захтев привреде, у 
Пољопривредној школи Вршац се од скоро поново 
школују и конобари и кувари. Иако ови ученици 
обављају праксу у вршачким ресторанима, део 
праксе требало би да се спроводи и у школи. 
Пољопривредна школа има један драгуљ који није 
искоришћен. Ресторан сала уз релативно малу 
инвестицију може потпуно да се приведе намени. 
Наша је замисао да то буде ресторан отвореног 
типа, где ће ученици обављати праксу, али и где ће 
Вршчани и гости Вршца моћи да добију све, од кафе 
до оброка, по повољнијим ценама него у другим 
кафићима и ресторанима. То би била одлична 
пракса за наше ученике, а инвестиција би била 
финансијски одржива – каже Клиска. 

У овој идеји, објашњава, угледали су се на добре 
примере попут ресторана „Истра“ у центру Врњачке 
Бање, који је ученички ресторан Туристичке школе 
или Хотела Палас, ученичког хотела Туристичке 
школе у Београду који већ деценијама успешно 
ради. Сличан ресторан у Вршцу заокружио би 
успешну причу Пољопривредне школе и употпунио 
туристичку понуду Вршца. 

Т.С. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“ – ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ 

РЕСТОРАН САЛА НЕИСКОРИШЋЕНИ ДРАГУЉ

Комплетна реконструкција зграде школе за сада у застоју

Ресторанска сала има будућност

Срђан Клиска, дирекотр Пољопривредне 
школе „Вршац“



ПЕТАК •  9. децембар 2022.ВРШАЧКА КУЛА6

У великом амфитеатру Педагошке 
академије уочи Међународног дана 
особа са инвалидитетом 2. децембра је 
одржан концерт под називом „ Музика 
без граница“, као завршна активност 
на пројекту који је трајао осам месеци. 
На концерту су учествовали чланови 
удружења „ Отворено срце света“,  
ШОСО „ Јелена Варјашки“ и ученици 
Музичке школе „Јосиф Маринковић“. 
Такође, своје радове на тему другарства 
читали су ученици ОШ „ Младост“. 

Међународни дан особа са 
инвалидитетом 3. децембар, проглашен 
је 1992. године. Oбележавање дана има 
за циљ промоцију разумевања питања 
инвалидитета и мобилисање подршке 
за достојанство, права и добробит особа 
са инвалидитетом. Међународни дан 
особа са инвалидитетом је ове године 
посвећен теми „ Трансформативна 
решења за инклузивни развој: улога 
иновација у стварању приступачнијег и 

праведнијег света“. 
Након уводне речи председнице 

удружења Данијеле Јовановић, присутне 
је поздравила Маја Ристић Лажетић, 
чланица Градског већа задужена за 
социјална питања. Она је истакла важност 
обележавања овог датума, али и важност  
подршке коју особе са инвалидитом 
добијају од стране града током целе 
године. 

Пројекат „Музика без граница“ који 
је подржан од стране Покрајинског 
секретаријата за културу, подразумева 
упознавање младих са интелектуалном 
ометеношћу са различитим облицима 
музичког изражавања (покрет, ритам, 
свирање, певање, фолклор, фотографија), 
уз учешће младих из типичне популације. 

Жеља нам је да се овим пројектом 
подстакне социјална инклузија младих са 
интелектуалном ометеношћу и њихови 
потенцијали, као и сензибилизација 
младих типичног развоја о особама са 
интелектуалном ометеношћу, а све кроз 
упознавање са различитим облицима 
уметничког изражавања.Такође, желимо 
да упознамо ширу друштвену заједницу 
са инклузијом као шансом за њено 
хуманизовање. Инклузија је сигурно пут 
за унапређивање окружења у коме се 
спроводи, а пројекти какав је наш у коме је 
музика доступна за све, чине да такав рад 
буде видљивији. 

Назив концерта је управо оно што смо 
желели да покажемо, а то је да музика може 
да нас споји, јер је музика у свима нама и 
за њу не постоје границе. Захваљујемо се  
свима који су тога дана били са нама, неки 
као извођачи, неки као посматрачи, али 
свакако као део нашег великог концерта 
који је још једном показао да нисмо сами, 
да толико тога делимо и да су различитости 
управо оно што нас спаја. 

Марија Кери Кутлешић 

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

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

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Када си почео да црташ? 
- Почео сам са цртањем и сликањем веома рано, 

када сам имао три године. Мој први цртеж је цртеж 
моје породице. Још увек га чувам и веома ми је драг.

Шта највише волиш да црташ и које су ти 
омиљене технике? 

- Највише волим да цртам животиње, нарочито 
птице јер ме оне подсећају на слободу. Када сликам 
осећам се слободно, расположено и креативно. 
Моје омиљене технике рада су угаљ и бојице. 

Шта је за тебе креативност и шта те инспирише? 
- По мени креативан значи бити веома повезан 

и заинтересован за нешто. За мене је свет јако 
инспиративан. Инспирацију проналазим у разним 
стварима око себе, а највише у природи. Свет око 
мене је на свакој мојој слици. 

Како видиш улогу уметника у свету? Да ли би 

волео да и сам постанеш уметник? 
- Уметник слика слике које су људима остале у 

сећању. Ја још увек нисам учествовао на изложбама, 
али једва чекам да моји радови буду изложени у 

некој галерији или музеју. У будућности 
планирам да ми сликање буде хоби. 

Т.С. 

БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ: ВЛАДАН МИЛЕТИЋ 

Школица цртања и сликања Атељеа 
Морариу постоји већ двадесетак година и 
за то време кроз њу је прошао велики број 
талентоване деце, чије је умеће потврђено 
бројним признањима на различитим 
такмичењима и конкурсима. Један од 
полазника је и Владан Милетић који има 
девет година и иде у трећи разред ОШ 
„Младост“. Поред цртања, Владан се успешно 
бави и музиком и спортом. Тренира џудо 
и свира гитару у Музичкој школи „Јосиф 
Маринковић“. 

„ЦРТАМ ПТИЦЕ ЈЕР 
МЕ ПОДСЕЋАЈУ НА 
СЛОБОДУ“  
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Енкинду је у сумерској 
религији био бог који је 
представљао господара орања 
и поља. У месопотамијској 
митологији био је пријатељ и 
верни Гилгамешов пратилац. 
Издубар Гилгамеш био 
је легендарни господар 
старог Урука, који је трагао 
за Утнапиштим, који му је 
исприповедао причу о Потопу. 
Сматрало се да је највећи 
потоп који је прекрио цело 
копно „пуштен” зато што је 
Гилгамеш ишао у потрагу 
за тајном живота и смрти. 
Поред Енкиндуа, постојао је 
код Сумера и бог мудрости и 
слатких вода Енки. или сликале 
библијске сцене.

Извор: Политика

АТИНА, - Још увек нема договора 
између Грчке и Британије о повратку 
мермених артефаката у Атину, 
саопштила је данас грчка влада, 
демантујући тако наводе да су две 
стране близу споразума.

Саопштење тако демантује наводе 
листа Та Неа, који је, позивајући се на 
извор близак грчким властима, пренео 
да је договор ‘’90 одсто готов, али да је 
кључних 10 одсто и даље нерешено’’.

Раније је грчки премијер Киријакос 
Мицотакис изјавио да постоји 
‘’напредак’’ и ‘’осећај полета’’ у 
разговорима с Британијом о повратку 
скулптура у Партенон.

Портпарол грчке владе Јанис 
Иконому је навео да су преговори за 
сада ‘’у прелиминарној фази’’, као и да су 
Грчка и Британија ‘’далеко од коначног 
договора’’, пренео је Ројтерс.

Поједини делови атинског 
Партенона, укључујући половину фриза 

дужине око 160 метара, налазе се у 
Британском музеју.

Музеј одбија да их врати у Грчку, 
зато што су они ‘’легално набављени’’, 
наводи се у саопштењу те институције.

‘’Читава та колекција прича 
јединствену причу о нашем заједничком 
човечанству, и нећемо је растављати’’, 
саопштио је Британски музеј.

Ројтерс подсећа да је УНЕСКО раније 
ове године позвао Грчку и Британију 
да постигну договор око спора у вези 
са Партенонским скулптурама, а Грчка 
је додатно појачала кампању повратка 
након што је 2009. отворен нови музеј 
у подножју Акропоља, за који постоји 

намера да се скулптуре у њему изложе 
пренео је Танјуг.

Грчка деценијама уназад тражи од 
Британског музеја да се на Партенон 
трајно врате скулптуре старе 2.500 
година, које је почетком 19. века 
енглески лорд Елгин уклонио из 
храма, за време дипломатске мисије 
у Отоманском царству, које је тада 
владало Грчком.

Раније ове године Италија је трајно 
вратила Грчкој ‘’Фаганов фрагмент’’, 
артефакт висине 35 ценитметра, који 
приказује стопало грчке богиње 
Артемиде. на болести.

ФОТО: ( EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КО ЈЕ 
БИО 

ЕНКИНДУ?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

АНТАРKТИК - Краљевска морнарица спасила је 
данас четири жене из завејане научне базе Порт 
Локрој, а оштећени кров базе је поправљен.

Четири научнице из Британије провеле су 
два дана завејане у Дому Брансфилд, који чине 
музеј, продавница поклона и пошта, када су се 
припадници морнарице уз помоћ ледоломца 
пробили до завејаних зграда и започели 
откопавање, преноси Би-Би-Си.

Ледоломац Краљевске морнарице редовно 
посећује међународне базе као што је Порт Локрој 
на Антарктику, а члан спасилачког тима Ли Морган 
рекао је да је ‘’затечен обилном количином снега’’ 
који је прекрио зграде и додао како су оне ‘’скоро 

сасвим неcтале’’.
‘’Добро је и за чланове посаде да изађу на 

копно, а још више и да помогну. Сви су били 
срећни и насмејани што су обавили тај вредан 
задатак’’, рекао је пуковник на ледоломцу Ли 
Морган, пренео је Танјуг.

Како наводи БИ-Би-Си, особље Барнсфилда 
наставља петомесечни боравак у Порт Локроју, 
бившој китоловачкој станици, која је постала 
туристичка атракција са око 20.000 посетилаца 
током летње сезоне.е одржане су у шестом веку.

Фото (Pixabay)
Извор: Политика

ИЗБАВЉЕНЕ ЧЕТИРИ ЖЕНЕ ЗАВЕЈАНЕ НА АНТАРКТИКУ

Лобања тираносауруса 
рекса названог Максимус 
представљена је у аукцијској 
кући „Садеби” у Њујорку где ће 
се у петак одржати и лицитација 
овог експоната вредног, како 
стручњаци процењују, између 
15 и 20 милиона долара. Ово је 
први пут да се лобања једног 
предатора из давне прошлости 
продаје на аукцији, тврде 
надлежни.

Скелет главе овог 
диносауруса стар је око 76 
милиона година и један је 
од најкомплетнијих који су 
палеонтолози икада ископали 
и успели да саставе. Ловци на 
фосилне остатке открили су 
лобању на приватном земљишту 
у Хил Крику, у америчкој 
држави Јужна Дакота. На истом 
налазишту палеонтолози су 
открили остатке других врста 
диносауруса који су ходали 
нашом планетом пре стотинак и 

више милиона година. Лобања 
која је представљена јавности 
тешка је више од 90 килограма 
и експерти сматрају да је 
само пуком срећом сачувана 

од пропасти јер су ерозија и 
временске прилике „појели” 
остале делове скелета овог 
т-рекса.

„Лобања тираносауруса 

рекса је задржала већи део 
свог првобитног облика и 
површинских карактеристика, 
чак су и најмање и најделикатније 
кости нетакнуте”, изјавио је 
Хенри Галијано, консултант за 
природну историју „Садебија”.

Први диносаурус икада 
продат на аукцији била је Сју, 
која је 1997. године отишла 
у приватну колекцију за 8,3 
милиона долара. Последњих 
година све су чешће аукцијске 
продаје фосилних остатака ових 
џиновских животиња из давне 
прошлости, а међу њима је и 
скелет диносауруса названог 
Стен. Он је продат 2020. године 
за више од 31 милион долара, а 
требало би да се нађе у поставци 
новог музеја у Абу Дабију који 
ће своја врата посетиоцима 
отворити за три године. дневно.

Фото (EPA-EFE/Justin Lane)
Извор: Политика

ЛОБАЊА ТИРАНОСАУРУСА РЕКСА 
НА АУКЦИЈСКОЈ ПРОДАЈИ У ЊУЈОРКУ

ЛОНДОН И АТИНА БЕЗ ДОГОВОРА О 
ПОВРАТКУ МЕРМЕРА СА 
ПАРТЕНОНА У ГРЧКУ
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На 104. годишњицу присаједињења 
Војводине и Барање Краљевини 
Србији, положени су венци на споменик 
краљу Петру Првом Карађорђевићу. 
Споменик на платоу испред Соколског 
дома, подигнут је 30. новембра 2021. 
године у години у којој је обележаван 
један век од смрти једног од највећих 
српских владара.

Аутор: Б. Николић

Градоначелник Суботице Стеван Бакић истакао је 
да је наша обавеза да чувамо сећање на страдале у 
ослободилачким ратовима са почетка 20. века, као и да 
одамо почаст славним прецима, који су поднели велику 
жртву у стварању нове државе.

- То је најмање што можемо да учинимо за њих, јер су 
у светој борби за одбрану свога огњишта и своје слободе 
која је, уједно, била и борба за ослобођење и уједињење 

све неслободне јужнословенске браће како би се 
први пут од доласка на Балкан нашли у истој држави, 
жртвовали оно што је најдрагоценије — своје животе.-

Бакић је подсетио и на одлуку о подизању споменика 
Краљу Петру Првом, у оквиру које су донете и одлуке о 
подизању споменика Карољу Бироу и Ивану Антуновићи, 
да је све реализовано захваљујући заједништву и 
договору са представницима националних мањина.

- Краљ Петар Први, познат и по чувеним речима ’Без 
љубави народне, слаби су престоли земаљски’ желео је 
да буде истински уставни краљ Србије. За њега су, како 
је говорио, ’Устав и све уставне гаранције за слободу и 
права народа’ светиње које ће ’вазда најбрижљивије 
поштовати и чувати’. Током живота је прошао кроз многа 
искушења. Био је питомац Сен-Сира, ратник, изгнаник, 
затвореник, избеглица, уставни владар. Био је и брижан 
родитељ, а посебан, готово очински однос имао је према 
својим војницима којима се обраћао речима — ’децо 
моја’.-

Поред градоначелника, венце на споменик положили 
су и начелник СБО Бојан Шоралов, представници Војске 
Србије, делегација Буњевачког националног савета, 
делегација СЦК „Свети Сава“, представници Удружења 
ратних добровољаца 1912-1918 и њихових потомака 
и поштовалаца „Краљ Петар Први“, чланови Бесмртног 
пука Суботице, делегација ЗУ „Далмација“ као и поједини 
грађани Суботице.

Извор: Нове суботичке новине

Чланови Уније синдиката просветних 
радника Србије (УСПРС) организовали 
су у четвртак 1. децембра протест због 
учесталог насиља у школама а у неколико 
школа у Сомбору настава је прекинута на 
један дан . Кап која је прелила већ препуну 
чашу био је последњи догађај у Трстенику.

- Никоме од нас није свеједно јер сви 
смо на удару - од спремачица, ученика, 
наставног особља па до директора. Неки 
од ових случајева привуку пажњу медија а 
многи прођу практично неприметно. Сви 
смо на становишту да ако не реагујемо 
нећемо се изборити за наше право да 
можемо нормално да радимо и осећамо 
се сигурно у школи -рекао је Милорад 
Недељков повереник (УСПРС) на 
протесном скупу у Сомбору. 

Да садашњи законски оквир, прописи 
и процедуре нису добри видимо по 
томе да насилник увек има нека велика 
права, да је неко други негде погрешио 
и тиме практично добија заштиту истим 
тим прописима а све без одговорности, 
притом, да не заборавимо: идеја тих 

прописа је била да заштити жртву а не 
насилника. За учињено, насилник може 
добити смањену оцену из владања (чак 
и јединицу) па идуће године може да 
понови исто то са истим последицама 
и тако све док не заврши школу. Ако се 
нека школа и дрзне да насилника казни 
избацивањем из школе одмах родитељи 
прете, интервенишу, ангажују адвокате да 
проналазе рупе у школским процедурама 
и врате га у школу. Друга је варијанта да 
га родитељи испишу из школе јер имају 
довољно времена за то док се васпитно-
дисциплински поступак не оконча. Чак 
ако се насилник и избаци из школе, па 
шта, уписаће се у другу школу где може 
да настави са насиљем – поручено је са 
скупа. 

- Поздрављамо ангажовање, 
министра просвете, Бранка Ружића да 
се оформи радна група чији је задатак 
да се унапреди сигурност у школама. 
Захтевамо да просветни радници добију 
статус службеног лица за који се боримо 
више од деценију, да се поједноставе 

и скрате процедуре поготово за теже 
случајеве насиља. Такође сматрамо да 
се намерно у јавности ствара негативна 
слика о просветним радницима коју 
је потребно променити, јер за све оно 
што радимо за ово друштво и његову 
бољу будућност уместо подршке, чешће 
добијамо осуду друштва, па и ученика 
и њихових родитеља. Можемо само да 
констатујемо да више није ни понос, ни 
част, а ни задовољство бити просветни 
радник. Неки ученици, нас, просветне 
раднике због такве негативне климе у 
друштву, не виде као некога ко ће им 
помоћи да науче нова знања и вештине 
и допринесе њиховом васпитању, 
одрастању, лакшем запошљавању, већ 
као неког кога сви осуђују, омаловажавају, 
ко им је непријатељ јер очекује да нешто 
науче, ко их смара, даје јединице – а то је 
онда неко коме треба измаћи столицу, или 
га малтретирати на неки други начин а кад 
то није довољно напасти га песницама, 
ногама, бејзбол палицом – поручује 
Недељков. 

Штрајку просветних радника у 
четвртак одазвале су се готово све 
средње школе из Сомбора: Техничка, 
Гимназија, Економска и Пољопривредна 
као и основне школе у Светозару 
Милетићу и Станишићу где је настава у 
постпуности прекинута. Скраћени часови 
одржани су у Средњој школи “Свети Сава” 
и у Дорослову. У Кљајићеву и Чонопљи 
је одржана комбинована настава док у 
Основној школи у Стапару није одржан 
први час. 

Д. Мирчета
 Извор: Сомборске новине

Поводом 104. годишњице 
Велике народне скупштине и 
одлуке о присаједињењу Бачке, 
Баната и Барање Краљевини 
Србији у Српском народном 
позоришту одржана је Свечана 
академија.

Том приликом председник 
Покрајинске владе Игор 
Мировић истакао је да 
обележавамо празник Срба у 
Војводини и један од најважнијих 
датума за цео српски народ.

- Велика народна скупштина 
јесте била велики историјски, 
а за простор на коме живимо 
епохални догађај – и прича о 
великим људима, дораслим 
тежини изазова са којима их је 
историја суочила и способним 
да у правом тренутку донесу 
и спроведу праве одлуке. 
Време је недвосмислено 
потврдило исправност њихове 
историјске одлуке – одлуке о 
присаједињењу војвођанских 
области Краљевини Србији. 
Међу посланицима Велике 

народне скупштине први пут у 
историји овог дела Европе било 
и седам жена. Неправедно би 
било не поменути и њихове вели 
ке претходнике којима борба за 
ослобођење и уједињење није 
била само смисао политичког и 
националног ангажмана, већ и 
самог живота.

Од патријарха Јосифа 
Рајачића и генерала Ђорђа 
Стратимировића, који су 1848. 
године стварали и бранили 
Српску Војводину, Ђорђа 
Натошевића, Јована Јовановића 
Змаја и Лазе Костића, који су, 
не само стихом већ и активним 
учешћем у политичком животу 
чували лучу Српске Војводине 
и кад ње формално није 
било, до највећег међу свима 
њима – Светозара Милетића, 
који је и данас симбол свега 
најузвишенијег што може да се 
сажме у једном човеку, истакао 
је Мировић.

Према Мировићевим речима, 
све тежње и сви снови тих 

великана, баш као и све тежње 
и снови њихових претходника 
и њихових наследника, били 
су сажети у само један сан – 
сан о коначном ослобођењу и 
уједињењу са својом матицом.

- Данас, 104 године после 
присаједињења Србији, 

Војводина је место економског 
просперитета и складног и 
међусобним поштовањем 
и уважавањем прожетог 
заједничког живота и Срба и 
Мађара, и Буњеваца и Словака, 
и Русина и Хрвата, и Румуна и 
припадника свих других нација 

које вековима у њој живе и 
које, градећи и чувајући њу, 
граде и чувају и саме себе. 
Наши велики заједнички 
преци оставили су нам завет 
о Војводини заједништва, које 
морамо сачувати и градити и у 
времену пред нама. На правом 
смо путу да – и због њих и због 
нас, али највише због генерација 
које ће тек доћи – нашу 
Војводину и нашу државу Србију 
учинимо још успешнијом и још 
просперитетнијом.

Пројекат суфинансира 
Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама.

Ставови изнети у подржаном 
медијском пројекту нужно 
не изражавају ставове 
Покрајинског секретаријата за 
културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама, 
који је доделио средства. 

Зоран Сурла 
Извор: Новосадски репортер

ОДРЖАНА СВЕЧАНА СЕДНИЦА ПОВОДОМ 104. ГОДИШЊИЦЕ ВЕЛИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ОДЛУКЕ О ПРИСАЈЕДИЊЕЊУ БАЧКЕ, БАНАТА И БАРАЊЕ КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 

МИРОВИЋ: СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ И ДАНАС
СИМБОЛ СВЕГ НАЈУЗВИШЕНИЈЕГ

СОМБОРСКИ ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ НА ЈЕДАН ДАН ОБУСТАВИЛИ НАСТАВУ

СТОП НАСИЉУ У ШКОЛАМА
Штрајкачки захтев је и хитно отпочињање преговора о статусу службеног лица за све запослене у образовању

Обележена годишњица присаједињења Баната, Бачке, Срема и Барање

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕНИК КРАЉУ ПЕТРУ ПРВОМ
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У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 

У Градском музеју Вршац 
у среду, 7. децембра, 
отворена је изложба 
„Живот у Банатској 
војној граници“. У години 
јубилеја, 150. година од 

развојачења Банатске војне границе, 
чланови Друштва за неговање 
традиције Банатске војне границе 
Иван Радић, Бобан Вренгић, Ести 
Радић и Ивана Вренгић, припремили 
су ову, по много чему несвакидашњу, 
изложбу. 

- Тема изложбе је свакодневни 
живот у Банатској војној граници 
и односи се првенствено на живот 
граничара у осамнаестом веку 
на овом подручју. Бавили смо се 
развојем народне архитектуре, 
традиционалним градитељством 
кућа у овом делу Баната, преласком 
војног становништва са цивилног 
одела на обавезно ношење 
униформе, али и гастрономијом, 
аутохтоним расама... – рекао је Иван 
Радић, један од аутора изложбе. 

У првом делу изложбе приказана 
су историјска дешавања пре и 
око самог Пожаревачког мира. 

Део о развоју предела и насеља 
представљен је преко приказа Првог 
војног, тајног премера. Еволуција 
становања и изгледа кућа објашњена 
је помоћу макета и тлоцрта од 
најједноставнијих привремених 
станишта до јозефинске куће са краја 
18. века. Пловидба Дунавом током 
колонизације Баната и у време рата 
1716-1718. године, као и пловидба 
Шајкашке флотиле, приказана је и у 
макетама бродова, а утицај народног 
одела српског становништва 
на развој униформе граничара 
Банатске војне границе приказује 
се кроз реконструкцију униформи. 
Сви експонати су репродукције и 
реконструкције својих оригинала 
из бројних институција које су 
ауторима несебично изашле у сусрет, 
препознале и подржале ову идеју.

Вршчани ће ову изложбу имати 
прилику да погледају до 9. јануара, а 
касније ће она наставити да живи као 
део сталне поставке Музеја Банатске 
војне границе, чије је оснивање 
планирано на локалитету надомак 
Гаја до краја 2024. године. 

„ЖИВОТ У БАНАТСКОЈ 
ВОЈНОЈ ГРАНИЦИ“ 

Иван Радић, аутор изложбе
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Лежарност приказаног живота на 
Триптихону Паје Јовановића просто је 
невероватна, ако  се живот икада могао 
одвијати тако опуштено, окупан светлошћу и уз 
присуство других људи уместо камера.

У време настанка Триптихона настале су 
велике приче и снови о једнакости, истини, 
правди, братству међу људима. Свет се  
мењао се на боље. Конформизам свих врста 
подмићивао је нашу опрезност и улетели смо у 
златни кавез потрошачког друштва,  хедонизма 
свих врста а осећај слободе, коју пружа 
информатичка технологија, био је  осећај муве 
која верује да је на трапезу а не у пауковој 
мрежи.

Одједном економски закони не важе. Нека 
чудна логика потпуне нелогичности намерила 
се на наше мале ушушкане животе, смањила 
нам грејање, ставила маску, затворила нас, 
отуђила од људи који су једни другима постали 
опасност, и запањујуће лако смо пристајали 
на све само да купимо још мало времена 
комформистичког живота кога нисмо ни 
ценили, прихватили смо га нормално, олако, а 
сада када нестаје вапимо за њим. Смањујући се, 
наше способности, наша вера у себе наилази 
на зид логике којој нисмо потребни, која као 
да нам лепи етикете: „превазиђени модели 

опстајања“.
Сви медији труде се да нам сатру оно мало 

поверења у логику света разним теоријама 
завере које одједном постају дечија игра 
према демонској збиљи свакодновнице која се 
топи, а оно што остаје не гаси жеђ. И свет, који 

је доскора био велико обданиште, глобална 
играоница, постаје кавез којим се неко брани 
од нас као суверени, све већи  власници свега, 

а ми се, јасно, налазимо на туђем поседу.
Планета је постала нечије власништво а ми 

нежељени подстанари. 
Купујемо време као некад аутомобиле, 

годишње одморе, крадемо последње изласке 
сунца који штеде свој сјајна нама. Куповина 

времена чији су дани све скупљи а ми 
немамо новац да купујемо све скупље тикете 
егзистенције.

Машу нам неким идејама о златној 
милијарди становника неке идеалне планете а 
ми  знамо да нећемо бити у том ексклузивном 
друштву јер су карте распродате а извесност  
наше потрошености и коначности свих наших 
успеха, интелигенције, знања свих вештина и 
купона доброте, које смо сакупљали, никога  
не фасцинирају, постају роба која нема купца, 

етикете наше изузетности, наше космичке 
јединствености отпадају са нас и нестајемо јер 
смо сами били људи етикете функционалности.

А у Пајино време ништа се није могло десити 
без човека. Ни трговина, ни берба, ни  жетва. 
Људска посебност и радне вештине покретале 
су точкове развоја света.

Свет је одлучио да се више не развија, као 
све фасцинантнији Дизниленд да прикочи, 
успори, да смањи број вагона композиције која 
води у будућност.

Годинама смо преживљавали чековима 
на одложено плаћање, своју неуспешност, 
несолвентност, дугове, гурали смо у будућност, 
куповали време од потписивања чекова до 
времена наплате.

Тај трик не помаже. Данас се наплаћује 
одмах и сада стварност постаје брутална и 
сурова. Некад смо се бунили што нас лажу а сада 
бисмо волели мало преваре попут успаванке 
да продужи наш полусан ушушканости.

Највећи део опстајања људи био је 
трпљење са надом у боље сутра, прекосутра. 
Вера у прогрес, у боља времена, отимана је 
зубима, заливана крвљу да би расла, ношена на 
раменима да удахне чист ваздух вере у бољи 
живот, купана је сузама да у будућност не оде 
нечиста.

И боље сутра наступило је тако изненада 
као да нам припадају све привилегије света и 
да томе нема краја. Верујемо да самим тим што 
јесмо, то јесте наше право да свет испуњава  
неше жеље. Размажено дете вришти кад му 
узмеш слаткиш.

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

Културни центар Вршац био је 
једна од станица на путу промоције 
документарног филма „Ко то 
тамо canta“ аутора др Предрага 
Пеце Аџића. У нешто више од сат 
времена трајања, Вршчани су имали 
прилику да погледају с једне стране 
документарну, а с друге топлу, 
носталгичну, емотивну причу о 
некада чувеном Српском државном 
ансамблу из Темишвара, српској 
музици и њеном утицају у румунском 
делу Баната, али и шире у Румунији, 
а све то у турбулентном времену 
социјалистичке Румуније за време 
владавине Николаја Чаушескуа. 

Према речима аутора у питању 
је прича која га је интригирала од 
малих ногу док је препознавао српске 
хитове препеване на румунски језик, 
а касније, како се и сам у једном 
периоду живота бавио музиком, имао 
је прилику да анегдоте из тих времена 
чује из прве руке од музичара са којима 
је сарађивао. Кренувши од идеје да 
од заборава отргне приче за које је 
мислио да ће бити интересантне тек 
географски уском подручју румунског 
Баната и сам се изненадио одличним 

пријемом филма широм Румуније, 
али и у Србији. Истраживање уткано 
у филм о музици која не познаје 

границе, открило је многе детаље 
о Српском државном ансамблу из 
Темишвара који нису били познати 

широј јавности, ни румунској, ни 
српској. Музика и старе фотографије 
коришћене у филму, те мноштво 
изјава судионика тих, једном речју 
интересантних времена, дају овој 
филмској причи управо ону димензију 
која ће привући сваког гледаоца, 
без обзира на његову националну 
или географску припадност. То је 
био и утисак гледалаца на вршачкој 
промоцији међу којима су били и 
директор КЦ Вршац Давор Стојковић 
и члан Градског већа задужен за 
културу др Трајан Качина који су пре 
почетка пројекције поздравили све 
присутне. 

Пеци Аџићу је ово први излет у 
документарну филмску режију и како 
сам, уз осмех, каже – допало му се, 
тако да већ ради на новом пројекту 
под називом „Караван духовности“ 
који доноси причу о пет српских 
манастира у Румунији. Што се тиче 
филма „Ко то тамо canta“, након 
вршачке промоције, у наредном 
периоду уследиће промоције у Новој 
Црњи, Новом Бечеју, Зрењанину и 
Кикинди.

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ „КО ТО ТАМО CANTA” ПРИКАЗАН У БИОСКОПУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ПРИЧА О СРПСКОМ ДРЖАВНОМ 
АНСАМБЛУ ИЗ ТЕМИШВАРА

МИСАО ПЕТКОМ
На последњем светском првенству 

наши фудбалери су “играли као 
никад” и губили као и обично.

Радоје Николић

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (195)

ПАЈИН ТРИПТИХОН КУПОВАЊЕ ВРЕМЕНА

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Нису Бразилци нека друга 

дименизија.
Него смо ми, ипак, друга лига.

Зоран Ђуровић Ђурке
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К УЛ И Н  К У В А Р

РИЖОТО СА 
ШАФРАНОМ 

НАМИРНИЦЕ:

- 300 г пиринча
- 5 кашика маслиновог уља
- 1 чен белог лука
- 2 парадајза
- 1 жута паприка
- 1 патлиџан
- 1 шаргарепа
- пола корена целера
- пола главице црног лука
- 2 тиквице
- 30 г путера
- 1 дл белог вина
- 1 л бистре супе од поврћа
- пармезан
- со, бибер
- зачини по жељи (босиљак, 
першун, влашац, рузмарин...)

ПРИПРЕМА: 
Парадајз, тиквице, патлиџан и паприку 

исећи на коцкице. Шаргарепу исећи на 
тракице, а целер нарендати. У тефлонском 
тигању загрејати уље с насецканим белим 
луком и продинстати парадајз, паприку, 
патлиџан и тиквицу. Поврће извадити из 
тигања и ставити на топло. У истом тигању 
загрејати путер, додати целер, шаргарепу 

и исецкан лук. Додати пиринач и динстати. 
Зачинити по укусу и додати вино. Кад вино 
испари, наставити са кувањем уз поступно 
доливање супе (сипати једну кутлачу, 
сацекати да испари, па сипати другу и тако 
док има материјала). Тако ће се пиринач фино 
скувати. Кад је пиринач готов, помешати га с 
одложеним поврћем и, на крају, све посути 
пармезаном.

НАМИРНИЦЕ:

• 200 г прокеља
• 2 парадајза
• 2 црвене паприке из туршије
• рукола
•1 кувани кромпир
• пола главице црног лука
• маслиново уље
• оригано
• со, бибер

ПРИПРЕМА: 
Прокељ кратко обарити, оцедити и 

охладити. Исецкати парадајз и кромпир, па 
заједно са опраном руколом ставити у дубљу 

чинију. Додати на траке исецкану паприку из 
туршије и преко распоредити преполовљен 
прокељ. Додати исецкан црни лук и залити 
маслиновим уљем, па посути ориганом, сољу 
и бибером.

З А П Е Ч Е Н И 
П И Р Е  С А  

М Л Е В Е Н О М 
П И Л Е Т И Н О М

НАМИРНИЦЕ:

• 500 г кромпира
• 500 г пилећих прса 
• 250 г шампињона
• 2 рендане шаргарепе
• 1 велика главица црвеног лука 
• 1 чен белог лука
• 30 г брашна 
• 300 мл бистре говеђе супе 
•1 кашика кечапа 
• со, бибер

ПРИПРЕМА: 
Пилећа прса самлети у машини за млевење 

меса, па млевену пилетину издинстати на 
уљу. Извадити месо рупичастом кашиком, да 
масноћа остане у тигању.

Додати печурке, шаргарепу, црни и бели 
лук те пржити на лаганој ватри док поврће 
не омекша. Вратити месо, додати брашно и 
кратко пропржити. Сипати супу, кечап, со и 

бибер и кувати док не проври. Поклопити 
и динстати на лаганој ватри пола сата. У 
међувремену обарити кромпир у сланој 
води, оцедити, додати млеко, направити 
пире кромпир и посолити по укусу. Смесу са 
месом зачинити, ставити у ватросталну посуду 
и прекрити пире кромпиром. Виљушком 
украсити површину. Пећи 20 минута у рерни 
загрејаној на 200°Ц.

Т У Р Ш И Ј А 
С А Л АТА  С А 

П Р О К Е Љ О М

КРЕМПИТЕ НАМИРНИЦЕ:

- 1 паковање лиснатог теста
Фил:
- 1 л млека
- ¼ л воде
- 3 јаја
- 3 кашике брашна
- 10 г густина
- 2 ванилин шећера
- 200 г шећера
- 5 кесица шлага
- 2 кремфикса
- шећер у праху за посипање

ПРИПРЕМА: 
Лиснато тесто поделити на два дела. 

Оба дела разваљати, па један положити на 
преврнут плех и мало избоцкати виљушком. 
Пећи на 200°Ц, око 10 минута (да мало 
порумени). Исто учинити са другим делом 
лиснатог теста. Фил: На лагану ватру ставити 
посуду, па у њу додавати воду, млеко, 
жуманца, ванилин шећер, 150 г шећера, 
брашно и густин (након додавања сваког 
састојка мало умутити). Кувати уз повремено 

мућење. Кад почне да се згушњава, појачати 
брзину и непрестано мутити док се фил не 
укува. Склонити с ватре. Умутити беланца 
са 50 г шећера у чврст снег, па га умешати у 
топли фил. Фил излити на кору, претходно 
положену у дубљи плех и оставити да се 
охлади. Умутити шлаг са кремфиксом, нанети 
преко охлађеног фила и поклопити другом 
кором. Ставити на пола сата у фрижидер, 
посути шећером у праху и сећи на коцке.

НАМИРНИЦЕ:

- 9 беланаца
- 9 кашика шећера
- 3 жуманца
- 6 кашика брашна
- 6 кашика гриза
Фил 1:
- 250 мл воде
- 250 мл сока од ананаса
- 4 кашике шећера
- 2 кесице пудинга од ваниле
- 2 кесице шлага
- 6 колутова ананаса
Фил 2:
- ½ л млека
- 4 кашике шећера
- 6 жуманаца
- 1 ½ кесица пудинга од ваниле
- 200 г путера
- 150 г шећера у праху
Остало:
- 1 кесица шлага
- 250 мл сока од ананаса за 
натапање кора

ПРИПРЕМА: 
Пенасто умутити беланца, додати шећер, затим 

жуманца, брашно и гриз. Од ове смесе испећи три коре 
у претходно загрејаној рерни.

Фил 1: Помешати воду, сок од ананаса и шећер и у тој 
смеси скувати пудинг (претходно размућен у 5 кашика 
воде). Добро охладити фил. Чврсто умутити шлаг, па га 
сјединити са хладним филом.

Колутове ананаса ситно исецкати, па додати у фил.
Фил 2: Скувати млеко са шећером. У то додати 

жуманца и пудинг претходно размућен у 5 кашика млека. 
Фил оставити да се охлади. Пенасто умутити путер и 
шећер у праху, па сјединити са охлађеним филом. Коре 
натопити соком од ананаса, па филовати: кора, фил 1, фил 
2, кора, фил 1, фил 2, кора, фил 1 и, на крају, фил 2. Целу 
торту премазати умућеним шлагом и декорисати воћем 
по жељи.

К О К О С 
ТО Р ТА  С А 

Л Е Ш Н И Ц И М А

НАМИРНИЦЕ:

Коре:
- 6 јаја
- 2 кашике брашна
- 3 кашике гриза
- 3 кашике кокосовог брашна
- 6 кашика шећера
- 1 ванилин шећер
- 3 кашике хладне воде
Фил:
- 1 пудинг од ваниле
- 3 дл млека
- 1 кашицица екстракта ваниле
- 3 кашике шећера
- 2 кесице шлаг крема ванилин
- 100 г млевених пржених лешника
- 100 г крупно рендане беле чоколаде
Остало:
- 2 дл млека за натапање кора
- 2 кесице шлага
- исецкани лешници

ПРИПРЕМА: 
Коре: Добро умутити жуманца са 

шећером,ванилин шећером и водом, па 
додати брашно, гриз и кокос. Смесу лагано 
сјединити са улупаним беланцима. Излити у 
подмазан и брашном посут плех (пречника 
24 цм) и пећи 25 минута на 180°Ц. Пећену и 
охлађену кору пресећи на два дела. 

Фил: У 1дл млека размутити пудинг, а 
остатак млека ставити са шећером да прокува. 

Затим склонити с ватре, умешати размућен 
пудинг, промешати и вратити на шпорет. 
Кувати на тихој ватри, непрестано мешајући, 
док се не згусне, па додати екстракт ваниле. 
Оставити да се охлади. Умутити шлаг крем 
ванилин према упутству са кесице, па умешати 
у охлађен пудинг и мутити миксером пар 
минута да се лепо сједини. Умешати лешнике 
и белу чоколаду. Коре натопити млеком, 
нафиловати и целу торту премазати филом. 
Украсити шлагом и исецканим лешницима.

Г Р И З  В О Ћ Н А 
ТО Р ТА
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LITERA ROMÂNĂ

O comoară a folclorului românesc 
în spațiul multicultural
Cea de-a IX-a ediţie a Festi-

valului de Folclor Româ-
nesc al Copiilor din Voi-

vodina – Serbia a avut loc pe 5 
noiembrie, pe scena Centrului 
Cultural din Zrenianin. Ediția 
de anul acesta a fost organizată 
de către Școala Elementară ,,Dr 
Aleksandar Sabovljev” din Ecica 
şi Consiliul Executiv al Marelui 
Festival de Folclor al Românilor 
din Voivodina şi s-a desfăşurat 
sub auspiciile şi cu sprijinul: 
Ministerului Culturii şi Infor-
mării al Republicii Serbia, De-
partamentului pentru Românii 
de Pretutindeni, Secretariatului 
Provincial pentru Cultură, In-
formarea Publică şi Relații cu 
Comunitățile Confesionale, In-
stitutului de Cultură al Româ-
nilor din Voivodina, Casei de 
Presă şi Editură ,,Libertatea” 
din Panciova, Radioteleviuzi-
unii Voivodinei şi a Primăriei 
municipiului Zrenianin. 

Participanților şi publicului 
prezent cu cuvinte alese de bun 
venit s-a aderesat Roman Bugar, 
preşedintele Consiliului Execu-
tiv al Marelui Festival al Româ-
nilor din Voivodina, care a pre-
zentat scurt activitatea artistică 

a evenimentului. El a menționat 
că festivalul este o comoară în 
spațiul multicultural alături de 
alte etnii şi multumire şi laude 
copiilor participanți la festival, 
cadrelor didactice care i-au in-
struit, părinților care i-au încu-
rajat să se prezinte pe această 
scenă. Dorința este ca Festiva-
lul de Folclor Românesc al Co-
piilor din Voivodina să fie sim-
bolul al purității şi continuită-
ții, iar pentru adulții, modelul 
prin care ne angajăm să ne res-

pectăm valorile naționale. Con-
siderăm că acest festival al copi-
ilor, ajuns la cea de-a IX-a ediție, 
este un mare succes şi copii sunt 
viitori muzicieni, care în urmă-
torii câțiva ani vor fi principali 
actori şi purtători ai culturii ro-
mâneşti în Voivodina, şi de ace-
ea festivalul este foarte impor-
tant pentru noi – a spus Bugar.

În numele oraşului Zrenja-
nin, a vorbit, viceprimarul ora-
şului Saša Santovac, care a salu-
tat participanții şi invitații fes-
tivalului, subliniind rolul său în 
cultivarea tradițiilor poporu-
lui român, precum şi multiet-
nia mediul nostru. Ceea ce este 
caracteristic oraşului Zrenjanin 
este multietnia, multicultura-
lismul, pe care le prezentăm şi 
aici– a spus Santovac partici-
panților la eveniment. Festival 
de folclor românesc pentru co-
piii din Voivodina a fost declarat 
deschis de consulul general al 

României la Vârşeț, Gheorghe 
Dinu, care a subliniat impor-
tanța evenimentului. 

- Acest festival are o impor-
tanță mai mare decât ne ima-
ginăm în prezent, acest festival 
pregăteşte viitori artişti care vor 
continua şi la festivalul adulți-
lor. Festivalul aduce o contri-
buție deosebită la multicultu-
ralismul provinciei autonome 
Voivodina. Toată lumea trebu-
ie să fie conştientă, de la auto-
rități până la fiecare cetățean, 
că multiculturalismul Voivo-
dinei este o caracteristică spe-
cifică şi esențială, unică în Eu-
ropa şi poate în lume. De aceea 
folosesc această ocazie pentru 
a face apel la autorități, fie ele 
provinciale sau locale, să sus-
țină astfel de evenimente care 
completează şi îmbogățesc pe-
isajul multicultural şi multiet-
nic al Voivodinei. 

Oraşul Zrenjanin şi Centrul 
Cultural al oraşului au găzduit 
ediția de anul acesta, pentru pri-
ma dată şi a reunit 250 de par-
ticipanți din toate zonele din 
Voivodina. Au participat solişti 
vocali şi instrumentişti, ansam-
bluri folclorice, grupuri vocale şi 
coruri din Nicolinți, Vârşeț, To-
rac, Ecica, Grebenaț, Satu Nou, 
Coştei precum şi oaspeți din Ro-
mânia. Soliştii au fost acompa-
niaţi de Orchestra de muzică 
populară a Românilor din Voi-
vodina, dirijor Grațian Petrovici. 
Aranjamentele muzicale fiind 
semnate de Todor Doru Ursu, 
Grațian Petrovici, Petru Popa, 
Deian Galetin, Filip Baloş şi Ja-
niel Șublia. M. V.

BĂILE HERCULANE ESTE CEA MAI VECHE STAȚIUNE 
BALNEARĂ DIN ROMÂNIA

Izvoare minerale, 
termale, cunoscute și 
folosite de romani
Centrul balnear Herculane 

se află într-un mediu de o 
frumusețe excepțională, ca-
re aparține în întregime par-
cului național Valea Cernei - 
Dornogled (valea râului Cer-
na), şi dispune astfel de aer 
şi climă de valoare terapeu-
tică pentru toate vârstele şi 
petru toate bolile, precum şi 
izvoare termominerale, al că-
rui efect vindecător este des-
coperit pe vremea romanilor. 
Amplasarea stațiunii balne-
are în valea râului Cerna, la o 
altitudine de 168 m, pe ace-
eaşi paralelă cu Nița şi Vene-

ția, îi conferă o climă blândă 
cu influențe mediteranene. 
Trecutul său istoric, pentru 
dezvoltarea strategică a stați-
unii balneare este foarte im-
portant pentru prezentarea 
stațiuni. Acest trecut isto-
ric ne spune că Băile Hercu-
lane este cea mai veche din 
România şi una dintre cele 
mai vechi din lume. Efica-
citatea terapeutică a izvoa-
relor minerale termale era 
cunoscută şi folosită de ro-
mani cu mult timp în urmă, 
primele înregistrări epigra-
fice datând din anul 153 e.n. 
În perioada de glorie a civi-
lizației romane, această sta-

țiune balneară din Valea Cer-
nei, care a purtat numele Ad 
Aqas Herculi Sacras Ad Me-
diam, a reprezentat un loc de 
distracție pentru aristocrația 
romană. De altfel, ca o dova-
dă a importanței de care se 
bucură pe plan internațional, 
stațiunea balneară a fost vi-
zitată de-a lungul secolelor 
de personalități importante, 
care s-au bucurat de virtuți-
le terapeutice ale acestei sta-
țiuni balneare.

Din vremea amintită a 
romanilor, sa amintit împă-
ratul Marcus Aurelius şi ma-

ma sa Iulia, iar din vremea 
Austriei, când stațiunea bal-
neară a continuat să se dez-
volte, pe împăratul Francis 
Iosif şi împărăteasa Elisabe-
ta (Sissi). În ceea ce priveş-
te perioada de dezvoltare a 
stațiunii balneare sub Aus-
tria, nu putem omite cuvin-
tele împăratului Francis Io-
sif, care în 1852 considera 
stațiunea balneară „cea mai 
frumoasă stațiune balneară 
de pe continent”. 

Băile ocupă un loc semni-
ficativ în oferta turistică şi un 
loc ideal pentru tratament 
balnear, relaxare şi odihnă 
activă. M. V.

TRIPLĂ LANSARE DE CARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, SUB EGIDA I.C.R.V.

Manifestare regională dedicată cărții, ediții vechi și noi
În calendarul importantelor 

evenimente culturale din Eu-
ropa de Sud-Est, de zeci de ani, 
locul central îi aparține Târgu-
lui Internațional de Carte de la 
Belgrad. Aceasta este cea mai 
mare manifestare regională de-
dicată cărții care tratează pro-
movarea creativității şi educa-
ției literare, schimburile cultu-
rale cu țările străine şi inițierea 
problemelor literare şi sociale 
actuale. Cunoscut sub numele 
de festival al cărții, Târgul găz-
duieşte în fiecare an cei mai im-
portanți scriitori şi editori au-
tohtoni şi numeroşi străini, care 
îşi prezintă edițiile vechi şi pro-
ducțiile actuale.

Institutul de Cultură al Ro-
mânilor din Voivodina de la Zre-

nianin, luni, 24 octombrie, a pri-
lejuit o triplă lansare de carte la 
ediţia jubiliară, a 65-a, a Târgu-
lui Internaţional de Carte de la 
Belgrad (la standul Secretaria-
tului Provincial pentru Cultu-
ră, Informarea Publică şi Rela-
țiile cu Comunitățile Confesio-
nale). În a doua zi a unuia din-
tre cele mai importante eveni-
mente culturale din spațiul Eu-
ropei de Sud – Est, au fost lan-
sate două cărţi ale jurnalistului, 
poetului şi traducătorului Vasa 
Barbu, pe care le-a publicat edi-
tura I.C.R.V.: volumul bilingv de 
versuri „Întrebări fără răspuns 
/ Pitanja bez odgovora” (selec-
ţia şi traducerea în limba sârbă 
a celor 65 de poezii aparținând 
poetului) şi romanul „Lagărul” 

de Ljubomir Koraćević, pe care 
l-a tradus Vasa Barbu din limba 
sârbă în limba română. Coper-
tele ambelor cărţi au fost reali-
zate de pictorul academic Vio-
rel Flora din Zrenianin. 

Evenimentul a continuat 
printr-un discurs ce a atras in-
teresul publicului. În alocuți-
unea sa, autorul Vasa Barbu a 
evocat amintiri din timpul tre-
cut prin paginile cărții: ,,Fiecare 
scriitor, artist sau creator în ge-
neral simte o bucurie nemărgi-
nită când îşi vede reunită opera 
într-o singură carte sau într-un 
singur loc. În cazul meu, poet, 
traducător, editor şi om din pre-
sa şi cultura românească a Voi-
vodinei şi Serbiei, editarea vo-
lumului de versuri bilingv ro-

mâno-sârb „Întrebări fără răs-
puns” / „Pitanja bez odgovora” 
de către Institutul de Cultură al 
Românilor din Voivodina de la 
Zrenianin reprezintă o bucurie 
şi recunoştinţă extraodinară că-
ci îmi văd reunite într-un singur 
loc, într-o carte a cărţilor, 65 de 
poezii selectate şi traduse per-
sonal din cele 5 cărţi pe care le-
am publicat pe parcursul a 25 de 
ani de la debutul meu editorial 
cu placheta „Cerneala invizibi-
lă” la „Libertatea” din Pancio-
va, unde am lucrat aproape 42 
de ani, dar în realitate am scris 
50 de ani”. Prezentarea Institu-
tului de Cultură al Românilor 
din Voivodina a fost moderată 
de directorul ICRV, Todor Do-
ru Ursu. D. M.

AU FOST SEMNATE CONTRACTE PENTRU BURSELE 
ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR
SPRIJIN FINANCIAR PENTRU 
ELEVI ȘCOLI DIN TORAC
 Președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Daniel 
Magdu, a vizitat la începutul luni noiembrie Școala Elementară ,,George Coșbuc” 
din Torac. Cu această ocazie, s-au semnat contractele pentru acordarea de burse 
cu părinții elevilor înscriși în clasa I cu limba de predare română.
 Bursele se acordă tuturor elevilor înscriși care îndeplinesc condițiile din 
Regulamentul privind bursele pentru elevii din ciclul primar și liceal/școală 
medie (I an). Pentru anul școlar 2022/2023, bursa se plătește o singură 
dată în valoare de 5.000,00 de dinari în contul curent al părinților sau al 
reprezentantului legal al elevului-beneficiar al bursei. Decizia de acordare a 
burselor a fost adusă de Consiliul Executiv al CNMNR pe baza cererilor depuse 
la Apelul public după expirarea termenului limită de depunere a cererilor.
 Contractele de bursă au fost semnate de președintele CNMNR, Daniel 
Magdu, cu părinții elevilor. La școala din Torac, cinci elevi sunt înscriși în 
clasa I cu limba de predare română, astfel că toți cinci primesc această 
bursă. Alături de Daniel Magdu, la eveniment au fost prezenți părinții 
elevilor, directoarea școlii, Renata Besu Petrovici, învățătoarea elevilor de 
clasa I, Norica Rașa, precum și Deni Besu. F. R.

 » 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.

FESTIVALUL DE FOLCLOR ROMÂNESC AL COPIILOR DIN VOIVODINA AJUNS LA EDIȚIA A IX-A

 »Inaugurarea festivalului, Roman Bugar, preşedintele Consiliului Executiv 
și Gheorghe Dinu, consulul general al României la Vărșeț

 »Elevii din Ecica 

 »Băile Herculane

 »Elevii din Torac

 »La școala din Torac
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Воћњак на продају површина 65 
ара. Тел. 064/1298-732

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. 013/837-
631.

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 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

Издаје се намештен четворособан 
стан у насељу Хемоград у Вршцу. Тел. 
060/08-05-618

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 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.

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

Продајем веш машину „Горење“ 
потпуно исправну, у одличном стању 
(новија) Тел. 061/3071-085

Брзо и квалитетно ервисирање, 
поправка  беле технике, веш машина, 
ел. шпорета, замена – чишћење 
бојлера и остале технике и ел. 
инсталације. Тел. 061/3071-085

Продајем веш машину, бојлер 80 л, 
фрижидер, шпорет на струју, плинску 
грејалицу, зидне нераспаковане 
плинске пећи 2 по договору. Тел. 
065/9943-394

Грађевински радови (зидање, 
малтерисање, бетонажа, кровне 
конструкције, стиропор фасаде). 
Повољно, квалитетно.Тел. 061/2656-
204.

Продајем мед, ортопедски 
кревет са  подизачима на струју  и 
декубитациони душек скоро нови. 
Тел- 061/2656-204

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1407

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 
преводи, поуздан и тачан рад, вишегодишње искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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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 
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 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.

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.

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 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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Леди Хенријета Маклелан жуди 
за романтичним узбуђењима сезоне 
у Лондону. Али као и свака добра 
девојка са села, одувек је крила своју 
чулну природу – све док није упознала 
Сајмона Дарбија. Због њега жели да 
шапуће обећања касно у ноћ, размењује 
пољупце на балкону, прима забрањене 
љубавне поруке. И зато пушта машти на 
вољу и пише…

ПИСМО
Веома сочно љубавно писмо, 

које постаје шокантно јавно. Сви 
претпостављају да га је Сајмон написао, 
али истина тешко да је важнија од 
скандала који ће избити ако се сместа 
не венчају. Ипак, Хенријета није била 
спремна за чисту сензуалност којом 
зрачи овај…

ЧОВЕК
Сајмон се заклео да никада неће 

изгубити главу за неком женом. Управо 
због тога, док љупке дебитанткиње 
падају у несвест, он презриво пролази 
поред њих и све их игнорише… све 
до Хенријете. Да ли је могуће да је био 
толико луд?

Елоиза Џејмс, чије је право име 
Мери Блај, рођена је 1962. године 
у Минесоти. Ванредни је професор 
енглеске књижевности на Универзитету 
у Фордхаму. Потиче из породице 

књижевника, а још као студенткиња 
почела је да пише и објављује. Њени 
романи често имају податке из богате 
прошлости енглеске историје и 
књижевности. Удата је за Италијана 
Алесандра Веторија, са којим има сина 
и ћерку.

„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, „Луди од 
љубави“, који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. У прошлом броју 
поклањали смо књигу „Са неба падоше 
три јабуке“, освојиле су је Данијела 
Корбуц и Емина Тот. 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“.

СМЕРНЕ 
ВОЈВОТКИЊЕ И 

НЕСТАШНЕ ВОЈВОДЕ

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ КЊИГУ ЗА ЉУБИТЕЉЕ СОЧНИХ ЉУБАВНИХ ПРИЧА
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (9)

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.

С пролећа 1778. године, беше 
поново православнима дозвољено, 
да по уобичајeном начину своје 
мртве сахрањивати могу. Исте 
године решено је и питање о 
катихизису. Гледе овог саветоваше 
се 1775. год. много, и напослетку 
1776. издадоше катихизис, али га 
мало за тим укидоше, и наредише да 
се за неко време опет употребљавају 
стари Неродовићев.

У  смислу наредбе “деклараторије” 
од 1779. године, морао се епископ 
вршачки обвезати да митрополиту, 
за грамату свога потврђења, 200 
кремничких дуката плаћа.

У вршачкој и бачкој дијецези, 
добијаше прота - ако у истој парохији 
више свештеника беше - половину 
њихове столарне наплате.

Наплата свештеничка у 
вршачкој, темишварској и бачкој 
дијецези беше тако уређена, да је 
имућна кућа 1ф.8н., средња 34 нов. 
а сиромашна 18 новчића плаћала.

За време уредовања владике 
Винћентија Поповића, саграђена 
је саборна црква вршачка, и 
данас украс Вршцу. Које што се 
стара црква паду свом клонила, 
које што се број православних 
душа умножио био, осећаше се 
још у осмој десетини прошлог 
века  потреба, да се подигне и 
сагради већа и пространија црква. 
Али се православни у то доба не 
могаху тако слободно кретати, 
као данашњим даном. За свако 
подузеће своје и сваки свој рад, 
морадоше од више власти искати 
приволе и дозволе, а нарочито 
гледе подизања црква. На све ово 
пак штетно утицаше последњи 
вршачки догађаји, као и та околност, 
што је у то доба Тамишки -  Банат 
Угарској утеловљен, услед чега су 
политичке власти својим агендама 
преоптерећене биле.

Пошто су Вршчани 1777. године 
22. маја, а доцније 17. септембра 
узаман још тада постојећој 
окружној управи обраћали, неби 
ли издејствовали дозволу, да цркву 
из солидног материјала подићи 
могу - обрате се они 22. маја 1779. у 
тој ствари још један пут Темишвару, 
а нарочито тада установљеној 
комисији за реинкопоирирање.

На послетку 1783. године 
приступише грађењу. Па како је 
нацрт нове цркве испао већи од 
старе, то су прво порушили торањ 
старе цркве, и тек после тога 

дозиђиваху главни део цркве 
тако да се служба божја у 
њој дуже времена могла 
обављати. Године 1785. 28. 
октобра п.с.освети владика 
Винћентије свечаним 
начином нову катедралу. 
Новој као и старој цркви 
покровитељ је  св.Никола.

Насљедници епископског 
достојанства после 
Винћентија Поповића, 
довршише цркву са 
нутарње и спољне стране 
њене. Владика Винћентије 
потпомогао је са годишњих 
140 ф. српске основне школе 
вршачке. Умро је 1785. 
године. После њега постане 
епископом вршачким 1786. 

године Јосиф Јовановић Шакабенда, 
пре тога епископ пакрачки, за тим 
бачки. Приход вршачког епископа 
износио је од 1. новембра 1785.до 
последњег октобра 1786. год. 10.906 
ф и 10 новч.

Јосиф II изда наредбу, да епископ 
вршачки од свога прихода, годишње 
1528 фор. уступа на припомоћ 
својих садругова, епископа 
пакричког, горњо-карловачког и 
будимског. Ово наређење одобрио 
је и црквено-народни сабор у 
Темишвару који је 1790. држан. 
Од године 1786. почевши, морао 
је епископ вршачки више година 
давати по 1.000 ф. за установљење 
срп. правосл. богословског завода у 
Темишвару.

Године 1787. чињене су на 
вршачкој епископској резиденцији 
оправке, за које је епископ нарочите 
дозволе од Њ. Величанства искати 

морао. Трошкови и оправке биле 
су са 4529 ф. предрачуњени.

По попису народа, који 
је године 1786. на заповест 
цара Јосифа II изведен, беше у 
вршачком владичанству: 44.883 
кућа 55.077 брачних парова. У 
току 1786. године крштено је 
9.366 деце а умрло 9.722. (многа 
деца поумираше услед богиња, 
које тада владаху), склопљених 
бракова те године било је 3111. 
Број душа православне вере у 

вршачком владичанству износио је 
у то време 256.857.

Вршачком протопресвитерату 
припадаху у то доба 47 општина са 
11.053 кућа 59.204 душа.

Но у то доба изроди се несретни, 
тако звани  последњи “турскки 
рат”, у ком је вршачка дијецеза 
много препатила. Владика вршачки 
морао је  побећи, пшошто Турци 
пустошише по протопопијатима 
Мехадије, Карансебеша и Паланке. 
Па како је дијацеза вршачка са 
турске обести и насиља опустила, 
и епископ никаква прихода на 
могаше уживати, то је од 1788. 
године епископ вршачки за 7 
месеци по 300 ф. свега 2.100 ф. од 
државе  припомоћи уживао.

Вршачко владичанство 
завршило је тиме своју прву 
стогодишњицу, тужним и жалосним 
начином.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 16. БРОЈ 306, 
22 ОКТОБАР 1993.

ШТА ЈЕ ПАРАГЛАЈДИНГ ?
Поред летења моторним и безмоторним змајем у Вршцу 

се одомаћује још један летачки спорт с необичним именом 
параглајдинг. Многи су први пут чули за ову реч, па ево објашњења 
шта се иза ње крије. То је летење специјалним падобраном који се 
зове параглајдер. Овај нови спорт се разликује од падобранског 
спорта што се не искаче из авиона, већ са неког узвишења, најчшће 
врха, под условом да дува ветар, наравно. На месту старта се рашири 
падобран, затрчава се у правцу ветра и након пар корака одваја се 
земље и почиње лет.

Параглајдер се носи 
у ранцу чија је тежина 
12 килограма тако да је 
идеалан за ношење на

планинске врхове. 
Параглајдинг има све 
предуслове за брзо 
ширење међу радозналим 
и одважним Вршчанима, 
јер имамо три солидне 
стартне позиције – јужна 
страна Ђаковог врха, 
Куштиљско брдо и Кула, 
а и ваздушна струјања су 
идеална за овај спорт.

Међу нашим 
суграђанима већ има 
страсних заљубљеника у 
параглајдинг. Двојца од њих, Зоран Пејаков и Милош Лазаревић се 
параглајдингом отискују и у озбиљније такмичарске воде. Летос су 
учествовали на првом југословенском првенству у овој занимљивој 
летачкој дисциплини. За Дан грожђа одржано је такмичење скокова 
и летова са Куле у коме је суделовао и шампион Југославије Зоран 
Петровић из Краљева и велики број летача из Ниша, Београда, 
Панчева, Врњачке Бање и Вршца.]

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 16. 
БРОЈ 306, 22 ОКТОБАР 1993.

ТАКСА ПРОРЕДИЛА “ШЕИКЕ”
Иако су до сада румунски грађани приликом уласка у нашу 

земљу били ослобођени плаћања друмарине, коју су, иначе, 
плаћали сви странци, од недавно се ова јединствена мера односи 
и на наше суседе. Реч је о износу од 50 марака колико су дужни сви 
странци да дају на граничним пунктовима на име друмске таксе на 
моторна возила.

Затечени и изненађени применом ове уредбе, многи Румуни 
који државну међу прелазе

искључиво ради шверца нафтних деривата, као и због 
препродаје осталих роба којих нема на нашем тржишту, наводно, 
нису имали девизе и масовно су се врћали са нашег граничног 
прелаза Ватин, незадовољни и љути због ове одлуке.

Како су нас, међутим, обавестили у вршачкој Царинарници није 
реч ниокаквој противмери на таксу коју румунски органи, иначе 
наплаћују Југословенима зависно од величине аутомобилског 
резервоара за гориво, већ о спровођењу уредбе која је донета 

много раније него румунска “такса на октане” (одмах после увођења 
санкција према нашој земљи), а из које су грађани суседне земље 
прећутно били изузети.

Применом девизне друмарине проређени су доласци румунских 
“шеика”, тако да је смањен притисак на наше граничне рампе, мада 
искусни цариници, који су добили могућност да мало предахну, 
верују да ће застој саобраћаја кратко трајати, док се шверцери с оне 
стране границе не престроје и не пронађу нову рачуницу.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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КОШАРКА ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 8. КОЛО

Партизан 1953 - Вршац  91 : 46
Црвена звезда - Слога  94 : 65
СПД Раднички - Врбас Медела 61 : 87
Краљево - Дуга   79 : 67
Арт Баскет - Војводина 021  85 : 77
Спартак - Новосадска ЖКА  70 : 82
 
1.Краљево 8 8 0 16
2.Црвена звезда 8 7 1 15
3.Арт Баскет 8 6 2 14
4.Слога  8 6 2 14
5.Врбас Медела 8 5 3 13
6.Партизан 1953 8 4 4 12
7.Војводина 021 8 3 5 11
8.Новосадска ЖКА8 3 5 11
9.Дуга  8 3 5 11
10.Спартак 8 2 6 10
11.Вршац 8 1 7  9
12.СПД Раднички 8 0 8  8

ОДБОЈКА ДРУГА ЛИГА “СЕВЕР” (М) 8. КОЛО

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

1.Дунав Волеј 8 8 0 24
2.Партизан 8 7 1 21
3.Футог  8 7 1 20
4.Банат  8 6 2 16
5.Пролетер 8 4 4 14
6.Стражилово 8 4 4 13
7.Словен 8 3 5 11
8.Кикинда 8 3 5  9
9.Кулпин 8 2 6  6
10.Баваниште 8 2 6  5
11.Војводина 3 8 2 6  5
12.Сомбор 8 0 8  0

ОДБОЈКА ДРУГА ЛИГА “СЕВЕР” (Ж)  8.КОЛО

Омладинац 2 - Вршац  3 : 1
Штранд Волеј - Волеј Старс   1 : 3
Футог - Панонија   1 : 3
Кикинда 0230 - Одбојка 013  1 : 3
Срем 2 - Нови Сад 2  3 : 1
Младост 1979 - НС Волеј Теам 0 : 3
 
1.Панонија  8  8  0  23
2.Омладинац 2  8  7  1  21
3.Воллеy Старс  8  6  2  19
4.Штранд Волеј  8  6  2  17
5.НС Волеј Теам  8  4  4  14
6.Срем 2  8  4  4  12
7.Нови Сад 2 8  3  5  10
8.Вршац   8  3  5   8
9.Кикинда 0230  8  3  5   8
10.Одбојка 013  8  2  6   6
11.Младост 1979  8  2  6   5
12.Футог  8  0  8   1

ОДБОЈКА ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ” 8. КОЛО

Банат - Херцеговина  3 : 0
Пролетер - Кикинда 0230 – 2 3 : 0
Багљаш 023 - Житиште  3 : 2
Клек Србијашуме 2 - Крајишник 3 : 0

1.Банат    8  8  0   23
2.Клек Србијашуме 2  7  5  2  17
3.Херцеговина   7  5  2  13
4.Пролетер   6  4  2  10
5.Багљаш 023   7  3  4  8
6.Житиште   7  2  5  9
7.Баваниште   7  2  5  6
8.Крајишник   7  1  6  4
9.ГЖОК Кикинда 0230 - 2  6  1  5  3

 Градски стадион у Вршцу, гледалаца 
100, судија: Неђо Мрђа (Панчево), стрелци: 
Делић у 21. минуту за ОФК Вршац, 
Јањић у 13. минуту за Војводину: жути 
картони: Савић, Илић, Трњанац, Делић, 
Радисављевић (ОФК Вршац).

ОФК ВРШАЦ: Узелац, Николић, 
Јовановски (од 81. Јунгић), Секулић (од 17. 
Тешић), Милићевић (од 70. Фернандес), 
Главинић, Трњанац (од 90. Кијачић -), Илић, 
Радисављевић, Делић, Савић. 

ВОЈВОДИНА: Јаковљевић, Трнинић, 
Павић, Дробњак, Ковачев, Апостоловски 
(од 70. Токин), Абаџија, Јањић, Хромиш, 

Костадиновић (од 70. Пиваш), Сукачев (од 
76. Јокић).

Вршчани су у 16. колу Омладинске 
лиге Србије одиграли једну од бољих 
утакмица ове јесени и сасвим заслужено 
освојили бод у дулеу са фаворизованом 
Војводином. 

Од првог звиждука слабог судије Мрђе 
утакмица је било изузетно динамична, 
играло се отворено, нападачки са 
обе стране и у раној фази створено је 
неколико повољних прилика. Војводина је 
запретила преко одличног Ковачева који 
је погодио пречку, а Вршчани узвратили 
добром шансом Радисављевића. 

Гости су дошли до предности дошли 
без прилике, после великог кикса голмана 
ОФК Вршца. Узелац је имао лопту у својим 
рукама, онда је практично поклонио 
нападачу Војводине Јањићу који је без 
проблема затресао мрежу, 0:1. 

Од тог тренутка Вршчани су били 
бољи ривал у свим сегментима игре 
и после сјајне акције Милићевића и 
Радисављевића, Делић је постигао 
ефектан погодак за изједначење, 1:1.

У другом полувремену Новосађани 
су имали иницијативу, створили преко 
Јањића стопостотну шансу, али је Узелац 
изванредно интервенисао и спасао 
сигуран погодак. Вршчани су могли до 
вођства, шансе су пропуштали Главинић, 
Илић и Милићевић, а у надокнади времена 
шут Радисављевића одлично је одбранио 
Јаковљевић и сачувао бод Војводини на 
стадиону под кулом.

Б. Ј.

ОМЛАДИНСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ ИЗНЕНАДИЛИ 
ФАВОРИЗОВАНЕ НОВОСАЂАНЕ

ОФК ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА 1:1 (1:1)

КО Ш А Р К А

Хала спортова у Ваљеву, судије: Пешић, Матић, Смиљанић.
МЕТАЛАЦ: Бајић 9, Дафи 16 (7 ас), Илић 2 (4 ск), Вујадиновић 6 (4 

ас), Пајић, Стефановић 4, Шешлија 12, Менинг 14, Дурмо 23 (11 ск), 
Јанковић, Теофиловић 5, Луковић 8 (9 ск).

ВРШАЦ: Дишић 3, Симић 10 (5 ск), Шушић 10 (7 ас), Јовановић 
3, Агоч 6 (4 ас), Васић 15, Радовић 5, Јурчек 2, Васиљевић 9 (6 ск), 
Димић, Јековић 14 (7 ск).

Кошаркаши Вршца су у првих десет минута успевали да 
парирају фаворизованим Ваљевцима, али нису имали снаге да 
издрже у истом ритму до краја и направе изненађење. Металац 
је ношен изванредном игром интернационалца из Босне и 
Херцеговине, Ибрахима Дурма, Американца Менинга и искусног 
центра Уроша Луковића славио у 12. колу и избио на лидерску 
позицију у Кошаркашкој лиги Србије.

Вршчани нсиу успели да парирају разиграном ривалу пре 
свега у другом и трећем периоду меча када је Металац стекао 
недостижну предност. Једина добра ствар за екипу Владимира 
Ђокића је повратак искусног Милоша Димића који се на овом 
мечу није уписао у листу стрелаца, али се његов значајан учинак 
очекује већ у наредном мечу идуће суботе када Вршац дочекује 
лесковачко Здравље. Утакмица у Миленијуму почиње у 18 часова.

Кошаркашице Вршца поражене су у 8. колу Прве женске лиге 
Србије у Београду од Партизана, 91:46 (21:9. 25:14, 18:12, 27:11). 
Наредне суботе у Миленијуму Вршчанке дочекују београдску 
Црвену звезду.

ПОРАЗ ВРШЧАНА ОД МЕТАЛЦА У 11. КОЛУ КЛС

ВАЉЕВЦИ ТВРД ОРАХ
МЕТАЛАЦ – ВРШАЦ 99:77 (23:24, 25:12, 33:17, 18:24)

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 11. КОЛО

Златибор - Спартак  79 : 74
Слога- Нови Пазар  77 : 88
Металац - Вршац   99 : 77
Здравље - Младост  85 : 92
 Чачак - ОКК Београд  84 : 73
Колубара - Дунав   81 : 71
Тамиш - Динамик   78 : 73
Војводина -Слобода  86 : 79
 
1.Металац 11 10 1 21
2.Златибор 11 10 1 21
3.Динамик 11 10 1 21
4.Војводина 11  8 3 19
5.Спартак  11  8 3 19
6.Вршац  11  6 5 17
7.Слога  10  6 4 16
8.Слобода 11  5 6 16
9.Тамиш  11  4 7 15
10.ОКК Београд 10  4 6 14
11.Нови Пазар 11  3 8 14
12.Колубара  11  3 8 14
13.Младост 11  3 8 14
14.Дунав 11  3 8 14
15.Здравље  11  2 9 13
16.Чачак 94  11  2 9 13

ФУД БА Л

Влајковац је село са вишедеценијском спортском традицијом 
у коме стасавају врхунски спортисти без обзира што броји око 
хиљаду и петстотина становника. То је најмање место у Војводини 
које има члана Војвођанске фудбалске лиге исток, а када се 
томе дода податак да је влајковачки терен један од најлепших 
и најуређенијих у овом рангу такмичења, да је јуниорски тим 
Јединства водећи у Омладинској лиги Јужног Баната група југ и да 
претендује да се пласира у ранг најбољих војвођанских тимова, 
јасно је да управа клуба и стручни штаб заслужују честитке за 
континуирани рад и стварање здраве и успешне средине у којој 
фудбалски таленти добијају своју шансу. 

У својој трећој узастопној сезони у Војвођанској лиги исток 
фудбалери влајковачког Јединства на зимску паузу отишли су са 
11. места са освојених 18 бодова. Тренер Аца Какован истиче да 
је задовољан учинком јер је екипа на добром путу да оствари 
зацртани циљ управе, опстанак међу војвођанским лигашима.

- Због добрих игара екипе у последњих неколико кола јесењег 
дела стекао се утисак да смо на зимску паузу могли са бољим 
бодовним салдом. Међутим тим смо формирали релативно касно 
ове сезоне, припремни период обавили некомплетни и лоше смо 
почели сезону. Четири пораза на старту уверила су играче да овај 
ранг такмичења није могуће играти без редовног тренинга и тек 
у петом колу освојили смо прве бодове и остварили прву победу. 
Прекратница је по мени била у 8. колу када смо забележили победу 
на гостовању у Банатском Карађорђеву које на свом терену није 
изгубило утакмицу претходних пет година. То је у знатној мери 
подигло самопоуздање играчима и задовољство ми је да кажем 
да је у том периоду на тренинзима било између 25 и 28 играча, 
наглашава тренер Какован и додаје да је првом тиму прикључено 
неколико играча из омладинског погона који нису тек попуњавали 
број већ су дали значајан допринос током јесењег дела сезоне. 

У последњем колу првог дела првенства Јединство је на свом 
терену доживело пораз од Бегеја из Житишта због кога се на 
зимску паузу ипак не иде спокојно.

- Верујем у рад и верујем у овај тим. Играчи су на паузи до 
26. јануара када почињемо припреме за пролећни део сезоне. 
Не планира се довођење звучних појачања, ослонићемо се 
на досадашњи кадар уз наставак сарадње са ОФК Вршцем и 

евентуално довођење неког играча из њиховог омладинског 
погона. Похвалио бих управу клуба која је играчима обезбедила 
свакодневни превоз на тренинге и утакмице и одличне услове за 
рад. Атмосфера у клубу је заиста одлична, хемија у тиму такође, 
искусни играчи су узор младима у сваком смислу и заиста је лепо 
бити члан Јединства из Влајковца, закључио је Какован.

Б. Ј.

ВЛАЈКОВЧАНИ ЗАДОВОЉНИ УЧИНКОМ У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ ИСТОК

ВЛАЈКОВАЦ СЕЛО ЈЕДИНСТВА 
ОМЛАДИНЦИ ВЛАЈКОВАЧКОГ ЈЕДИНСТВА ЛИДЕРИ 

ЈУЖНОБАНАТСКЕ ЛИГЕ

СИГУРНИМ КОРАКОМ КА 
ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

Омладинска екипа влајковачког Јединства лидер је 
Јужнобанатске лиге југ. Изабраници тренера Слободана Лазина 
забележили су седам победа из седам утакмица и са 21 бодом у 
јесењем делу сезоне убедљиво су први са десет бодова више од 
другопласиране Слоге из Пландишта. 

Стоје с лева на десно: Мандић, Радак, М. Дробњак, Хорти, 
Цигановић, Станисављев, Дунат, Шушњар, Николић, тренер 
Слободан Лазин.
Чуче: А. Дробњак, Петровић, Фекете, Станић, Шашић, Николајевић, 
Радмановац.
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Фудбалери ОФК Вршца 
завршили су јесењи део 
сезоне у горњем делу табеле 
Моцартбет Прве лиге Србије 
што је резултат који многи 
нису очекивали. Изабраници 
тренера Ненада Мијаиловића 
били су прави летњи хит 
у уводним колима, али је 
продужетак сезоне до касних 
новамбарских дана учино да 
екипа постане оптерећена 
повредама које су узеле 
одређени данак у бодовима. 
Ипак, управа клуба, стручни 
штаб и играчки кадар имају 
разлога за задовољство 
пре свега због изванредне 
атмосфере која је заштитни 
знак клуба већ дужи низ 
година, али и због деобе 
седме позиције која на крају 
гарантује пласман у плеј -оф.

Да ли сте задовољни општим 
утиском који је ОФК Вршац оставио 
и бодовним салдом у својој првој 
прволигашкој полусезони?

- Имајући у виду амбиције које смо 
имали на почетку сезоне мислим да 
сви у клубу морамо бити задовољни 
оствареним. После 19 одиграних кола 
налазимо се на позицији која води у 
плеј - оф и гарантује опстанак у лиги, 
што је наш примарни циљ. Првих 11 
утакмица одиграли смо на високом 
нивоу, побеђивали фаворизоване 
ривале, у финишу јесењег дела 
пропустили смо прилике да освојимо 
и који бод више, али боље је да имамо 
за чиме да жалимо него да не знамо 
како се освајају бодови. Што се општег 
утиска тиче мислим да смо пријатно 
изненадили српску фудбалску 
јавност, упознали је да Вршац стасава 
у озбиљан фудбалски центар, како 
резултатима свих такмичарских 
селекција тако и спортском 
инфраструктуром и условима за рад 
које имају наши играчи и чланови 
стручног штаба.

После 15 одиграних кола ОФК 
Вршац је заузимао пето место на 
табели са 21 освојеним бодом. Да 
ли се слажете да тај „продужетак“ 
јесењег дела сезоне у коме су 
одиграна четири пролећна кола 
није одговарао екипи и да је то био 
најслабији период њене игре?

- Мислим да смо и пре 15. кола 
имали доста проблема када је у питању 
здравствени билтен. Пад форме 
проузрокован је повредама кључних 

играча. Било је чак случајева да смо 
на појединим позицијама имали по 
неколико повређених играча и то 
нас је омело да у последњих пет – 
шест кола будемо конкурентни у 
овој веома јакој лиги. Свакако ћемо 
извући поуке из свега, али чињеница 
је да нам треба јачи играчки кадар 
како би могли да издржимо напоре 
утакмица и њихов згуснут распоред 
на пролеће.

На почетку сезоне, после 
две победе, говорили сте да се 
опстанак у Првој лиги Србије не 
може обезбедити са шест бодова 
већ да је неопходан континуитет 
добрих резултата. Да ли сте после 
19 одиграних кола у којима сте 
освојили 25 бодова направили 
калкулацију за пласман у плеј оф 
групу односно за сигуран опстанак?

- Мислим да бих поново био 
задовољан истим учинком као 
у јесењем делу. Дакле, 21 бод у 
пролећном делу сезоне што мислим 
да би било сасвим довољно да се 

пласирамо у плеј оф. Имајући у виду 
да смо у 4 кола пролећног дела које 
смо одиграли јесенас освојили 4 бода, 
био бих задовољан да у наредних 11 
кола освојимо 17 бодова. ОФК Вршац 
већ годинама негује тренд да у свакој 
полусезони оствари резултатски 
напредак, надам се да ћемо га 
наставити на пролеће и узети и који 
бод више од планираног.

Да ли сте и у којој мери 
задовољни појединачним учинком 
својих играча у јесењем делу?

- Не бих давао појединачне оцене, 
јер стално истичем да смо ми тим. 
Имамо доста младих играча, просечно 

смо на свакој утакмици играли са 
четири или пет бонус играча (до 21 
године) што је реткост у овој лиги. 
После Графичара тим смо са највише 
бонус играча и када се то има у виду 
нормално је да долази до осцилација. 
Сем тога повреде и испадање из ритма 
тренажног процеса неколицине 
играча одразиле су се на њихов ниво 
игре, самим тим и на игру екипе, али 
генерално, мислим да можемо да 
добијемо прелазну оцену као тим. 
Да ли смо могли боље – могли смо, 
да ли смо овакав резултат очекивали 
пре почетка првенства -  мислим да 
већина није. Сигуран сам да ћемо 
током зимске паузе радити још више 
да би на пролеће били још бољи.

Хоће ли играчки кадар претрпети 
промене током зимске паузе?

- Прелазни рок још увек није почео 
а на данашњи дан (7. децембар) 
исписнице су званично затражили 
и добили раскид уговора Матија 
Бабовић и Огњен Мажић. Сви 
остали играчи су и даље чланови 

ОФК Вршца под уговором. Што се 
одлазака тиче, биће их, али трудимо 
се да њихов број буде минималан. 
Има интересовања за наше играче 
од стране других клубова, али за 
евентуални одлазак било кога пита се 
клуб. Што се тиче појачања занимају 
нас играчи на позицији нападача, 
везног и централног дефанзивног. 
Услов је да ти фудбалери одговарају 
нашем систему и да могу да одговоре 
захтевима наших амбиција. Уколико 
таквих играча не буде било на 
тржишту нећемо доводити никога. 

Како коментаришете пласман 
на табели после јесењег дела 
сезоне и како оцењујете квалитет 
досадашњег тока такмичења у 
Првој лиги Србије?

- Мислим да су се на врху три екипе 
које по приказаним играма, квалитету 
тима и буџету одскачу од осталих. 
Сви остали тимови су приближног 
квалитета и међу њима није велика 
бодовна разлика што нам је донело 
изузетно занимљиво и неизвесно 
такмичење. 

Када кажете занимљиво и 

неизвесно такмичење да ли 
очекујете неке драматичне 
промене у редоследу на табели 
на пролеће имајући у виду да је 
међу шест најслабије пласираних 
екипа у јесењем делу пет бивших 
суперлигаша?

- Сасвим сам сигуран да нико у лиги 
нема амбицију да испадне и сви ће се 
борити до последњег минута. Поглед 
на табелу говори нам да су тренутно 
на позицијама које воде у плеј – аут 
екипе које су имале суперлигашке 
амбиције. Са две везане победе се иде 
горе, са два везана пораза се иде доле, 
биће неизвесно, сви ће се сигурно 
појачати, али ће много тога зависити 
и од припремног периода. Надам 
се да ћемо спремни ући у борбу са 
конкурентима, да ћемо неутралисати 
максимално све наше мане а истаћи 
врлине, не само када је у питању 
селектирање тима, тренирање 
играча, већ да паметно искористимо 
све наше ресурсе и направимо клуб 
кадар да се избори за своје место у 
овој јакој конкуренцији. 

Б.Ј.

СТРУЧНИ ШТАБ ОФК ВРШЦА АНАЛИЗИРА СВОЈУ ПРВУ ПРВОЛИГАШКУ ЈЕСЕН 

ЗА САДА НА ДОБРОМ ПУТУ
ФУД БА Л

СТАТИСТИКА ОФК ВРШЦА У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ 
Одиграни минути: Марковић 1538, Илић 1410, Кадијевић 1410, 

Мршуља 1345, Петрић 1297, Парађина 1214, Павлов 1157, Вујић 1076, 
Брауновић 1019.

Стрелци: Павлов 5, Вујић 2, Мршуља 2, Диуф 2, Ивић 2, Килибарда 1, 
Брауновић 1, Николић 1, Главинић 1.

Асистенти: Илић 5, Вујић 2, Грек 2, Главинић 2, Павлов 1, Мршуља 1, 
Диуф 1, Бабовић 1.

ПЛАН ПРИПРЕМНИХ 
МЕЧЕВА ТОКОМ ЗИМЕ

Шеф стручног штаба Ненад 
Мијаиловић рекао је да план 
припремних мечева и одабир 
противника улази у завршну 
фазу.

- Играчи су били на одмору 
од 28. новембра до 5. децембра, 
после тога кренули су са 
индивидуалним програмима 
рада све до званичног почетка 
припрема који је заказан за 
9. јануар 2023. године. На 
нашем стадиону радићемо до 
30. јануара када је планиран 
одлазак у Међугорје, у Босни 
и Херцеговини. Тамо ћемо 
бити до 5. фебруара. План 
припремних мечева је следећи:  
За 21. јануар још увек тражимо 
противника. 25. јануара играмо 
против Железничара у Панчеву, 
28. јануара против румунског 
трећелигаша Деве у Вршцу. 
У Међугорју планирамо две 
утакмице (1. и 4. фебруара, још 
увек се не знају имена ривала), 
а по повратку одиграћемо 
меч против Омладинца из 
Нових Бановаца 8. фебруара. 
Следи одмеравање снага са 
Политехником из Темишвара, 
11. фебруара, такође на 
Градском стадиону у Вршцу, 
генерална проба заказана је за 
18. фебруар против Смедерева 
на нашем стадиону. У првој 
утакмици наставка шампионата 
Моцартбет Прве лиге Србије 
25. фебруара дочекујемо 
екипу Радничког из Сремске 
Митровице.
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