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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

ЈОВИЦА ДАНИЛОВИЋ
(1948 – 2022)

Доајен вршачког и банатског новинарства, 
дописник „Политике“, пасионирани радио аматер, 
Јовица Даниловић, преминуо је у 74. години.

Био је оличење културног опхођења, џентлмен 
новинарског израза, урођеног патриотског става, 
надахнути ерудита. Нико од њега није говорио 
мање а да је рекао више. Нико у безочније време 
није дуже и спокојније гледао истини и правди 
право у очи. Нико се за славу није грабио мање а 
добијао признања од читалаца и колега. 

Одласком Јовице Даниловића наше 
локално новинарство остало је без снажног 
приповедачког гласа, а сви ми без драге 
личности.

У СЕЋАЊУ

Курс и обука за занимање руковалац виљушкаром 
– виљушкариста, коју Национална служба за 
запошљавање организује сваке године у оквиру 
активних мера запошљавања, веома је популаран и 
тражен, пре свега јер је потражња за овим занимањем 
велика, како код нас, тако и у иностранству. Обука се 
тренутно спроводи у Вршцу, где је такође исказана 
велика заинтересованост кандидата са евиденције 
Националне службе за запошљавање. 

- Имамо десет полазника. То су обуке које 
Национална служба за запошљавање организује дуги 
низ година. Обука за виљушкаристе је још увек у току, а 
траје петнаест радних дана – рекла је Сања Рабијац, ПР 
Националне службе за запошљавање, Филијале Вршац. 

Обуке су организоване уз велику подршку и помоћ 
фирме Превинг сервис Вршац, која је обезбедила 

неопходан материјал за теоријски и практични део 
обуке. 

- Обука је намењена за све полазнике, и за оне 
без искуства, као и за искусне раднике који своје 
знање до сада нису сертификовали. Кандидати након 
што прођу теоријски и практични део обуке, полажу 
испит који се сатоји из писменог дела и извођења 
практичних задатака на полигону. Након положених 
испита, кандидати добијају сертификат за руковаоца 
виљушкаром – објаснила је Марија Ристовски из 
Превинг сервиса. 

Обуком и организацијом комплетног програма 
задовољни су и полазници, као и инструктор, који 
истиче да је заинтересованост кандидата из године у 
годину све већа. 

- Вероватно је привреда показала потребу за овим 

кадровима, па је заинтересованост наших суграђана 
велика. Већ неколико година успешно спроводимо 
обуку, а кандидати показују завидан ниво знања – 
изјавио је Душан Обрадовић, инструктор. 

Током ове година Национална служба за 
запошљавање спровела је низ програма активних мера 
запошљавања, а у плану је и обука за вођење пословних 
књига која ће бити организована током целе наредне 
године и за коју се сви заинтересовани још увек могу 
пријавити. 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОБУКУ ВИЉУШКАРИСТА 

ИНТЕРЕСОВАЊЕ СВАКЕ ГОДИНЕ СВЕ ВЕЋЕ 

Екипа 1 (Младеновски др Виолета/мт 
Муцуљ Стеван)  

понедељак: 07,00 - 11,00  Мало Средиште  - 
11:00 -  13:30  Месић

уторак:  07:00 - 10:00  Ватин - 10:00 - 13:30  
Мали Жам 

среда: 07:00 - 10:00 Сочица - 10:00  - 13:30 
Јабланка

четвртак: 07:00 - 10:00 Куштиљ - 10,00 - 
13,30 Војводинци

петак: 07:00 - 09:00 Месић – 09:00  - 11:00 
Јабланка – 11:00 – 13:30 Сочица

Екипа  2 (Радосављев др Наташа/мс 
Галовић Босиљка)

понедељак: 07:00 - 13:30 Велико Средиште         

уторак: 07:00 - 13:30 Гудурица          
среда: 07:00 - 13:30 Марковац
четвртак: 07:00 - 13:30 Гудурица
петак: 07:00 - 13:30 Велико Средиште
                
Екипа  3 (Бајаш др Емануел /мс Несторов 

Драгана)                         
 понедељак: 07:00 - 10:00 Парта, 10:00 - 

13:30 Орешац
уторак: 07:00 – 13:30 Загајица             
среда: 07:00 – 13:30 Стража
четвртак: 07:00 - 10.00 Шушара - 10:30 - 

13.30 Загајица
петак: 07:00 - 10:00 Потпорањ - 10:00 - 13:30 

Стража

Екипа  4 (Јанковић др Данијела /мс 
Рајаковић Даринка)                  

 понедељак, среда, четвртак, петак: 07:00 – 
13:30 Избиште                                                                                                   

уторак: 07:00 – 10:30 Влајковац - 10:30 - 
13.30 Ритишево

 
Екипа  5 (Кереш др Јасминка /мс Стојанов 

Снежана/мс Туркоане Ћурча Силвија)
 понедељак - петак 07:00 - 13:30 Уљма   
Екипа  6 (Голубовић др Александра/мс 

Алексић Маја)
понедељак, уторак, среда, петак: 07:00 - 

13,30 Павлиш
четвртак: 07:00 - 13:30 Влајковац

РАСПОРЕД  РАДА  ЛЕКАРА ОПШТЕ 
МЕДИЦИНЕ И АМБУЛАНТЕ ПО СЕЛИМА 

ЗА ДЕЦЕМБАР   2022.
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АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ГРАДА ВРШЦА

ПОМОЋ 
ДЕЦИ У 

ОПРЕМАЊУ 
ШКОЛСКИМ 
ПРИБОРОМ

Центар за социјални рад Града 
Вршца ће у сарадњи са локалном 
самоуправом и уз помоћ донатора, 
реализовати активност помоћи деци 
у опремању за школску 2022/2023. 
годину, из социјално угрожених 
породица – корисника НСП. Овом 
активношћу је обухваћено 721 
дете. Новац за опремање – школски 
прибор могу да подигну од среде, 
14.12 2022. године, у Пошти или 
Банци Поштанској штедионици.

За ову активност укупно је 
издвојено 1.591.000 динара, а помоћ 
ће добити 48 деце предшколског 
узраста по 2.000 динара, колико 
ће добити и 536 ученика основних 
школа, док ће 131 ученик средњих 
школа добити 3.000,00 динара, а 6 
студента по 5.000,00 динара.

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

Ново гробље у Вршцу, израђено 
је недалеко од старог, на Павлишком 
путу одмах иза међународне 
пруге за Темишвар, чиме је решен 
вишедеценијски проблем који је 
постојао за становнике Вршца. Наиме, 
досадашње једино гробље имало 
је ограничен капацитет који је сада 
готово и потпуно попуњен. Ново 
гробље биће, као и старо, поверено 
на управљање ЈКП Други октобар, 
изграђено је по најсавременијим 
стандардима, а вредност инвестиције 
коју је финансирао Град Вршац износи 
150 милиона динара.

Ново градско гробље у Вршцу 
налази се на десној страни Павлишког 
пута одмах након пружног прелаза 
међународне пруге Вршац - Темишвар, 
на парцели блок 83А која заузима 
површину од 10 хектара. Завршена је 

прва фаза изградње која је обухватила 
неопходне објекте, а у које спадају 
комеморативна капела са четири 
јединице опремљене потребним 
мобилијаром. Капела садржи хол 
за испраћај са надстрешницом и 

комеморативним платоом. Такође 
објекат поседује хладњачу и помоћне 
просторије. Поред објекта, урађене 
су прилазне стазе, и то асфалтне 
прилазне стазе до самог комплекса 
као и бетонске стазе.

РЕШЕН ВИШЕДЕЦЕНИЈСКИ КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМ У ВРШЦУ

РАДОВИ НА НОВОМ 
ГРОБЉУ ПРИВОДЕ СЕ КРАЈУ

Машинским разастирањем струганог 
материјала у Изворској улици, 
настављени су радови на насипању 
и дотезању неасфалтираних улица на 
територији града Вршца. У наредним 
данима радовима ће бити обухваћени 
Тимочка улица, Планински пут, Козлук 
крак 1 И 2, као и Виноградарска улица, 
док су у насељеном месту Марковац ови 
радови завршени. Количина  струганог 
материјала опредељена за овај посао је 
око 500 кубних метара.

Такође, врше се радови на уређењу 
путног појаса на општинским путевима, 
пут ка брегу ће бити очишћен у довољној 
ширини како дивље растиње поред 
пута не би стварало проблеме дужи 
временски период, док је у плану и 
уређење општинског пута ка Потпорњу 
од пута за Белу Цркву до улаза у село, путу 
ка Сочици и осталим правцима на којима 
постоји потреба.

НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА

НАСИПАЊЕ НЕАСФАЛТИРАНИХ УЛИЦА
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У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ДР ТИБОРА ВАРАДИЈА 

У уторак, 6. децембра у „Салону код Порте“ 
Удружења „УрбанКулт“ и „Тачка сусретања“ 
приредила су промоцију књиге „Противнародни 
осмех“ др Тибора Варадија. Поред аутора, на 
промоцији су говорили и Бора Бабић, директорка 
и главна уредница Академске књиге и модератор 
Драгољуб Влаховић. 

У књизи „Противнародни осмех“ Варади се бави 
углавном судским предметима из првих година 
после Другог светског рата. Реч је о Варадијевој 
четвртој књизи документарне прозе, а грађу 
и инспирацију за књигу аутор је проналазио у 
адвокатској архиви свог оца и деде. 

- Неким чудом, сви списи у мојој породичној 
адвокатској канцеларији су сачувани. То је 
беспримерно, јер, иако је било још много чувених 
адвоката попут мог оца и деде, нигде није сачувана 
стогодишња архива. То је добило додатни значај 
јер чак ни многе судске архиве нису сачуване. 
Ми познајемо историју, знамо битне чињенице о 
Другом светском рату, али не знамо детаље, људску 
страну, свакодневицу која је пратила рат. Ти детаљи, 

ти елементи ових година се виде у овим списима 
и ту историју покушавам некако да оживим – 
објаснио је Варади. 

„Противнародни осмех“ Варади је писао на 
мађарском, с којег га је на српски језик превео 
Арпад Вицко. „Противнародни осмех“ сам Тибор 

Варади одређује као „скоро роман“, јер су, како 
каже, приче у њему на необичан начин повезане. 

- Иако је овде реч о различитим људима и судским 
предметима, реч је углавном о истом временском 
периоду и осетио сам да су се те приче некако, док 
су лежале у архиви, непримећене деценијама, тајно 
сложиле – рекао је Варади. 

Тибор Варади првенствено је познат као 
правник. Дипломирао је у Београду, а на Харварду 
докторирао право. Кратко је радио у породичној 
адвокатској канцеларији у Зрењанину, а затим 
предавао на Правном факултету у Новом Саду, као и 
на неколико европских и америчких универзитета. 
Заступао је СР Југославију и Србију и Црну Гору 
пред Међународним судом правде у Хагу. Аутор је 
књига докуметарних прича „Пут у јуче“ и „Списи и 
људи“, документарног романа „Догодило се у Ечки“, 
романа „Тајна мишјесиве собе“ и есејистичких 
књига „Зар није сам живот најбољи провод?“, „Мит 
и мода“ и „Надомак историје“. 

Т.С. 

„ПРОТИВНАРОДНИ ОСМЕХ“ 

Прошлог петка у „Салону код Порте“ 
представљене су књиге ауторке др Драгице Томка, 
докторке туризмологије. Промоција је одржана у 
организацији удружења „Вршачки културни круг“ 
и „Тачка сусретања“, а о књигама поезије „Латице 
булке“ и „Полетање“, путописној прози „Путујуће 
перле“ и збирци прича о женама „Она“ говориле су 
ауторка и Јелена Маринков, модераторка вечери. 

Рођена Вршчанка, која је из Вршца отишла као 
девојчица, а у међувремену пропутовала цео 
свет, Драгица Томка је од детињства заљубљена 
у путовања, која су јој у међувремену постала и 
позив, али и инспирација за књиге. 

- Увек сам волела да путујем и моја прва 
путовања су била по Европи, углавном са 
породицом. То су била она класична путовања 
на којима све видиш, а скоро ништа не запамтиш, 
ништа посебно не доживиш. 2013. године сам 
отишла на прво веће, даље путовање, на северни 
Тајланд, у Лаос и Камбоџу, а одмах после тога у 

Африку, па у Индију. Тада сам тек почела да се 
сусрећем са светом, животом, људима, сценама, 
амбијентима, укусима, мирисима... који су потпуно 

различити од наших и извлаче нас из стереотипа 
наших живљења, померају нас. Тада сам већ била 
пред пензијом, одлазила сам са места редовног 
професора на туризму. Пуно сам тога теоријски 
знала, истраживала, али сам тек тада доживела. 
Када бих се вратила са тих путовања, дешавало 
ми се да неки ликови и неке сцене у мени наставе 
да живе и јављају ми се. Тада сам схватила да су те 
ствари пронашле нешто у мени и везале се за то – 
прича Драгица Томка. 

Књиге Драгице Томка илустроване су њеним 
цртежима, насталим у посебној техници фракталног 
цртежа, методи која се користи у арт терапији. 

- Највећу вредност мојих књига за мене 
представља испуњење и захвалност што су ове 
приче изашле из мене. Оне су очито чучале и 
скупљале се у мени. Бескрајно сам захвална што 
имам овакве прилике да их поделим са људима – 
додала је Драгица Томка. 

Т.С. 

ПРИЧЕ О ПУТОВАЊИМА КОЈА НАС МЕЊАЈУ 
У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕНЕ КЊИГЕ ДРАГИЦЕ ТОМКА 

Финално такмичење у 
информационо-комуникационим 
технологијама „Пупинов изазов“ 
одржаће се следећег викенда (17. и 
18. децембра) у Панчеву. Организатор 
такмичења је регионални савез 
удружења „Циркулирање“, са 
партнерима, а пројекат у оквиру 
којег се такмичење одржава почео је 
прошле године. 

- У овом циклусу смо имали већи 
број активности, почевши од августа 
месеца. Успешно смо реализовали 
све досадашње активности и 
најавили финале такмичења – 
рекао је Владислав Петковић из 
„Циркулирања“. 

„Пупинов изазов“ представља 
платформу која се састоји од више 
радионица и финала такмичења 
у области информационо-
комуникационих технологија. 
Учествују ученици средњих школа 
са активним учешћем предметних 
професора. 

- У бројним представљањима овог 
такмичења у школама говорили смо 
и говоримо да за ово такмичење 
стварно вреди парола „Важно је 
учествовати“. Разлог је у томе што 
учесници имају прилику да унапреде 

своје знање у целокупном процесу 
„Пупиновог изазова“. Систем је 
осмишљен да буде допуна тренутног 
школског курикулума и представи 
практичне могућности употребе 
стеченог знања, а мото такмичења је – 

Шта год да урадиш и научиш, повежи 
са интересом јавног добра, а на општу 
корист друштва – изјавио је Петковић. 

На финалном такмичењу 
учествоваће ученици из београдских 
школа, као и из Баната и уже Србије. 
Уз „Циркулирање“, организатори 
„Пупиновог изазова“ су и Регионални 
центар за таленте „Михајло Пупин“ 
из Панчева, више средњих школа 
са територије Београда и Баната 
и неколико високошколских 
установа. Циљ пројекта је 
унапређење информационог 
екосистема, унапређење региона у 
културолошком и пословном смислу 
и стварање бољих шанси за успех 
младих људи. 

- План је да такмичење буде место 
окупљања младих људи и инкубатор 
нових идеја. У том смислу је и сама 
организација и приступ целокупном 
пројекту такав да се активности 
реализују по највишим светским 
стандардима – додао је Петковић. 

ФИНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА У ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА 

„ПУПИНОВ ИЗАЗОВ“ У ПАНЧЕВУ  
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Изложба „Живот у Банатској 
војној граници“ отворена је 
прошле недеље у Градском 

музеју Вршац и моћи ће да се 
погледа до 9. јануара. Аутори 
изложбе, чланови Друштва за 
неговање традиције Банатске 
војне границе Иван Радић, Бобан 
Вренгић, Ести Радић и Ивана 
Вренгић, припремили су изложбу 
која публици приближава 
свакодневни живот граничара 
са овог подручја у осамнаестом 
веку, а уз макете кућа и бродова 
Шајкашке флотиле, приказе 
униформи и репродукцију 
првог тајног премера, изложене 
су и бројне репродукције и 
реконструкције из институција 
које су ауторима несебично 
изашле у сусрет, препознале и 
подржале ову идеју. 

Иван Радић, један од аутора и 
организатор изложбе, за Вршачку 
кулу говорио је о инспирацији 
и поводу за ову изложбу, али и 
плановима да она настави да живи 
као стална поставка музеја на 
отвореном. 

- Повод за ову изложбу је 
овогодишњи јубилеј – 150 година од 
укидања Банатске војне границе 1872. 
године. Галерија наивне уметности 
у Ковачици тражила је за потребе 
изложбе организоване поводом 
једног другог јубилеја – 150 година од 
оснивања среског суда у Ковачици, 
да ова изложба тамо гостује као 
увод у главни догађај. Подстакнути 
тиме, и други музеји су пожелели 
да ова изложба гостује у њиховим 
институцијама. 

Шта све публика може да види 
на овој изложби? 

- Тема ове изложбе је живот у 
Банатској војној граници. Она се пре 
свега односи на живот граничара у 
осамнаестом веку на овом подручју, 
мада имамо и представу деветнаестог 

века. Да бисмо наше посетиоце увели 
у ову тематику, причу смо започели 
предисторијом оснивања Банатске 
војне границе. Отишли смо педесетак 
година даље у историју и обухватили 
период Великог бечког рата из којег 
је проистекла сеоба Срба, која је 
јако битна за насељавање Срба и 
осталих народа са ове стране Дунава 
и Саве. Бавили смо се развојем 
читавог живота кроз развој народне 
архитектуре, традиционалног 
градитељства кућа у овом делу 
Баната, затим кроз прелазак војног 
становништва са цивилног одела на 
обавезно ношење униформе, али и 
кроз гастрономију, аутохтоне расе 
и тако даље. Сви ти сегменти који 
се односе на свакодневни живот 
граничара у компанијама које су 
се састојале од пар десетина кућа 
направљених од набоја, покривених 
трском, представља тему коју ми 
желимо да развијамо овом поставком. 

Одакле долазе експонати и 
репродукције које су представљене 
вршачкој публици? 

- Репродукције литографија, 
гравура, портрета, добили смо на 
коришћење и употребу од Музеја 
града Београда, Историјског 
музеја Србије, музеја у Смедереву, 
Пожаревцу, Народног музеја у 
Панчеву, Историјског архива 
у Панчеву, Музеја града Новог 
Сада, Музеја Војводине и музеја у 
Белој Цркви. Костиме је урадила 
професорка Маја Студен са катедре 
за костим и сценски костим на 
Факултету примењених уметности, 
а припрему и ликовне приказе је 
радила заједно са студентима треће 
године овог факултета. Бродови који 
су изложени су рад Златка Пајића, 
нашег бродомоделара који се веома 
успешно бави историјом пловидбе. 

На изложби се може видети и 
репродукција првог тајног војног 
премера коју је урадио Млађен 
Јовановић, професор на Природно-
математичком факултету у Београду, 
на одсеку за географију. 

У плану је и отварање музеја 
посвећеног Банатској војној 
граници? 

- Ова поставка своје коначно 
одредиште требало би да нађе у 
једном музеју на отвореном, који 
планирамо да оснујемо у сарадњи 
са Народним музејом у Панчеву, 
Заводом за заштиту споменика 
културе у Панчеву и Историјским 
архивом у Панчеву, кроз јавно-
приватно партнерство са нашом 
организацијом Друштво за неговање 
традиције Банатске војне границе. Тај 
музеј би требало да дочара изглед 
компаније у осамнаестом веку, а 
планирано је да се нађе на једном 
локалитету између села Шумарак и Гај, 
на рубном делу Делиблатске пешчаре. 
Тамо се налази једно земљиште у 
величини од 24 хектара које изгледа 
аутентично као у том периоду, 
јер је реч о нетакнутој природи, 
на рубу природног резервата. Ту 
смо пронашли инспирацију и ту 
планирамо реконструкцију тих кућа 
које ће бити опремљене ентеријером 
из осамнаестог века, а поставка ће 
бити обогаћена макетама посуђа, 
покућства, лутака које ће носити 
костиме и униформе из тог периода. 
План је да буду присутне и аутохтоне 
расе животиња и биљака које сада 
скупљамо и развијамо, и да све то 
буде преточено у туристичку понуду. 
Додатак би била и гастрономска 
понуда коју смо представили у књизи 
„Укуси Делиблатске пешчаре“. План је 
да се музеј отвори 2024. године, када 
је прослава 260 година од оснивања 
Банатске војне границе. 

Т.С. 

ИНТЕРВЈУ: ИВАН РАДИЋ, АУТОР ИЗЛОЖБЕ „ЖИВОТ У БАНАТСКОЈ ВОЈНОЈ ГРАНИЦИ“ 

У ПЛАНУ СТАЛНА ПОСТАВКА 
У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ 
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 Последњег дана новембра у 
Градском музеју Града Вршца 
свечано су уручене награде 
и дипломе најуспешнијим 
учесницима ликовног конкурса 
„Паја Јовановић“. Награде је 
уручила градоначелница Драгана 
Митровић. „Вршачка кула ће 
у наредних неколико бројева 
објавити најуспешније радове на 
конкурсу.

Редовне школе
 

Прва старосна категорија 5 – 6 
година (годишта 2016 – 2017)

I награда – Мила Шеша, назив 
рада „Моја породица“

II награда – Алекса Деспотов, 
назив рада „У граду“

III награда – Лена Марковић, 
назив рада „У зоолошком врту“

Награда КЦ Вршац – Катарина 
Мрђа, назив рада „Цвеће“

Награда за маштовитост – Вук 
Каракаш, назив рада „На одмору“

 
Друга старосна категорија 7 – 10 

година (годишта 2012 – 2015)

I награда – Алекса Илић, назив 
рада „Мој печат“

I награда – Милица Рајковић, 
назив рада „Васиона“

II награда – Миона Шљивић, 
назив рада „Чудовиште“

II награда – Огњен Николин, 
назив рада „Водени свет“

III награда – Селена Бајић, назив 
рада „Сова“

III награда – Филип Милутиновић, 
назив рада „Јесен“

Награда КЦ Вршац – Огњен Тани, 
назив рада „Свемирски брод“

Награда за маштовитост – Лука 
Баковић, назив рада „Свемир“

 
Трећа старосна категорија 11 – 

14 година (годишта 2008 – 2011)

I награда – Миљана Поповић, 
назив рада „Слободна тема“

I награда – Ивана Богавац, назив 
рада „Слободна тема“

II награда – Јана Ђурђев, назив 
рада „Пејзаж града“

II награда – Војин Митровић, 
назив рада „Поглед кроз маглу“

III награда – Миљана Пеливан, 
назив рада „Ф“

III награда – Стефана Раушки, 
назив рада „Мртва природа“

Награда КЦ Вршац – Сара Ђан, 
назив рада „Плакат“

Награда за маштовитост – 
Никола Грујић/Дамјан Магурјан, 
назив рада „Авион“

 
Четврта старосна категорија 15 – 
18 година (годишта 2004 – 2007)

I награда – Јован Недељковић, 
назив рада „Портрет П. Вујисић“

I награда – Теодора Рудинац, 
назив рада „Неминовност живота“

II награда – Алиса Граничарски, 
назив рада „Слободна 
композиција“

II награда – Огњен Шеперцен, 
назив рада „Мртва природа“

III награда – Софија Милутиновић, 
назив рада „Слободна тема“

III награда – Емилија Вакареско, 
назив рада „Без имена“

Награда КЦ Вршац – Томислав 
Боц, назив рада „Солитер“

Награда за маштовитост – Маша 
Шлиначки, назив рада „Без имена“

 
Уметничке школе и атељеи

 Прва старосна категорија 5 – 6 
година (годишта 2016 – 2017)

I награда – Дуња Коплић, назив 
рада „У царству дуге“

II награда – Тара Петровић, назив 
рада „Пустиња“

III награда – Софија Лаушев, 
назив рада „Пролећно дрво“

Награда КЦ Вршац – 
Максимилијан Летерс, назив рада 
„Бег из кавеза“

Награда за маштовитост – Елена 
Маран, назив рада „Ливада“

 
Друга старосна категорија 7 – 10 

година (годишта 2012 – 2015)

I награда – Миа Валтнер, назив 
рада „Пони беба“

I награда – Лана Јовановић, 
назив рада „Маца“

II награда – Сена Михајловић, 
назив рада „Мртва природа“

II награда – Луна Калнак, назив 
рада „Велики оклопник“

III награда – Коста Нинковић, 
назив рада „Пужић“

III награда – Наталија Ђорђевић, 
назив рада „Пролећна журка“

Награда КЦ Вршац – Катарина 
Свера, назив рада „Град“

Награда за маштовитост – Исток 
Косановић, назив рада „Аутобус из 
маште“

 
Трећа старосна категорија 11 – 

14 година (годишта 2008 – 2011)

I награда – Уна Костић, назив 
рада „Петлић“

I награда – Маша Мијаиловић, 
назив рада „Мачак Гари“

II награда – Нина Костадиновић, 
назив рада „Маца“

II награда – Катарина Хрњак, 
назив рада „Пас“

III награда – Александар Киш, 
назив рада „Гитара“

III награда – Јана Ђурђев, назив 
рада „Манастир Студеница“

Награда КЦ Вршац – Јелена 
Секулић, назив рада „Птица“

Награда за маштовитост – Јована 
Панчевац, назив рада „Црвена 
панда“

 
Четврта старосна категорија 15 – 
18 година (годишта 2004 – 2007)

I награда – Катарина Гегић, назив 
рада „Крушка“

I награда – Сара Марковић, 
назив рада „Негатив“

II награда – Ксенија Опанковић, 
назив рада „Сенка“

II награда – Анђела Ђурић, назив 
рада „Чика Дуле“

III награда – Андријана Петровић, 
назив рада „Мртва природа са 
лимуном“

III награда – Лена Глигорић, 
назив рада „Мртва природа II“

Награда КЦ Вршац – Ана 
Арсеновић, назив рада „Мртва 
природа“

СПИСАК АУТОРА НАГРАЂЕНИХ РАДОВА 
КОНКУРСА ЛИКОВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
“ЗА НАГРАДУ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА“ 2022

„Моја породица“ – Мила Шеша, 
ПУ „Лептирић“

„Васиона“ – Милица Рајковић, 
ОШ „Олга Петров Радишић“

Слободна тема - Миљана 
Поповић, ОШ „Вук Караџић“

Слободна тема – Ивана 
Богавац, ОШ „Вук Караџић“

„Неминовсност живота“ – 
Теодора Рудинац, Хемијско – 

медицинска школа
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Манифестација „Празничне ђаконије“ из 
године у годину привлачи све већи број излагача 
и посетилаца и постала је незаобилазни део 
туристичке понуде Града Вршца. Традиционално 
други викенд децембра у Хотелу „Србија“ окупља 
учеснике „Ђаконија“ из Вршца, Војводине и целе 
Србије. овог пута представило се 65 излагача 
а њихове производе видело је више од две и 
по хиљаде посетилаца, каже Татјана Палковач, 
директорка Туристичке организације Вршац.

- У склопу манифестације имали смо 
избор најлепше новогодишње честитке у 
коме су учествовала деца из нижих разреда 
вршачких основних школа. Пристигло је чак 
456 новогодишњих честитки, жири Туристичке 
организације Вршац имао је заиста тежак посао, 
наградили смо 40 најуспешнијих. Избор најлепше 
славске погаче ове године изузетно је мотивисао 
наше домаћице, учествовало је њих 40 и све смо 
наградили ценећи њихов труд, жељу и вољу. 
По нашој процени „Ђаконије“ је посетило више 
од две и по хиљаде посетилаца, у извођењу 
програмског садржаја учествовало је више од 

две стотине деце, Хор „Распевано срце“, најмлађи 
састав Музичке школе „Јосиф Маринковић“, 
музички састав „Као некад“ и бројна културно – 
уметничка друштва са територије Града Вршца 
и из општине Бела Црква. Обезбедили смо близу 
300 награда, од тога више од 200 за учеснике 
програма, 40 за учеснике избора за најлепшу 
новогодишњу честитку и 40 за најлепшу славску 
погачу. Помогли су нам спонзори, за слатки део 

„Свислајон“ из Вршца и „Марбо“ из Београда, 
а за славске погаче „Житобанат“, који нам 
традиционално сваке године излази у сусрет, 
истиче директорка Туристичке организације 
Вршац.

Према њеним речима интересовање 
излагача за учешће на „Ђаконијама“ ове године 
превазишло је сва очекивања, организатор је 
морао да одбије  пријаве више од 30 излагача јер 
свечана сала Хотела „Србија“ није могла све да 
прими све заинтересоване. 

Б.Ј.

„ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ“ ИЗАЗВАЛЕ ВЕЛИКУ ПАЖЊУ ВРШЧАНА  

65 ИЗЛАГАЧА, 
300 НАГРАДА, 

2500 ПОСЕТИЛАЦА  

На конкурсу за избор 
НАЈЛЕПШЕ НОВОГОДИШЊЕ 
ЧЕСТИТКЕ, деца основних 
школа узраста од И до ИВ 
разреда дизајнирала су 
новогодишње честитке. 
На адресу Туристичке 
организације Вршац, 
стигло је 456 радова. 
Стручни жири у саставу 
: Верица Преда ПреВера 
– Председник ВАУАРС- а, 
Зорана Томић – књижевница 
и  мултимедијална уметница 
и Даниел Неда – дизајнер 
ТО Вршац , имало је 
тежак задатак да одабере 
најкреативније радове. 

За оригиналност издојиле 
су се три честитке. Награде 
су освојили:

I место  -  Никола Павичић, 
III разред ОШ Бранко 
Радичевић, Велико Средиште 

II место -  Милан 
Филиповић, III ОШ Моша 
Пијаде,  Гудурица

III место -  Јована 
Максимовић, IV -4 ОШ Јован 
Стерија Поповић, Вршац

Прве три новогодишње 
честитке награђене су 
слаткишима спонзора и 
дипломом, а најлепша од 
њих постаје честитка којом 
ће Туристичка организација 
честитати предстојеће 
празнике својим колегама и 
пословним пријатељима.

Награђена и похваљена 
деца:

ОШ Јован Стерија 
Поповић, Вршац:

1. Огњен Гроздановић – IV 
4 

2. Матеја Мандић – IV 4 
3. Марта Мали IV 2 
4. Маша Чубрило III 2 
5. Нина Алексић III 2 
6. Ана Вулку II 3 
7. Ања Петковић II 3 
8. Михајло Новаковић I 3 
9. Оберкнежев Виктор I 3 
10. Огњен Стаменковић, 
11. Дуња Билбија IV 1 
12. Тричковић Миомир I 3 
13. Милица Тадић I 1
14. Николина Субић I 5

ОШ Паја Јовановић - 
Вршац:

15. Софија Ранков III 2
16. Миа Баковић III 1 
17. Милош Бајић IV 2 
18. Ана Стојилковић III 2 
19. Арсеније Остојић III 2 

ОШ Вук Караџић – Вршац
20. Лука Милин ОШ Вук 

Караџић – Вршац
21. Уна Потлоњак III а ОШ 

Вук Караџић – Вршац

ОШ Кориолан Добан - 
Куштиљ:

22. Иван Ђорђез – IV 
разред 

23. Стефан Михаиловици 
III а 

24. Кристијан Аврам 
Шошђан – IV разред 

ОШ Бранко Радичевић 
Велико Средиште:

25. Лена Смедеревац I 
разред 

ОШ Корелиан Добан, 
Војводинци

26. Алин Флорин Милоја – 
IV разред 

Ђура Јакшић Павлиш
27. Анђела Шајн IV разред 
28. Маша Јовановић IV 1 

ОШ Јелена Варјашки, 
Вршац:

29. Кељменди Божана I 
разред 

30. Игњат Митић IV разред 
31. Андреј Миљков 

ОШ Жарко Зрењанин, 
Избиште

32.Ана Кораћ II 1 
33.Анабела Николић IV 1 
34.Мирослав Бабић II 1 
35.Михајловић Јована III 4

ОШ Моша Пијаде, 
Гудурица

36. Марија Кнежевић IV 
разред 

37. Данијела Манојловић 
IV разред

Дипломе и награде за 
учешће на изложби погача 
добили су: 

Јасмина Лукић, Вршац
УЖ Вредне руке, Бела 

Црква
Подморничар, Избиште
УЖ На извору поточића, 

Месић
Љиљана Павлов, Бела 

Црква
УЖ Мустре, Бела Црква
Светлана Валтнер, Вршац
Мирјана Гвозденов, Вршац
Даница Ристић 

Петричевић, Вршац
Даница Петровић, 

Панчево
Љиљана Јованчић, 

Избиште
Анђа Бранков, Избиште
Драгица Бабин, Уљма
Борка Ковачев, Уљма
Ковиљка Ранић, Уљма
Јасмина Вренчев, Уљма, 
Јелена Милаз, Уљма
Данијела Арменкић, 

Орешац
Бујичић Марионка, 

Орешац
Љиљана Бешлин, Уљма
Виолета КОвачев, Вршац
Милица Живковић, Бела 

Црква
Мирослава Прошевски, 

Вршац
Јулијана Рудић, Вршац
УЖ Ђура Јакшић Српска 

Црња
Љупка Мишков, 

Александрово
УЖ Кларичанке и 

Кларичани, Радојево
Пекара Сан, Банатски 

Карловац
Слађана Стефановић 

Лепојевић, Вршац
Мијат Лепојевић, Вршац
Драгана Станисављевић, 

Потпорањ
Пољопривредна школа, 

Вршац
Моника Драгојевић, 

Вршац
Атина Чејић, Павлиш
УЖ Богатство 

различитости, Гудурица
Сузана Динуловић, Вршац
Бранка Доловац, Кусић
Вукица Њагулов, Јасеново
Радна терапија - СБПБ 

Славољуб Бакаловић, Вршац
Центар за ментално 

здравље - СБПБ Славољуб 
Бакаловић, Вршац

НАГРАЂЕНЕ НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ
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 Буника је биљка висока један 
метар, по површини лепљива 
и вунаста, са прљавожутим 
цветовима који имају 
љубичасте жиле на латицама. 
Расте као коров уз путеве, 
на буњиштима, крај насеља, 
по запуштеним местима и 

необрађеним пољима. Из 
Европе се проширила по 
целом свету. Њен латински 
назив Hyoscyamus изводи се 
из грчке речи hyos у значењу 
свиња, доводи се у везу са 
Хомеровом легендом у којој 
чаробница Кирка претвара 
Одисејеве другове помоћу 
биљке бунике у свиње.

Извор: Политика

ПАРИЗ – Два оловна саркофага 
откривена су у катедрали Нотр Дам у 
Паризу, која се реконструише након 
разорног пожара из 2019. године.

Француски археолози су потврдили 
да је реч о „изванредном открићу”, 
пренео је Танјуг.

Први саркофаг садржи посмртне 
остатке првосвештеника који је 
умро 1710. године, али човек који је 
сахрањен у другом саркофагу још увек 
није идентификован.

Научници указују да можда никада 
неће бити утврђен идентитет особе 
сахрањене у другом саркофагу, али 
на основу процене стручњака реч је 
о младом, богатом и привилегованом 
човеку, племиćу и витезу који је по 
свему судећи живео у 14. веку.

Гробнице су откривене у делу који се 
користио као складиште за скулптуре 
и фрагменте оригиналног кровног 
покривача катедрале из 13. века, 
закопаног испод пода у попречном 
броду цркве, који је сазидан тако да 
раздваја светилиште од остатка цркве.

Саркофази су откривени на месту где 
је требало да буду постављене скеле 

за подизање новог торња катедрале, а 
научници су уверени да је реч о открићу 
од „изванредног научног значаја”.

Додаје се да су артефакти у Нотр 
Даму раније углавном откривани на око 

20 центиметара испод пода катедрале, 
али два оловна саркофага су откривена 
на дубини од једног метра. 

ФОТО: (EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON)
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КО ЈЕ 

ПОМОЋУ 
БУНИКЕ 

ПРЕТВАРАО 
ЉУДЕ У 
СВИЊЕ?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Јапански милијардер Јусаку Мезава 
објавио је списак осам особа које ће 
2023, са њим летети око Месеца у 
ракети америчке компаније Спејсекс.

Мисија названа „драгиМесец”, 
најављена је 2018, а Мезава је уплатио 
сва места за тај лет.

Он је најавио да ће позвати од шест 
до осам уметника пре него што је 
онлајн отворио пријаве за лет.

Међу осам изабраних су амерички 
продуцент Стив Аоки, амерички 
јутјубер Тим Дод, чешки уметник Јеми 
А.Д., ирска фотогрфкиња Рианон Адам, 
британски фотограф Карим Илија, 
амерички документриста Брендан 
Хол, индијски глумац Деви Јоши и 

јужнокорејска К-поп звезда, певач 
ТОП.

Он је такође именовао две замене, 
америчку сноубордерку Кејтлин 
Фарингтон и јапанску плесачици Мију.

„Надам се да ће свако схватити 
одговорност која прати чињеницу 
напуштања Земље, путовања до 
Месеца и повратка”, рекао је Мезава 
преко Јутјуба.

„Они ће много добити тим искуством 
и надам се да ће то искористити да 
допринесу планети, човечанству”, 
додао је он.

Према сајту мисије, путовање ће 
трајати шест дана, а летелица неће 
слетети на Месец.

Спејсексова ракета која треба да 
се користи за ову мисију Старшип, ће 
бити, како је наведено, „најмоћнија 
досад направљена”. Иако је успешно 

спровела атмосферске летове и успела 
поново да се врати још није извела 
пробни лет у орбиту, преноси Бета.

Власник Спејскеса Илон Маск више 
пута је обећао да ће се то обавити пре 
краја 2022.

Јусаку Мезава, 47-годишњи 
богаташ, оснивач највећег онлај сајта 
за продају одеће у Јапану, прошле 
године је са својим продуцентом летео 
до Међународне свемирске станице 
руском летелицом Сојуз, а за то је, 
према јапанским медијима платио 
10 милијарди јена (око 73 милиона 
долара). 

Фото (Бета/АП/(Shamil Zhumatov)
Извор: Политика

ЈАПАНСКИ МИЛИЈАРДЕР ОБЈАВИО СПИСАК ОСАМ УМЕТНИКА 
КОЈИ ЋЕ МУ СЕ ПРИДРУЖИТИ НА ЛЕТУ ОКО МЕСЕЦА

Свемирска летелица „орион” 
завршила је синоћ своје 25 
дана дуго путовање космосом 
слетањем у Тихи океан у 
мексичким територијалним 
водама у близини полуострва 
Доња Калифорнија. Тимови 
експерата и стручњаци Насе, 
која је организовала и годинама 
припремала целу мисију, чекали 
су на месту предвиђеном за 
слетање свемирску капсулу коју 
су затим пренели у свемирски 
центар.

Овом акцијом завршен је 
први део мисије „Артемида” 
– пробни лет без људске 
посаде у циљу прикупљања 
многобројних информација о 
путовању око Месеца, како би 
у другом делу експедиције, у 

којем ће се укључити људска 
посада, сви ризици били 
сведени на минимум.

У капсули Насе налазиле су 
се три лутке уместо астронаута, 
опремљене најразличитијим 
сензорима који су прикупљали 
податке и реаговали на било 
какве проблеме – од свемирског 
зрачења до прегрејаности 
кабине. У протеклих 25 дана, 
тачније од 16. новембра када 
је пут Земљиног сателита из 
Свемирског центра Кенеди у 
Кејп Канавералу на Флориди 
кренула ракета са „орионом”, 
из капсуле су на нашу планету 
у стизали драгоцени подаци о 
свемирском окружењу, које ће у 
наредном периоду анализирати 
стручњаци Насе.

Други део мисије „Артемида” 
већ се увелико организује, 
а у Наси подсећају да је од 
последње „посете” астронаута 

Месецу прошло тачно пола века. 
Фото ((АP/Mario Tama)

Извор: Политика

„ОРИОН” ПОСЛЕ 25 ДАНА БОРАВКА 
У СВЕМИРУ СЛЕТЕО У ТИХИ ОКЕАН

ДВА ОЛОВНА САРКОФАГА 
ОТКРИВЕНА У КАТЕДРАЛИ НОТР ДАМ

Одисеј присиљава Кирку да 
његовим друговима врати 

људски лик, приказ на 
урни IV век п.н.е., Орвието, 

Градски Музеј
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ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

Градоначелник Суботице Стеван Бакић донео је 
одлуку да средства из Буџета града, у износу од 5.911.000 
динара, опредељена за дочек Нове године на градском 
тргу, буду преусмерена младима и за лечење деце.

Тако ће део износа бити преусмерен за студентске 
стипендије, чиме ће бити омогућено да, поред већ 
додељених стотину, буде одобрено додатних 38 градских 
стипендија, за студенте који су као рангирани на листи 
остварили 110 бодова, а у Одлуци коју је на предлог 
Комисије донео Градоначелник.

Такође, део средстава, износ од 959.000 динара, 
биће усмерен на Буџетски Фонд за подстицање развоја 
младих талената, те ће свих 237 ученика и студената који 

су конкурисали и испуњавају услове конкурса добити 
средства намењена усавршавању и развоју свог талента. 
Одлука о додели средстава младим талентима Града 
Суботице тиме је допуњена са још 137 младих талената 
којима ће на овај начин Град помоћи.

Трећи део средстава, у износу од 500.000 динара, 
усмерен ће бити на рачун Фондације за помоћ при 
лечењу тешко оболеле деце и омладине. Преко ове 
Фондације, Град је за помоћ у лечењу тешко оболеле 
деце и омладине у текућој 2022. години реализовао до 
сада 83 молбе.

Б.Н.
Извор: Нове суботичке новине

Градонечелник Сомбора Антонио 
Ратковић уручио је у среду 7. децембра 
уговоре двадесет и једном пчелару са 
територије Града Сомбора, вредне укупно 
милион и по динара за набавку пчелиње 
опреме и куповину нових пчелињих 
друштава. Вредност појединачних уговора 
крећу се од педесет до максималних сто 
хиљада динара. 

- У протекле четири године преко 
Одељења за пољопривреду и Аагробизнис 
центра за помоћ пчеларима издвојено 
је близу 6,5 милиона, а пре три године 
Удружењу пчелара „Аврам Максимовић” 
су на конкурсу одобрена средства за 
куповину машине за прераду пчелињег 
воска која им је била неопходна и коју могу 
да користе пчелари из Сомбора, а не да 
одлазе у Београд, Панчево и друга места. 
Надам се да ћемо у наредној години за 
индивидуалне пчеларе осим средстава за 
набавку опреме и пчелињих друштва бити 

у прилици да купимо још неке машине 
које ће бити од заједничке користи 
свим пчеларима – каже градоначелник 
Ратковић.    

Антун Мештровић из Сомбора бави се 

пчеларством већ 30 година и има 150 кошница. 
- Свака помоћ добро дође да се 

прошири моја пчеларска делатост. 
Средства која сам данас добио употребићу 
за набавку нових сатних основа и на тај 

начин проширићу свој пчелињк. Ова 
година је задовољавајућа када је реч о 
производњи меда – оцењује Мештровић.

- Пчеларством се заједно са оцем бавим 
од 2002. године и тренутно имам 300 
кошница. Помоћ од 100 хиљада динара ће 
ми добро доћи за набавку нових кошница 
јер сваке године издвајамо позамашна 
средства за набавку нових јер су оне 
слабијег квалилтета и просечан век им 
је до пет година – каже Јован Жакула из 
Растине.

Слађана Радаковић се пчеларством 
бави већ 20 година

- Муж је почео из хобија да се 
бави пчеларством а онда сам се и ја 
прикључила и то нам представља додатни 
посао. Тренутно имамо 40 кошница и 
ова стредства ћу искористити за замену 
дотрајалих – каже Слађана Радаковић.

Д. Мирчета
 Извор: Сомборске новине

Породицама из Војводине 34 
уговора за доделу укупно 40,8 
милиона динара бесповратних 
средстава за куповину некретнине 
чијe ће власнице бити жене, уручио је 
председник Покрајинске владе Игор 
Мировић.

- Покрајинска влада је прва у 
Србији обезбедила бесповратна 
средства за куповину некретнине 
која ће у целости бити у власништву 
жене. Досад су некретнине 
купљене на овај начин уписиване 
равноправно на жену и на мушкарца. 
Највиши износ ове године по 
кориснику био је 1,2 милиона динара, 
а са тим новцем породице ће моћи 
да купе нову некретнину или да 
прошире свој стамбени простор. Од 
34 подржане пријаве, средства је 
добило 11 самохраних мајки, које ће 
на овај начин решити свој стамбени 
проблем. Мера подршке за куповину 
некретнине чији ће власник бити 
жена у буџету за наредну годину 
финансијски бити ојачана, а већу 
подршку имаће и друге мере 
Покрајинског секретаријата за 
социјалну политику, демографију и 
равноправност полова.

Важна вест је и то да ће Покрајинска 
влада наредне године повећати износ 

који добијају незапослене мајке са 
троје или четворо деце, са 15.000 
на 22.500 динара. У Покрајини око 
1.400 мајки прима ову помоћ, и да се 

оне у систему социјалне заштите АП 
Војводине препознају као неко коме 
треба помоћи ако желимо да мењамо 
демографску слику - навео је Мировић 

и додао да је питање демографије и 
питање унапређења положаја жена 
– најважније национално питање и 
питање свих питања.

- Кад је реч о помоћи у унапређењу 
услова становања породица са 
троје или четворо деце, наредне 
године бити издвојено 400 милиона 

динара, 50 милиона више него ове 
године - напоменуо је председник 
Покрајинске владе.

На конкурс за куповину 
некретнине чији ће власник бити 
жена стигло је 110 пријава. Право на 
доделу ових бесповратних средстава 
имали су брачни и ванбрачни 
парови, једнородитељске породице 
(самохране мајке), које немају 
стамбени простор у свом власништву 
или сувласништву. Подаци данас 
показују да су у Србији жене власнице 
некретнина у само 13,95 одсто 
случајева и сувласнице у 12 одсто.

Додели уговора присуствовао 
је и покрајински секретар за 
социјалну политику, демографију 
и равноправност полова Предраг 
Вулетић.

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

ДЕМОГРАФИЈА – НАЈВАЖНИЈЕ
НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ

УРУЧЕНИ УГОВОРИ ЗА КУПОВИНУ ПЧЕЛИЊЕ ОПРЕМЕ И НОВИХ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА

ДА НАРЕДНА ГОДИНА БУДЕ ЈОШ СЛАЂА

Нема прославе нове године на централном градском тргу

СРЕДСТВА ЗА НОВОГОДИШЊУ 
НОЋ ПРЕУСМЕРЕНА МЛАДИМА 

И ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ПРВА У СРБИЈИ ОБЕЗБЕДИЛА БЕСПОВРАТНА 
СРЕДСТВА ЗА КУПОВИНУ НЕКРЕТНИНЕ КОЈА ЋЕ У ЦЕЛОСТИ БИТИ 

У ВЛАСНИШТВУ ЖЕНЕ. ДОСАД СУ НЕКРЕТНИНЕ КУПЉЕНЕ НА ОВАЈ 
НАЧИН УПИСИВАНЕ РАВНОПРАВНО НА ЖЕНУ И НА МУШКАРЦА, 

ИСТИЧЕ ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОР МИРОВИЋ
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25. ДЕЦЕМБРА 
У 11 ЧАСОВА

НАРОДНО 
ПОЗОРИШТЕ 

„СТЕРИЈА“
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Призори на Пајином Триптихону младе 
грађанске самосвести пре нешто више од 
века преживели су све велике приче које су 
немилосрдно трошиле животе да би написале 
коју страницу историје без хепиенда.

Они који су желели свет револуције јасно су 
говорили да им смета узвишена чак господска 
дистанца поруке Триптихона Паје Јовановића, 
чак и целокупног његовог дела.

Другима који су желели да капиталишу 
сваку кап крви људи наш Триптихон се чинио 
превише опуштен, црвен, као да је слика 
будућности а не прошлости. Можда је Паја 
Јовановић први сликар неких будућих утопија 
које се данас чине све даље.

Као да корона није довољна, ратови око 
нас, кризе без решења које хладе наше домове 

и празне фрижидере, као да није довољно 
уместо маме и тате имати родитеља један и два, 
па се најављује врли нови свет хормоналног 
моделовања неког трећег пола који можда 
испуњава жеље оних који би да управљају 
светом са могућим нашим одсуством.

Крај историје је крај који сви који имају 
моћ прижељкују. Биолошки, хемијски, 
информатички алати управљања нашим 
умовима где биће не влада, бунтовничка 
превратничка квантна вероватноћа промена. 
Ледено доба нове врсте за прегрејану планету.

Мит о Прометеју који је метафора 
суштинске истине о несавладивој интуицији 
промена, непокоривом извору неухватљивих 
даровитости које кваре све рачуне о пеглању 
ума људи до апсолутне предвидљивости 
и подаништва које резултира апсолутној 
послушности.

Човек који слуша тек је број, човек кога 
слушају већ је поново човек, говорио је Ноам 
Чомски.

Глобализам као визија заједнице отвореног 
постојања свих различитости постало је диктат 

наметања различитости, али да би се укинуле 
јеретичке разлике у свету све већег страха због 
губитка вољеног конформизма, размаженог 
бахаћења друштва прекомерне потрошње, 
постали смо таоци сећања на време када смо 
били незадовољни а све више нам се чини да 
нисмо ни знали да живимо плафон, максимум 
слободе, једнакости, шанси јер неко је почео да 
гаси светло и живимо у свету са све мање боја 
јер послушнији смо уплашени него заведени.

Деценијама пре Пајиног Триптихона Стерија 
је лечио заблуде лажних идентитета ондашње 
глобализације која је људе ових простора 
претварала у карикатуре. Стерија је вратио 
самопоштовање дајући педагошку формулу 
самоисмевања и надградње наивних мана и 
трасирао раст нације којој је Паја осликавао 
путоказе. Много касније десио се Васко Попа, 
као претеча питања ко смо ми уместо песника 
који употребљавају поезију да праве каријеру, 
отпочео је каријеру песника који ослобађа 
биће поезије као темељ суштинске људскости 
која је пала као прва жртва новог и нимало 
врлог света. 

Замислимо будућност коју освајају бића 
бесполног пола, свет без деце, свет који 
замире, заливен хемијским регулативама и 
остварује снове настанка неког новог света 
који се  грохтом смеје већ са свим врлинама, 
уверењима, веровањима, свих врста 
уметностима генеричке превратничке врсте 
машући стиропор уметношћу метамодернизма 
као валутом а не леком.

Срећом они који додају гас, с надом да ће 
воз света искочити из шина, заборављају да 
су спасоносне аутоматске кочнице одувек 
у локалним рукама и да кад заборавим да 
читам компас вредности поглед на Пајин 
Триптихон делује као свети лик који усмерава 
бродиће наших малих судбина у сигурну луку 
звану Вршац. Град по мери човека, мери коју 
ниједна филозофија није ампутирала а то је 
грађанска господска уздржаност.вВештина 
препознавања свих примамљивих мамаца који 
су омча послушности.

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

У петак, 16. децембра, Књижевна 
општина Вршац организује дванаести 
пут манифестацију „Дани Петру Крдуа“ 
под слоганом „Као сигнал свестраности“. 
Манифестација посвећена познатом 
песнику одржава се у години када КОВ 
обележава троструки јубилеј: педесет 
година од оснивања, сто година од 
рођења Васка Попе и седамдесет година 
од рођења Петруа Крдуа. 

На манифестацији која ће се одржати 
у свечаној сали Градске куће са почетком 
у 12 часова биће најпре емитован 
кратки документарни филм о животу и 
стваралаштву Крдуа, као и о његовом 
раду у КОВ-у и позоришту. Затим ће 

учесници округлог стола говорити о 
поезији Петруа Крдуа и Васка Попе, о 
присутности Петруа Крдуа на књижевној 
сцени Србије и Румуније после његовог 
одласка, 30. априла 2011, а присутни 
аутори КОВ-а говориће своје стихове 
из објављених књига у КОВ-у. Главни 
уредник Михајло Пантић, и уредник 
библиотеке КОВ Љубомир Кораћевић, 
представиће овогодишња издања КОВ-а, 
а уредник часописа „Ковине“ Габријел 
Бабуц, говориће о последњем броју 
који је посвећен педесетогодишњици 
ове јединствене културне институције 
која је ове године свој рад крунисала 
специјалним признањем на 

Међународном сајму књига у Београду. 
Стручни жири Сајма је одао признање 
Књижевној општини за изузетност, 
посвећеност, марљивост и истрајност за 
педесетогодишњи рад. 

Манифестација се одржава под 
покровитељством Министарства за 
културу и информисање Републике 
Србије. У холу Градске куће биће 
уприличена занимљива изложба на 
десет великих паноа са којих се у сликама 
и речима може пратити дуг и помало 
трновит пут ове јединствене културне 
институције. У истом простору КОВ ће 
имати и малу изложбу својих књига које 
посетиоци и грађани могу добити на 

„ДАНИ ПЕТРУ КРДУА“ СВЕЧАНОЈ САЛИ ГРАДСКЕ КУЋЕ

„КАО СИГНАЛ СВЕСТРАНОСТИ“ 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (196)

ДА ЛИ ЈЕ ТРИПТИХОН ОПАСНА ЈЕРЕТИЧКА СЛИКА?

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Наша стара (спортска) бољка:
Ничим изазвани оптимизам.

Зоран Ђуровић Ђурке

Ноћ књиге одавно није само 
ноћ, већ три дана долажења, 
враћања, поновног свраћања 
и бар још једног обиласка за 
сваки случај. Ноћ књиге је 
манифестација коју воле сви 
књигољупци. Ноћ књиге је 
након Сајма књига највећа 
манифестација посвећена 
књижевности у Србији, а 
организују је издавачка кућа 
Лагуна и књижарски ланац 
Делфи.

И овога пута од 9. до 11. 
децембра важили су велики 
попусти до 40% на књиге у издању 
Лагуне, других издавача, на сјајан 
гифт програм у књижарама и 
на сајтовима лагуне и кнјижаре 
делфи , а дружили смо се и са 
многобројним писцима који 
су потписивали своје књиге и 

разговарали са читаоцима.
Током протеклог викенда 

одржана је 27. пут у више од 
30 градова Србије и региона, 
а у Вршцу по 15. пут у Делфи 
књижари Васко Попа на Тргу 
Светог Теодора Вршачког 5. Сва 
три дана забележена је велика 
посета, а најтраженији наслов 
била је нова књига Паула Коеља 
„Стрелац“ која се појавила првог 
дана манифестације. По продаји 
следе романтична комедија „Не 
само за Божић“, „Победници“ 
Фредрика Бакмана и први манга 
стрип у издању Лагуне „Лаку 
ноћ, Пунпуне 1. део“. Од домаћих 
аутора најтраженији је био Дејан 
Тиаго Станковић и књига „Одакле 
сам била, више нисам“. Следећа 
Ноћ књиге биће одржана у јуну 
2023. године.

ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА НОЋ КЊИГЕ

НОЋ КЊИГЕ – РАДОСТ ЧИТАЊА!
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НАПЕТ ТРИЛЕР СА МИСТЕРИОЗНОМ АТМОСФЕРОМ

„Игра“ Скота Керша је напет трилер с 
мистериозном атмосфером, који ће вас 
све време терати да се питате ко је главни 
манипулатор.

Широм света пет потпуних странаца 
добило је застрашујућу поруку са 
непознатог броја: Особа коју највише волите 
је у опасности. Да бисте спасли њен живот, 
морате да играте Игру.

Свако мора да учествује у Игри, о којој не 
зна ништа осим да има сурово једноставно 
правило: само један може да победи. Ако 
изгубите, ваша вољена особа ће умрети. 
Шта је Игра? Зашто је баш ових пет особа 
одабрано? Једино је извесно да ће свако 
урадити апсолутно све не би ли победио.

Скот Кершо живи у Линколнширу, у 
викторијанској колиби коју је отео од 
мишева. Воли пуцкетање винила, мирис 
меких повеза, укус тврдог пића и поглед 
из првог реда. Постаје престар и тежак 
за сурфовање, али то га ретко спречава 
да покуша. Његова прва права љубав био 
је биоскоп. Његов бигл Дарвин је једини 
прави краљ паса. Скот је као дете веровао у 
чудовишта, а понекад верује и сад. „Игра“ је 

његов први роман.
Роман „Игра“ можете наћи у свим 

Делфи књижарама, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари delfi.rs, као и на 
сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ 
И

 „ВРШАЧКА КУЛА“ 
НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка 
кула“ награђују читаоце и љубитеље књиге. 
Овог пута обезбедили смо два примерка 
књиге „Игра“, који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com, са назнаком: За 
Лагунину књигу.

У броју 1405 поклањали смо два примерка 
књиге Горана Милашиновића „Мук“, освојиле 
су их Драгана Петровић и Радица Павић. 
Честитамо.

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

ДОБРО ДОШЛИ У 
„ИГРУ“ – УПРАВО 

ЈЕ ПОЧЕЛА
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К УЛ И Н  К У В А Р

СВИЊСКИ 
РОЛАТ У 

ПИЛЕЋЕМ 
ОМОТАЧУ  

НАМИРНИЦЕ:

• 2 већа  пилећа батака и 
карабатака
• 20 г свињске  плећке
• 4 кашике сенфа 
• 2 чена белог лука 
• со, бибер
• зачин Ц 
• 5 дл белог вина 
• 8 кашика уља 

ПРИПРЕМА: 
: Пилећим батацима и карабатацима 

одстранити кости и расећи да се добију две 
равне површине за роловање. Мало истући 
тучком за месо. Зачинити по укусу. Свињску 
плећку самлети у машини за млевење меса 
па млевено месо помешати са сенфом и 
зачинима, поделити на два дела, обликовати 

два ваљка и положити на пилетину. Увити 
у ролате и увезати концем. У већем тигању 
загрејати мало уља, па на јакој ватри запећи 
ролате са свих страна. Ставити у науљену 
ватросталну посуду, подлити вином и пећи 
око сат и по у рерни загрејаној на 180°Ц. 

Служити исечено на танке шните, 
преливено соком од печења.

НАМИРНИЦЕ:

• 10 палачинки
• 400 г  пилећих прса
• 200 г кукуруза из конзерве
• 200 г сира
• 150 г качкаваља
• 1 главица црног лука
• 3 парадајза
• 1 паприка
• 2 киселе павлаке
• 1 кашичица млевене паприке
• бибер 
• зачин Ц

ПРИПРЕМА: 
Пилећа прса ситно исецкати, зачинити 

бибером и зачином Ц и кратко пропржити на 
уљу. У другом тигању пропржити исецкан лук. 
Додати исецкане паприку и парадајз, а затим и 
оцеђен кукуруз. Зачинити млевеном паприком 

и зачином Ц. На сваку палачинку ставити фил 
и пилетину, уролати, пресавити по средини и 
врховима према горе ређати у науљену посуду. 
Уситњен сир помешати са киселом павлаком 
и прелити палачинке. Преко нарендати 
качкаваљ. Пећи у рерни загрејаној на 200°Ц, 
око 20 минута.

С А Л АТА  О Д 
Р У К О Л Е  И 

Ц В Е К Л Е

НАМИРНИЦЕ:

• 200 г руколе
• 2 веће цвекле
• 200 г тврдог сира
• шака исецканих ораха
• со, бибер

Прелив:
1 кашика меда
сок од 1 лимуна
50 мл маслиновог уља

ПРИПРЕМА: 
Цвеклу ољуштити, исећи на колутове 

дебљине прста, намазати маслиновим 
уљем и пећи на 180°Ц око пола сата. Кад се 
прохлади, исећи на коцкице. Додати руколу 

искидану на мање комаде, измрвљен  сир 
и орахе. Посолити, побиберити и прелити 
припремљеним преливом, па промешати 
Прелив: Помешати мед, сок од  лимуна и 
маслиново уље.

П А Л А Ч И Н К Е 
С А 

П И Л Е Т И Н О М 
И  К У К У Р У З О М

ШНИЦЛЕ У 
БЕЛОМ ВИНУ

НАМИРНИЦЕ:

• 1 кг свињског врата 
• 3 главице црног лука 
• со, бибер 
• 1 кашика зачина Ц
• 2 дл белог вина 

ПРИПРЕМА: 
Свињски врат исећи на шницле, натрљати 

их сољу и бибером. Оставити их пар минута 
да одстоје. У посуди за печење загрејати 
уље и пржити их да порумене са обе стране. 
Затим извадити шницле и ставити на топло 
место, а у исти тигањ ставити ситно сецкани 
црни лук и кратко га пропржити, да омекша. 

У ватросталној посуди поређати шницле, 
посути луком и зачином Ц, па налити чашом 
белог вина. Ставити да се пеку у рерни око 
пола сата загрејаној на 180°Ц. После пола 
сата пробати виљушком да ли су омекшале. 
Уколико је потребно, додати још мало воде. 
Када је месо готово, извадити га из рерне и 
сервирати топло.

НАМИРНИЦЕ:

• 200 г пти бер кекса 
• 80 г путера
• 150 г милерама
• 300 г маскарпоне сира 
• 200 г неутралне павлаке
• 100 г желе бонбона у 
различитим боја_ма
• 1,5 кесица желатина
• течни заслађивач по укусу
Декорација:
• 1 кесица желатина
• сок од вишања

ПРИПРЕМА: 
 Кекс уситнити најбоље тако што ћете га 

руком уситнити на крупне комаде, онда га 
ставите на чврсту подлогу, покрити чистом 
крпом па преко ње истући тучком. Важно је да 
кекс не буде самлевен, него да се осете фини 
ситни комадићи. Прелити кекс истопљеним 
путером и измешати. Смесу распоредити по 
тацни (пречника 22 цм) уоквиреној обручем 
и ставити у фрижидер да се охлади и стегне. 
Желатин растворити у води, оставити 

да набубри, а затим га отопити на ниској 
температури. Умутити павлаку и засладити 
течним заслађивачем по укусу. У другој посуди 
умутити маскарпоне сир, додати милерам, 
желатин, све промешати и сјединити са 
павлаком, да се направи компактна смеса. 
Желе бонбон исецкати. У смесу умешати 
исецкане желе бонбоне па је нанети на кору. 
За декорацију растопити желатин, умешати 
га у сок од вишања и прелити преко торте. 
Ставити у фрижидер на 4-5 х, да се охлади и 
стегне

Б А Д Е М 
ТО Р ТА  С А  

М А Л И Н А М А

НАМИРНИЦЕ:

Коре:
• 21 кашика шећера 
• 7 беланаца 
Фил:
• 7 жуманаца 
• 200 г шећера 
• 2 кесице пудинга од 
• слатке павлаке 
• ½ л млека 
• 200 г путера 
• 100 г млевених бадема 
Остало:
• 1 кг малина 
• шлаг 

ПРИПРЕМА: 
Умутити беланца, уз постепено додавање 

шећера, у чврсту пену. Правоугаони плех 
обложити папиром, изручити беланца и 
пећи на 120°Ц, око сат времена. Охлађену 
кору пресећи на 2 дела.  Умутити шећер и 
жуманца. Додати пудинг и млеко и кувати док 

се маса не згусне. Изручити у посуду, покрити 
провидном фолијом (да се не ухвати корица) 
и оставити да се охлади. Умутити путер, па му 
додати, уз стално мућење, пудинг и, на крају, 
додати млеве_не бадеме. Филовање: кора, 
фил, густо распоређене  малине, фил, и на 
крају, кора. Преко декоративно намазати шлаг 
и украсити малинама. 

Ч И З К Е Ј К  С А 
В И Ш Њ А М А 

И  Ж Е Л Е 
Б О Н Б О Н А М А
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199. децембар 2022. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

HUSZONÖT ÉVES AZ EMMANUEL KAMARAKÓRUS

 »A múlt vasárnap, december 3-án a nagybecskereki Szathmáry 
Karolina leánykollégiumban ünnepi koncerttel ünnepelte meg 
az Emmanuel Kamarakórus fennállásának 25 éves jubileumát. A 
jubileumi koncert támogatói a Tartományi, Oktatási, Jogalkotási, 
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság, a Magyar Nemzeti 
Tanács és Nagybecskerek Város Önkormányzata volatak.

A múlt csütörtökön de-
cember 1-jén jeles jubi-
leum megünneplésére 

gyűlt össze a közönség a nagy-
becskereki színházba. A Ma-
dách Amatőr Színház 70 éves 
jubileumára gyűlt össze a nagy-
becskereki magyarság. 

Az ünnepség díszüléssel 
kezdődött, melyen részt vett 
mgr. Hajnal Jenő a Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke, Ko-
vács Elvira a Szerb Köztársa-
ság Képviselőház és a Vajdasá-
gi Magyar Szövetség alelnöke, 
msgr. dr. Német László érsek, a 
Nagybecskereki Egyházmegye 
apostoli kormányzója, Sutus 
Áron a Vajdasági Magyar Műve-
lődési Szövetség elnöke, Kud-
lik Zoltán a Tartományi Műve-
lődési Titkárság segéd titkára, 
Klemm József a VRT megbízott 
vezérigazgatója, Puskás János 

a Vajdasági Pedagógiai Intézet 
igazgatója, Sztojkó József a vá-
rosi tanács tagja és Dobai János 
a SPES Alapítvány ügyvezetője.

A díszülés elején Balázs Jó-
zsef lépett közönség elé, akit 
Konrád Emma kísért zongorán, 
ugyanis az itt előadott két zene-
számmal köszöntek el a közön-
ségtől, tekintettel, hogy nem kí-
vánnak a Madách munkájában 
a jövőben aktívan részt venni. 
A Színház vezetősége Köszö-
nőoklevéllel fejezte ki háláját 
mindkettőjüknek a színházban 
kifejtett több évtizedes tevé-
kenységükért.

Az egybegyűlteket Jenovay 
Lajos a Madách Színház társu-
latvezetője üdvözölte.

-Ezen szentély falai között 
Thália szelleme nyújtson erőt 
és kitartást ahhoz, hogy a ma-
gyar szó, itt, országunk legöre-

gebb színházában tovább éljen. 
Ismert operett részletek vissz-
hangozzanak a piros bársonnyal 
bevont páholyok között, a vaj-
dasági magyar irodalom legna-
gyobb alakjai továbbra is legye-
nek vendégeink a kamaraszín-
pad bensőséges családi környe-
zetében, és tegye lehetővé, hogy 
a Madách színház továbbra is a 
nagybecskereki, bánáti és vaj-
dasági magyarság szolgálatában 
álljon-mutatott rá beszédében a 
jelenlegi társulatvezető.

A társulatot Sutus Áron a 
Vajdasági Magyar Művelődé-
si Szövetség elnöke is köszön-
tötte.

-És az, hogy a mai napig is 
létezik ez a társulat, azt jelen-
ti, hogy ma is van hasonló erő, 
ma is van hasonló álom, ma is 
van hasonló vágy, és van aka-
rat ebben a közösségben. És 
az, hogy közönséget tud ne-
velni, az, hogy újabb és újabb 
generációkkal szeretteti meg 
nemcsak a színházat, hanem 
tanít az anyanyelv szeretetére, 
azt hiszem, ezért nevezhetjük 
a Madách Amatőr Színházat a 
Bánság egyik legfontosabb cso-

dájának-emelte ki a VMMSZ 
elnöke.

Az egyesületben kifejtett 
tevékenységéért díszoklevél-
ben részesültek:Kósa Zoltán, 
Lackó Márton, Tóth Ede, Kátin 
Mihály, Tóth Irén, Kovács Haj-
nalka, Kiss Gizella, Harcsa Zsu-
zsanna, Bancsák Anna, Kam-
rás Annamária, Rontó Márta, 
Balázs György, Kelemen Imre, 
Kamrás Szonja, Balázs Ilonka, 
Lackó Róbert, Faragó Tibor, 
Vlada Živin, Klepić Jovica, Haj-
nal Jenő, Kónya-Kovács Otília, 
Kecskés István, Horváth Eleo-
nóra, Pécsi Erzsébet, Nedelov 
József, Jenovay Lajos, Juhász 
Valentin, Rontó Kata és a Ma-
dách Színház néhai társulatve-
zetője, a nemrég elhunyt Izelle 
Károly. A Madách köszönőökle-
velet adományozott azon intéz-
ményeknek és szervezeteknek, 
melyek munkája során támo-
gatásban részesítették. Köszö-
nőoklevelet kapott: a Magyar 

Nemzeti Tanács, a Tartományi, 
Oktatási, Jogalkotási, Közigaz-
gatási és Nemzeti Kisebbségi 
Titkárság, a Tartományi Műve-
lődési, Tájékoztatási és Vallási 
Közösségi Titkárság, a Toša Jo-
vanović Népszínház, Nagybecs-
kerek Város Önkormányzata, 
a  Vajdasági Magyar Művelő-
dési Szövetség, az  Emmanu-
el Kamarakórus, a  Petőfi Ma-
gyar Művelődési Egyesület és a 
muzslyai Petőfi Sándor Magyar 
Művelődési Egyesület.

A Díszülés végén a János vi-
téz c. daljátékból a Francia ki-
rály dalával emlékeztek a Ma-
dách néhai társulatvezetőjére 
és színészére Izelle Károlyra.

Az ünnepi ülést követően a 
társulat telt ház előtt mutatta ne 
Martos Ferenc-Huszka Jenő, Li-
li bárónő c. operettjét. Tóth Irén 
rendezésében, Rontó Kata, Ju-
hász Valentin, Balázs György, 
Kovács Hajnalka, Kiss Gizella, 
Rontó Márta, Kelemen Imre, 
Jenovay Lajos és Kósa Zoltán 
szereplésével. A zenei munka-
társ Klemm Dávid, a korrepeti-
tor Rontó Márta volt, míg a jel-
meztervező Venczel Valentina. 

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Adventi gyertyagyújtás a székesegyházban
December 3-án zajlott a már hagyomány-

nyá vált közös adventi gyertyagyújtás 
a nagybecskereki székesegyházban. A gye-
rekek énekelni tanultak, bemutatták ügye-
sebbnél ügyesebb műsoraikat a hitoktatóik 
vezetésével, majd  Dr. Német László érsek 
atya vezetésével az adventi koszorún kö-
zösen meggyújtották az első és a második 
gyertyát. A jó kedélyben elfogyasztott Ag-
apé után, a gyerekek meglepetésként kéz-
zel készített csuhély angyalbabákat kap-
tak. Az örömteli hangulatról a fényképek 
tanúskodnak. 

MUZSLYAI PETŐFI SÁNDOR MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

LILI BÁRÓNŐT LÁTHATJA A KÖZÖNSÉG

A muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben tájol a 
nagybecskereki Madách Amatőr Színház. A nagybecskereki társulat 19.00 
órai kezdettel a Martos Ferenc-Huszka Jenő, Lili bárónő c. Operettjét mutatja 
be, melyet Tóth Irén rendezett.

 »A tájolás támogatója a  
Tartományi  Kisebbségi Titkárság

„
És az, hogy a mai napig 
is létezik ez a társulat, 
azt jelenti, hogy ma is 
van hasonló erő, ma is 
van hasonló álom, ma 
is van hasonló vágy, 
és van akarat ebben a 
közösségben.

MADÁCH AMATŐR SZÍNHÁZ

A Bánság egyik 
legfontosabb csodája

 »Sutus Áron ünnepi köszöntője

 »Konrás Emma és Balázs József

 »A faültetési akció résztvevői

MUZSLYA

Tujafa ültetési akció
December 1 –én, csütör-

tökön a délutáni napsü-
tésben és igen jó hangulatá-
ban, a muzslyai  Emmausz 
fiokoégium lakói Rafo Pino-
sa atya jelenlétében, tujafák 
ültetését szervezték meg  a 
muzslyai Kövirózsa 023 Kör-
nyezetvédelmi Egyesület el-
nöknőjének Barna Máriá-
nak a  kezdeményezésére, 
és Kalapis Sztoján SDB atya 
a muzslyai Emmausz fiu-

kolegium igazgatojának tá-
mogatássával. A negyven-
három elültetett tujafa  az 
idén a kollégium bentlakoi-
nak létszámát jelképezi.  A 
székelykevei Antal János is 
rámutatott

-Nemcsak szépitjük kör-
nyezetünket, ahol jelenleg 
tartózkodunk, hanem ez-

zel ezzel az itt eltöltött éve-
inknek is emléket állítunk.

Az ürményházi Huszka 
László is hasonló vélemé-
nyen van, mig a kisoroszi 
Német Ákos a környezet-
védelem jelentőségére mu-
tatott rá.

A környezet szépitésé-
ben, a tujafák ültetésében 
a Kövirózsa 023 Egyesület 
tagjai mellett ez alkalommal  
Pretz István a Nemzetközi 

Szent György Lovagrend Bé-
késmegyei Priorátus tagja, 
Farkas Tibor a Történelmi 
Vitéz Rend tagja is részt vet-
tek. A faültetési akció támo-
gatói a belgrádi ASC Gorden 
Hortikultura, a nagybecske-
reki Biooprema könyvkeres-
kedés és a városi Foto Studio 
AS voltak. PRECZ ISTVÁN 

 »Vastaps fogadta 
a Lili bárónőt

hírek képekben
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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 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

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

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

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем 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 wufer, звучник за ауто, 
кацигу, мали стари ТВ пријемник, ступа 
(цедиљка) за гњечење грожђа, три 
кухињска дела очувана квалитетна из 
80-тих, (за фрижидер 1,90 х 60) дуги са 
фиокама, дим 40х 60х 85, 5 канистара 
од 25 л и 4 комада од 10 л, три лустера, 
и два комплета од по три сточића. 
Тел064/1830-018

Неговатељица са искуством, 
спремање кућа. Тел 065/ 6350-425.

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

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 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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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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Упловите у новогодишњу чаролију 
– решавајте мозгалице, направите 
новогодишњи венац, цртајте и обојте! 
Улепшајте празнике овом књигом која 
садржи прегршт забавних задатака 
и игара, 50 налепница и моделе на 
истискање.

Едиција Новогодишња забава 
са налепницама сјајан је поклон за 
малишане који воле забавне активности. 
Књиге садрже мноштво задатака који 
подстичу логичко размишљање и 
повезивање, али и игре које се могу 
играти са друштвом или породицом. 
Дивне новогодишње налепнице могу се 
лепити унутар књиге или искористити 
за новогодишње поклоне. Уз помоћ 
креативних активности деца могу 
самостално направити поклоне за 
најдраже.

„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, „Снешко Белић“, 
који ће припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. У прошлом броју поклањали 
смо књигу „Луди од љубави“, освојиле 
су је Силвана Куневски и Адријана 
Максимовић. Честитамо! Награде се 
могу преузети у редакцији „Вршачке 
куле“, Другог октобра 59, средом од 10 
до 17 часова. При преузимању награде 
потребно је са собом понети најновији 
број „Вршачке куле“.

СНЕШКО БЕЛИЋ 
ЈЕ СПРЕМАН ЗА 

ЗАБАВУ ЧИМ 
ПАДНЕ СНЕГ!

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НОВОГОДИШЊУ ЗАБАВУ С НАЛЕПНИЦАМА
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (10)

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.

2.

ДРУГИ ВЕК (1790-1890)

Смрћу цара Јосифа II започиње 
како у историји Угарској, тако и у 
животу Срба православне вере 
нова ера, пошто су исти земаљским 
законима са осталим грађанима 
равноправност добили.

На челу вршачког владичанства 
стојаше у то доба епископ Јосиф 
Јовановић Шакабента. који по 
пореклу беше из једне угледне 
српске породице. Краљица Марија 
Терезија подарила је 1746. године 
11. септрембра племство Андрији 
Јовановићу Шакабенти, а тиме 
уједно и његовим сродницима: 
Нешку, Јовану и Арсенију, срп. 
правосл.епископу.

Владика Јосиф Шакабента 
заузимаше у реду вршачких 
епископа врло угледно место. 
Он беше пријатељ науке, 
вредан син свога народа. На 
нарадно-црквеном сабору у 
Темишвару 1790. године, који је 
имао да испита жеље и тежње 
српског народа, Шакабента 
је на челу мањине агитовао, 
да се успостави од Угарске 
независно војводство. Године 
1791. буде он именован за 
краљевског свештеника, а 1792. 
године заједно с осталим грч 
ист. православним епископима 
постане чланом и магнатом 
сабора мађарског.

После турског рата затекао је 
Шакабента своје владичанство у 
врло жалосном стању. Многа села 
беху опустошена а многе цркве 
порушене и попаљене. Број душа 
се умањио. Крајем 1793. године 
имађаше вршачка дијецеза само 
248.333 душа, а 51.249 брачних 
парова. Исте године родило се у 
целој дијецези 8745 деце, а умрло 
5298 душа. Шакабента се својски 
стараше и речима, и саветом и 
делом, да својој дијецези помогне. 
Он је 1790 -1791 интервенисао 
у Бечу, да се Вршац прогласи 
слободним краљевском вароши.

Трајан споменик подигао је 
себи Шакабента тиме, што је 
основао прву средњу школу у 

Вршцу. Српски Вршац 
подигао је уз припомоћ и 
надзор владике Шакабенте 
тако звану “граматикалну 
школу” (нижу гимназију). 
Школа ова, на којој беху 
две професорске снаге, као 
и мало доцније подигнута 
гимназија у Ср. Карловцима, 
беху дуго једини расадници 
науке и просвете за Србе 
у Угарској. На овој школи 
подигне Шакабента још 
пре 1799. године интернат 
за добре ученике, који 
не имадоше довољно 
сретстава за школовање, на 
ову цел прилегаху и многи 

приватни људи. Године 1805. 
имађашу ова школа 80 ученика, 
но је год. 1819. наредбом угарске 
дворске канцеларије укинута.

Епископ Јосиф Јовановић 
Шакабента умро је 1805. године 
19. децембра, сахрањен је у 
саборној вршачкој цркви. За 
привременог администратора 
обудовљене вршачке спахије, 
именовао је митрополит Стеван 
Стратимировић, гргетешког 
архимандрита, Јосифа Путника. 

Путник се родио 1777. године 
у Новом Саду. Отац му, Димитрије, 
беше асесор многих комитата, 
и нећак потоњег митрополита, 
Мојсија Путника. Путник је водио 
своје порекло из оне српске 
породице, којој је цар Леополд 
II 1790. год. племство подарио. 

Своје школовање отпочео је у 
Кежмарку а наставио у Пешти. 
Он беше врло приљежан ђак. 
По свршеним богословским 
наукама постане професор 
богословије, а доцније 
архимандритом манастира 
Гргетега. Год.1805. постане 
администратором вршачке 
дијецезе,1808. епископом 
пакрaчким, а 1828 видимо га 
на челу темишварске дијецезе. 

Умро је 1830. године у Темишвару. 
Још као професор богословије 
написао је неколико популарних 
књижица, у којима је нарочито 
препоручивао народу калемљење 
богиња.

Године 1806. изабран је 
синодално за епископа вршачког 
Петар Јовановић Видак, а 23. 
новембра исте године свечано 
је у Вршцу инсталиран. Видак се 
родио у Карловцу 1768. год. Год. 
1802. посвећен је за епископа, и 
из горњо-карловачке дијецезе 
у вршачку премештен, а 1808. 
постане правим кр. саветником. 
После шестодневног боловања 
умре 9. децембра 1819.год. у 50 
години свога живота. Сахрањен је 
у Вршцу.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ 318, 
4. НОВЕМБАР 1994.

ВЕЧЕ „ПОЛИТИКЕ“ У ВРШЦУ
У Великоj сали Скупштине општине Вршац, у уторак, 25. октобра, 

је остварен и непосредан контакт читалаца са новинарима листа 
„Политика“ а овај за вршчане важан догађај су неколико дана 
најављивали Радио и локална ТВ станица.

Градоначелник Драгослав Алексић, захвалио је гостима 
на доласку, честитајући им девет деценија излажења листа, 
наглашавајући да се овај сусрет остварио и захваљујући двема 
овдашњим компанијама. Фармацеутској индустрији „Хемофарм“ ДД 
и холдингу „Агробанат“ из Пландишта, које су по свему превазишле 
значај својих средина у којима су стубови развоја.

Због познатих околности Вршац је препознатљив сада по 
бензину и нафти, а до скоро и по грожђу и вину, па је изражена нада  
да ће ускоро и овај град, који обележава 555 година постојања и 
пола миленијума бављења виноградарством, повратити стари сјај. 

„ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, 
БРОЈ 318, 4. НОВЕМБАР 1994.

ЛИКОВИ СПОРТИСТА
Врсни познаваоци спорта свакако се сећају Радована Гаврилова, 

шампиoна у „Power liftingu“, спорту који све више заокупља младе и 
осваја наше поднебље. Почео је каријеру пре 15 година  у „Жарку 
Златару“ из Беле Цркве.

После тријумфа у центру „Сава“ освојио сам шампионску титулу 
на државном првенству у Сомбору ове године и постигао више него 
солидне резултате. Из 
чучња сам подигао 300 
кг, са клупе (бенч) 190 
кг, из  мртвог дизања 
272 кг. На првенству 
у Сомбору остварио 
сам из чучња 310 кг, из 
бенча 192 кг и мртвог 
дизања 270 кг, што 
је било довољно за 
златну медаљу.

Бенч, мртво дизање, 
и чучањ, шта је то, од 
чега се заправо састоји 
„Power lifting“?

- Једноставно 
речено то је дизање 
тегова на три начина. 
Прво из чучња, затим са клупе (бенч) и дизање тегова са земље 
такозвано „мртво дизање“.

Овај спорт доживљава велику експанзију. Клубови ничу на све 
стране. И ви сте отворили фитнес центар у Вршцу, модерну теретану 
са  разноврсним справама?

- Драго ми је што је оволико интресовање младих, за будућност 
не стрепим. Много сам лакше освојио титулу пре две године него 
ове. Из простог разлога што је конкуренција много јача.  

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Фудбал се у Павлишу организовано игра 
од 1928. године када је основан Фудбалски 
клуб „Колумбија“. Кроз историју мењао 
је име и рангове такмичења. Почетком 
тридесетих година ХХ века носио је име 
„Обилић“, после Другог светског рата звао 
се ФК „Борбаш“, данас клуб се под именом 
„Црвена звезда“ такмичи у Подручној 
лиги Панчево односно Јужнобанатској 
А лиги. За све године постојања мисија 
овог спортског колектива није се мењала, 
свако руководсто павлишког клуба 
афирмише талентовану децу и ствара 
све боље услова за бављење фудбалом. 
Ову дужност данас обавља руководство 
предвођено председником Бориславом 
Ивковићем и генералним секретаром 
Слободаном Јанковићем. Управу клуба 
још чине: Сава Милашинов, Милош 
Салапура, Саша Бућкош и Бојан Лауш. 

- У времену када је у селима 
све мање деце и када их је све теже 
заинтересовати за бављење спортом са 
задовољством могу да кажем да је наша 
„Црвена звезда“ у јесењем делу сезоне 
играла утакмице са шест младих играча 
из сопственог погона. То је нешто чиме се 
не може похвалити велики број клубова у 
овом рангу такмичења и немамо намеру 
да одступимо од тог концепта. Желимо 
да афирмишемо наше момке, имамо 
стрпљења кад су у питању резултати, 

имају их и наши симпатизери, каже 
Слободан Јанковић, генсек павлишког 
јужнобанатског лигаша. Годинама уназад 
људи који су водили клуб трудили су се 
да пре свега унапреде инфраструктуру 

нашег стадиона. Имали смо срећу да су 
пре нас клуб водили људи као што су 

Милан Јањић, Тоза 
Перишић, Милан 
Чејић и многи други 
који су много учинили 
да наш стадион 
добије данашњи 
изглед. Са поносом 
могу да кажем да су 
услови за рад које 
имају наши играчи, 
клупске просторије и 
терен међу бољима 
у јужном Банату 
и да су нам томе 
честитали људи из 
клубова далеко боље 
рангирани од нас.

Екипа је у 
јесењем делу сезоне 

Подручне лиге Панчево заузела 14. 
место и на пролеће је очекује узбудљива 
и неизвесна борба за опстанак. Тренер 
Дејан Бабић истиче да је циљ могуће 
остварити.

- Лига је веома изједначена, 
свако сваког може да победи, мислим 
да уз добар рад током паузе и уз пар 
појачања можемо до сигурне позиције у 
средини табеле. Чињеница да смо једна 
од најнеефикаснијих екипа лиге јасно 
говори да нам је неопходно појачање у 
нападу. Жеља нам је да освежимо редове 
са једним офанзивним везистом и једним 

класичним нападачем, каже Бабић.
Фудбалски клуб „Црвена звезда“ је, 

по речима генсека Јанковића, велика 
породица која окупља око стотину људи. 
Поред сениорског погона, такмичи се и 
кадетска екипа у лиги Јужног Баната коју 
води тренер Срђан Радосављев, легенда 
војвођанског фудбала, играч и капитен 
„Црвене звезде“. Активна је и секција 
ветерана која окупља бивше асове клуба 
и тренутно броји 20 чланова. Клуб има и 
пионирску екипу, окупља дечаке узраста 
од 7 до 10 година, такође је води тренер 
Радосављев. 

- Према задњем попису становништва 
Павлиш има 2.100 становника, што је за 
500 становника мање у односу на период 
од пре десет година. Сам тај податак јасно 
говори да Павлиш, сигуран сам и други 
клубови на селима имају све мању базу 
из које могу да селектирају талентовану 
децу. Због тога сви клубови, без изузетка, 
морају да се ослоне и на играче из других 
средина. Наша жеља је да половину тима 
чине играчи поникли у нашем клубу, јер 
подсећам „Црвена звезда“ је некад играла 
у Војвођанској лиги, а овде су стасали 
играчи који су стекли прволигашку 
афирмацију: Александар Кирков, Саша 
Вицикнез и Срђан Радосваљев, надамо 
се сви да ће њиховим стопама поћи и 
млади Милош Трњанац који носи дрес 
ОФК Вршца у Омладинској лиги Србије, 
закључио је Јанковић.

Б.Ј.

РУКОВОДСТВО И СТРУЧНИ ШТАБ ПАВЛИШКЕ „ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ“ ЗАДОВОЉНИ ОСТВАРЕНИМ У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ ЈУЖНОБАНАТСКЕ ЛИГЕ

АФИРМАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ТАЛЕНАТА
ФУД БА Л

Стонотенисерке Вршца на заслуженом су одмору 
после завршетка јесењег дела сезоне у Првој лиги 
Србије. После девет одиграних кола Вршчанке деле прво 
место на табели са идентичним скором као Славија из 
Ковачице, 8 победа и 1 пораз, али пласман у регуларном 
делу сезоне не значи много јер ће се одлучујуће борбе 
за пласман у Суперлигу водити у плеј – офу. Екипу Вршца 
предводи искусна Уна Радак, водећа играчица Прве 
лиге Србије са остварених 16 победа и само једним 
поразом, други рекет је шеснаестогодишња Марина 
Пинку, јуниорска репрезентативка Србије, док је трећа 
играчица петнаестогодишња Теодора Гојков, члан 
кадетске репрезентације Србије.

-  Прошле сезоне у Првој лиги освојили смо треће 
место, иако смо два пута савладали Униреу из Уздина, 
новог суперлигаша са две интернационалке у саставу. 
Са поносом могу да кажем да су две наше играчице, 
Пинку и Гојков, летос наступале за Србију на Европском 
првенству за младе које је одржано у Београду. Када 
се томе дода да у мушкој екипи Миленијума имамо 
младог репрезентативца Црне Горе, Стефана Радоњића, 

и Душана Везмара, јуниорског репрезентативца Србије, 
можемо да кажемо да наш стони тенис има будућност, 
истиче Уна Радак.

Тренер женске екипе Вршца је Бранислав Ђан, 
међутим због његових наступа за Миленијум, члана Прве 
мушке лиге Србије, екипу на утакмицама предводи Уна 
Радак.

- Такмичење у Првој лиги Србије је идеално 
за стасавање наших младих играчица у сениорској 
конкуренцији. Суперлига је тренутно прејака за њих, али 
за сезону - две сигурна сам да ће носити игру Вршца у 
елитном друштву. Задовољна сам учинком у јесењем 
делу, екипа вредно тренира, наставак првенства је 21. 
јануара.

Перјаница мушког стоног тениса је екипа Миленијума, 
млад спортски колектив који је за кратко време направио 
страховиту резултатску експанзију са играчима из 
сопственог погона. То је потврда квалитетног стручног 
рада за који је задужен Бранислав Ђан. Миленијум је 
члан Прве лиге Србије, јесењи део сезоне завршио је 
на седмом месту. Први рекет екипе је млади српски 
репрезентативац Душан Везмар, други Бранислав Ђан, 
трећи Стефан Радоњић и четврти, повратник у вршачки 
стони тенис, Никола Грбић.

Мушки стонотениски клуб Вршац такмичи се у Другој 
лиги север у саставу: Милија Чабрило, Адријан Амбруш, 
Марко Константинов и Небојша Попов. Нажалост, екипа 
је већ на старту сезоне била хендикепирана тешком 
повредом Константинова због које ће паузирати годину 
дана и због тога резултати нису у складу са очекивањима. 
Вршац је тренутно на деветој позицији, амбиције су 
пласман међу осам првопласираних тимова што би 
гарантовало опстанак у лиги.

Б.Ј.

СТОНОТЕНИСЕРКЕ ВРШЦА НА КРАЈУ ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ НА ДЕОБИ ПРВОГ МЕСТА 

ВРШАЦ ИЗНЕДРИО ЧЕТИРИ 
МЛАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВЦА

С ТО Н И  Т Е Н И С

Женска екипа Вршца
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КО Ш А Р К А

Центар Миленијум, гледалаца 300, 
судије: Белошевић, Стрика, Марковић.

ВРШАЦ: Дишић, Симић 27 (6 ск, 7 ас), 
Шушић 4, Јовановић 8 (6 ск), Агоч 13, Васић 
3, Радовић, Јурчек 23 (4 ас), Васиљевић 18 
(17 ск, 4 ас), Димић 3, Јековић 5.

ЗДРАВЉЕ: Стојковић 11 (6 ск, 7 ас), 
Гавриловић 5, Морган 22 (12 ск), Петковић, 
Радивојевић 11, Стајић, Лампкин, 
Шкундрић 8 (8 ск), Јовановић 16 (6 ск), 
Јовић, Стојановић 14 (5 ск), Блеквел.

Вршац је лако и убедљиво савладао 
Лесковчане у 12. колу Кошаркашке лиге 
Србије и остварио седми тријумф у сезони. 
Победа изабраника тренера Владимира 
Ђокића ниједног тренутка није долазила у 
питање, иако су гости запретили у финишу 
када су високо вођство Вршца смањили на 
само шест поена.

Већ у уводним минутима меча било је 
јасно да ће уживати гледаоци на трибинама 
Центра Миленијум јер се играло обострано 
отворено, скоро без одбрана, уз велики 
број контранапада и отворених шутева. 
Лесковчани су се у првих десет минута 
одлично сналазили у таквој игри постигли 
су чак 30 поена уз 5 убачених тројки и 
заслужено на први одмор отишли са 
предношћу. У другој четвртини разиграо 
се први стрелац овог меча Стефан Симић, 
читаво полувреме одиграо је без грешке 
уз стопостотан шутерски учинак из игре 
(6/6). Његови муњевити продори били 
су нерешива енигма за играче Здравља 
који су захваљујући одличном Моргану и 
ефикасном капитену Радивојевићу ипак 
успевали да држе резултатски прикључак. 
Трећи период утакмице био је кључан за 
коначан исход. Вршчани су заиграли са 

новом енергијом, зауставили 
све прилазе ка свом рекету, 
остварили велику предност 
у скоку, Тома Васиљевић је 
бриљирао у нападу, Симић 
и Јурчек наставили своју 
шутерску серију а гости су 
убацили свега 12 поена. Пут 
ка тријумфу трасиран је у 
финишу треће четвртине 
када је Симић украо лопту гостима и 
ефектним закуцавањем повећао предност 
Вршца на 22 разлике (67:55). У последњих 
десет минута играчи Вршца као да су се 
задовољили високим вођством, спустили 
су ниво енергије у игри, али и постали 
неодговорни у одбрани што су Лесковчани 
искористили и тројком Гавриловића на три 
минута пре краја смањили на само 6 поена 
заостатка (89:83). После тајм-аута тренера 
Ђокића Јурчек је узвратио тројком, потом 

су погађали Симић и Васиљевић да би 
тројком Симића за плус 14 (99:85) била 
отклоњена и последња сумња у коначан 
исход. На конференцији за медије тренер 
Ђокић се захвалио публици на подршци 
и критиковао пад у игри свог тима у 
тренуцима када је створена убедљива 
предност, док је тренер Здравља Ристић 
рекао да су свесно играли са смањеном 
ротацијом јер их у наредном колу очекује 
важан дуел са Новим Пазаром.

Б. Ј.

НОВИ ТРИЈУМФ ВРШЦА У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ НАЗДРАВИЛИ СТОТКОМ
ВРШАЦ – ЗДРАВЉЕ 104:87 (26:30, 32:22, 26:12, 20:23)

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 9. КОЛО

Новосадска ЖКА Партизан 1953  65 : 85
Војводина 021 – Спартак   98 : 66
Дуга - Арт Баскет    83 : 80
Врбас Медела – Краљево   59 : 62
Слога - СПД Раднички   93 : 40
Вршац - Црвена звезда   42 : 82

1.Краљево  9  9  0  18
2.Црвена звезда  9  8  1  17
3.Слога   9  7  2  16
4.Арт Баскет  9  6  3  15
5.Партизан 1953  9  5  4  14
6.Врбас Медела  9  5  4  14
7.Војводина 021  9  4  5  13
8.Дуга   9  4  5  13
9.Новосадска ЖКА  9  3  6  12
10.Спартак  9  2  7  11
11.Вршац  9  1  8  10
12.СПД Раднички  9  0  9   9

ДРУГА ЛИГА “СЕВЕР” (М) 9. КОЛО
 
Дунав Волеј – Футог   3 : 0
Сомбор - Војводина 3    3 : 2
Кикинда - Стражилово    2 : 3
Словен – Банат    3 : 1
Партизан - Пролетер    3 : 0
Кулпин – Баваниште    
играно касније 

1.Дунав Волеј  9  9  0  27
2.Партизан  9  8  1  24
3.Футог   9  7  2  20
4.Банат   9  6  3  16
5Стражилово  9  5  4  15
6.Пролетер  9  4  5  14
7.Словен  9  4  5  14
8.Кикинда  9  3  6  10
9.Кулпин  8  2  6   6
10.Војводина 3  9  2  7   6
11.Баваниште  8  2  6   5
12.Сомбор  9  1  8   2

ДРУГА ЛИГА “СЕВЕР” (Ж) 9. КОЛО

НС Волеј Теам - Штранд Волеј  3 : 0
Нови Сад 2 - Младост 1979   3 : 2
Одбојка 013 - Срем 2   3 : 2
Панонија - Кикинда 0230   3 : 0
Вршац - Футог     3 : 0
Волеј Старс - Омладинац 2   играно касније
 
1.Панонија  9  9  0  26
2.Омладинац 2  8  7  1  21
3.Воллеy Старс  8  6  2  19
4.Штранд Волеј  9  6  3  17
5.НС Волеј Теам  9  5  4  17
6.Срем 2  9  4  5  13
7.Нови Сад 2  9  4  5  12
8.Вршац   9  4  5  11 
9.Кикинда 0230  9  3  6   8
10.Одбојка 013  9  3  6   8
11.Младост 1979  9  2  7   6
12.Футог  9  0  9   1

 
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ” (Ж) 9. КОЛО

Крајишник – Баваниште  1 : 3
Житиште - Клек Србијашуме 2  1 : 3
Кикинда 0230 - 2 - Багљаш 023  0 : 3
Херцеговина - Пролетер  1 : 3
 
 1.Банат    8  8  0  23
2Клек Србијашуме 2  8  6  2  20
3.Пролетер   8  6  2  16
4.Херцеговина   8  5  3  13
5.Багљаш 023   8  4  4  11
6.Баваниште   8  3  5   9
7.Житиште   8  2  6   9
8.Крајишник   8  1  7   4
9.ГЖОК Кикинда 0230 - 2  8  1  7   3

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 12. КОЛО
Вршац - Здравље    104 : 87
Спартак - Слобода   86 : 79
Динамик - Војводина   70 : 82
Дунав - Тамиш   69 : 93
ОКК Београд - Колубара   96 : 90
Младост - Чачак 94  87 : 78
Нови Пазар – Металац  62 : 72
Златибор - Слога   83 : 78
1.Металац  12  11  1  23
2.Златибор   12  11  1  23
3.Динамик  12  10  2  22
4 .Војводина  12   9  3  21
5.Спартак  12   9  3  21
6.Вршац   12   7  5  19
7.Слога   12   6  6  18
8.ОКК Београд  12   6  6  18
9.Тамиш   12   5  7  17
10.Слобода  12   5  7  17
11.Младост   12   4  8  16
12.Нови Пазар  12   3  9  15
13.Колубара   12   3  9  15
14.Дунав  12   3  9  15
15.Здравље   12   2  10  14
16.Чачак 94  12   2  10  14

На атлетском митингу у Београду, 
одржаном у дворани Карановац 2022, 
такмичари АК Атине забележили су добре 
резултате.

Клуб је наступио са 10 такмичара и 
освојио је 3 медаље. Најуспешнији је био 
Душан Кнежевић који је освојио 2 медаље, 
у конкуренцији старијих пионира заузео је 
2. место у трци на 60 м са резултатом 7,79 с. 
и треће место у трци на 200 м са временом 
25,44 с. Његовим  клупским  друговима 
мало је недостајало да се домогну одличја 
и заузели су 4. место Владимир Радин 60м 
-7,88, 5. место - Немања Дамјан  7,89  и  6. 
место  Марко Младеновски 60 м - 7,91 с.  У 
тркама на 200 м било је слично 4. Немања 
Дамјан 25,66  5. место Марко Младеновски 
25,67 и 6. Владимир Радин 25,94 с. Бронзу 
је освојио и Андреј Дудовски у трци на 40 
м са препонама у конкуренцији атлетских 
школа. Свој дебитантски наступ имали 
су и Тадеј Глишић, Вукашин Ковачевић, 

Виктор Керкез, и Невена Крнчевић који 
су показали да се на њих може рачунати 
у перпектви, као  и на Јану Матицки 

која је освојила 5. место у трци на 40 м у 
конкуренцији 33 такмичараки. 

- Овим митингом отворена је атлетска 
сезона у дворани. Митинг је окупио око 

500 такмичара из земље и иностранства. 
Задовољан сам наступом и резултатима 
у спринту јер су скоро сви такмичари 
побољшали своје личне рекорде, док 
наступом у продуженом спринту на 
200 м задовољан сам само пласманима. 
Охрабрује што имамо 4 високо  рангирана 
такмичара, који имају груписана 
времена, што је изузетно важно за развој 
штафетног трчања. Следећу прилику ће 
мушка штафета имати на престижном 
такмичењу Митинг „Михајло Шврака“ 
2022 године, који организује клуб „Топ 
Џамп“ који предводи наш прослављени 
атлетичар Драгутин Топић, у част његовог 
преминулог легендарног тренера Михајла 
Швраке. Митинг је позивног карактера, АК  
Атина пута ће наступити у конкуренцији 
млађих јуниора, осим у појединачном 
делу, имаћемо прву пробу нове штафете 
на дистанци 4 x 200м, истакао је проф. 
Срђан Јовановић.

АТЛ Е Т И К А
ДОБАР НАСТУП АТЛЕТИЧАРА ВРШАЧКЕ АТИНЕ У БЕОГРАДУ

СПРИНТЕРИ ПОБОЉШАЛИ ЛИЧНЕ РЕКОРДЕ

Хала Језеро у Крагујевцу, судије: 
Димовски, Јоловић, Илић.

РАДНИЧКИ: Ђоровић 2, Раповић 
2, Кнежевић, Милетић 6, Алексић 9, 
Васовић 2, Поплудијевић 8, Вуковић 
16, Милутиновић, Ђорђевић, Вуловић, 
Николић 1.

ВРШАЦ: Керкез, Веригић 7, Перић 2, 
Јовановић 20, В. Ранић, Милетић 8, И. 
Ранић, Будимир 14. Стјепановић, Роглић 
10.

Кошаркашице Вршца оствариле 
су важну победу у Крагујевцу против 
Радничког у 10. колу Прве женске лиге 
Србије чиме су знатно повећале своје 
шансе за опстанак у друштву најбољих 
тимова Србије. Победа изабраница 
тренера Мирослава Кањевца у Хали 
„Језеро“ ниједног тренутка није долазила 
у питање, Вршац је квалитетнији тим од 
Радничког и то је показао у свакој од 
четвртина ове утакмице. Своју најбољу 

партију у дресу Вршца 
пружила је Јелена Будимир 
која је постигла поена и 
имала чак 20 скокова а 
најбољи меч ове сезоне 
одиграла је Ивана 
Јовановић постигавши 
20 поена уз 7 скокова и 
5 асистенција. Вредан 
помена је и стопостотан 
шутерски учинак Дејане 
Веригић и солидна игра 
искусне Иве Роглић. 

У наредном колу 
Вршчанке на сом терену, 
у Центру Миленијум, 
дочекују лидера на табели, 
екипу Краљева. Утакмица 
се игра у суботу са 
почетком у 16 часова.

Б. Ј.

ВАЖАН ТРИЈУМФ ВРШЧАНКИ У КРАГУЈЕВЦУ У 10. КОЛЕ ПРВЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ

ПОБЕДА ВЕЛИКА КАО „ЈЕЗЕРО“
РАДНИЧКИ (КГ) – ВРШАЦ 46:74 (8:16, 10:14, 16:20, 12:24)

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ ОД АКТУЕЛНОГ 
ШАМПИОНА

ВРШАЦ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 42:82 (10:17, 16:26, 8:21, 8:18)
Центар Миленијум, гледалаца 200, судије: Савић, 

Милићевић, Илић.
ВРШАЦ: Керкез, Веригић 2, Перић, Јовановић 5 (6 ск), В. 

Ранић, Милетић 4, И. Ранић, Тодоровић 10, Будимир 12 (13 
ск), Стјепановић, Роглић 9 (12 ск).

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Наумчев 6 (4 ск), Хол 7, Чорто 2, 
Богићевић 8 (6 ск), Зечевић 12 (6 ск), Катанић 4, Недељков 
14, Јевтовић 2, Бојовић 10, Јаковина 5, Чолић 8, Аифува 4 (4 
ск).

У неуобичајеној атмосфери у Центру Миленијум када су 
у питању утакмице женске екипе Вршца, коју су креирали 
симпатизери црвено – белих, кошаркашице Црвене звезде 
лако и убедљиво савладале су домаћи тим у 9. колу Прве 
женске лиге Србије и наставиле пут ка одбрани титуле. 

Вршчанке су само у првом полувремену пружиле отпор 
шампионкама, решавале њихов пресинг у одбрани, али 
због изузетно слабог процента шута из игре и са линије 
слободних бацања нису 

Б. Ј.
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