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Пољопривредна школа “Вршац” 14. фебруара 2023.
године поводом Светог Трифуна, дана виноградара и 
дана школе, организује 31. смотру оцењивања квалитета 
вина и јаких алкохолних пића. 

Обавештавају се заинтересовани индивидуални 
прозвођачи да своје узорке могу донети у 
Пољопривредну школу “Вршац” од понедељка 16. 
јануара 2023.године до уторка 31. јануара 2023.године, 
сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова. Контакт 

особе су професори Нина Димић (065/281-0791) и Иван 
Станић (064/261-9667). 

Приликом пријаве потребно је попунити пријавни 
образац и уплатити донацију. Донација по узорку износи 
1000 динара, на рачун 840-831666-67 (сврха уплате: 
“Донација Св.Трифун”) или приликом предаје узорака.

За жестока алкохолна пића потребно је донети 2 боце 
(од 0,7л до 1л); за вина потребно је донети 3 боце (од 
0,7л до 1л). 

На једну боцу је потребно залепити етикету, остале 
боце морају бити без етикете.

Оцењивање квалитета јаких алкохолних пића 
се врши органолептичком методом а оцењивање 
вина и хемијском и органолептичком методом, као и 
претходних година.

ТРАДИЦИОНАЛНА СМОТРА ОЦЕЊИВАЊА 
ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА СВЕТИ ТРИФУН У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ “ВРШАЦ”

РОК ЗА ПРЕДАЈУ 
УЗОРАКА 31. ЈАНУАР 

У својој Сали хероја, СУБНОР Града 
Вршца, приредио је,  30. децембра 2022,. 
Свечану седницу Градског одбора.

На дневном реду био је кратак осврт 
на рад и остварене резултате у 2022. 
години.

Једнодушно је оцењено, да је СУБНОР 
у Вршцу, у целости остварио и у великој 
мери надмашио план и програм рада, 
прокламован за протеклу годину. 
Закључак је, да остварени резултати 
представљају високо подигнуту летвицу, 
испод које више не можемо и која нас 
обавезује на нова прегнућа и високе 
резултате у раду и појачаној афирмацији 
улоге СУБНОР-а у свакодневном, јавном 
животу.

Наш савез као једина, изворна и 
истинска асоцијација антифашиста, 
утемељена на борби и победи против 
фашиста и фашистичке идеје, сурово 
исказане током Другог светског рата, има 
обавезу да указује, опомиње и упозорава 
на надирућу опасност.

Актуелни догађаји широм света 
опомињу да се фашизам и нацизам 
обнављају и насрћу новом жестином 
мржње, усмерене на покоравање 
и уништавање слободољубивог и 
правдољубивог света.

То је опомена да морамо бити на 
опрезу и спремни да реагујемо, док је 
зло, привидно, још увек мало.

Истовремено, дужни смо да чувамо 
и освежавамо успомену на херојска 
дела бораца за слободу, да се боримо 
за очување традиције антифашизма и 
историјске истине о Другом светском 

рату и истини о борби народа Србије за 
слободу кроз векове.

Дужни смо да истину о 
слободарству и жртвама за слободу, 
преносимо на нашу децу, како би 

знали ко се за њих борио и ко им је 
донео слободу.

Да их учимо и васпитамо, да воле, 
чувају и бране своју домовину Србију.

Ми на то имао и право и обавезу, 
држећи се универзалних принципа 
деловања и смисла постојања СУБНОР.

Свечаност је украшена пријемом 

11 нових чланова, чиме је цифра 
новопримљених чланова у редове 
СУБНОР Града Вршца у 2022. години, 
заокружен бројем 187.

Можемо се истински похвалити да на 

крају ове године СУБНОР у Вршцу, броји 
1144 члана.

Свечаност је окончана пригодним 
коктелом уз музицирање оркестра 
СУБНОР Вршац са именом -  Као некад.

Исте вечери у у 18.часова, у Народном 
позоришту Стерија, изведена је, за 
децу Вршца, позоришна претстава 
легендарног писца Бранка Ћопића, 
Јежева кућица.

Дечји Ансамбл Еду театар одушевио 
је млађану публику својом веселом 
игром на даскама Стерије, али и маме 
и тате, баке и деке. Основна је порука 
ове приче, да је твоја кућица , каква год 
да је, најлепша, јер је твоја кућа и твоја 
слобода.

Вредно је хвале и да је претстава 
припремана у Сали хероја, да је играна и 
у центру Миленијум, уочи новогодишњих 
празика, те да је СУБНОР Вршац њен 
продуцент. У свечаном руху исчекивања 
Нове године, на великој позорници, 
малишанима, члановима СУБНОР ВРШАЦ 
, млађим од 12, година, укупно њих  43, 
Деда мраз је поделио пакетиће. Тако је 
вршачки СУБНОР са радошћу испратио 
одлазећу и спреман, најавио Нову, 2023. 
годину.

Драгољуб Ђорђевић

СВЕЧАНА СЕДНИЦА СУБНОР-А ГРАДА ВРШЦА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОБАВЕЗА ЗА НОВА ПРЕГНУЋА

Јавно комунално предузеће „Други 
октобар“ свакодневно из 19.000 
домаћинстава у Вршцу и околним 
местима односи отпад. За одношење 
кабастог отпада два пута годишње се 
организују акције, априла и октобра. 

И ван термина званичних акција, за 
грађане је организовано одношење 
кабастог отпада. 

- Грађани могу слободно да позову 
„Други октобар“. Екипа ће доћи, однети 
тај кабасти отпад и третирати га на 
прави начин, тако да нема потребе за 
одлагањем на неким местима која нису 
предвиђена за то. Станари стамбених 
зграда могу изнети кабасти отпад 
до контејнера, а људи који живе у 
кућама могу га изнети испред кућа, али 
обавезно морају позвати ЈКП – рекао је 
Велизар Вемић, руководилац сектора за 
одржавање јавних површина ЈКП „Други 
октобар“. 

Јавно комунално предузеће објавило 
је ценовник за откуп секундарних 
сировина који се врши на депонији на 
Ватинском путу. 

- Идемо у правцу примарне селекције, 
односно разврставања отпада на самом 
месту настајања, тако да смо понудили 
могућност грађанима да на неки начин и 
зараде од тога. Материјал који је рециклабилног 
карактера грађани могу донети у наше одељење 
рециклаже – додао је Вемић. 

Упоредо са тим, ради се и циљани пројекти 
рециклаже отпада и смећа, како би се код 
грађана стекле навике одвајања и сортирања 
отпада у домаћинству. 

- Прошле године радили смо пројекат у 

насељу Стакленик и на делу Трга Андрије 
Лукића. Грађани су се навикли на то, имамо 
изузетно повољне резултате са терена и имамо 
могућности да тај пројекат проширимо на још 
једно насеље у току наредне године, а сигуран 
сам да ће наредних година бити проширен и на 
цео град – изјавио је Вемић. 

Едукација грађана креће од најмлађих, па се 
тако раде едукације и у школама и вртићима. 

АКЦИЈЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ 

 ОБЈАВЉЕН ЦЕНОВНИК ЗА ОТКУП 
СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА  
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У Народном позоришту 
“Стерија” у Вршцу почео 
је рад на инсталирању 
најсавременије опреме 
за светло, звук и видео 
пројекције. Пројекат 
је резултат конкурса 
Покрајинског секретаријата 
за културу, информисање 
и односе с верским 
заједницама из 2022. године, 
на коме је Град Вршац добио 
средства од 32.000.000 
динара и на тај начин 
је позориште “Стерија” 
препознато као вредна 
институција културе, која ће 
с овом опремом још више 
напредовати у квалитету 
који је већ увелико 
препознат. У току једног 
дана инсталирана је опрема 
за звук и нови рефлектори, 
тако да се завршетак 
радова очекује крајем 

јануара. Дан позоришта 
који се прославља 10. 
фебруара биће обележен 
у два дела. Први догађај 
биће премијера представе 
“аТМосфера”, тројезични 
пројекат настао у 
сарадњи са Европском 
престоницом културе - 
Темишвар 2023., у коме 
је НП “Стерија” остварило 
сарадњу са Националним 
позориштем из Темишвара 
и Националним 
позориштем из Сегедина. 
Други, централни догађај 
прославе дана позоришта 
биће обележен премијером 
Молијеровог “Дон Жуана” у 
режији госта из Македоније 
Андреја Цветановског, када 
ће публика моћи да види 
пун капацитет нове опреме. 
Премијера се очекује крајем 
фебруара.

ПОЗОРИШТЕ У НОВОМ, САВРЕМЕНИЈЕМ РУХУ
ПОЧЕЛА ИНСТАЛАЦИЈА НОВЕ ОПРЕМЕ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“

Поводом 173. годишњице 
рођења великог румунског 
песника Михаја Еминескуа, у 
Културном центру Вршац одржан 
је Национални дан румунске 
културе – Медаљон Еминеску, 
у организацији Удружења од 
општег интереса Румуна у Србији 
“Независни Румуни Србије” и 
Генералног конзулата Румуније у 
Вршцу.

Бројним присутнима су се 
обратили Генерални конзул 
републике Румуније у Вршцу 
Георге Дину, члан Градског већа 
задужен за културу др Трајан 
Качина, председник удружења 
“Независни Румуни Србије” 
др Доринел Стан и директор 
Културног центра Давор 
Стојковић.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ВРШАЦ ОДРЖАН НАЦИОНАЛНИ ДАН РУМУНСКЕ КУЛТУРЕ

МЕДАЉОН ЕМИНЕСКУ

Компанија Хемофарм је, другу годину заредом, 
добитник признања „Најбољи послодавац“ (Top 
Employer), које додељује Институт Top Employers, за 
услове које пружа запосленима у Србији, Босни и 
Херцеговини и Црној Гори. У исто време, ШТАДА група 
је проглашена за Најбољег послодавца у Европи.

Сертификација Топ Емплоyер за најбољег послодавца 
указује на посвећеност Хемофарма бољим условима 
рада, јер реализује одличне политике и праксе људских 
ресурса, као и бројне погодности које пружа за развој 
својих запослених. Хемофарм је, потврђивањем овог 
сертификата, доказао да је део пословне заједнице, која 
је препозната као лидер по креирању добрих услова за 
своје запослене.

„Спроводећи у пракси највише светске стандарде у 
пословању, Хемофарм је, захваљујући континуираним 
улагањем у запослене, кроз учење, развој, јединственост 
и друштвено одговорне иницијативе, по други пут добио 
престижно међународно признање “Top Employer”. Ово 
представља заједнички труд и успех, а захвална сам 
свим колегама који су дали свој допринос да заслужено 

добијемо ово признање у Србији, БиХ и Црној Гори. 
“Top Employer” је наше велико достигнуће које доказује 
правац развоја наше организације и културе раста. 
Уверена сам да ћемо на исти начин наставити и у 

годинама које долазе“, изјавила је Ирина Скитјајева, 
сениор директорка Људских ресурса у Хемофарм групи.

Хемофарм је остварио максималне резултате у 

дигитализацији ХР функције, развоју организационе 
културе и вредности, одрживом развоју, стратегији, као 
и поштовању различитости и инклузије. Хемофарм је 
једна од осам компанија која је добила ово признање у 
Србији, једна од две у Босни и Херцеговини, и једина у 
Црној Гори.

Генерални директор организације Топ Емплоyерс 
Институте Давид Плинк је истакао да су овогодишњи 
добитници признања увек показивали да брину о 
развоју и добробити својих запослених и да они тиме 
колективно обогаћују тржиште рада.

Признање „Најбољи послодавац” (Top Employer), 
једно је од најзначајнијих признања у области људских 
ресурса које се додељује компанијама које испуњавају 
строге светске стандарде у односу према својим 
запосленима. Основан пре више од 30 година, Топ 
Емплоyерс Институте је сертификовао 2 053 компаније 
из 121 земље/региона. Сертификовани Најбољи 
послодавци имају позитиван утицај на животе више од 
9,5 милиона запослених на глобалном нивоу.

ХЕМОФАРМ ДОБИО ПРИЗНАЊЕ „НАЈБОЉИ ПОСЛОДАВАЦ” ЗА 2023. У СРБИЈИ, БИХ И ЦРНОЈ ГОРИ

ДОСТИГНУЋЕ КОЈЕ ДОКАЗУЈЕ ПРАВАЦ РАЗВОЈА
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Уз благослов епископа банатског 
господина Никанора, на Градском језеру у 
Вршцу, по 11 пут, одржана је традиционална 
верска манифестација Пливање за Крст 
Часни и слободу златну. Учествовало је 
укупно 39 пливача, међу њима и једна 
дама, Јована Миленковић, као и најстарији 
учесници, Светислав и Вељко Стојановић, 
професори у пензији.

До часног крста први је допливао 
28-годишњи Иван Јовановић из Вршца коме 
је то било друго учешће.

Манифестација је почела светом 
литургијом у Саборној цркви, а потом је 
формирана литија која се вршачким улицама 
кретала ка језеру. Пливаче је дочекало 
близу хиљаду Вршчана, а поздравну реч 
одржали су градоначелница Вршца Драгана 
Митровић и, у име епархије Банатске, 
протојереј Владимир Сименуновић.

Сви учесници добили су медаље, а Иван 
Јовановић, као овогодишњи победник, и 
златни крст.

Пливачи су на доделу су изашли у 
мајицама са ликом Ђорђа Арсенијевића 
Емануела, славног руског војсковође, који је 
рођен у Вршцу.

Фото: Б. Јосимов

ТРАДИЦИОНАЛНО БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ ОДРЖАНО ПО 11. ПУТ

ИВАН ЈОВАНОВИЋ ПРВИ У 
ПЛИВАЊУ ЗА КРСТ ЧАСНИ
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Нове књиге писца и 
академика Горана Петровића 
несумњиво су књижевни 
догађај године: романи Папир 
и Иконостас део су његовог 
великог књижевног пројекта 
Роман делте, коме је посветио 
више од две деценије.

Ремек-дело српске 
књижевности. Сластан 
текст, запањујуће лепоте. 
Чудесна тканина која лепрша 
епохама. Нинова награда 
за роман године. Награда 
Иво Андрић… Ово су само 
неке реченице и фразе које 
описују стваралаштво Горана 
Петровића. Његови књижевни 
јунаци обликују један чудесни 
свет, савладавајући простор и 
време. Фикција и језик којом је 
описује су раскошни. А његови 
нови романи Папир и Иконостас 
почетак су Романа делте, први 
и други ток у универзуму 
алегоричних приповести чија 
ће се радња расплитати од 
средњег века до дана које 
сматрамо нашим.

Дуго се чекало на Ваш нови 
роман, а онда сте нас обрадовали 
чак двема књигама, које су заправо 
прва два наслова својеврсног 
циклуса Романа делте. Како су 
настајале ове књиге? Колико дуго 
су постојале идеје за њих?

Прва замисао и прве белешке 
настале су пре више од двадесет 
година. У почетку се чинило да је то 
један обимнији роман. А онда се полако 
испостављало да је све много веће, да 
„низводно“ и „узводно“ постоје још 
многе притоке, ушћа, вирови, где се 
прича плете... Тако је почело гранање 
у смислу и времена и простора. Сада, 
у тренутку када сам одлучио да се 
отпочне с објављивањем  ̶  Роман 
делта обухвата временски одсечак 
од око пет стотина година, а његова 
радња се понајвише збива у Србији, 
нарочито у српској престоници, али 
и у Амалфију, Напуљу, Серу, Солуну, 
Риму, Болоњи, Венецији, Грацу, 
Печују, Будиму, Пешти, Цељу, Кракову, 
Константинопољу, Сиракузи… 
При чему сам овлаш набројао само 
градове који се спомињу у прве три 
књиге. Дабоме, оволики временски 
и просторни „слив“ обухватио је 
и велики број „становника књига“  
̶  десетине, па и стотине јунака, 
стварних и измишљених ликова. 
Опет, постојала је, и још постоји, једна 
додатна потешкоћа, задатак који сам 
себи задао ̶ свака књига би морала 
да буде написана тако да може да 
се чита независно од других, оним 
редом којим доспе у руке читаоца. 
Уз додатни захтев: као када уђете 
у Дунав, библијску воду, треба да 
осећате и воду притоке неког далеког 
планинског, у јесен и зиму бујичног 
потока, у пролеће и лето таквог да 
нема ни имена. А ако вас затекне 
бујица потока, ваљало би да осећате 
да је и он притока већих и великих 
река, које пак чине светска мора.

Колико је тежак рад на више 

романа истовремено? Поготово 
када они ткају једну исту нит приче.

Много тежи него што сам и могао 
да претпоставим. Да сам то знао 
на почетку, вероватно се не бих ни 
упуштао у ову авантуру. Знате, много 
је лакше написати „камерни“, собни 
роман. Овако су се перспективе преда 
мном непрестано отварале. Још ово. И 
још оно. Па још ово... Шта је иза оног 
угла? Чега има у оном унутрашњем 
дворишту? Шта је иза оне планине? 
Шта је иза оног десетлећа или века? 
Где се стиже оним правцем? Види ли 
се још нешто? Одавде се чинило као 
тачка, а онда се испостављало да су то 
читаве реченице, епизоде, да ме чека 
још једна нова књига у низу у којем 
сам готово заборавио која је прва.

Колико сте истраживали за ове 
књиге и из чега се то истраживање 
састојало?

Покушао сам да стекнем макар 
солидна знања о свему ономе чега 
сам се дотакао. Нисам сигуран да се то 
може назвати истраживањем, али сам 
се понашао као и сваки путник који 
први пут доспе у неки град, распитује 
се за преноћиште, жели да сазна који 
је новац у употреби, како он изгледа, 
радознао је у вези са тамошњом 
храном, посматра како се људи 
одевају, какви су им обичаји, каква је 
врева на пијаци, како на гробљу жале 
своје покојнике... За мене су сви ови 
детаљи веома важни, они се не морају 
наћи у рукопису, али имам потребу 

да се о њима макар обавестим како 
бих стекао довољну меру поверења 
у себе, поверења неопходног ако као 
приповедач желим да ми и читалац 
поверује.

Колико је на Вас утицало писање 
ових романа? Да ли Вас, и на који 
начин, писање мења?

Па... Чинило ми се понекад да сам 
отишао толико далеко да нећу умети 
да се вратим. Било је и веома густе 
магле сумње, помањкања вере. Зато 
сам повремено писао и неке краће 
форме које су објављиване, не бих ли 
себи потврдио да ипак јесам оно што 
мислим да јесам – писац. А не неко 
ко је залутао у потрази за почетком 
и крајем, двема категоријама које ни 
као цивилизација нисмо успели да 
докучимо.

Познати сте као писац који 
негује лепоту и раскош српског 
језика у својим делима. Сведоци 
смо „осавремењавања“ језика, не 
само код нас, које, чини се, не иде у 
добром смеру (скраћенице, туђице, 
интернет жаргон, осиромашен 
вокабулар нових генерација). Како 
видите будућност нашег језика и 
шта бисмо могли да урадимо да се 
вратимо на прави пут?

Не осећам се довољно умним 

да дајем савете. Само покушавам 
да сваким својим текстом изнова 
откријем богатство српског језика. 
Некада у томе колико-толико успевам, 
некада не. На речнике, као места 
сабирања речи, гледам као на јастуке. 
Нико од нас не зна тачно каквих све и 
колико пера има у једном јастуку, али 
знамо да их каткад треба претресати 
и осунчати на прозорској дасци. Зар 
да главу полажемо на здудан јастук? 
Зар нам до сопствене главе, где то она 
почива макар трећину живота, није ни 
за толико стало?! Служи ли нам глава 
само зато да бисмо се чешљали или 
целомудрено гладили браду и бркове?! 
И још, ко не зна шта значи реч „здудан“, 
нека је потражи у неком речнику. Или 
нека је потражи на интернету, ионако 
смо склони томе да му се обраћамо 
чак и за информацију ко смо ми сами. 
Ето, овај интервју ми је послужио да 
макар ту једну стару, заборављену реч, 
претресем, осунчам, изнова изнесем 
„на увид јавности“. Није много, једна 
реч, али ја сам већ задовољан учинком 
овог нашег разговора. Ово је уједно 
објашњење зашто у својим књигама 
никада нисам желео да имам попис и 
објашњење мање познатих речи. Ко 
је лењ да их потражи у речницима, 
нека их прескочи. Нека комуницира 
емотиконима. Шаљем му „смајли“!

Како посматрате данашњу српску 
књижевност? У каквом се положају 
она налази?

Српска књижевност, већ остварена, 
али и она која се колико данас пише, 
веома је добра. Имајући у виду 
„величину“ језика, она је изузетно 
поетички богата. Другачије речено: 
она превазилази величину простора у 
којем настаје.

Колико Вам значе награде за 
Ваше стваралаштво? Немали је 
број оних које сте добили... Да ли 
су Вам оне битне као знак „добро 
обављеног посла“?

Награде су рам или паспарту неког 
књижевног дела. Оне помажу да дело 
буде уочљивије, али је још важније да 
то исто дело опстаје и без раскошног 
оквира неке награде.

Ваша дела су превођена на бројне 
светске језике. Какав третман имају 
у земљама у којима су преведена?

Нисам написао много књига. 
Нешто мало више од десет. Оне су 
пак објављене у више од сто тридесет 
издања, а скоро половина тих 
издања су преводи. Што значи да су 
многи преводи имали више издања 
у иностранству. Што пак значи да та 
издања, од земље до земље различито, 
од наслова до наслова различито, 
ипак живе, опстају у културама које су 
често веома различите од наше. Само 
је Ситничарница објављена у више 
од педесет издања, од тога половина 
у преводу. Тај број, педесет, овде је 
мало ко приметио, а неки на то нису ни 
трепнули, укључујући и НИН, чијом је 
наградом роман почаствован, а који то 
ни нотицом није забележио. Не могу да 
кажем да ми због тога није било мало 
криво, али ипак, размишљам, што бих 
се ја, као писац, бавио математиком.

Многи спомињу Ваше књиге, 
посебно Ситничарницу „Код срећне 
руке“ и Опсаду цркве Светог Спаса, 
међу насловима за сва времена. 
Који су писци или књиге којима се 
Ви увек враћате?

Свим оним књигама за које имам 
утисак да су писане само због мене, 
да бих их лично читао после неколико 
година, десетина година, стотина 
година откада су написане. А имена 
аутора и наслови су разнолики, сећање 
је непоузданије од осећања. Отуда сам 
ваљда погрешио на конференцији с 
новинарима коју је Лагуна уприличила 
поводом објављивања Папира и 
Иконостаса, па сам рекао да је аутор 
Мавровог последњег уздаха Умберто 
Еко, иако сам мислио на Еков роман 
Баудолино. Спрва сам се веома стидео, 
а онда сам, како и рекох, помислио: 
осећање је ипак важније од сећања. 
А никада није ни касно гдегод, као у 
стара времена, и уденути цедуљицу 
са два ступца пописаних грешака, 
од којих је први насловљен „Стоји“, а 
други „Треба да стоји“.

Шта бисте пожелели вашим 
читаоцима?

Читаоцима бих пожелео што више 
добрих књига, које су својеврсни 
обележивачи у овом нашем свету у 
којем се све мање зна ко је где, на којој 
је страни, камоли докле је у животу 
стигао, где се човечанство налази. При 
чему би и за мене макар део од свега 
набројаног могао да важи – колико 
још страница започетог Романа делта 
следи.

Разговарала: Ива Буразор
Фото: Небојша Бабић

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: ГОРАН ПЕТРОВИЋ

МАШТОВИТО, НЕПРЕДВИДИВО, 
ВАН ПРОСТОРА И ВРЕМЕНА

Много је лакше написати 
„камерни“, собни роман. Овако 
су се перспективе преда мном 

непрестано отварале

Покушавам да сваким својим 
текстом изнова откријем 
богатство српског језика
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Јануар 
Културна дешавања у Вршцу прошле 

године почела су традиционалном 
Светосавском академијом чији је домаћин 
овога пута била ОШ „Вук Караџић“. 
Ученици су са својим професорима, као 
и сваке године, припремили програм, а 
најуспешнијим вршачким просветним 
радницима, Нађи Бранков и Гордани Којић, 
уручене су награде „Никола Брашован“. 

У Градском музеју отворена је изложба 
„Сјај руских сликара“, а у Градској 
библиотеци је представљена књига 
Радмиле Тонковић „Небеске хероине 
света“. 

Фебруар
НП „Стерија“ које свој дан обележава 

сваког 10. фебруара, прошле године је 
поводом овог датума извело премијеру 
представе Душана Ковачевића „Лари 
Томпсон, трагедија једне младости“ у 
режији Душана петровића. Позориште 
је доделило и своје годишње награде, 
овога пута глумцима Милошу Ђуровићу и 

Отилији Пескариу и техничком директору 
Драгославу Добросављевићу. 

Неколико дана касније, свој рођендан је 
прославила и „Тачка сусретања“, удружење 
за промоцију културе и уметности. 
На „Тачкином“ рођендану свирали су 
„Маторани“, а публици је представљена 
и самостална изложба младе уметнице 
Анете Гашпар. 

Март
Музичка школа „Јосиф Маринковић“ 

освојила је почетком марта, по трећи пут, 
Велику златну медаљу за квалитет рада 
на Међународном сајму образовања 
„Путокази“ у Новом Саду. 

Градска библиотека угостила је Ану 
Софреновић која је приредила поетско 

вече посвећено последњем песничком 
циклусу Васка Попе „Мала кутија“ и есејима 
из књиге „Алхемија ситничарнице“ Чарлса 
Симића. 

Април
У априлу је у фоајеу НП „Стерија“ 

одржано предавање посвећено вршачкој 
оперској диви Султани Цијук. 

Градски музеј је поводом Ускрса 
приредио креативну радионицу за децу. 

У „Тачки сусретања“ одржана је изложба 
„Art is not dead“ на којој су се представили 
талентовани средњошколци. 

Мај
Мај је у Вршцу почео новом премијером 

НП „Стерија“, представом „Откачена 
просидба“ по тексту Зорана Божовића и у 

КУЛИНА КУЛТУРНА ХРОНИКА У ГОДИНИ ЗА НАМА

 2022. ГОДИНА У РЕТРОВИЗОРУ
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режији Петра Пјера Рајковића. 
Поводом 140 година рада Музеја 

отворена је изложба посвећена Феликсу 
Милекеру, његовом оснивачу. 

Обележен је и Дан школе МШ „Јосиф 
Маринковић“ традиционалним концертом 
награђених ученика. 

Јун
Јун 2022. у Вршцу био је у знаку деце и 

младих.

По десети пут је одржан фестивал дечије 
музике и поезије „Деца су украс света“ у 
организацији Музичког центра „Звончићи“ 

и СУБНОР-а Града Вршца. Одржан је и 
28. дечији фестивал „Певајмо срцем“ у 
организацији Удружења музичара „САКС“, 
као и шести фестивал „Циркулирање“. 

Јун су обележили и књижевни догађаји. 
Књижевна општина Вршац обележила 
је троструки јубилеј, а Стевану Брадићу 
уручена је награда за најбољу књигу 
поезије „Васко Попа“. 

Јул
Међународни фестивал фолклора 

„Вршачки венац“ одржан је по 23. пут 
прошлог јула, а поред домаћих ансамбала, 

наступили су и гости из Италије, Румуније, 
Северне Македоније, Индонезије, Мексика 
и Перуа. 

У Музеју је отворена изложба „Приче 
о прошлости – виртуелно путовање у 
изгубљене пејзаже“. 

Август
Током августа на бројним локацијама 

у граду одржавали су се концерти, 
представе, изложбе и перформанси, 
у оквиру програма Културног центра 
„Културно летовање“. 

Септембар 
Почетак септембра у НП „Стерија“ био је 

посвећен деци, па су малишани уживали у 
премијерама „Позоришне лабораторије“ и 
„Мачке у чизмама“. 

Крајем месеца, уживала је и старија 
позоришна публика, јер је по 29. Пут 
одржан Међународни фестивал класике 
„Вршачка позоришна јесен“. 

У Градском музеју одржана је изложба 
„Мираз“ Анђелије Стојановић. 

Вршац је добио балетску школу, истурено 
одељење панчевачке школе „Димитрије 
Парлић“. 

Октобар
Почетак октобра био је у знаку џеза. 

Одржан је 16. Интернационални џез и блуѕ 
фестивал „Џезтроник“. 

У оквиру традиционалне Дечије недеље, 
одржано је неколико изложби, радионица 
и представа посвећених најмлађој 
публици. 

У организацији неколико удружења, 
одржани су „Дани Васка Попе“. 

Новембар 
 На 62. Ликовном конкурсу „Паја 

Јовановић“, на који је пристигло више 

од хиљаду дечијих радова, награђено је 
шездесетак аутора. 

Књижевна општина Вршац на Сајму 
књига у Београду добила је специјално 
признање за 50 година постојања и 
преданог рада. 

Децембар 
У знак сећања на великог књижевника, 

одржани су дванаести по реду „Дани Петру 
Крдуа“. 

У Градском музеју одржана је промоција 
књиге Зорана Суботичког „Чудесни свет 

Дунђерских“ и изложба „Живот у банатској 
војној граници“ аутора Ивана Радића.
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Најзначајнији грчки 
комедиограф био је Аристофан 
(445–385. п. н. е.) из Атине. Од 
44 комедије које је написао 
сачувано је 11, као и и неки 
одломци. Најзначајнија су му 
дела: „Ахарњани”, „Витезови”, 
„Мир”, „Лизистрат”, „Жабе”, „Жене у 
народној скупштини”. Успешно је 
истицао комичне ситуације, док 
је радњу занемаривао. Обилно је 
користио музику и сценске ефекте. 
Како би повећао комичност ликова 
употребљавао је свакодневни 
говор, грчка наречја и необичне 
изразе.

Извор: Политика

ЊУЈОРК - Америчка поп певачица 
Мадона најавила је „Слављеничку 
турнеју - Четири деценије” која ће овог 
лета и јесени обухватити 35 градова у 
Сједињеним Држвама и Европи.

 „Узбуђена сам што ћу истражити 
што је могуће више песама у нади да 
ћу пружити својим љубитељима наступ 
какав очекују”, навела је Мадона у свом 
саопштењу. Певачица чије је право 
име Марија Луиза Чиконе је каријеру 
почела албумом „Мадона” (1983), 
на коме су биле песме „Еврибоди” и 
„Бурнинг Ап”, а светски је чувена по 
потоњим хитовима „Ла Исла Бонита”, 
„Лајк а Врџн”, „Хенг Ап”, „Лика а Прејер”, 
„Папа Дон’т Прич”, „Материјал Гирл” и 
другима.

 У саопштењу се истиче да ће турнеја 
провести посетиоце кроз Мадонино 
уметничко путовање дуго 40 година и 
„одати поштовање Њујорку одакле је 
њена каријера кренула”.

Турнеја у продукцији Лајв нејшна 
креће 15. јула из Ванкувера, а обићи 
ће Детроит, Чикаго, Њујорк, Мајами 
и Лос Анђелес, а у Европи Лондон, 
Барселону, Париз, Штокхолм и друге 
градове, уз завршетак 1. децембра 
у Амстердаму уз  специјалне госте 

турнеје је „Боб Драг Квин”,  „Калдвел 
Тидиус”, преноси Тањуг. употребљавао 
је свакодневни говор, грчка наречја и 

необичне изразе.

Фото/ЕПА ПХОТО АНСА/
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КО ЈЕ БИО 
АРИСТОФАН?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Више од 500 милиона туриста посети 
Европу сваке године, само је питање 
које земље су њихов избор. Компанија 
ГлобалДата континуирано прикупља 
и анализира разне податке како би 
направила свеобухватан, валидан и 
детаљан извештај на глобалном нивоу, 
а сада открива које се две земље Европе 
боре за титулу најпосећеније светске 
дестинације.

Француска је често заузимала прво 
место током година, а сада је такође 
спремна да врати титулу најпосећеније 
земље на свету. Пре пандемије Француска 
је била најпосећенија земља на свету која 
је 2019. године привукла чак 88.1 милиона 
туриста, преноси ТУ магазин.

Шпанија је заузела прво место 2021. године, али 
је Француска на путу да је престигне, пошто је 2022. 
примила 66.6 милиона међународних посетилаца. 
Уз Италију и Шпанију, Француска представља 
значајан сегмент туристичког раста у западној 
Европи.

Француска није само популарна међу 
путницима из саме Европе, већ је популарна и 
међу посетиоцима из других земаља, укључујући 
Кину и Сједињене Државе. ГлобалДата извештава 

да се очекује да ће број међународних долазака у 
Француску расти по годишњој стопи од 12.1 одсто 
између 2022. и 2025. године.

Француска би до 2025. године требала према 
проценама да привуче преко 93 милиона 
међународних чиме ће учврстити своју титулу 
најпосећеније земље на свету.

Која је друга најпопуларнија земља на свету?

Једна од највећих привлачности Француске је 

превоз, наводи ГлобалДата. Путовање 
између великих градова је релативно 
једноставно, посебно због развијеног 
железничког саобраћаја. Поред тога, 
Француска је добро повезана са осталим 
европским земљама.

Шпанија је одмах иза Француске на 
листи најпосећенијих земаља света. Док 
су све земље забележиле пад броја посета 
током пандемије, Шпанија је успела 
да победи Француску са 26.3 милиона 
посетилаца. До 2025. године очекује се 
да ће Шпанија привући преко 89 милона 
међународних посетилаца, чиме ће 
постати друга најпосећенија земља на 
свету.

Ко има најлепша села на свету?

Обе земље имају пуно садржаја које могу понудти 
посетиоцима. Њих дефинишу јединствене културе, 
кухиње и знаменитости. Обе су земље такође 
релативно велике, с разноликим и разноврсним 
крајоликом и природом, а свака земља има и своју 
јединствену обалу.

Фото: (Фреепик)
Извор: Политика

ТУРИСТИ НАЈРАДИЈЕ ПУТУЈУ 
У ФРАНЦУСКУ И ШПАНИЈУ

МАДОНА НА ТУРНЕЈИ СЛАВИ 
40 ГОДИНА КАРИЈЕРЕ
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Уз добру идеју и мало додатног ангажовања, те 
уз агилне учитеље и вредну децу, осим редовне 
настеве у Основној школи „Владимир Назор” у 
Ђурђину проналазе начине да додатно анимирају 
децу, али и да им пруже додатна знања.

Тако ученици нижих разреда, уз фолклор и 
модеран плес, имају прилику да учествују и у раду 
Греен СТРЕАМ - научног клубића. 

– Иако смо мала сеоска скола, ни мало не 
заостајемо за савременим приступима настави 
– говори Ирис Стантић Миљачки, која заједно са 
Адријаном Жарић и Тијаном Новаковић води ову 
секцију, па додаје:

– Циљ секције је да деца, кроз једномесечне 
тематске пројектне активности и интегративни 
приступ, стекну функционална знања и развијају 
своје потенцијале радом на реалним проблемским 
ситуацијама. 

Сазнајемо и да су све активности прожете 
очувањем животне средине. Таква је била и 
најновија, која је била повезана са празницима, 
односно честиткама.

– У току новембра месеца смо, након упознавања 

израде папира, ресурсима и важности оцувања 
истих, рециклирали папир од ког смо израдили 
мало другачије честитке за празнике. Научили смо, 
корак по корак, израду, те су неке биле у натур боји, 

неке у боји, неке су имале у себи украсе (звездице), 
а неке су у себи имале семена биљака. Идеја је да 
честитка јос једном може усрећити добитника, јер 
ће – озеленети или процветати, ако се посади у 
земљу и редовно залива.

Честитке су правили као поклоне, а део су 
продали на школском „Божићном вашару”. 
Прикупљена средства су подељена на два дела, 

један је намењен хуманитарним активностима, а 
други чашћењу на екскурзији.

Нису ово једине активности које овај научни 
клубић реализује. Своје активности је ова вредна 
екипа представила и на 36. „Сабору учитеља Србије” 
као пример добре праксе, у оквиру „Wорлд Спаце 
Wеек-а” са пројектом „Спаце/Инспиратион”, али не 
и само то.

– Пројекат „ЛЕГО дан” учествује на конкурсу 
Менсе Србије у оквиру „Дана интелигенције”, 
као пример добре праксе те смо, у сарадњи са 
Педагошким факултетом у Јагодини, коаутори и 
реализатори  активности „Мицробит у свемиру” у 
оквиру пројекта „Суперхероји и моћна наука” који 
финансира Центар за промоцију науке, а тренутно 
се припремамо да учествујемо на конкурсу „Усликај 
ноћно небо”.

Важно је одржати корак са новим технологијама, 
па је тако кратак филм „Рециклирани папир” за две 
недеље на друштвеним мрежама имао преко 5.000 
прегледа.

Н. С.
Извор: Нове суботичке новине

Почетак Божићног славља у Сомбору 
означило је традиционално паљење 
Бадњака на Тргу Светог Ђорђа. Као и 
претходних година, у присуству великог 
броја верника, свештеници Српске 
православне цркве освештали су Бадњак, 
који је донешен свечаном литијом кроз 
град. Обраћајући се окупљеном народу, 
Александар Лазић, протојереј прве 
парохије је подсетио да је Божић празник 
љубави, праштатања и солидарности. 

И мали коринђаши традиционално су 
најавили долазак Божића. Најдражи гости 
и ове године на Бадњи дан посетили су 
градоначелника и његове сараднике. У 
празничној атмосфери, која најављује 
најрадоснији хришћански празник, у 
складу са старим обичајима, коринђаши 
су отпевали песме за мир, радост и 
благостање, а за узврат градоначелник им 
је уручио пригодне поклоне.

Д. М. 
 Извор: Сомборске новине

Министарка за штите животне средине 
ИренаВујовић разговарала је са градоначелником 
Новог Сада Миланом Ђурићем о изградњи 
Регионалног центра за управљање отпадом Нови 
Сад. Закључено је да реализација овог пројекта, 
који је од огромног значаја за Нови Сад и околину, 
иде по планираној динамици. Регионални систрем 
за управљање отпадом укључује Град Нови сад

и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

- Прва фаза предвиђа изградњу Центра за 
управљање отпадом у Новом Саду, изградњу 
трансфер станица у Врбасу и Бачкој Паланци, као 
и набавку мобилне опреме и стручни надзор за 
изградњу објеката – рекла је Вујовићева.

Градоначелник Новог Сада Милан Ђурић 
изразио је задовољство планираним радовима 
на изградњи Регионалног центра који ће, како је 

рекао, бити од изузетне користи свим грађанима 
овог дела Војводине.

Министарство заштите животне средине позива 

јединице локалне самоуправе да доставе пријаву 
са подацима о својим потребама у вези са опремом 
за сакупљање отпада у циљу унапређења и заштите 
животне средине. Потребно је доставити Списак 
потре ба са следећим информацијама: модел и врста 
опреме, потребну количину опреме, напомену 
са колико исправних/неисправних камиона ЈЛС 
располаже, или навести податак уколико ЈЛС не 
располаже ни са једним камионом, или навести 
податак да имају Јавно- приватно партнерство. На 
основу достављених пријава у 2023. години, даваће 
се на коришћење опрема за сакупљање отпада 
у циљу унапређења и заштите животне средине 
локалним самоуправама. Пријаве са неопходним 
подацима доставити до петка 13. јануара до десет 
сати на мејл еко.кабинет@еко.гов.рс.

Извор: Новосадски репортер

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛУТИНА ОБРАДОВИЋА

БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ 
ОБЕЛЕЖЕНИ У ДУХУ ТРАДИЦИЈЕ

ЗАНИМЉИВ ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗОВАН У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ВЛАДИМИР НАЗОР” У ЂУРЂИНУ

КАД ПАПИР ПРОЦВЕТА
Активности су прожене идејом очувања животне средине, а тако су и прављене празничне честитке које се могу – посадити у земљу

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
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Обично огледало варамо шминком, сенком, 
фризуром, светлом, али како преварити духовно 
огледало, песму, слику, музику док читамо, гледамо, 
слушамо и не видимо ни обрисе себе. Неко 
је добро обавио посао ако смо постали 
духовно невидљиви и припремио нас је 
за све будуће короне, да лакше поднесемо 
изолованост, дистанцу, оскудицу. Пајино 
сликарство је пре скоро век и по дало 
инпут, преко потребну самосвест нацији 
коју је нека вековна пандемија држала 
у хибернацији историје. Да ли Пајин 
Триптихон може понудити нову страст 
макар локалне заједнице, откривање 
великих малих ствари пуноће живота са 
све угроженије стране права реалности 
која се опире информатичком рају за све 
мање пара.

Каква је то магија да уметничко дело 
пробуди глас хемијског господара, који 
свом страшћу згроми свим бојама наших 
емоција, и на трен нас подреди свом 
постојању, укаже и да одговор на прастаро 
питање ко смо, шта смо, одакле идемо?

Какво је то чудо да пуки дори, талас 
мириса а тек овлашни пољубац активирају 
некакве хемијске стражаре који већ чекају 
да објаве он или она је та. У свету где се 
све контролише и мерка у нама се појави 
осећање које нас потчини, зароби, ако 
му се отргнемо до краја живота јер смо можда 
одбацили ону праву суштинску љубав, ако је ропски 
прихватимо биће несрећни сви око нас, али наша 

деца биће посебна деца.
Исти механизам згроми нас кад се препустимо 

плими која залије усахле делове нашег духа, 

осетимо ваљда ону љубав која је довела и до нашег 
постојања.

Пајин Триптихон све то наговештава дискретно, 
господски, у таласима посматрамо слику и можда 
имамо среће да видимо себе кад се искрадемо 
из таме послушности и немоћи и постанемо 
превратници неке нове страсти у свету који је 
хладнији што је богатији.

Један надобудни постмодерни уметник 
прогласио је пандемију за највеће постмодерно 
уметничко дело икад и предложио је да уђе у све 

историје уметности као пројекат који је послао 
у послушничку хибернацију читаву планету. То 
се није десило никад и личи на опак текст у коме 

су заморчићи, да би преживели, морали да се 
дистанцирају од свих вредности које нас чине 
људима, културе, контакти, додири, присност, 
хемијске размене као суштинска комуникација. 
Пајин Триптихон је слика чудесне синтезије, чујемо 
звукове, осећамо мирисе, поветарац на образу и то 
све само од гледања са музејске дистанце.

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

На српску Нову годину, 14.1.2023, одржан 
је у Дому културе у Овчи (приградском 
насељу Београда), у организацији Удружења 
писаца „Дунавски венац“ и председника Боре 
Живаљевића, Божићни стихозбор. Пријавио 
се импозантан број песника из бивше 
Југославије и дијаспоре. Међу 50 одабраних, 
нашла се и вршачка песникиња, професорка 
Нађа Бранков.

Ова међународна манифестација 
живи од 2013. са благословом епископа 
банатског Никанора. 2021. и 2022. 
песнички сабор је одржан онлајн, због 
корона вируса. Овогодишњи стихозбор 
је први пут организован у сарадњи са 
Руском националном заједницом и Руском 
библиотеком из Панчева. Зборник одабраних 
радова је двојезичан.

- Две песме, КРАСОТО ПРЕСВЕТЛАЈА 
ЦАРА НИКОЛАЈА И ВОСТАНИ СЕРБИЈЕ, 
ВАСКРСНИ ЂОРЂИЈЕ, су ми преведене на 
руски језик.  Поетама се обратио и председник 

Националног савета руске мањине, Милован 
Ћурчић. У богатом уметничком програму 
казивана је поезија на оба језика, а наступили 
су и ансамбли Ратислав Благојевић и 
Гледанице, са одабраним традиционалним 
композицијама, уз пратњу хармонике. Дом 
културе је изложбом слика уресила Панчевка, 
Драгојла Лацковић.

Вршачка поетеса је казивала обе објављене 
песме. Прву, посвећену Светом цару Николају 
Романову и другу, вожду Карађорђу, достојно 
представила свој Вршачки књижевни клуб и 
престони Град Вршац.

Изузетна је духовна благодат и немерљива 
част бити део међународног стихозбора, који 
је сабрао велике песнике и радосне  празнике 
Јулијанског календара – Рождество Христово, 
Светог Василија Великог и  православну Нову 
годину. Господ је песницима дао стихове да на 
њиховим крилима, попут Ангела лете. Лепота 
поезије ће, уз Божији благослов, спасти свет...

ВРШАЧКА ПЕСНИКИЊА НА МЕЂУНАРОДНОЈ ПЕСНИЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ

ПОЕЗИЈА НАЂЕ БРАНКОВ НА БОЖИЋНОМ СТИХОЗБОРУ

СПОРТСКА МИСАО ПЕТКОМ
Дрога је смрт. Бавите 

се спортом, па ће вас 
допинговати бесплатно  под 
надзором лекара.

Радоје Николић

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (200)

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Данашњи човек уместо на челу,
држи прст на обарачу.

Зоран Ђуровић Ђурке

ТРИПТИХОН НАШИХ НАДАЊА
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

„Посни кувар с правилима поста“ 
Онуфрија Хиландарца је изванредна 
збирка рецепата посних јела прикупљаних 
како по српским манастирима тако и оних 
записаних од бака, мајки и сестара широм 
света. Уз сваки рецепт наведена је и отачка 
поука о посту, што представља својеврсну 
специфичност овог издања.

Прва божја заповест управо је заповест 
поста, чиме је установљен пост и назначена 
потреба човечанске природе за овим 
подвигом. Ова заповест није говорила о 
количини хране, већ о њеном саставу.

У овој књизи се не налазе само рецепти, 
већ и историја, традиција, духовност и 
културна баштина једног народа. Иако 
уздржавање од одређене хране називамо 
постом, пост има и своју другу димензију 
– духовну. Духовна страна поста је далеко 
тежа од телесне. Телесни пост је кад се 
уздржавамо од мрсне хране, а духовни кад 
се уздржавамо од злих помисли, дела и речи. 
Без духовне димензије пост престаје да буде 
хришћански пост и постаје проста дијета.

Архимандрит Онуфрије (Вранић) игуман је 
манастира Денковац у Епархији шумадијској. 
Овај кувар је плод вишегодишњег 
прикупљања рецепата посних јела. Књигу 

додатно обогаћују занимљиве илустрације 
манастирске свакодневице Маје Шолак 
Батаковић.

„Посни кувар с правилима поста“ 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 „Посни кувар 
са правилима поста“, који ће припасти читаоцима 
који најбрже пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com, са назнаком: За Лагунину књигу.

У броју 1410-1411 поклањали смо два примерка 
књиге Ањес Мартен - Лиган „Успећеш, драга моја“, 
освојиле су их Данијела Смиљковић и Гордана 
Лончарски. Честитамо.

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

„ПОСНИ КУВАР 
С ПРАВИЛИМА 

ПОСТА“ 
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К УЛ И Н  К У В А Р

ЗАПЕЧЕНИ 
ПИРЕ СА  

МЛЕВЕНОМ 
ПИЛЕТИНОМ 

НАМИРНИЦЕ:

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

ПРИПРЕМА: 
Пилећа прса самлети у машини за млевење 

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

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

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

НАМИРНИЦЕ:

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

ПРИПРЕМА: 
Прокељ кратко обарити, оцедити и 

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

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

С Л А Н Е 
П А Л А Ч И Н К Е 

С А  С У В И М 
В РАТО М

НАМИРНИЦЕ:

За тесто:
• 3 јаја 
• 1 чаша млека
• 3 кашике кукурузног брашна
•  уље, со 
• шећер 
• бело брашно
Фил:
• путер
• 1 кашика брашна 
• млеко
• 1 чен белог лука 
• першун
• 300 г  сувог врата
• топљени сир у цреву
• 150 г качкаваља

ПРИПРЕМА: 
Умутити јаја, млеко, кукурузно брашно, 

мало уља, соли и шећера, па  остепено 
додавати обично брашно и обичну воду да 
се добије жељена густина масе за палачинке. 
Оставити да одстоји пола сата па испећи 
дебље палачинке. Фил: На коцкици путера 
пропржити брашно па додавати млеко и 
укувати бешамел. Додати нарендани бели 
лук, со по укусу и першун. Када је бешамел 

готов, додати нарендани Матијевић суви 
врат (најлакше је да се замрзне па наренда) и 
једну тубу топљеног сира у цреву. Палачинке 
премазати филом (3/4 фила), увити и сложити 
у посуду за печење, а остатак фила (1/4) мало 
разредити млеком и прелити преко. Запећи 
палачинке 30-40 минута у загрејаној рерни 
на 200°Ц, а када буду готове, нарендати 
качкаваљ преко и посуду вратити пар минута 
у искључену рерну да се качкаваљ отопи.

Т У Р Ш И Ј А 
С А Л АТА  С А 

П Р О К Е Љ О М

ТРОБОЈНА 
ТОРТИЦА

НАМИРНИЦЕ:

Мус од лимуна: 
• 2јајета
•  130 г шећера
• нарендана кора 1 лимуна
• сок до пола лимуна 
• 4 листа желатина
• 175 г швапског сира
Мус од малина:
• 2 јајета 
• 130 г шећера
• 200 г одмрзнутих малина 
• 4 листа желатина 
• 175 г швапског сира
Мус од чоколаде:
•  170 г црне чоколаде 
•  80 г млека 
• 1 жуманце
• 4 беланцета 
• 80 г шећера

ПРИПРЕМА: 
Мус од лимуна: 

Жуманца умутити са 100 
г шећера. Сок од лимуна 
сипати у жуманца, додати 
нарендану кору и ручно 
мешати док се не добије 
глатка смеса. Желатин 
ставити у хладну воду, 
оцедити, па отопити и 
додати у смесу од лимуна 
и промешати. Додати 
умућен сир и снег од 
беланаца. Мус од малине: 
Припремити као мус од 
лимуна, само уместо коре 

и сока до лимуна, додати 
уситњене малине. Мус 
од чоколаде: Чоколаду и 
млеко отопити на пари, 
па охладити. У охлађену 
смесу додати жуманце. У 
напола умућена беланца 
постепено додавати 
шећер, па све добро 
умутити. Лагано умешати 
у чоколадну смесу. 
Ставити обруче за мус на 
тацну, па прво сипати мус 
од лимуна и чоколаде 
и преко мус од малине. 
Ставити у фрижидер да се 
стегне. 

НАМИРНИЦЕ:

Кора:
• 5 јаја
• 100 г шећера
• 1 ванилин шећер 
• 125 г црне чоколаде
• 1,5 кашика скробног брашна
•1,5 кашика какаоа
Чоколадни прелив: 
• 40 г шећера
• 1,5 кашика воде 
• 2 дл слатке павлаке
• 200 г црне чоколаде 
• 1 дл умућене слатке павлаке
Фил: 
• 150 г маскарпоне сира
• 1 дл слатке павлаке 
• 1 ванилин шећер
• 100 г беле чоколаде

ПРИПРЕМА: 
Сјединити састојке за кору и излити у 

припремљен плех од рерне и пећи 10-12 
минута на 180ºЦ. Прохлађену кору сећи 
на кругове (пречника 6-7 цм). Чоколадни 
прелив: Загрејати шећер с водом док не 
постане тамносмеђе боје, па сипати слатку 
павлаку и кувати док се не растопи. Прелити 

преко чоколаде и мешати док се не уједначи. 
Охладити, умутити миксером, а затим додати 
умућену слатку павлаку. Фил: Умутити 
маскарпоне сир, ванилин шећер и слатку 
павлаку. Додати растопљену и прохлађену 
белу чоколаду.

Филовање: кора, прелив, фил, кора и целу 
торту премазати филом. Посути наренданом 
белом чоколадом.

П И ТА  С А 
О РА С И М А 
И  С У В И М 

Г Р О Ж Ђ Е М

НАМИРНИЦЕ:

• 1 кг кора
• 300 г млевених ораха
• 100 г сувог грожђа
• 850 г шећера
• кесица цимета
• уље
• 1 лимун

ПРИПРЕМА: 
Помешати орахе, суво грожђе и цимет 

са 100 грама шећера. Положити коре и 
прелити с мало уља. Посути филом од ораха 
и уролати. Поступак поновити све док има 

кора. Подмазати плех и поређати пите. 
Ставити да се пеку у претходно загрејаној 
рерни на умереној температури. За то време, 
остатак шећера скувати у ½ л воде с лимуном 
исеченим на комаде. Добијеним сирупом, док 
је још врућ, прелити прохлађене пите.

ТО Р Т И Ц А 
С А  Б Е Л О М 

Ч О К О Л А Д О М
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MAGYAR TÜKÖR
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Az Emmausz 
Kollégium diákjai 
a jégpályán
Emmausz Kollégium di-

ákjai szerdán az écs-
kai kastélyban felállított 
jégpályán korcsolyáztak. 
Eseménydús két órában 
volt részük, estek-keltek 
és segítettek egymásnak 
a jégpályán. Volt aki elő-
ször volt ilyen helyen és 
pár másodperc után már 

„hasította” a jeget de má-
sok viszont végig a „leg-
jobb barátjuknak” tekin-
tették a korlátot. A bátrab-
bak még versenyen is részt 
vettek és kaptak egy csa-
ládi forró csokit melyet a 
kollégium hozzájárulásá-
val minden diáknak kijárt, 
kis melegítőként. 

A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR MME NAGYTERMÉBEN

Farsangi-bált 
szerveznek Muzslyán
A farsangi időszakot ha-

gyományosan a vidám 
lakomák és mulatságok jel-
lemzik. Valamikor a falvak-
ban a farsang alatt bálo-
kat rendeztek, hogy a legé-
nyek és a lányok egymás-
ra találhassanak. Ebben az 
időszakban szép számban 

tartottak esküvőket is, hi-
szen a húsvéti böjt során 
nem volt szabad házassá-
got kötni. A VMSZ muzs-
lyai helyi tagozatának Női, 
Nyugdíjas-és Ifjúsági Fóru-
ma február 11-én, 20 órai 
kezdettel, második alka-
lommal szervez Farsan-
gi-bált a Muzslai Petőfi 
Sándor MME nagytermé-
ben. A belépőjegy ára 1500 
dinár (vendégváró ital, va-
csora, kávé), gazdag tom-
bolával. Ital batyuban! A 
fergeteges hangulatot és a  
talpalávalót a helybeli At-
lantic együttes fogja bizto-
sítani. Érdeklődni a 060-
512-3223 vagy a 062-438097 
telefonszámokon lehet. A 
szervezők szeretettel vár-
nak mindenkit!

BORBÉLY TIVADAR

 »A diákok a jégpályán

PETŐFI MME ÉS A SZATHMÁRY KAROLINA 
LEÁNYKOLLÉGIUM

Ünnepi műsor a 
magyar kultúra napja 
alkalmából
A nagybecskereki Petőfi 

Magyar Művelődési 
Egyesület és a Szathmáry 
Karolina Leánykollégium 
közös szervezésében ün-
nepi műsort rendeznek a 
magyar kultúra mapja al-
kalmából. Az idén kétszáz 
éves nemzeti himnusz 
megzenésítőjének Erkel 
Ferencnek  az életét dol-
gozták fel a leánykollégi-
um növendékei.

Az ünnepi műsort az 
egykori zárda épületé-
nek dísztermében ren-
dezik meg 2023. január 
31-én 19.00 órai kezdettel.

Hetvenötéves a tordai Petőfi 
Művelődési Egyesület
Szombaton, január 21-én 

rendezik meg a Tordai 
Művelődési Napok ünne-

pélyes megnyitóját, amely egy-
ben a magyar kultúra napja és 
a Petőfi Sándor ME megalaku-
lásának 75.évfordulója jegyé-
ben is zajlik.

A műsorban fellépnek az 
egyesület egykori és mostani 
tagjai,  a néptánccsoportok, a 
citera zenekarok, a leány ének-
kar, a tamburazenekar, népda-
lénekesek, asszonykórus és a Ju-
hász zenekar is.

Az ünnepi megyitó 18.30-
kor veszi kezdetét a Petőfi Sán-
dor Művelődési Egyesület 75 
éves jubileuma alkalmából ké-
szült kiállítás megnyitójával. 
Az ünnepi műsor 19.00 órakor 

kezdődik az egyesület nagyter-
mében.

A jubiláló egyesület az 1980-
as években élte fénykorát,ekkor 
működött az egyesület keretein 
belül a szinjátszócsoporton kí-
vül a citerazenekar,néptánc és 
modern tánccsoport valamint 
az asszonykórus. 

A Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület 2021-ben a Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség 
Aranyplakket díját is átvehette.

A Tordai Művelődési Napok 
rendezvénysorozatot az idén 
21. alkalommal rendezik meg.

 Az idei megnyitó ünnep-
ség a magyar kultúra napja és 
a Petőfi Sándor ME megalaku-
lásának 75.évfordulója jegyé-
ben is zajlik

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Gyászmisét mutattak be 
XVI. Benedek pápa lelki 
üdvéért Belgrádban
A Szerbiai Katolikus Püspöki 

Konferencia (MBK) tagjai 
január 12-én a belgrádi Boldog-
ságos Szűz Mária Mennybevé-
tele székesegyházban gyászmi-
sét mutattak be XVI. Benedek 
emeritus pápa lelki üdvéért.

A szentmise főcelebránsa és 
szónoka mons. dr. Német Lász-
ló SVD belgrádi metropolita 
érsek, nagybecskereki Apos-
toli Kormányzó volt. Együtt 

koncelebrált vele Fabian Svali-
na szerémségi koadjutor-püs-
pök, Djura Džudžar görögka-
tolikus püspök  és  Santa Gan-
gemi apostoli nuncius.

A gyászmisén együtt emlé-
kezett az emeritus pápára a bel-
grádi és a nagybecskereki egy-
házmegyék papjai, a hazai po-
litikai, társadalmi és kulturális 
élet képviselői, valamint a dip-
lomáciai testület néhány tagja.

Szépítik az 
irodahelyiségeket
Nemrégiben felújítási mun-

kálatok kezdődtek a muzs-
lyai helyi közösség épületének 
keretein belül. A helyi tanács 
kezdeményezésére – Nagy-
becskerek Város támogatásával 
– meszelési és festési munka 
zajlik a községháza valamennyi 
irodahelyiségében, az eskü-és 

tanácsteremben, az illemhe-
lyiségben, illetve a folyosón. 
Az illetékesektől megtudtuk, 
hogy a jövő tervei között sze-
repel az épület tetőszerkezeté-
nek tatarozása, a nyílászárók 
cseréje és az intézmény külső 
falának meszelése is.

 BORBÉLY TIVADAR

 »Torda

 »A munkálatok

 »A belgrádi megemlékezés

MUZSLYA HELYI KÖZÖSSÉGE ÉPÜLETÉBEN

„
A Tordai Művelődési 
Napok című 
rendezvénysorozat 
idei megnyitója,  a 
magyar kultúra napja, 
illetve a Petőfi  Sándor 
Művelődési Egyesület 
hetvenötéves 
jubileumának a 
jjegyében zajlik

 »A tavalyi ünnepség

MŰVELŐDÉSI NAPOK A JELES JUBILEUM JEGYÉBEN
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају кућа у Вршцу или замена 
за стан уз договор. Тел. 064/2355-436 

Продајем ограђени воћњак 
површине 65 ари са засадима крушке 
и шљиве у непосреној близини града. 
Тел. 064/1298-732.

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

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 гаражу у центру града 
25м², даљинско отварање, струја, 
погодно за магацински простор. Тел. 
064/8372-635

Издајем у центру гарсоњеру и 
једнособан стан за раднике (з радника 
гарсоњера и једособнан стан за две 
особе) на дужи период.Тел. 060/0411-
195

Једнособан намештен стан у центру 
за издавање. Тел. Тел. 064/2355-436

Купујем стан или кућу у Вршцу.Тел. 
064/2355-436

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

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

Потребна озбиљна женска особа 
која би бринула о инвалидној мушкој 
особи, стан, храна и надокнада 
обезбеђени. Тел. 064/1298-732. 

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.

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.

Чишћење и поправка електричних 
бојлера, јефтино и професионално, 
преко 25 година мајсторског искуства. 
Тел. 069/8696-234 и 836-084.

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 сервисирање, 
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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 

СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину и са немачким 
печатом нуди услуге превођења докумената. Оверени 
преводи, поуздан и тачан рад, вишегодишње искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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Продајем приколицу за ауто 
регистровану, два круњача 
прекрупара Север Оџаци, краљица 
пећ за дрва, четири точка са гумама 
од Заставе 101 и кревет на извлачење. 
Тел. 062/395-982.

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.

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 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.

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.

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

МЛИНОКОМЕРЦ  д.о.о. ВРШАЦ 
оглашава
ПРОДАЈУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ
Воћњак – под засадом шљиве, у пуном роду,  који се 

налази у Општини Бела Црква, К.О. Јасеново, површине 
12091м2 , катастарска парцела бр. : 2361, 2362, 2363/1, 
2364, 2365/1, 2365/2, 2366/1 и 2366/2.

Контакт телефон: 069 172 38 69
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Са преокретом који одузима дах, 
„Тајанствени гост“ Б. П. Волтера 
атмосферична је прича смештена у 
раскошни свет богатих лондонских 
породица.

Овај сензационални трилер који 
истражује тајне, лажи и освету отвара се 
уз прасак – на дан убиства. Метју лежи 
мртав за столом, а Рејчел држи нож у 
руци. Али постоје загонетке које треба 
одгонетнути. Ко је заиста убио Метјуа?

Метју је савршен муж. Тајтус је савршен 
син. Чарли је савршена илузија, а Рејчел 
савршен странац. Чарли, Метју и Тајтус 
су савршена породица. Све док Рејчел 
не уђе у њихове животе. Чарли мисли да 
нешто није у реду с њом од тренутка када 
су се упознали, али Метју допушта да се 
увуче дубље у њихов мали идилични свет. 
Та одлука ће имати разорне последице и 
заувек променити њихове животе.

Те ноћи, четири особе ушле су у 
трпезарију. Једна никада није изашла.

Обична вечера претвара се у прави 
кошмар. Тајтус је непомичан од шока, 
Метју лежи на столу у локви крви, а 
Чарли не скида поглед са Рејчел, која зове 
полицију док јој је крвави нож још у руци.

„Нисам могла да одложим ову књигу, 
натерала ме је да нагађам све време. 
Вау! Тријумф Б. П. Волтера.“ – Сузан Луис, 
ауторка бестселера Forgive Me.

„Напето и сјајно осмишљено, уврнуто 

заразан роман који можете додати на 
вашу листу.“ – Деби Хауелс, ауторка 
бестселера The Bow.

„Толико тајни и лажи и тако убедљива 
прича. Нисам могла да претпоставим како 
ће се завршити.“ – Џеки Каблер, ауторка 
бестселера The Perfect Couple.

Узбудљив психолошки трилер 
Тајанствени гост потражите на сајту 
vulkani.rs и у књижарама Вулкан широм 
Србије.

„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 „Тајанствени гост“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на 
адресу citajmokulu@gmail.com. У прошлом 
броју поклањали смо књигу „Интелектом 
испред свих“, освојиле су је Драгана Петровић 
и Љубица Јокић . 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“.

КАДА СЕ ОБИЧНА 
ВЕЧЕРА ПРЕТВОРИ У 

КОШМАР

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ БЕСТСЕЛЕР САНДЕЈ ТАЈМСА 
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (14)

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.

Када Мађари 3. маја поново 
Вршац заузеше, намисли 
угарска влада, да изврши 
закључак ромског народног 
збора у Лугошу. Услед тога 
објави надсолгабиров 
Бела Њеки Вршчанима, да 
је привремену управу над 
вршачким владичанством узео 
у своје руке протопоп Игњат 
Вуја и седиште своје у Вршац 
преместио. 

Али се Вуји није дуго седело 
у Вршцу; његово замало бијаше. 
Са Мађаима, који морадоше 
бегати, побегне Вуја тражећи 
спаса у Влашкој.

Администратором вршачког 
владичанства постане у току 
1849. г. Самуило Маширевић, 
архимандрит бездински, који 
је г. 1853. постао епископом 
темишградским. Исте године 
(1853.) би синодално за 
епископа вршачког Емилијан 
Кенгелац изабран, а 10. јула 
свечано инсталиран.

Емилијан Кенгелац родио се 
3. јуна 1807. г. у Вел. Кикинди. 
Гимназијске студије свршио је 
у Сегедину, права у Кежмарку, 
богословију у Вршцу. Провео 
је три године у Вел. Бечкереку 
као професор на тамошњој 
гимназији. У манастиру Беочину 
закалуђерио се. Митрополит 
Стеван Стратимировић послао 
га је у службу темишварском 
епископу, где је на темишварској 
гимназији и катихетом 
био. На послетку постане 
архимандритом манастира 
Ходоша, а године 1853, изабран 
беше за епископа вршачког. 
Године 1854. држао се ваничан 
попис народа, и  тада беше:

1. у вршачком протопопијату: 
41 парохија, 77 свештеника и 
капелана, 3 ђакона и 65.610 
православних душа;

2. у паланачком 
протопопијату: 52 парохије са 
77 пароха, 25 капелана, 1 ђакон 
и 59.851 душа;

3. у варадијском 
протопопијату: 38 парохија, 68 
пароха, 10 капелана и 48.376 
душа;

4. у лугошком 
протопопијату: 33 
парохије, 57 пароха и 
заменика, 3 капелана, 1 
ђакон и 33.143 душа;

5. у карансебешком 
протопопијату; 53 
парохије, 67 пароха и 
заменика, 8 капелана, 1 
ђакон и 44.472 душа;

6. у мехадијском 
протопопијату; 36 
парохија, 46 пароха и 
заменика, 10 капелана, 2 
ђакона и 43.990 душа.

У целој вршачкој 
дијацези беше укупно: 
253 парохијска места 
са 387 свештеника, 70 
капелана, 8 ђакона и 

295.442 правосл. душа.
У манастиру Месић беше 

архимандрит са 6 калуђера, у 
Златици 1 игуман са 2 калуђера, 
који су уједно управљали и 
манастиром Базјашким.

На српском одељењу 
богословије вршачке беше 
у год. 1854: 2 професора, 
33 слушаоца; год 1855: 2 
професора, 33 слушаоца;  у 
романском одељењу, год 1854: 
2 професора, 22 слушаоца; 
год. 1855: 2 професора и 112 
слушаоца.

После мале почивке након 
1848. године, почетком 
педесетих година, са народног 
гледишта, беше богословија у 
два одељења подељена. Трошак 
око издржавања богословског 
завода, сносио је народни фонд 

у Ср. Карловцих.
Жеље Романа, у погледу 

цркве и школе, неиспунише 
се непосредно после 1848. 
године. У времену од 1849-1860. 
г. нарушаваше Унија унутарњи 
мир црквени.

Године 1850. беху усљед 
највише одлуке, јужно-угарски 
протопопијати, који припадаху 
Велико Варадском грчко 
католичком владичанству, од 
истог оцепљени, и са  још пет 
протопопијата ердељских, 
новом грчко католичком 
владичанству додељени. На тај 
начин постаде нова дијецеза 
у Лугошу. Ова околност 
упливисала је знатно на Унијате. 
Јован Беркан, парох Бокшански, 
који је у овим пределима био 
ревностан апостол Уније, беше 
1856. г. за протопопа именован. 
Његова је заслуга, да се у 
овој околини около 1860. г. у 
Варадији 3000, у Коморишту 
800, у Клоподији 767, у  Ђерману 
515, у Лацуњашу 1000, у Малом 
Куштину 800 и у Вел. Куштину 
скоро 800 православних душа у 
Унију прешли.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 23, БРОЈ 378, 
16. ЈАНУАР 1998. 

ЦЕО ГРАД НА УЛИЦИ
Дочек нове 1998. године остаће многим Вршчанима, како оним 

најмлађима, тако и старијима, у најлепшем сећању. Пре свега 
захваљујући бризи градских отаца, као и несебичној помоћи коју 
је Концерн „Хемофарм“ дао приликом украшавања града. Из Кине 
je донетo на стотине метара најразнобојнијих сијалица које су 
допринеле да град заблиста као никада до сада. 

Све је почело 30. децембра на бини на Тргу Саве Ковачевића, 
када су се наши најмлађи суграђани сусрели са Деда Мразом који је, 
за ову прилику, фијакером и вранцима стигао на Трг. Новогодишњу 
бајку деци су испричали глумци Народног позоришта „Стерија“. Оно  
што је ипак било највеселије и најлуђе, то је прелазак из старе у нову 
годину. Више хиљада Вршчана ишетало је на Трг Саве Ковачевића 
где је био постављен снажан разглас па је целим градом одјекивала 
музика. Слило се овде и старо и младо, комплетно друштвено-
политичка структура града, али и многи привредници, културни и 
јавни радници. Пљуштали су пољупци, лепе жеље...

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 23. 
БРОЈ 378, 16. ЈАНУАР 1998. 

СРПСКА НОВА ГОДИНА УЗ 
МУЗИКУ И ИГРУ

Након  изузетно лепог и успешног дочека Нове године 31. 
децембра на Тргу Саве Ковачевића, где се до раних јутарњих часова 
играло и веселило, 13. јануара  организована је реприза. За то су 
се побринули Дом омладине и Радио Вршац у чијој су се режији 
грађани окупили да би дочекали Српску нову годину. Магловито 

јануарско вече није спречило наше суграђане да изађу на Трг.
Уз музику трубача и добро расположење служили су се, по 

старом српском обичају, кувана ракија и вино, а за оне који су били 
за блажу варијанту служио се чај. 

Тако је Вршац овог јануара ушао у ред бројних домаћих и страних 
градова који живе са својим суграђанима и за њих. Допринели су 
томе, наравно, нова атмосфера којом одише центар, добра воља 
организатора, али и наши суграђани који су масовним одзивом 
показали да не треба много да  би се кроз дружење и весеље живот 
учинио богатијим и лепшим. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК •  20. јануар 2023. ВРШАЧКА КУЛА 2121



ПЕТАК •  20. јануар 2023.ВРШАЧКА КУЛА22

После обављених тестирања 
и лекарских прегледа фудбалери 
ОФК Вршца пуном паром започели 
су припреме за пролећни део 
сезоне. Екипа у овој фази рада у 
преподневним часовима користи 
капацитете Градског парка, Центра 
Миленијум и вршачког брега, док се 
поподневни тренинзи одвијају на 
помоћном терену Градског стадиона 
са вештачком травом. Тренер Ненад 
Мијаиловић задовољан је радном 
атмосфером.

- Момци су дошли у добром стању 
на припреме, нико нема проблема 
са килажом, а резултати тестирања 
показали су да да се нико од играча 
није превише опустио за време 
празника. Због тога ћемо лакше 
споровести у делу све што смо 
планирали. Верујем момцима, мислим 
да и они имају поверење у стручни 
штаб и управу, то је јако добра ствар у 
борбама које су пред нама, истакао је 

Мијаиловић.
Први припремни меч Вршчани 

ће одиграти против румунског 

трећелигаша Гироде (21. јануара), 
на свом стадиону. Потом ће 
уследити провера у Панчеву против 

Железничара (25. 1) и такође на 
вршачком стадиону меч против 
румунског трећелигаша, Деве (28. 
1). ОФК Вршац 30. јануара креће у 
Међугорје где ће током седам дана 
боравка одиграти две утакмице, 
против друголигаша ГОШК-а из 
Габеле (1. фебруар) и вишеструког 
шампиона БиХ, Зрињског из Мостара 
(4. фебруар).

Екипа за сада није претрпела пуно 
промена, шеф струке Вршчана још 
увек трага за појачањима.

- У завршним преговорима смо са 
једним искусним нападачем, али исто 
тако хоћемо да појачамо дефанзивну 
линију. Идеално решење за нас био би 
квалитетан левоноги штопер. Надам 
се да ћемо комплетирати тим до прве 
припремне утакмице и уиграти се до 
првог првенственог меча, закључио 
је Мијаиловић.

Б. Ј.

ВРШАЧКИ ПРВОЛИГАШ ИШЧЕКУЈЕ ПРВУ ПРОВЕРУ

МИЈАИЛОВИЋ ЧЕКА НАПАДАЧА И ДЕФАНЗИВЦА
ФУД БА Л

Победа из Парте завршила је јесењи 
део сезоне у Међуопштинској лиги 
Вршац – Бела Црква на зачељу табеле. 
Руководство клуба предвођено 
председником Месне заједнице 
Парта Милошем Маринковићем не 
губи наду да клуб дуге традиције може 
да оформи тим од играча из села, а 
онда и направи резултатски искорак. 
Парта је село са свега 300 становника, 
а податак да у тиму Победе наступа 12 
локалних момака говори да је клуб на 
правом путу да испуни своју мисију.

Победа је основана 1936. године 
и у својој историји углавном је 
наступала у Општинској лиги. У том 
рангу такмичења осамдесетих и 
деведесетих година прошлог века 
играли су само клубови са територије 
Града Вршца, док данас ту лигу једва 
могу да попуне тимови са територије 
Вршца и општине Беле Цркве. Уз то 
фудбалски ентузијасти муку муче како 
да пронађу млађе спортске раднике 
који ће их заменити.

- Парта је мало село, нема много 
становника, још мање је младих, а још 
мање оних који су заинтересовани да 
се баве спортом. Спортски радници 

који воде овакав клуб морају бити 
више од ентузијаста да би одржали 
традицију. Дуго година на челу 
Победе био је легендарни Јован 

Стефанов Белов, данас ту функцију 
обавља нас пар фудбалских фанатика, 
истиче Маринковић.

Победа је клуб, који према 
речима председника МЗ Парта нема 
финансијских проблема захваљујући 
финансирању Града Вршца. Солидна 
инфраструктура на стадиону 
омогућава фудбалерима добре 
услове за рад, добро припремљен 
терен, уредне свлачионице и топлу 
воду у купатилу.

- Има још детаља на којима 
треба порадити, али генерално 
имамо услове какве немају многи у 
вишем рангу такмичења, наглашава 
Маринковић.

Главни циљ ове сезоне нам је да 
анимирамо момке из нашег села и да 
их „вежемо“ за клуб. Уз њих за Победу 
наступа и неколико играча из Вршца, 
као неколицина из Јасенова. Сви чине 
сложну породицу, а сви се надају да 
ће њихов труд ускоро пратити и бољи 
резултати.

ПАРТА, МАЛО СЕЛО КОЈЕ ГАЈИ ВЕЛИКУ ЉУБАВ ПРЕМА ФУДБАЛУ

ЕНТУЗИЈАСТИ ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ

Победа Парта: Стоје – Александар Лазин, Слађан Радованов, Дејан Радак, Миљан 
Бошкић, Ненад  Хрња - Цуње, Перица Јованов, Бранко Мунћан, Милош Маринковић.
Чуче: Мирко Новаков, Дејан Момиров, Зоран Томаш, Драган - Прле Николић, Новица 
Јованов – Рашфорд.

ДАНИЈЕЛ БЕЉИН
(1987 – 2023)

Некадашњи првотимац и капитен 
ОФК Вршца, Данијел Бељин, преминуо 
је у 37. години живота. 

Бељин је фудбалску каријеру почео 
у родном Избишту, наступао је за све 
селекције Полета. Од 2010. до 2012. 
године био је члан ФК Вршца. Сезону 
2012/13 одиграо је у Полету из Избишта, 
потом је десет сезона, од 2013. до 2022. 

године, био стандардни првотимац 
ОФК Вршца за који је одиграо више од 
200 утакмица и остварио највеће успехе 
у историји клуба, пласман у Српску 
лигу Војводина и пласман у Прву лигу 
Србије. Дугогодишњи капитен тима, 
узор саиграчима на терену и ван њега. 
Прошле године своју последњу сезону 
почео је у Јединству из Влајковца, члану 
Војвођанске лиге исток.

Сахрана Данијела Бељина обавиће се 
у четвртак у 13 часова у Избишту.

У СЕЋАЊУ
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КО Ш А Р К А

Центар Миленијум, гледалаца 500, судије: Јурас, 
Весковић, Марковић.

ВРШАЦ: Дишић, Симић 15 (5 ск, 9 ас), Шушић 1, Јовановић 
10, Агоч 11 (6 ск), Васић, Радовић 10 (5 ск), Јурчек 22, 
Васиљевић 7 (6 ск), Димић 4, Јековић.

СЛОБОДА: Некић 2, Богићевић 5, Ћирковић, Ћубић 6 
(4 ск), Капетановић 5 (4 ск), Аксентијевић 6 (5 ск), Божић 5, 
Матић, Илић 20 (14 ск), Миладиновић 16 (4 ск), Матовић.

Кошаркаши Вршца наставили су са победама у новој 
години савладавши лако и убедљиво врло добре Ужичане 
пре свега захваљујући изванредној игри у одбрани. 

У првих 20 минута Вршчани су приказали можда и 
најбољу дефанзивну партију ове сезоне. Изабраници 
тренера Владимира Ђокића потпуно су неутралисали 

и обесмислили сваку нападачку идеју гостију, а из 
богатог офанзивног арсенала бирали идеална решења 
у скоро свакој ситуацији. Најчешће су то биле ефектне 
завршнице брзе нападачке транзиције, а посебан печат 
дао је Жига Јурчек бомбардујући кош Ужичана ван линије 
7,24. Словеначки интернационалац био је незадржив, 
постигао је 17 поена у првом полувремену са изванредним 
процентом реализације за три поена, убацио је пет тројки 
из шест покушаја. Уз њега одличан је био Јовановић, убацио 
је 10 поена у прве две четвртине уз стопостотан учинак, а 
стандардно добро играли су Симић и Агоч. У тиму Слободе 
нешто више енергије у игри од осталих имао је Илић, његови 
поени под таблом и офанзивни скокови поправили су блед 
утисак који је оставила екипа тренера Гашића. Вршчани су 
у финишу првог полувремена крунисали изванредну игру 
тројким Јурчека и продором Агоча за највећу предност од 
чак 29 поена разлике (51:22).

У другом полувремену тим Слободе показао је сасвим 

друго лице. Заиграли су неупоредиво одговорније у 
одбрани, спречили шутеве за три поена Вршчана, а 
захваљујући капитену Миладиновићу у нападу имали 
много сигурнију реализацију. У последњих десет минута 

Ужичани су преко Аксентијевића дошли и до преко 
потребних тројки, а на три минута до краја кошем свог 
најбољег појединца, Илића, пришли на 12 поена заостатка 
(71:59). Ипак, Вршчани су у финишу поново преузели 
контролу над дешавањима на терену, учврстили одбрану и 
кошевима Симића и Агоча потврдили више него заслужену 
победу. 

Укупно статистички гледано Вршчани су били успешнији 
у шуту за три поена, 28 % према 20 Ужичана, и остварили 
седам асистенција више (21:14) што је потврда да су до 
тријумфа стигли тимском игром. Слобода је имала два 
скока више (37:35), била нешто успешнија у шуту за два 
поена (62%), Вршчани (58%). Ипак, енергија у одбрани, 
коју је екипа Вршца имала у првом полувремену, била је 
одлучујућа на путу ка победи а тог елемента у статистици 
нема.

Б. Ј.

ВРШАЦ ОДИГРАО ДВЕ УТАКМИЦЕ У КЛС СА ПОЛОВИЧНИМ УЧИНКОМ

ВРШЧАНИ УБЕДЉИВО ДО ДЕСЕТОГ 
ТРИЈУМФА У СЕЗОНИ

ВРШАЦ – СЛОБОДА 80:65 (16:8, 35:14, 14:21, 15:22)

1.Златибор  18 15  3 33
2.Металац 18 14  4 32
3.Војводина 18 12  6 30
4.Динамик  17 13  4 30
5.Спартак  17 11  6 28
6.Вршац  17 10  7 27
7.Тамиш  18  9  9 27
8.Слога  18  9  9 27
9.Младост  18  9  9 27
10.ОКК Београд 17  8  9 25
11.Слобода 18  7 11 25
12.Чачак 94  18  6 12 24
13.Здравље  18  5 13 23
14.ОКК Нови Пазар 18  5 13 23
15.Дунав 18  5 13 23
16.Колубара ЛА 2003 18 4 14 22

Кошаркашице Вршца оствариле су победу у Суботици 
у утакмици са невероватном завршницом. После одлично 
одиграног првог полувремена изабранице тренера Мирослава 
Кањевца имале су 14 поена предности (43:29) и чинило се да ће 
рутински привести меч крају. Међутим, у наставку је Спартак 
заиграо ангажованије, успео да сустигне вођство Вршчанки 
и питање победника решавала је једна лопта. У последњим 
секундама меча лопта је дошла до повратнице у тим Вршца, 
Љиље Марјановић, која је погодила тројку као да никад није ни 
одлазила из екипе и донела велику радост.  

У недељу, 22. јануара, Вршац ће у Центру Миленијум, са 
почетком у 16 часова, угостити екипу Новосадске женске 
кошаркашке академије.

КОБНА ЧЕТВРТА ЧЕТВРТИНА У ДИНАМИК АРЕНИ
ДИНАМИК – ВРШАЦ 86:79 (24:15, 22:26, 19:26, 21:12)

Узбудљива утакмица у Београду, после неколико 
резултатских преокрета, припала је екипи Динамика. 
Вршчани су били на добром путу да наставе са победама 
у 2023. години, али их је катастрофалан почетак четврте 
четвртине коштао осмог лигашког пораза. 

Динамик је прву четвртину решио у своју корист, али 
су Вршчани у наредне две колективном игром и великим 
ангажовањем у одбрани дошли до потпуног преокрета. 
Када се чинило да су на путу ка победи изабраници 
тренера Ђокића остали су без енергије која их је до 
тада носила, Динамик је направио серију 15:2 и сачувао 
предност до краја.

У суботу, 21. јануара Вршчани у Центру Миленијум, са 
почетком у 18 часова, дочекују Дунав из Старих Бановаца.

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
Дуга - Партизан 1953  83 : 77
Војводина 021 - Врбас   85 : 54
Новосадска ЖКА - Слога  63 : 59
Спартак - Вршац   68 : 69
Арт Баскет - Црвена звезда   81 : 80
Краљево - Раднички  91 : 51

1.Краљево 13 12  1 25
2.Ц.звезда 13 11  2 24
3.Арт Баскет 13  9  4 22
4.Слога   13  9  4 22
5.Дуга  13  8  5 21
6.Војводина  13  7  6 20
7.Врбас   13  7  6 20
8.Партизан  13  6  7 19
9.НС ЖКА 13  4  9 17
10.Вршац 13  3 10 16
11.Спартак 13  2 11 15
12.Раднички 13  0 13 13

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ОСТВАРИЛЕ НАЈВАЖНИЈУ ПОБЕДУ У СЕЗОНИ

ЉИЉА МАРЈАНОВИЋ ТРОЈКОМ 
ДОНЕЛА ТРИЈУМФ

СПАРТАК – ВРШАЦ 68:69 (12:24, 17:19, 23:12, 16:14)



ПЕТАК •  20. јануар 2023.ВРШАЧКА КУЛА24


