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Пољопривредна школа Вршац 14. 
фебруара поводом Светог Трифуна, 
Дана виноградара и Дана школе, 
организује 31. Смотру оцењивања 
квалитета вина и јаких алкохолних 
пића. Пријаве су већ почеле, а 
очекује се велика заинтересованост 
пољопривредних произвођача. 

- Пријаве су почеле 16. јануара и 
трајаће до краја месеца. Након тога ће 
се приступити оцењивању узорака, 
а свечано проглашење победника 
биће традиционално за Дан Светог 
Трифуна. Највећа заинтересованост је 
била 2021. године када је било око 260 

узорака. Других година, број узорака 
се кретао од 130 до 170 – каже Срђан 
Клиска, директор Пољопривредне 
школе Вршац. 

Приликом пријаве, потребно 
је попунити пријавни образац и 
уплатити донацију. Оцењивање 
квалитета јаких алкохолних пића се 
врши органолептичком методом, 
а оцењивање вина хемијском и 
органолептичком методом, као и 
претходних година. 

- Процедура је већ 31 годину иста. 
Неопходно је да се донесу три узорка 
вина, односно два узорка јаких 

алкохолних пића, од чега се на један 
узорак лепи етикета произвођача, 
а други се не обележавају. Узорци 
се оцењују под шифрама. Подаци 
се дешифрују после оцењивања и 
онда се проглашавају победници – 
објаснио је Клиска. 

Како су ови крајеви познати 
по квалитетним винима, циљ 
манифестације је да се из године у 
годину подстакну пољопривредни 
произвођачи да производе и 
квалитетне ракије, као и друга 
алкохолна пића. 

- Ова манифестација је почела 

почетком деведесетих, када у 
овим крајевима нисмо имали 
еманциповане мање произвођаче, већ 
само неколико озбиљних дестилерија 
у земљи. Тадашње руководство 
школе и наставници желели су да на 
неки начин науче произвођаче да 
производе квалитетна вина и ракије – 
додаје Клиска. 

Заинтересовани индивидуални 
произвођачћи своје узорке могу 
донети у Пољопривредну школу 
Вршац до уторка 31. јануара, сваког 
радног дана од 8 до 14 часова. 

 

У ФЕБРУАРУ 31. СМОТРА ВИНА И РАКИЈА 

ПРИЈАВЕ ДО КРАЈА МЕСЕЦА 
У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ ВРШАЦ 

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну 
средину (“Сл.гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа 
Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и 
послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за 
комуналне и стамбене послове и послове заштите животне 
средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за 
пројекат – Базна станица ‘’BA1508_01 PA_ Veliko Središte’’, к.п. 
162 К.О. Велико Средиште, у улици Железничка. у Великом 
Средишту,на  територији Града Вршца, носиоца пројекта ‘’A1 
SRBIJA’’ ДОО из Новог Београда, Милутина Миланковића бр. 1ж 
није потребна процена утицаја на животну средину (Решење 
број 501-47/2022-IV-04 од дана 28.12.2022. године).

 Заинтересована јавност може изјавити жалбу против 
овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у 
средствима јавног информисања, преко овог одељења.

 

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове 

и послове заштите животне средине

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину 
(“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца 
Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне 
средине,  објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – БАЗНА СТАНИЦА 
‘’BA1041_02 PA_ Vršac’’

 ‘’A1 SRBIJA’’ ДОО доо из Новог Београда, Милутина Миланковића 
бр. 1ж поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне 
и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за 
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Базна станица 
‘’BA1041_02 PA_ Vršac, к.п. 4329 К.О. Вршац, на адреси Трг победе 7 у 
Вршцу,на  територији Града Вршца.

 Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може 
се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 214, у 
периоду од 27. јануара до 7. фебруара 2023. године, сваког радног дана од 
10 до 14 часова.

 У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, 
заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање 
о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом 
органу.

 Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. 
овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат 
потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено 
обавестити јавност.

 Одељење за комуналне и стамбене послове и 
послове заштите животне средине

Градске управе Града Вршца
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Књига „Патријарх Павле, светац којег смо 
познавали“ била је представљена у четвртак, 
19. јануара у салону Градске библиотеке 
Вршац. На почетку књижевне вечери 
биографске податке о аутору је прочитала 
колегиница Сања Вукелић.

Ђорђе Рандељ један је од најпознатијих и 
најпризнатијих новосадских и војвођанских 
новинара, публициста  и књижевника, а 
уједно и аутор чак 26 књига. Рандељ је и 
једини новинар који је за свој рад, уз бројне 
новинарске и књижевне награде, добио и 
Октобарску награду Новог Сада и то баш оне 
несрећне, страшне 1999 године у време НАТО 
агресије и бомбардовања свог града и наше 
државе Србије. Недавно је као дугогодишњи 
председник Упрваног одбора Српског 
народног позоришта добио и златну медаљу 
„Јован Ђорђевић“, највеће признање у овој 
области уметничког стваралаштва.

Као свештенички син, а потом и студент 
београдског Богословског факултета први је 
– кад се то тек осамдесетих година прошлог 
века најзад дозволило – у многим новинама 
и часописима, а највише у новосадском 
листу „Дневник“, почео да пише о великим 
црквеним празницима и српским славама, 
као и да помно прати рад Српске православне 
цркве и живот и обичаје нашег народа. О 
свему томе је  деведесетих година прошлог 
века саставио две дуго очекиване, па зато у 
српском читалаштву врло тражене и лепо 
примљене књиге: једну о српским славама, 
празницима и обичајима (књига „Светачник“) 
и „Откриће Библије“, у којој нам је препричао 
цело Свето писмо Старога и Новога завета 
– књига је својеврсни увод или популарни, 
једноставни водич кроз Свето писмо.

Истовремено, Ђорђе Рандељ је био и међу 
првим војвођанским, па и југословенским 
уопште, новинарима који је још пре три 
деценије – тачније 1988. године – отишао 
на ратно или тада још предратно Косово 
и Метохију да тамо остане месецима и 

месецима следеће три године, само да би нам 
написао и дочарао тежак, страшан и готово 
неподношљив живот и патње прогоњених 
Срба и Црногораца у тој нашој јужној 
покрајини. 

А тамо је имао и једну ретку, јединствену 
прилику да допре и до тадашњег владике 
Рашко-призренског, а тај владика је нешто 
касније (1990.године) постао и патријарх 
српски Његова Светост Павле, наш драги 
патријарх који ће убрзо постати и остати једна 

од најзнаменитијих личности у модерној, 
сасвременој историји нашег народа. Ђорђе 
Рандељ му је и тамо на Косову и Метохији и 
касније у Београду био и саговорник и упорни, 
неуморни пратилац, па и (што посебно воли 
да нагласи) једно време и лични шофер по 
косметским селима и градовима, црквама и 
манастирима.

Ти њихови сусрети, па можда и 
пријатељство, ако се може бити „пријатељ“ са 
неким ко је од тебе старији 40 година, а између 
њих двојице била је тачно толика – Патријарх 
Павле рођен је 1914, а Ђорђе Рандељ 1954. 
године. Ти њихови сусрети наставили су се 
и у Београду, после децембра 1990. када је 

владика рашко-призренски Павле изабран 
за патријарха српског, Рандељ му је свих тих 
година био редован гост у Патријаршији, све 
до патријархове смрти у његовој 96. години, 
што се све у овој књизи може прочитати.

О страдању и прогону Срба са Косова и 
Метохије Рандељ је написао и објавио једну 
књигу још 1989 године (дакле, пре тачно 30 
година), због које је имао проблема на свом 
новинарском послу у Новом Саду, баш као 
што је и наш патријарх имао проблема са 

тадашњим властима у Београду кадгод им је 
износио стварну ситуацију на Косову. Јер се 
и у тадашњем новинарству па и у политици 
наивно и кратковидо, дакле и сасвим 
неинтелигентно, баш онако комунистички, 
мислило да ће сви проблеми бити решени 
само ако се гурају под тепих и сакривају од 
очију јавности. 

После смрти нашег патријарха Павла, 44-
ог патријарха на трону Светог Саве, Рандељ 
је написао и ову књигу о невероватном и 
јединственом животу овог јединственог 
човека, којег је – по чврстом уверењу 
Ђорђа Рандеља – сам Господ поставио на 
трон Светог Саве баш у најтежих 20 година 

новије српске историје са посебним планом 
и задатком: да би, ако већ не може мир и 
животе бројних жртава грађанског рата, а оно 
бар да би спасао образ и душу нашем народу. 

Ова књига је доживела четири издања а 
потом је, по заповести Павловог наследника 
на  трону Светог Саве - новог патријарха 
српског Његове светости г. Иринеја - 
преведена и на енглески језик и изашла уз 
његов архијерејски благослов и у издању 
Патријаршије СПЦ. 

Књига је до сада представљена у више 
од 60 градова широм Србије и  Републике 
Српске, у три богословије: у Сремским 
Карловцима, Београду и Крагујевцу, а 
промовисали смо је и у Хрватској, Аустрији 
(у Бечу, где данас има више од 200.000 Срба), 
у Мађарској (у Будимпешти и, наравно, у 
Сент Андреји), и у Румунији (у црквеној 
општини у Темишвару). На тим књижевним 
вечерима учествовали су и наши истакнути 
савременици и најпознатији писци од Матије 
Бећковића до Виде Огњеновића, што због 
писца овог животописа, Ђорђа Рандеља, а 
још више и понајвише због поштовања према 
патријарху Павлу. 

Данас се та књига – и на српском језику и 
у енглеском преводу - може наћи у многим 
црквама и ваљда свим епархијама наше СПЦ 
од Немачке, Француске, Шведске и Аустрије 
до Америке, Канаде и Аустралије... 

А сам Рандељ нам каже да је можда није 
морао ни преводити, јер Срби у Чикагу или 
рецимо Торонту, па и у целој дијаспори...  
више воле да је имају на српском него 
на енглеском језику. Ове примерке на 
енглеском евентуално купе за своју децу или 
унучад, а поготово за поклон новостеченим 
пријатељима у иностранству, колегама на 
послу или новим комшијама... чисто да се и 
тако похвале и на најбољи начин покажу из 
којег и каквог народа долазе!       

Татијана Петрика

 „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ, СВЕТАЦ КОЈЕГ СМО ПОЗНАВАЛИ“
ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ АУТОРА ЂОРЂА РАНДЕЉА

Удружење „Сунце Вршца“ заједно са Удружењем „Параквад“ за своје 
најмлађе кориснике организовали су поделу поклон пакета.

Сарадња два удружења прави је начин да се покаже како заједничко 
деловање и рад свих оних који имају исти циљ, а то је једнак положај 
свих чланова заједнице у којој живе, може дати праве резултате.

Уз музички програм, дружење и слатке пакете деца су уживала и 
са Деда Мразом који тврди да су сва деца добра и заслужују пажњу и 
љубав свих нас.

Удружење „Сунце Вршца“ два пута недељно, у просторијама Месне 
заједнице „Други октобар“ организује едукативне радионице и часове 
фолклора за своје чланове док Удружење „Параквад“ за сву децу са 
потешкоћама у развоју врши превоз специјализованим возилима.

Током празника уз помоћ донатора и Банке хране „Војводине“ за сва 
удружења у граду Вршцу из области социјалне заштите, Црвени крст 
Вршац и Канцеларију за инклузију Рома обезбеђени су поклон пакети.

САРАДЊА ДВА УДРУЖЕЊА 

СУНЦЕ ВРШЦА И ПАРАКВАД ОБРАДОВАЛИ НАЈМЛАЂЕ

Од 11. јануара су на снази пооштрене 
мере епидемиолошког надзора над 
малим богињама на територији Србије 
у складу са планом активности за 
одстрањивање ове болести. У Вршцу 
тренутно нема деце оболеле од ове 
болести а вакцинација се редовно 
спроводи. 

- Вакцинација првих доза вакцине 
против морбила прима се између 13. 
и 15. месеца, а друга доза је ревакцина 
пред полазак у школу. Ми се убрајамо у 
округе који задовољавају покривеност 
вакцином. То је вакцина која поред 
неактивираног вируса морбила садржи 
компоненту инактивираног вируса 
заушки и рубеоле. Вакцина не даје 

никакве контраиндикације и свако дете 
треба обавезно вакцинисати између 13. 
и 15. месеца, јер је много једноставније 
заштитити  од овог обољења него лечити 
тешку клиничку слику и компликације 
које може да изазове – рекла је 
Александра Арашков, начелница Службе 
за здравствену заштиту деце Дома 
здравља Вршац. 

У случају да дете показује симптоме 
болести, важно је на време се обратити 
лекару и пратити стање детета. 

- Сама клиничка слика и ток болести 
код морбила иде кроз три фазе. Први 
стадијум траје од четири до седам дана. 
Креће са секрецијом из носа, кашљањем, 
класичном секрецијом из очију, 

такозваним коњуктивитисом, а дете има 
изглед попут плачне маске уз повишену 
температуру. Други стадијум је осипни и 
иде од врата према доњем делу трупа. 
У питању је ситнозрнаста оспа и долази 
до високог скока температуре у овом 

стадијуму. Ова фаза траје око седам дана. 
После тога долази реконвалесцентни 
стадијум – објаснила је Арашков. 

Мале богиње дају често тешку 
клиничку слику са компликацијама попут 
дуготрајног кашља, упале плућа или 
чак упале мозга. Управо зато дете треба 
пре свега вакцинисати, а и ако дође до 
оболевања пре свега изоловати и не 
доводити у контакт са осталом децом, 
посебно нижег узраста. Неретко се 
дешава да и одрасла особа добије мале 
богиње с обзиром на то да је вакцина 
ММР обавезна од 1994. године. Обично 
су то родитељи који су били у контакту 
са зараженом децом и њихова клиничка 
слика уме да буде далеко тежа. 

У ВРШЦУ НЕМА СЛУЧАЈЕВА МАЛИХ БОГИЊА 

НАЈВАЖНИЈА ОБАВЕЗНА ВАКЦИНАЦИЈА 
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Ос м о г о д и ш њ а 
Доротеја Тадић 
није дуго у 
Ш к о л и ц и 

цртања и сликања Атељеа 
Морариу, али сликарке 
Доминика и Даниела 
Морариу већ на првим 
радионицама запазиле су 
њен таленат. 

- Доротеја све ликовне 
задатке интерпетира 
зрело и на свој начин, 
дајући сваком цртежу 
колорит и надахнутост 
слободног дечјег духа. 
Њени цртежи оплемењују 
и позивају гледаоца 
да учествује у њиховој 
радосној визуелној игри – 
кажу Доротејине ликовне 
педагошкиње, додајући да 
се девојчицин дар видео 
већ на првим радовима 
које је нацртала на 
радионици. 

Доротеја је почела да 
црта са само две године, а 
први цртеж био је честитка 
којом је обрадовала маму 
и тату. 

- Цртам увек када имам 

слободног времена. Волим 
да цртам људе и животиње, 
они су најчешћи на 
мојим радовима. Волим 
да цртам своју куцу и 
неке необичне, шарене 
животиње. Највише волим 
да цртам оловком. Волим 
љубичасту боју и златну, 
и волим шљокице којима 
украшавам своје цртеже – 
прича Доротеја. 

За њену љубав према 
уметности у великој мери 
је заслужна њена бака. 

- Моја бака Лола живи 
далеко од нас и онда нас 

црта. Она је моја омиљена 
сликарка! Имам малу 
свеску коју сам добила од 
бака Лоле и свуда је носим. 
Тако могу да цртам кад 
год ми је досадно и кад 
идем на места где нема 
оловке и папира. Осећам 
се смирено и срећно 
док цртам и сликам. Чим 
добијем идеју, одмах 
узимам свеску и цртам – 
каже Доротеја и додаје 
да би свет био тмуран без 
уметности. 

У Доротејиној соби је 
стална поставка њених 

радова на коју је поносна, 
а један рад јој је недавно 
изложен и на изложби у 
Новом Саду. 

- Била сам пресрећна 
што ми је рад изложен у 
Новом Саду. Волела бих 
да никада не престанем 
да цртам. Нисам сигурна 
да ћу бити сликарка, али 
волела бих да радим 

нешто креативно. Бити 
креативан по мени значи 
бити способан да правиш и 
црташ свашта. Волела бих 
да будем посластичарка, 
да правим колаче, или да 
будем модна креаторка 
кад порастем – каже ова 
талентована девојчица. 

 Т.С. 

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ ВРШАЧКЕ КРЕАТИВЦЕ: ДОРОТЕЈА ТАДИЋ

„СВЕТ БИ БИО 
ТМУРАН БЕЗ 
УМЕТНОСТИ“ 



ПЕТАК •  27. јануар 2023. ВРШАЧКА КУЛА 5518 Зрењанин 20. јануар 2023.

LITERA ROMÂNĂ
AN DE AN RĂSUNĂ COLINDELE STRĂBUNE LA TORAC

Călătoria magică în vremea 
Naşterii lui Hristos
În pragul de marea sărbătoa-

re creștinească, Crăciunul, 
la împunătoarea  Biserica 

Ortodoxă Română din Toracu 
Mare, s-a desfășurat sămbăta 
trecută deja tradiţionalul Praz-
nic al Sărbătorilor de iarnă, ma-
nifestare care de 24 de ani s-a 
conturat pe glia torăceană a me-
leagului bănățean. Colindele, 
moștenite din străbuni, se păs-
trează și se promovează la To-
rac din generație în generație. 
Societatea (Fundația) Română 
de Etnografie și Folclor susține 
aceste demersuri ale neamului 
românesc. 

Ediția din acest an, cu Bine-
cuvântarea Preasfințitului Pă-
rinte Ieronim, Episcopul Daciei 
Felix, a fost găzduită de Biserică 
Ortodoxă Română din Toracu 
Mare, organizată în colaborare 
cu Asociația pentru Artă și Cul-
tură Românească ,,Vichentie 
Petrovici Bocăluț” și Orches-
tra de Muzică Populară a Ro-
mânilor din Voivodina. Mani-
festarea a fost spijinită de Insti-
tutul pentru Cultură al Româ-
nilor din Voivodina, Secretari-
atul Provincial pentru Cultură 
și Informare Publică al PA Voi-
vodina, Secretariatul Provincial 
pentru Educație, Reglementări, 
Administrație și Minorități Na-
ționale-Comunități Naționa-

le al PA Voivodina și nu în ul-
timul rând de Comuna Jitiște.

Onoarea de a înaugura 
această ediție i-a venit lui Ni-
cu Ciobanu, președintele So-
cietății (Fundației) Române 
de Etnografie și Folclor, care a 
salutat participanțiii și bine-
credincioși prezenți, reamin-
tind că acest eveniment este o 
tradiție vie, care există și du-
rează la Torac, iată de aproa-
pe un sfert de secol. Prima edi-
ție a ,,Praznicului obiceiurilor 
de iarnă” a fost organizată în 
anul 1997 la Torac și a rămas o 
manifestare tradițională. Ani 
de-a rândul au participat ce-
te și trupe de colindători, an-
sambluri, formații, cu colin-
de și obiceiuri de Crăciun, din 
țară și din România, aducând 
vestea nașterii Mântuitorului 
nostru Isus Hristos. 

Prilejul de a deschide ma-
nifestarea a avut grupul vocal 
al Societății Literar-Artistice 
,,Tibiscus” din Uzdin, precum 
și Pavel Bălan, care a interpretat 
un colind specific de la Uzdin. 
În fața publicului s-au prezen-
tat și trei scriitori din Timișoa-
ra cu câte un ,,Plugușor”: Nico-
lae Toma, Daniel Luca și Viorel 
Ciolaca. Grupul de colindători 
al SCA ,,Frăție și Unitate” din 
Sărcia au colindat câteva colin-

de binecunoscute, însoțiți de 
coordonatorii lor Jana Miloș și 
Marcel Jivoin. Bucurii în suflet 
prin colinde a adus apoi grupul 
de colindători al B.O.R. din To-
racu Mare, instruit de Părintele 
Iconom Stavrofor Cristian Popi, 
Melisa Frișcan și Minu Lelea. În 
continuare, vestea minunată a 
Nașterii Mântuitorului lumii 
a fost adusă de grupul de co-
lindători al B.O.R. din Toracu 
Mic, instruiți de Părintele Ico-
nom Stavrofor Emanuil Mojic. 
În clipele care au urmat, colin-
de tradiționale au fost prezen-
tate de grupul de colindători al 
ȘG ,,Dr. Aleksandar Sabovljev” 
din Ecica, instruiți de prof. Fi-

lip Baloș. Înnobilări de colinde 
au adus și colindătorii grupului 
vocal al Centrului Artei Popula-
re din Nicolinț, instruiți de Ale-
xandra Lelea, iar solistele voca-
le Andrea Chercioban, Adriana 
Giban și Angela Pașca au inter-
pretat cele mai frumoase colin-
de românești, precum ,,La Vi-
fleem colo-n jos”, ,,Cetiniță ce-
tinioară” și altele.

La finalul manifestării, 
membrii Ansamblului ,,Ghi-
celul” al Casei de Cultură ,,Ionel 
Lucian Șipoș” din Giroc, Româ-
nia, a avut onoarea de a se pre-
zenta în lăcașul sfânt din Tora-
cul Mare cu colinde românești, 
alături de solistele vocale Lore-
dana Sur și Stana Milu.

A urmat apoi Concertul de 
colinde, susținut de soliști vo-
cali, acompaniați de Orchestra 
de Muzică Populară a Româ-
nilor din Voivodina, dirijat de 
Grațian Petrovici. Aranjamen-
tele muzicale au fost semnate 
de Grațian Petrovic, coordo-
nator artistic fiind Petru Popa. 
Concertul a început cu o sui-
tă de colinde tradiționale ro-
mânești, iar Roman Bugar din 
Ecica a vestit ,,Astăzi s-a născut 
Hristos”. Solistele vocale Laura 
Petrovici din Ecica, Isidora Io-
viță din Iancaid, Vanesa Cre-
țu din Uzdin, Andreea Evi din 
Ovcea, Ana Maria Damian și 
Alexandra Lelea din Torac, au 
adus în față publicului  colin-
de, precum: ,,Colindăm prin 
toată țara”, ,,Asta-i seara seri-
lor”, ,,Nici-o sărbătoare-n lu-
me”, ,,Colo sus în vremea aceea”. 
Programul de colinde a fost pre-
zentat de Alina Iorga Knežević.

Cele mai frumoase colinde 
din patrimoniul strămoșesc au 
fost auzite în această seară ma-
gică, legănând sufletul prezen-
ţilor prin versurile lor cunoscu-
te, într-o atmosferă ca din cele 
mai fermecătoare basme. F. R.

MUZEUL NAȚIONAL ZRENIANIN A ÎNCHEIAT ANUL 2022 CU SUCCES 

Activități multiple organizate în perioada anterioară
Muzeul Național din Zren-

janin în 2022 pe lângă pre-
zentarea patrimoniului cultu-
ral-istoric și natural printr-o ex-
poziție permanentă, a realizat 
25 de expoziții, 18 instalații de 
camere și peste 40 de programe 
diverse însoțitoare: ateliere, tu-
ruri curatoriale, prelegeri, pro-
movări de carte, concerte. Mu-
zeul Național din Zrenianin a 
avut o activitate rodnică și a re-
alizat un număr foarte mare de 
proiecte în anul 2022.

Printre cele mai importante 
expoziții a fost expoziția „Mă-
sura mea este... - Hedonismul 
în lucrări din Colecția de Ar-
tă Plastică a Muzeului Națio-
nal din Zrenjanin”, „Râul vieții”, 
„De la străvechi pentru genera-
ții – Achiziții ale Departamen-
tului de Etnologie al Muzeului 
Național din Zrenjanin”, „Ivan 
Pančić - Vânătorul de lumină și 
întuneric”, precum și proiecte-
le  „Sticlă cehă presată în oglin-
dă” „Vitrina de sticlă a lunii”, și 
„Moștenirea agrară a Banatului”, 
urmate de o serie de prelegeri și 
îndrumări de specialitate.

Numărul de vizitatori 
aproape s-a dublat față de anul 
precedent, participarea la pro-
grame sunt foarte satisfăcătoa-
re iar cooperarea cu școlile și vi-
zitele elevilor de toate vârstele 
au fost dezvoltate și numeroa-
se în acest an. 

Muzeul Național din Zren-
janin s-a alăturat sărbătoririi 
Anului Internațional al Sticlei 
cu un program foarte bogat: 

proiectul „Vitrina de sticlă a lu-
nii”, expozițiile „Sticlă presa-
tă cehă în oglindă” și „Artiștii 
strălucirii sticlei: Janja Pađen și 
Jelena Matejić Taras”, precum 
și o serie de prelegeri și îndru-
mări de specialitate. Proiectul 
„Vitrina de sticlă a lunii” a înce-
put pe 15 martie 2022 s-a închis 
pe 15 ianuarie 2023 și reprezin-
tă un ciclu de zece instalații cu 
tematică camerală care au fost 

realizate în cadrul expoziției 
permanente a Colecției de Ar-
tă Aplicată. 

Evenimentul Noaptea Euro-
peană a Muzeelor și „Muzeele 
pentru 10” a avut loc în perioa-
da 14-20 mai 2022, iar partici-
panții din Zrenjanin, pe lângă 
muzeu au fost: Galeria Contem-
porană Zrenjanin, Centrul Cul-
tural Zrenjanin, Teatrul Națio-
nal „Toša Jovanović”, Biblioteca 
publică Gradska „Žarko Zrenja-
nin” și ALUZ (Galeria Asocia-
ției Artiștilor Plastici din Zren-
janin). În Muzeu au fost orga-
nizate expoziții, instalații de 
camere și ateliere pentru vizi-
tatorii.

A fost lansat în premieră et-
no-festivalul „Banatski dani te-
ku”, unde a fost prezentată moș-
tenirea culturală imaterială a 
unui mediu multicultural ex-
trem de bogat precum este Ba-
natul, urmând să fie organizat 
în mod continuu în perioada 
următoare, în anii viitori. Una 
dintre descoperi în activitățile 
programului a fost și  concur-
sul de benzi desenate. M. V.

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ DESFĂȘURATE LA TORAC 

Tradițional în centrul 
localități cu colindul 
Când ajung sărbătorile de 

iarnă, de cele mai multe 
ori, te gândești la zăpada ce 
urmează să îmbrace totul în 
alb, la colindele, pe care abia 
aștepți să le asculți și să le 
primești. Cea mai importan-
tă sărbătoare a iernii, Naște-
rea Domnului  sau Crăciu-
nul, aduce cu ea un obicei 
frumos  – colindul. 

Cântarea colindelor este 
o parte foarte importantă din 
festivităţiile Crăciunului ro-
mânesc. În prima zi de Cră-
ciun, mulţi colindători um-
blă pe străzile acoperite cu 
zăpadă ale orașelor și sate-
lor. Tradiţia spune că cei mi-
ci să meargă din casă în casă, 
cântând colinde și recitând 
poezii sau legende, pe toată 
perioada Crăciunului.

Tradițional ca și în fiecare 
an, în seara de Ajun s-au adu-
nat cete de colindători și tru-
pe de copii și adulţi din To-

rac, care alături de membrii 
orchestrei „Lyra” au colindat 
cu colinde românești. Scopul 
acestei întâlniri este prezen-
tarea colindeleor care copii 
au pregătit și au colindat prin 
sat toată ziua să se întâlneas-
că în centrul localităţii și să 
colinde tuturor. Aceasta în-
tâlnire și de data aceasta  nu 
a fost un concert de colinde, 

a fost o seara în care torăce-
nii s-au adunat în preajma 
unui foc, cu ceai și vin fiert. 

Au colindat elevii de la  
ȘG ,,George Coșbuc”, tru-
pe de colindători a parohi-
ei Toracu-Mare, și, bineîn-
țeles, orchestra ,,Lyra”. Toată 
lumea a avut loc în fața Că-
minului Cultural pe scena în 
aer liber, petrecând împre-
ună clipe plăcute în sune-
tul colindelor. Desigur Moș 
Crăciun și anul acesta a dă-
ruit tuturor copiilor pache-
țele cu dulcuri. M. V. 

EXPOZIȚIE DE AFIȘE DE FILM ÎN CENTRUL CULTURAL 
DIN ZRENIANIN

„Urmele unui timp – 
Afișe de film 1970-1979”.
În cadrul programului de 

arte vizuale al Centrului 
Cultural, în perioada 12-24 
ianuarie,  expoziția Centru-
lui de Film al Serbiei „Urme-
le unui timp – Afiș de film 
1970-1979” este inaugurată 
și prezentată publicului din 
Zrenjanin. În cadrul expozi-
ției vor fi expuse 43 de pos-
tere cu producții cinemato-
grafice autohtone create în 
acea perioadă. 

Afișele de film din acea 
vreme au început să comu-
nice cu publicul, regăsin-
du-se pe urmele modernită-
ții în spiritul culturii popu-
lare, așa-numitul spectacol 
de la Hollywood, westernul 
partizan și fenomenul pri-
melor vedete din spațiul iu-
goslav, urmărind tendințele 
existente în soluții grafice, 
fotografice sau abordări de-

senate în explicarea și abor-
darea poveștii filmului. 

Un afiș de film sau poster 
de film este un material de 
înștiințare expus public, ca-
re cuprinde informații pen-
tru promovarea unui film. 
Conțin o imagine cu text, 
afișele de astăzi conțin și fo-
tografii ale actorilor princi-
pali. Înainte de anii opzeci, 
mai frecvente au fost ilustra-
țiile în loc de fotografii. Tex-

tul de pe afișele de film con-
ține, de obicei, titlul filmu-
lui cu litere mari și adesea, 
numele principalilor actori. 

Poate include și un slo-
gan, numele regizorului, 
numele personajelor, data 
lansării etc.

Expoziția va fi expusă în 
Sala Mare a Centrului Cul-
tural în fiecare zi de la 8.00 
la 20.00. M. V. 

 »Grupul de colindători al B.O.R. din Toracu Mic

 »Expoziția de postere 

 »Muzeul Național Zrenianin

 »Grupul de colindători al B.O.R. din Toracu Mare

 »Laura Petrovici
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Свечана манифестација Избор спортисте године 
Града Вршца за 2022. годину одржана је у среду, . 25. 
јануара, у Конгресној – музичкој дворани Центра 
Миленијум.

Након уводног филма који је више стотина 
присутних подсетио на сва значајна спортска 
догађања током протекле године, обратила се 
градоначелница Вршца Драгана Митровић.

- Желим свима да честитам зато што сте 
сви ви победници, јер велика је победа што се 
бавите спортом, тренирате и такмичите. Град 
Вршац годинама подржава развој спорта, па тако 
помажемо у финансирању свих спортских клубова 
са наше територије, али улажемо и у спортску 
инфраструктуру. Посебно сам поносна што смо у 
претходном периоду успели да завршимо веома 

вредне спортске објекте у нашим селима. Тако је 
Гудурица добила нову и модерну спортску салу, 
а у Уљми се завршава хала у којој ће моћи да се 
одржавају озбиљна спортска такмичења. Наравно, 
улагало се и у инфраструктуру у граду, а посебно 
бих истакла радове на Градском стадиону који 
је у протеклој години постао модеран спортски 

комплекс захваљујући реконструкцији помоћног 
терена, рекла је градоначелница Митровић.

У категорији пионирки, Марко Рашић члан 
Градског већа за омладину и спорт награду је 
доделио Јелени Танацков, чланици Џудо клуба 
Локомотива. Јелена је првакиња Војводине и 
шампионка Србије у категорији млађих пионирки. 
Такође, специјалну награду доделио је Јелени 
Јовановић чланици стрељачког клуба Уљма, која 
је у 2022. године постала првак Војводине и Србије 
у категорији пиштољ појединачно. Рођена је 2008. 
године, а стрељаштвом се у родној Уљми бави већ 
две године.

Титулу најбољег пионира понео је Андрија 
Михајловић члан Теквондо клуба Еурошпед.

Андрија је у 2022. години освојио прво место 
на првенству Европе за пионире одржаном у 
Букурешту. Такође је био први и на Првенству 
Србије, али и освојио бројне пионирске турнире у 
протеклој години.

Најбоља кадеткиња за 2022. годину је Вања 
Ранков чланица Теквондо клуба Еурошпед.

Вања је на Европском првенсту на Малти 
освојила прво место и постала првакиња Старог 
континета. Такође је титула првака Србије у 

њеном власништву, а освајањем многобројних 
међународних турнира нашла се на првом месту 
светске теквондо ранг листе. Градоначелница 
Вршца је Вањи Ранков доделила и посебну награду 
коју Град Вршац додељује за изузетне резултате.

За најбољег кадета проглашен је Стефан 
Радоњић члан Стонотениске академије Миленијум. 
Стефан је првак Србије и шест пута првак Војводине 
у стоном тенису. Са тимом је екипно првак Србије 
у јуниорској категорији. На школској олимпијади 
ученика Републике Србије освојио је прво место у 
појединачној конкуренцији. Учесник је Балканског 
и Европског првенства. Тренутно је на 19. месту по 
рејтингу на Европској ранг листи.

У конкуренцији кадета додељене су и две 
специјалне награде. Добили су их Марко Стефанов, 
члан Теквондо клуба Еурошпед и Душан Кнежевић, 
члан Атлетског клуба Атина. Марко је Првак 
Војводине и други је у Србији. Учесник је Светског 
првенства и тренутно је 4. на светској ранг листи. 
Душан је трећи на 100 метара у Србији, трећи у 
штафети 4x100 метара и бори се за место у штафети 
Србије на 4x100 метара.

Најбоља јуниорка за 2022. годину је Мелиса 

ТРАДИЦИОНАЛНИ ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГРАДА ВРШЦА

 ГОДИНА У ЗНАКУ 
ГОРАНА ЂУРКОВИЋА, МИЛИЦЕ ПАВЛОВИЋ 

И ФУДБАЛЕРА ОФК ВРШЦА

Лауреати

Најбоља сениорка Милица Павловић

Александар Лазевски  капитен ОФК 
Вршца, најбоље екипе у 2022. години

Најбоља јуниорка Мелиса Цветковић
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Цветковић чланица Теквондо клуба Вршац.

Мелиса је на првенству Србије освојила 1. место, 
а на Првенству Војводине 2. место. Учествовала је и 
на бројним турнирима.

Најбољи јуниор за 2022. годину је Александар 
Новаковић члан Борилачког клуба Вива.

Александар је првак Србије у ММА, освојио 
је прва места на свим турнирима на којима је 
учествовао и члан је Репрезентације Србије. У овом 
категорији специјална награда додељена је Огњену 
Драгосављевићу члану Теквондо клуба Еурошпед. 
Огњен је првак Србије, првак Војводине и учесник 
Светског првенства за јуниоре.

Најбољи тренери у 2022. години су Марио и 
Марин Дујић из Теквондо клуба Еурошпед.

Година 2022. је била више него успешна за браћу 
Дујић. Учествовали су на око 40 такмичења широм 
света, а споменућемо само најважније резултате 
који су остварили њихови ученици: Европско 
пионирско првенство одржано у Букурешту - 1. 
место, Европско кадетско првенство одржано на 
Малти - 1. место, Светско кадетско првенство 5. 
место. Као тренери репрезентације учествовали 
су на Светском и Европском првенству, а њихова 
кадеткиња Вања Ранков прва је на Светској листи. 
И у овој категорији додељено је специјално 

признање, а добио га је Владимир Ђокић тренер 
КК Вршац. Владимир Ђокић има иза себе веома 
успешну годину са кошаркашима Вршца, а са 
јуниорском репрезентацијом Србије освоји је 
3. место на Европском првенству, што је Србији 
једина медаља у претходној години.

Заменик градоначелнице Вршца Дејан Сантрач 
доделио je Специјално признање Спортском 
савезу Војводине, а потом Ненаду Хабибовићу 
из Вршачког атлетског клуба 1926 и Љубану 
Вучковићу из ОФК Вршца. Хабибовић је са својим 
сарадницима организовао неколико успешних 
манифестација, које су промовисале Град Вршац 
и клуб на чијем је челу. Организован је Бели крос, 
Првенство Србије у планинском трчању, Вршачка 
трка уз степенице и Грожђенбалска трка. Такмичио 
се у ветеранским категоријама у Србији и Европи 
и био је вођа Репезентације Србије на Првенству 
Европе у полумаратону. Љубан Вучковић је 
легендарни тренер голмана вршачког фудбала. 
Већ деценијама под његовом тренерском палицом 
стасавају голмани у граду под Кулом. Љубан је и 
данас тренер голмана ОФК Вршца који се такмичи у 
Првој лиги Србије.

Награда за животно дело додељена је 
кошаркашком стручњаку Миодрагу Мићи 
Марјановићу.

Марјановић је кошаркашки тренер - експерт 
ФИБА и некадашњи кошаркаш Вршца, ОКК Београда, 
Спартака из Суботице и Швајцарског Берна. Радио 
је у стручном штабу женске репрезентације 
Југославије као помоћни тренер. Водио је и мушку 
кадетску репрезентацију Југославије на првенству 
Балкана у Клужу. Крајем 1990. одлази за Швајцарску, 
где до 2002. године тренире мушке и женске екипе. 
Као тренер освајao je титуле бројне титуле, 1999. 
године постаје селектор женске rепрезентације 
Швајцарске. Oд 2003. задужен је за развој светске 
кошарке, и постаје ФИБA тренер, експерт за 
Африку. У Африци и Азији обавља послове: 
тренера, инструктора, техничког директора и 
експерта ФИБЕ. Остварио је велике успехе и радио 
у многобројним земљама Африке одакле је онео 
прегршт награда, а 2010. учествује са екипом Обале 
Слоноваче на СП у Турској. У 2022. години водио је 
новоформиран клуб из Вршца КК Брег са којим је 
освојио Летњу лигу Окружног савеза. 

Најбоља сениорка у 2022. години је Милица 
Павловић чланица Боксерског клуба Гард.

Милица је у 2022. години била шампионка Србије 
у асаут саватеу до 65 килограма, првак Европског 
купа у кикбоксу до 65 килограма, првак Балканског 
купа и најбољи борац у кикбоксу до 65 килограма, 
као и вицешампионка Европе у саватеу до 65 
килограма и вицешампионка Србије у кикбоксу до 
65 килограма.

Најбољи сениор у 2022. години је Горан Ђурковић 
из Парагајдинг клуба Беркут. Горан је у протеклој 
години освојио друго место на Европском 
првенству, треће место у генералном пласману 
на Светском Купу и тренутно је 5. на Светској ранг 
листи. У категорији сениора специјално признање 

додељено је кошаркашу Стефану Момирову. 
Момиров је рођен у Вршцу и члан је кошаркашког 
клуба Рио Бреоган из АЦБ лиге у Шпанији, једне 
од најбољих у Европи. У 2022. години освојио 
је сребрну медаљу на Медитерански играма са 
репрезентацијом Србије у баскету 3x3.

 Најбоља екипа Града Вршца за 2022. годину је ОФК 
Вршац. ОФК Вршац исписао је историју вршачког 
фудбала у 2022. години. Освајањем првог места у 
Српској лиги пласирали су се у Прву лигу Србије, 
највиши степен такмичења у историји вршачког 
фудбала. Клуб је тиме достигао професинални 
ниво такмичења, а већ у првој полусезони показао 
је да му је ту и место, јер је јесењи део првенства 
завршио у горњем делу табеле. Награду је примио 
председник клуба Александар Лазевски. У овој 
категорији додељена су и два специјална призања, 
Женском одбојкашком клубу Вршац за улазак у 
Другу лигу и Стонотениској академији Милленниум, 
која је такође ушла у виши ранг такмичења и сада 
се такмичи у Првој лиги.

СПОРТСКЕ НАДЕ

На церемонији су најпре представљене вршачке 
спортске наде, од којих се у будућности очекују 
озбиљни резултати. Награде су им доделили Бобан 

Богосављевић, председника Спортског савеза 
Вршац и Мирослав Лепир, члана Градског већа за 
образовање.

Спортске наде су: Михаела Пасула, Удружење 
женског фудбала Банат, Теодора Ивашку, СУ Плесни 
студио Милениjум, Владислава Милошевић, СУ 
Плесни студио Милениjум, Зоја Дакић, Соколско 
друштво Вршац, Теодора Тасић, Соколско 
друштво Вршац, Лена Ђорђевић, Планинарско 
смучарско друштво Железничар, Балша Ивановић, 
Планинарско смучарско друштво Железничар, 
Вукашин Анкајцан, Теквондо клуб Вршац, Милица 
Војтешки, Сноу тим Вршац, Константин Павловић, 
Сноу тим Вршац, Јована Медић Павловић, 
Женски Одбојкашки клуб Вршац, Петра Бранков, 
Стрељачки клуб  Уљма, Давид Дмитровић, Бокс 
клуб Гард, Николина Ћурчић, Вршачки атлетски 
клуб  1926, Богдан Аничић, Вршачки атлетски 
клуб  1926, Реља Мали, Мачевалачки клуб Карика, 
Матеја Миловановић, Мачевалачки клуб Карика, 
Андрија Билас, Атлетски клуб Атина, Јана Матицки, 
Атлетски клуб Атина, Лука Гајачки, Стонотениски 
клуб Јединство, Лана Грковић, Теквондо клуб 
Торнадо, Урош Недин, Бокс клуб Фајтер 013, 
Александар Ћурчић, Бокс клуб Фајтер 013, Данило 
Маринковић, Академија фудбала Кристал, Стефан 
Грујић, Академија фудбала Кристал, Миодраг 
Јовичић, Кошаркашки клуб Вршац, Вук Мијатовић, 
Кошаркашки клуб Вршац, Ива Станаћев, Одбојкашки 
клуб  Банат, Огњен Богданов, Одбојкашки клуб  
Банат, Томислав Сухецки, Џудо клуб Локомотива, 
Андријана Лалић, Бадминтон клуб Фанатик, Илија 
Лалић, Бадминтон клуб Фанатик, Ђурђа Клашња, 
Теквондо клуб Еурошпед, Теодор Остојић, Теквондо 
клуб Еурошпед Уљма, Невена Николин, Теквондо 
клуб Еурошпед  Уљма, Вукадин Орељ, Теквондо 
клуб Еурошпед, Сергеј Буквић, Карате клуб Вршац, 
Ана Рошуљ, Акро денс клуб Супер Стар, Луна Манчу, 
Акро денс клуб Супер Стар.

Марко Рашић уручио је специјално 
признање тренеру кошаркаша Вршца 

Владимиру Ђокићу

Марио Дујић, Марко Рашић 
и  Марин Дујић

Дејан Сантрач уручио је признање 
најбољем сениору Горану Ђурковићу

Најбољи пионири и кадети: Стефан 
Радоњић, Јелена Танацков, Андрија 

Михајловић, Вања Ранков, Марко 
Стефанов и Душан Кнежевић
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Компанија „Икеа” апеловала је 
данас на све купце који поседују 
Одгер канцеларијску столицу боје 
антрацита са ознакама датума 
закључно са бројем 2221 да престану 
да је користе и да је врате било којој 
продавници овог бренда ради пуног 
повраћаја новца.

Компанија у саопштењу објашњава 
да из безбедносних разлога повлачи 
Одгер канцеларијску столицу 
боје антрацита с ознакама датума 
закључно са бројем 2221, при чему 
22 означава годину, а 21 недељу 
производње производа, јер постоји 
ризик да крак звездастог постоља 
столице пукне и доведе корисника у 
опасност од пада и повреде.

„Икеа” развија своје производе 
користећи ригорозни програм 
процене ризика и тестирања, како би 
се уверила да производи испуњавају 
све важеће законе и стандарде на 
тржиштима на којима се продају. 
Упркос томе, дошли смо до сазнања 
да крак звездастог постоља Одгер 
канцеларијске столице боје 
антрацита, са ознакама датума 2221, 
може да пукне. Столица се може 
вратити у било коју робну кућу 
„Икеа” ради пуног повраћаја новца а 
приказивање рачуна није потребно”, 
истиче се у саопштењу компаније.

Додаје се да се назив производа и 
ознака датума налазе испод седишта, 
утиснути у материјал столице уз 
извињење компаније „Икеа” због 
непријатности које би ово повлачење 
могло да изазове, преноси Танјуг. и 
необичне изразе.

Извор: Политика

ВАШИНГТОН – Ружа Игнатова, немачка 
држављанка рођена у Бугарској, називала је 
себе 2016. године криптокраљицом и своју 
компанију Ванкоин (OneCoin) рекламирала 
као уносног супарника Биткоину на растућем 
тржишту криптовалута.

Само 16 месеци касније, Игнатова се 
укрцала на авион у Софији за Атину и потом 
нестала, јер је од тада нико није видео, пренео 
је Си-Ен-Ен.

Власти наводе да је Ванкоин био 
пирамидална шема која је преварила људе за 
више од четири милијарде долара.

Игнатова је уверавала улагаче у САД и 
широм света да уложе гомилу новца у њену 
компанију.

Сада је Ружа међу 10 најтраженијих ФБИ 
бегунаца, уз вође банди и убице.

„Игнатова и њени партнери преварили 
су жртве за милијарде долара тврдећи да 
ће Ванкоин бити ‘убица Биткоина’. Заправо, 
Ванкоини су били потпуно безвредни. 
Њихове лажи осмишљене су с једним циљем 
– натерати обичне људе широм света да им 
предају свој тешко зарађени новац”, рекао је 
Демиан Вилиемс главни тужилац Њујорка.

На дну њене потернице налази се белешка: 
„Верује се да Игнатова путује са наоружаним 
чуварима или сарадницима. Игнатова је 
можда имала пластичну операцију или је на 
неки други начин променила свој изглед”.

Ружа Игнатова (42) је немачка држављанка, 
али је рођена у Бугарској, где јој је отац био 
инжењер, а мајка учитељица.

У својој књизи „Криптокраљица која је 

нестала”, аутор Џејми Бартлет детаљно је 
описао њен успон од скромних почетака до 
предузетничке звезде.

Док је била девојчица, њена породица 
се преселила у Немачку, где је Игнатова 
бриљирала као ученица.

Добила је стипендију за универзитет у 
Констанцу у Немачкој, где је упознала и удала 
се за колегу студента права.

Тврдила је да не жели децу, написао је 
Бартлет, јер би јој стала на пут у стицању 
богатства.

Људима је говорила да жели да постане 
милионерка до 30. године.

Након студија европског права на 
Универзитету Оксфорд, Игнатова је добила 
посао у Софији као консултант за Мекинзи 
енд компани, међународну консултантску 
кућу за менаџмент.

Игнатова и суоснивач Ванкоина Карл 
Себастиан Гринвуд, почели су 2014. улагачима 
у Европи, Њујорку и широм света да 
представљају Ванкоин.

Обећавали су купцима петоструки или чак 
десетоструки поврат улагања, наведено је у 
судским документима.

Ванкоин се није рударио као друге 
криптовалуте, већ се генерисао кроз софтвер.

Све је почело да се распада 2016, када су 
инвеститори имали потешкоћа са продајом 
својих Ванкоина како би надокнадили 
своја изворна улагања, стоји у судским 
документима.

Интернетом се почела ширити вест да је тај 
посао превара, медији су почели да постављају 

питања, а укључили су се и међународни и 
амерички савезни истражитељи.

У октобру 2017. Министарство правосуђа 
САД оптужило је Игнатову за превару путем 
интернета, заверу за чињење преваре са 
вредносним папирима и заверу за прање 
новца, од којих свака носи максималну казну 
од 20 година затвора.

Савезни судија у Њујорку издао је налог за 
њено хапшење.

Мање од две седмице касније, 25. октобра 
2017. године, укрцала се на комерцијални 
лет из Софије за Атину, стоји у судским 
документима.

Затим је нестала, оставивши своје 
пословне партнере да сносе одговорност за 
посрнулу компанију.

Док је она отишла са огромном количином 
готовине, њени партнери нису били те среће.

Гринвуд је ухапшен у јулу 2018. у свом дому 
у Кох Самуију на Тајланду и изручен САД.

У децембру је признао кривицу за превару 
путем интернета, заверу за чињење преваре и 
заверу за прање новца.

Он је у притвору и суочава се са 20 година 
затвора по свакој од три тачке оптужнице.

Брат Игнатове, Константин Игнатов, 
ухапшен је у марту 2019. на аеродрому у Лос 
Анђелесу.

Игнатов се изјаснио кривим и требало би 
да му буде изречена казна у фебруару.

Ванкоин је угашен и његов сајт више није 
активан., грчка наречја и необичне изразе.

Фото(Pixabay)
Извор: Политика

Канцеларијска 
столица 

повучена из 
продаје из 

безбедносних 
разлога

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Слаткиши су богати шећером, 
калоријама и немају високу храњиву 
вредност, а често су нам препоручена 
замена производи који су заправо гори од 
слаткиша. Да бисте избегли гојење, као и 
многе системске болести избегавајте ове 
грицкалице.

Суво воће
Иако можда никада нисте помислили 

да би воће могло бити горе од слаткиша, 
преварили сте се. Суво воће је препуно 
шећера и има доста калорија, иако не 
делује тако. 

Гранола
Када помислите на здраве житарице, 

гранола вам вероватно прва падне на памет. 
Иако многе компаније желе да о овој намирници 
размишљате као о здравој алтернативи, многе врсте 
гранола користе различита уља за повезивање 
житарица које се затим заслађују шећером. Поред 

шећера, гранола може бити и пуна нездравих 
масти. 

Енергетске плочице
Енергетске плочице пронашле су посебно 

место међу људима који брину о здрављу, 
делимично захваљујући својим рекламним 
кампањама које приказују слике спортиста 
како их конзумирају. Иако многи верују да 
здрав начин живота и енергетске плочице 
иду руку под руку, ова храна има негативну 
нутритивну подлогу. 

Плочице од житарица
Житарице имају лошу нутритивну 

репутацију са добрим разлогом – многе 
верзије ове основне намирнице за 
доручак имају пуно шећера. Промовисане 
као здрав доручак у покрету, неке од 
водећих житарица пронашле су свој 
пут у облику појединачно пакованих 
плочица. Иако маркетинг за ове плочице 

од житарица изгледа прилично здраво, немојте се 
заварати, наводи портал Eat this, don that. и своју 
јединствену обалу.

Фото: (Freepik)
Извор: Политика

ЗДРАВЕ НАМИРНИЦЕ КОЈЕ СУ 
ГОРЕ И ОД СЛАТКИША

КО ЈЕ КРИПТОКРАЉИЦА 
РУЖА ИГНАТОВА 
КОЈА ЈЕ ПРЕВАРИЛА СВЕТ
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Овогодишње „Сомборске зимске 
чаролије“ завршене су 15. јануара, а за 
време празника у склопу манифестације 
на Тргу Светог тројства и у центру града 
одржавали су се разни програми за све 
генерације. За најмлађе је организовано 
низ креативних радионица, представа за 
децу, креативних наступа, школица јахања 
и слично, док су за оне мало старије били 
приређени наступи музичких група, за 
све музичке укусе. Оно што сваке године 
привлачи много посетилаца свакако је и 
клизалиште, које ће, уколико временски 
услови дозволе, наставити да ради до краја 
месеца, тачније до 29. јануара. Сомборци 
су у децембру и јануару имали прилику да 
присуствују концерту Тијане Дапачевић, 
Маје Брукнер, локалних бендова, 
тамбураша, рок састава попут „Рибље 
чорбе“, затим концерту класичне музике, 
етно бендова, трибут састава и многих 
других. У новогодишњој ноћи наступала 
је певачица народне музике Зорица 
Брунцлик, а Нова година традиционално 
је дочекана уз богат ватромет. У склопу 
„Сомборских зимских чаролија“ приређене 
су и две изложбе фотографија „Боја нота” и 
„Висит Сомбор оком фотографа”, аутора 
Петра Замба, а уз све то, Сомборци су 
и ове године имали прилику да обиђу 
„Улицу новогодишњих играчака“, те да се 
провозају на новогодишњем рингишпилу 
или направе прелепе фотографије у 
светлуцавом новогодишњем амбијенту за 
успомену.  

  Извор: Сомборске новине

Новоизабрани председник На ционалног 
савета русинске националне мањине Јоаким Рац и 
директор Завода за културу војвођанских Русина 
Саша Сабадош разговарали су са председником 
Покрајинске владе Игор Мировићем.

На састанку одржаном у Покрајинској влади 
разговарало се о програмским питањима и подршци 
раду Националног савета русинске националне 
мањине и Завода за културу војвођанских Русина.

- Заједништво је снага коју има Војводина и 
важно нам је да то негујемо. Желимо да сачувамо 
и унапредимо заједништво, по коме је Војводина 
позната у свету и да Савет русинске националне 
мањине, уз подршку Покрајинске владе, настави са 
пројектима унапређења положаја Русина у Србији. 

Покрајинска влада конкретним примерима 
помаже очување језика, писма, традиције и 
културног наслеђа не само Русина већ свих 
националних мањина које живе у Војводини 
- изјавио је Мировић.

Рац и Сабадош захвалили су Мировићу на 
издвојеним средствима за реконструкцију 
и адаптацију Културног центра Русина у 
Новом Саду, и истакли да без подршке 
Покрајинске владе не би могли да се 
реализују пројекти у вези са очувањем 
идентитета и унапређењем положаја националних 
мањина. Нови Културни центар Русина у Новом 
Саду, чију је реконструкцију и опремање 
финансирала Покрајинска влада, биће отворен до 

краја априла. Низом манифестација и програма 
биће обележен празник русинске националне 
мањине у знак сећања на 17. јануар 1751. године, 
када је почело досељавање Русина у наше крајеве.

Извор: Новосадски репортер

ЗАВРШЕНЕ „СОМБОРСКЕ ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ“

ПРАЗНИЧНО УЖИВАЊЕ ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

У Пољопривредној стручној служби је 
почела анализа количине азота у земљишту, 
која у последње време изазива све веће 
интересовање пољопривредних произвођача, 
пре свега због поскупљена минералних 
ђубрива. Прошле године је урађено за 40 
одсто више анализа у односу на 2021, а 
очекује се да ће одзив сада бити још већи.

Аутор: Б. Николић

Да сада је урађена анализа свега неколико 
узорака, јер је земља влажна и немогуће је ући у 
парцеле, кажу из Пољопривредне стручне службе. 
Приметно је да ће у усевима уљане репице, где 
јесенас није примењено азотно ђубриво, бити 
потребна обилнија прихрана, али ће више детаља 
бити познато након што се уради већи број узорака, 
објашњава директор Пољопривредне стручне 
службе Дамир Варга.

-Досадашња анализа је показала да ће требати 
око 150кг уреје на таквим парцелама до краја 

јануара, али то су за сада само индиције. Када 
будемо одрадили већи број узорака, имаћемо 
праву слику о ситуацији на терену. Тамо где је 
примењено азотно ђубриво, биће потребно мање 
азота за прихрану уљане репицу. Што се тиче 

пшенице, за сада имамо мало узорака, те је тешко 
дати било какву прогнозу.-

Интересовање произвођача за тзв. н-мин 
анализу је велико, многи су се већ пријавили, 
јер су препознали значај ове мере због које могу 

рационално да распореде азот на својим њивама. 
Прошле године је урађено више од 600 узорака.

-Могу да кажем да смо ми процентуално 
урадили око 37 одсто површина под уљаном 
репицом и око 20 одсто површина под пшеницом 
и јечмом, што је референтан узорак. Велики број 
заинтересованих пољопривредних произвођача 
сведочи да ова мера пружа добре ефекте у пракси, 
а кроз разговор са пољопривредницима добијамо 
информације да постоје примери где су појединци 
са мањом прихраном имали идентичне резултате 
са парцелама где је бачено много више уреје, дакле 
остварили су одређену уштеду.-

Узорковање се оптимално ради у периоду 7 до 10 
дана пре прихране, али је капацитет лабораторије 
на дневном нивоу од 20 до 25 узорака, па се очекује 
да ће анализа потрајати до краја фебруара. Цена 
анализе једног узорка је 2.200 динара и она може 
да покрије површину од 10 до 15 хектара.

Извор: Нове суботичке новине

ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА Н-МИН АНАЛИЗУ ЈЕ ВЕЛИКО

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ РАДЕ АНАЛИЗУ АЗОТА У ЗЕМЉИШТУ

РУСИНИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ ГОДИШЊИЦУ 
ДОЛАСКА У ВОЈВОДИНУ
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КАКВИ СУ НОВОГОДИШЊИ ОБИЧАЈИ У КИНИ И ШТА СИМБОЛИЗУЈЕ ЦРВЕНА БОЈА

Кинеска Нова година почела је у недељу 22. 
јануара, а биће у знаку зеца. Домови и улице 
украшавају се црвеним мотивима који терају зле 
духове. Забрањено је чистити кућу и бацати смеће 
како се не би избацила срећа коју доноси Нова 
година. Датум прославе кинеске Нове године мења 
се сваке године јер се датум рачуна по лунарном 
календару тј. зависи од положаја месеца. Упркос 
различитим датумима, славље се увек одржава 
између 21. јануара и 20. фебруара. Прослава траје 
16 дана, укључујући новогодишње вече, а првих 
недељу дана славе се као државни празник. 
Велика већина продавница је затворена у ово 
доба, тако да се поклони за породицу и пријатеље 
морају обезбедити раније. Ова 2023. година биће 
у знаку зеца. Особе рођене у години зеца називају 
се Зечеви и верује се да су опрезни, духовити, 
брзоумни и домишљати. Знак зеца је у кинеској 
култури симбол дуговечности, мира и благостања. 
Предвиђа се да ће 2023. бити година наде. Један 
од најважнијих начела кинеске Нове године је 
окупљање породице за вечеру на новогодишњу 
ноћ. Како због посла већина људи не живи са 
својим родитељима, они се из других градова и 
из иностранства враћају кући како би прославили 
Нову годину са родитељима. То значи да се огроман 
број Кинеза враћа у своја родна места, а овај процес 
назива се пролећна миграција. Он представља 
највеће годишње померање становништва у Кини, 
али и у свету. Туширање није дозвољено за Нову 
годину, а чишћење куће и бацање смећа сме се тек 
након петог дана од празника. То се поштује како 
се не би спрала или избацила срећа. За чишћење је 
намењен дан пре Нове године, како би се избацила 

лоша срећа и створило место за нову. Деца на овај 
празник уместо поклона добијају црвене коверте 
са новцем које означавају пренос богатства са 
старијих на децу. Оне се могу давати и сарадницима 
и пријатељима. На менију ће се обавезно наћи 

пролећне ролнице, кнедле и нудле, риба, пилетина 
и поврће. Обавезна је и торта од пиринча која 
симболише успех, али и слаткиш сличан мафину 
који се једе како би призвао новац. Уз вечеру се и 
пије вино намењено за ову прилику. 

 ПОЧИЊЕ КИНЕСКА НОВА 
ГОДИНА – ГОДИНА ЗЕЦА



ПЕТАК •  27. јануар 2023. ВРШАЧКА КУЛА 1111

Пајин триптихон приказује, демонстрира или намеће 
један трен тек оствареног постојања, самосвесне људе који су 
употпуњени у својим великим малим животима.

Пре неколико стотина година сликер Питер Бројгел насликао 
је троделне слике раја и пакла са људима безумницима осуђеним 
да и у рају или паклу буду само демонстрације неких виших сила 
које се поигравају човеком. Те величанствене слике уводе нас у 
скромност и упитаност о месту у нашем у свету, али и битности 

онога што радимо када неко други меша карте.
Свет чини се покрећу редовне искре Прометејских дарова 

које упале креативну хемију људи довољно упорних да те новине 
поделе се другима. То покретачко сазнање некад се јавља редовно, 
некад напросто изостаје, на разне начине честити појединци кроз 
веру искажу одустајање од гордости, покушавају да сопствени 
ум доведу до крајњих граница, да га принуде да  излива честице 
мудрости. Да ли то постоји у самом уму спобном да погледом на 
свет кроз очи човека и интуитивно промудри свет или се сазнања 
изливају као пре из неког другог моћнијег апарата, који ум 
понекад може да декодира као код светаца, јуродивих научника 
попут Тесле. У сваком човеку то се деси неколико пута у животу.

Да ли је ум капија, прозор, кроз који слике неких мудријих 
светова можемо угледати, украсти их својим памћењем и делити 
са другима.

Паја је на свом Триптихону насликао људе који нису распети 
суштинском неурозом човеченства, несигурношћу, немоћи, која 

нас чини смешним, тричавим бићима како их виде неке очи са  
дистанце. Паја слика цивилизацијски предах човека уроњеног у 
живот у редак тренутак остврености потреба човека његовог рада 
и заспале историје.

Уметничка дела одувек подстичу емоциноналну интелигенцију 
мада се то искуство тако зове тек од скоро. И искуство вере 
искреном понизношћу доводи верника у стање да може да прими 
и  употреби дарове вишег сазнања или милости. Уметници то раде 
на много безболнији начин, али свеприсутан који је и довео до 
експлозије развоја света. Данас уметничко искуство као подстицај 
општег креативног мишљења делује као превазиђено. Људи који 
презиру понижење, скромност али и друге људе, улажу у машине 
слепе послушности које дају одговоре и можда као неки будући 
креативни компјутери декодирају велику мудрост.

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

„Ако имамо у виду величину 
света – онда је књижевност, 
све што је досад написано, тек 
цитат издвојен у покушају да се 
објасни суштина људског рода.“ 
Овако пише Горан Петровић, 
добитник награде „Београдски 
победник“ за најбољи роман 
2022. године, у роману „Папир“, у 
издању Лагуне.

Име добитника награде 
саопштио је председник жирија 
Предраг Петровић. Жири у 
саставу др Предраг Петровић 
(председник), др Весна Тријић, 
др Петар Пијановић, др Слађана 
Илић и др Наташа Анђелковић 
донео је одлуку о овогодишњем 
добитнику, који је поред 
признања за роман године 
освојио и износ од 10.000 евра.

Прича о једном догађају у 
ренесансној Италији послужила 
је Горану Петровићу да раскошно 
исприповедану повест „Папир“ 
уобличи у далекосежну и 
духовиту метафору о сменама 
живота и смрти, о тајнама 
писања и стварања уопште. 
Више од 20 година Петровић је 
посветио раду на књижевном 
пројекту који је назвао „Роман 
Делта“, у којем је „Папир“ први 
ток у универзуму алегоричних 
приповести чија се радња 
расплиће од средњег века до 
дана које сматрамо нашим.

Први добитник „Београдског 
победника“, прошле године, био 
је Драго Кекановић за роман 
„Приврженост“.

ПРОГЛАШЕН НАЈБОЉИ РОМАН У 2022. ГОДИНИ

„БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК“ 
РОМАНУ „ПАПИР“ ГОРАНА ПЕТРОВИЋА

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (201)

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
Стомаци све празнији,
А цеви топова и тенкова све пуније.

Зоран Ђуровић Ђурке

ПАЈИН ТРИПТИХОН КАО ДУХОВНА ВЕРТИКАЛА 

Празник пролећа или Кинеска 
нова година представља најзначајнији 
традиционални кинески празник по 
лунарном календару и симболизује 
поновно окупљање породице, радост 
и мир. Тим поводом Културни центар 
организује мини филмску ревију, од 25-
27. јануара. Све пројекције почињу од 19 
часова. Улаз је слободан.

Ове године прославља се од 22. 
јануара до 5. фебруара. 2023. године. 
Од свог почетка, кинеска Нова година 
постала је популарна у Кини и широм 
света што помаже ширењу кинеске 
културе.

Ово је један од најважнијих празника 
у Кини који почиње новогодишњом 
вечером и траје следећих петнаест дана. 

Према кинеском лунарном календару 
означава почетак пролећа и Нову 
годину. Многи се ритуали изводе како 
би се започело славље и означио нови 
почетак. Сваку годину у Кини симболизује 
комбинација која се понавља само једном 
у шездесет година. Ова комбинација 
представља једну од дванаест зодијачких 
животиња одређене боје која одговара 
једном од пет елемената (вода, земља, 
метал, ватра и дрво). Кинеску Нову 2023. 
симболисаће животиња зец и елемент 
вода, а главне боје године биће црна и 
плава. Овим поводом Културни центар 
Вршац организује ревију кинеског филма 
која ће трајати три дана и обухватиће 
остварења која је снимио Брус Ли.

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА КИНЕСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ

РЕВИЈА КИНЕСКОГ ФИЛМА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ СВЕТСКИ БЕСТСЕЛЕР

„Лењи Геније“ Кендре Адачи, бестселер 
Њујорк тајмса, учи нас да се посветимо само 
ономе што сматрамо да нам је важно, а да 
занемаримо неважно.

Са свих страна слушамо како би требало 
да уживамо у тренутку, будемо најбољи, 
сањамо велике снове, устајемо пре сунца… 
а можда би било боље да заборавимо туђа 
мишљења и покушаје да будемо савршени, 
него само да будемо оно што јесмо. Кендра 
Адачи нас позива да нађемо сопствени 
начин на који ћемо водити живот, да будемо 
генији за оно што је важно, а лењи за оно 
што није. Открива нам како да помоћу 
тринаест принципа ефикасније приступамо 
својим односима, послу и обавезама, међу 
којима су:

 
—  Одлучи једном.
—  Крени са нечим малим.
—  Постави чаробно питање.
—  Иди правим редоследом.
—  Убаци одмор у свој распоред.

Ова књига пружа сазнање како да 
престанемо да се равнамо према мерилима 
других људи, како да поново постанемо 

задовољна, оптимистична и смирена особа.
Књигу „Лењи Геније“ 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 „Лењи 
Геније“, који ће припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@gmail.com, са 
назнаком: За Лагунину књигу.

У броју 1413 поклањали смо два примерка 
књиге Онуфрија Хиландарца „Посни кувар са 
правилима поста“, освојиле су их Неда Дечермић и 
Лидија Ракашћан. Честитамо.

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

ГЕНИЈЕ КОЈИ СЕ 
КРИЈЕ У СВАКОМ 

ОД НАС 
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К УЛ И Н  К У В А Р
САЛАТА ОД 

ЦРНЕ РОТКВЕ
НАМИРНИЦЕ:

- 500 г црне роткве
- 1 шарагрепа
- пола празилука
 Салатни прелив:
- 20 г зацина за салату
- 2 кашике уља од семенки 
бундеве
- 2 кашике сунцокретовог уља
- 50 мл воде
- 1 кашика сирћета

ПРИПРЕМА: Црну роткву 
ољуштити и ситно нарендати. Празилук 
ситно исецкати, а ољуштену шаргарепу 
ситно нарендати. Помешати све поврће. 

Салатни прелив: У воду сипати 
сирће и додати зачин за салату. 

Промешати и оставити да одстоји око 
10 минута. Умешати обе врсте уља. 
Тако припремљени салатни прелив 
сипати преко роткви са шаргарепом 
и празилуком, лагано промешати и 
оставити да мало одстоји пре служења.

ПРЖЕНЕ ПИТИЦЕ СА 
ПИЛЕТИНОМ

НАМИРНИЦЕ:

 - 500 г кора за питу
- 2 комада Матијевић 
пилећих батака са 
карабатаком
- 1 рендана шаргарепа
- 1црни лук
- 2 јаја
- 150 г шампињона
- 100 г грашка
- 100 г тврдог сира
- со, бибер
- зачин Ц

ПРИПРЕМА: Са Матијевић 
пилећих батака са карабатаком скинути 
кожицу и одвојити месо од кости. Скувати 
грашак и шаргарепу и оцедити воду. 
Пропржити исецкан црни лук 2-3 минута и 
додати исецкано пилеће месо, мало соли, 
бибера и зачина Ц. Кад је месо готово, додати 
сецкане печурке и пржити још 3 минута. 
Сјединити фил са грашком и шаргарепом. 
Додати умућена јаја и сир и промешати. 
Филовати коре, једну по једну, са мало фила 

(отприлике 2-3 кашике на сваку кору). Фил 
размазати на 2/3 коре, па кору уролати. Кад 
су све коре нафиловане и уролане, сирове их 
исећи на питице дужине до 10 цм. У тигању 
загрејати уље и спуштати питице да се прже 
на средњој температури са обе стране док не 
порумене. Уља не треба да буде превише да 
питице не би биле масне (боље је додавати 
га по потреби). Пржене питице вадити на 
салвету да се оцеди масноћа.

П Л А З М А 
ТО Р ТА  С А 

В И Ш Њ А М А

НАМИРНИЦЕ:

- 500 г слатке павлаке
- 300 г шлага
- 1 кисела павлака
- веће паковање плазма 
кекса
- 300 г млевеног плазма 
кекса
- 500 г смрзнутих вишања
- ½ л млека

ПРИПРЕМА: Умутити слатку 
павлаку. Умутити 200 г шлага са 2 дл млека и 
у то додати киселу павлаку. Масу поделити 
на два дела, па у један део ставити 300 
г млевеног плазма кекса. Плазма кекс у 

комаду умакати у млеко и ређати на тањир. 
Ређати једну половину масе, добро оцеђене 
вишње, другу половину масе (са млевеном 
плазмом) и одозго нафиловати са остатком 
умућеног шлага. Украсити чоколадним 
мрвицама и вишњама.
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ВАЛДОРФ 
САЛАТА

НАМИРНИЦЕ:

- 1 већи корен целера
- 3 кашике мајонеза
- 1 лимун
- 1 већа кисела јабука
- со
- 200 мл киселе павлаке
- 70 г ораха

ПРИПРЕМА: Јабуку и целер 
ољуштити. Јабуку очистити од семенки 
и исећи на коцкице, а целер крупно 
нарендати. Помешати целер и јабуку 

и посути соком од лимуна. Павлаку 
и мајонез умутити, па прелити преко 
целера и јабуке, добро сјединити и 
ставити да се охлади. Салату пре служења 
посути крупно сецканим орасима.

ШАРЕНА СЛАНА ПИТАНАМИРНИЦЕ:

- 500 г кора за питу
- 300 г Матијевић пилећих 
прса
- 200 г шаргарепе
- 200 г грашка
- 100 г паприке
- 200 г Матијевић барене 
сланине
- 250 г качакаваља
- 1 црни лук
- 100 мл млека
- 1 јаје
- 50 мл уља

ПРИПРЕМА: Скувати Матијевић 
пилећа прса у посољеној води. Очистити 
од костију, уситнити и динстати на мало 
уља заједно са исецканим црним луком и 
Матијевић бареном сланином. Шаргарепу 
и паприку исецкати на коцкице и заједно са 
грашком кувати 2-3 минута у прокључалој 
посољеној води. Додати у пилетину и 
динстати још око 5 минута. У охлађену смесу, 

додати нарендани качкаваљ. Помешати 
млеко, умућено јаје и уље. Кору премазати 
том мешавином, преко ставити другу кору, 
опет премазати, па трећу и опет премазати 
мешавином од јаја. На крају ставити фил 
и уролати. Ређати у науљен плех и одозго 
премазати преосталом мешавином од јаја, 
млека и уља. Пећи у загрејаној рерни на 
200°Ц док пита порумени.

А М А Р Е ТО 
ТО Р Т И Ц А

НАМИРНИЦЕ:

 Кора: 
- 5 јаја 
- 200 г млевених бадема 
- 80 г путера 
- 80 г шећера 
- 1 ванилин шећер
- 2 кашичице прашка за 
пециво 
- 2 кашике сока од 
поморанџе 
-200 г чоколаде
Фил: 
- 250 мл слатке павлаке 
-250 г чоколаде 
- 1 кашика ликера од бадема

ПРИПРЕМА: Кора: Шећер, 
ванилин шећер и путер пенасто умутити. 
Додати жуманца, млевене бадеме, прашак 
за пециво, сок од поморанџе и растопљену 
чоколаду. На крају лагано умешати чврст 
снег од беланаца. Смесу излити плех од 
рерне обложен папиром и премазан 
путером. Пећи око 50 минута у рерни 
претходно загрејаној на 180°Ц.

Фил: Загрејати слатку павлаку до тачке 

кључања (не сме да прокључа), па прелити 
преко чоколаде изломљене на комадиће. 
Мешати док се не добије глатка смеса. 
Охладити, па умутити миксером док се не 
удвостручи волумен и умешати ликер од 
бадема.

Охлађену кору исећи на кругове (може и 
чашом), па уоквирити обруцима. На сваки 
круг нанети фил и поравнати. Ставити у 
фрижидер да се добро стегне. Декорисати 
чоколадним украсима.
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MAGYAR TÜKÖR

A Petőfi Művelődési Egyesület 
jubileumának a jegyében
A múlt szombaton a magyar 

kultúra napja alkalmából 
Tordán megtartották az idei 
Tordai Művelődési Napok ün-
nepélyes megnyitóját. Az ün-
nepség a helybeli Petőfi Mű-
velődési Egyesület 75 éves ju-
bileumának a jegyében zajlott.

A rendezvény egy kiállítás 
megnyitójával vette kezdetét, 
mely a jubiláló egyesület 75 éves 
múltját mutatja be. Az egybe-
gyűlteket Dobai János a tordai 

helyi közösség elnöke üdvözöl-
te, majd Sutus Áron a Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség 
elnöke méltatta a hetvenötéves 
egyesület múltját.

A Művelődési Ház nagyter-
mében került sor a sorrendeben 
21. tordai Művelődési Napok 
rendezvénysorozat megnyitó-
jára, mely a Himnusz közös elé-
neklésével vette kezdetét. Ün-
nepi köszöntőt Dobai János a 
polgármester mondott, majd 

Fremond Árpád a Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke üdvözölte az 
egybegyűlteket és köszöntötte 
a jubiláló egyesületet.

Az ünnepi műsorban az 
egyesület aktív és egykori tag-
jai is felléptek. Közönség elé állt 
a két citerazenekar, az asszony-
kórus és leánykórus, valamint a 
két tánccsoport is, akiket a Ju-
hász zenekar kísért. Az egye-
sület egykori tagjai Nagy Sza-
bina, Fejős Julianna és Molnár 

József pedig nótacsokrokat ad-
tak elő a Samu és Rice zenekar 
kíséretében.

A Petőfi Művelődési Egye-
sület vezetősége díszoklevelek-
kel köszönte meg azon szemé-
lyek és szakcsoportok munká-
ját, akik hozzájárultak az el-
múlt hét és fél évtized sikeres 
munkájához, valamint azon in-
tézményeknek és egyesületek-
nek, akik támogatták, illetve 
szorosan együttműködtek az 
egyesülettel. 

A rendezvénysorozat két 
hónapig fog tartani és igen gaz-
dag és szerteágazó program-
mal várják a szervezők az ér-
deklődőket.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Új igazgató került a nagybecskereki Caritas élére
Az elmúlt napokban válto-

zások történtek a nagy-
becskereki Caritas élén, hi-
szen az eddigi igazgató Hal-
mai Tibor, aki hosszú éveken 
át volt a Caritas élén nyugdíjba 
vonul. Ft. Palatinus Alen, ver-
seci plébános lett az új igaz-
gató. A hivatalos átvételre ja-
nuár 17-én került sor a nagy-
becskereki Caritas helyiségé-
ben, a szerbiai Caritas igaz-
gatója, Gherghel Mihály atya 
jelenlétében.

„Hálás köszönettel emléke-
zünk Halmai úr mandátuma 
alatt tett minden törekvésére, 
és a szerbiai Caritas nevében 
kívánok neki boldog és tar-
talmas nyugdíjas éveket. Ad-
jon az Úr jó egészséget, hogy 
sok évig élvezhesse a nyugdí-
ját. Egyúttal kérjük Isten áldá-

sát és támogatását az új igaz-
gató munkájára. Hisszük, hogy 
energiája és lelkesedése nagy-
ban hozzájárul ahhoz, hogy 
a nagybecskereki Caritas to-

vábbra is betöltse küldetését 
és hogy csapatával együtt si-
keresen válaszoljon minden 
kihívásra, amellyel szembe kell 
néznie. Kérjük az Urat, adjon 

neki kellő szeretetet, ügyes-
séget és erőt e felelősségteljes 
feladat ellátásához” – mondta 
Mihály atya, a szerbiai Caritas 
igazgatója.

A MUZSLYAI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
ALKALMI MŰSOR A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA ALKALMÁBÓL

A magyar kultúra napja alkalmából a muzslyai Szervó Mihály Általános 
Iskola tanulói alkalmi műsort rendeztek az iskola központi épületének 
előcsarnokában. A műsor elején Molnár Attila, a tanintézmény igazgatója 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd a beszédet követően alkalmi 
szavalatokkal és énekekkel felléptek Bacsó Letícia, Kercsov Anetta, Juhász 
Inez, Süveg Zita, Kósa Nikoletta, Liptai Hanna, Bodó Zalán, Dorozsán Dávid és 
Kószó Teó. A magyar kultúra napját 1989-óta ünnepeljük meg január 22-én, 
annak emlékére, hogy - a kézirat tanúsága szerint - Kölcsey Ferenc 1823-
ban, tehát pontosan 200 évvel ezelőtt, ezen a napon tisztázta le Csekén a 
Himnusz kéziratát. BORBÉLY TIVADAR

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Érseki látogatás 
Kenyában
Német László SVD belg-

rádi érsek és nagybecs-
kereki apostoli kormányzó 
január 5-10 között látogatást 
tett Kelet-Afrikában, Kenyá-
ban. Látogatása során, ame-
lyen részt vettek Csiszár Klá-
ra és Vik János egyetemi ta-
nárok is, meglátogatta a Ke-
let-Afrikai Katolikus Egyete-
met, valamint a Verbita rend 
által is fenntartott Tangaza 
Szerzetesi Főiskolát. Január 
8-én pedig szentmisét ün-
nepelt Nairobi Kayole ne-
gyedében, ahol a verbiták 
plébániát vezetnek. A verbi-

ta rend jelenléte Kelet-Afri-
kában igen jelentős, hiszen a 
lelkipásztori és a frontvona-
lon végzett missziós mun-
ka mellett a rend Nairobi, 
Langata negyedében szemi-
náriumot is fenntart, ahol 
jelenleg 35 fiatal teológus 
készül, 17 afrikai országból 
a verbita szerzetesi hivatás-
ra. Az érsek úrnak és kísére-
tének alkalma volt betekin-
tést nyerni ennek a formá-
ciós központnak az életébe 
is, hiszen látogatásuk során 
ebben a központban vendé-
geskedtek. 

TORDAI MŰVELŐDÉSI NAPOK 21. ALKALOMMAL

„
Ünnepi köszöntőt 
Dobai János a 
polgármester mondott, 
majd Fremond 
Árpád a Magyar 
Nemzeti Tanács 
elnöke üdvözölte az 
egybegyűlteket és 
köszöntötte a jubiláló 
egyesületet

 »A kiállítás megnyitója

 »A Hinuszt közösen énekelték

 »Halmai Tibor, Ft. Palatinus Alen és Gherghel Mihály

 »Részlet az ünnepi műsorból

 »Dr.Német László SVD érsek úr kenyai gyermekek társaságában
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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.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________
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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

Тешко је корачати стазом живота на 
којој нас не прате твоји кораци.

Како бити срећан а у себи носити 
највећу тугу неповратног одласка твог.

Твоје место у нашим срцима је заувек 
закључано.

Са пуно љубави те спомињемо и чувамо успомену на тебе.

 Твоји најмилији: синови Драган и Давид са породицом, супруга Јованка,
 ташта Љубинка, свастика Рајна са породицом

Предраг-Бата 
Петров
  ( 1961- 2002 )

Дана 30. јануара 2023 године навршава се двадесет једна године туге и бола 
од како је престало да куца срце нашег драгог тате, супруга, деде, зета и течe.

Време пролази године се нижу чувамо 
те од заборава  21 годину  са тугом у срцу и 
сузама у очима. Поносни што смо те имали.

Мама Милица,  братанице Јелена и Анђела, братанац Жарко и снаја 
Снежана

Предраг-Бата 
Петров
  ( 1961- 2002 )

Дана 30. јануара 2023 године навршава се двадесет једна године туге и бола 
од како није са нама мој син, девер и чика



ПЕТАК •  27. јануар 2023.ВРШАЧКА КУЛА18

Из пера ауторке Ђиђи Грифис настала је 
раскошна и очаравајућа историјска фикција која 
на својим страницама оживљава лик незаборавне 
аустријске царице. Ово узбудљиво штиво, проткано 
романтичним шапутањима и дворским интригама, 
доноси причу о страственој и искреној жени, и 
тешким изборима између срца и дужности, причу о 
Елизабети Баварској – чувеној Сиси.

Жена која је очарала аустријског цара освојиће и 
ваше срце, јер је Вулкан издаваштво ову историјску 
романсу учинио доступном читаоцима у Србији.

Савршену инспирацију у љубавном животу 
снажне жене која је постигла немогуће пронашли су 
и творци Нетфликсове серије Царица, према којој је 
Ђиђи Грифис и написала овај изузетни роман.

Године 1853. баварска принцеза Хелена вредно 
се спрема за удају за цара Аустрије Франца Јозефа. 
За то време, њена млађа сестра Елизабета, позната 
као Сиси, сања о романтичној љубави и углавном 
проводи време тако што јаше, шета шумом или црта. 
Жели да буде слободна и срећна и да се лудо заљуби. 
Она зна да је живот нешто више од свечаних закуски 
и корсета – кад би јој само неко дозволио да све то 
искуси из прве руке.

Али када се Сиси и Франц сасвим неочекивано 
сретну у вртовима палате, далеко од радозналих 
очију и немилосрдне критике двора, њихова се 
привлачност не може порећи. И како се њихови 
разговори претварају у нешто више, они ће ускоро 
морати да бирају између очекивања својих породица 
и ватрених жеља својих срца.

Елизабета је одушевљена Францовом понудом и 
жељно прихвата, што изазива болан расцеп у њеном 
блиском односу са Хеленом.

„Раскошна прича која вас неће разочарати.“ – 
Паблишерс викли

„Узбудљив и потпуно неодољив роман о 

невероватној жени.“ – Иви Данмор, ауторка 
бестселера Њујорк тајмса Bringing Down the Duke

Царица Сиси нам доноси почетак романсе која 
поставља питање: шта бисте учинили за љубав?“ – 
Џени Л. Волш, ауторка књиге Becoming Bonnie

„Елегантна проза која тка очаравајућу таписерију 
од романтике и дворске интриге. Од почетка до 
краја, бићете одушевљени.“ – Лорејн Хит, ауторка 
бестселера Њујорк тајмса

Кад окренете последњу страницу књиге, 
пожелећете да останете у њеном свету.

Безвремену причу о младој слободоумној 
жени великих снова, познатој по својој лепоти и 
елеганцији, Царица Сиси потражите на сајту vulkani.
rs или 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 „Царица Сиси“, који ће припасти 
читаоцима који најбрже пошаљу имејл на 
адресу citajmokulu@gmail.com. У прошлом 
броју поклањали смо књигу „Тајанствени гост“, 
освојиле су је Викторија Остојин и Божица 
Докљанов . 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“.

ЧУВЕНА ЖЕНА 
ВЕЛИКИХ СНОВА КАО 
ВЕЧНА ИНСПИРАЦИЈА

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ ЛЕГЕНДАРНУ ЉУБАВНУ ПРИЧУ У РОМАНУ „ЦАРИЦА СИСИ“
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (15)

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.

Прелажење у Унију не 
догађаше се само стога, што су 
Романи хтели по што по то, да 
се опросте српске превласти 
и туторства, већ је томе много 
доприносила и та околност 
што су унијатске парохије биле 
с бољом дотацијом скопчане. 
То даваше повода, те су многи 
православни свештеници 
напуштали своју веру и 
прелазили у Унију, а собом 
и многе своје јединовeрце 
повлачили. Године 1860. с 
освитком новог политичког 
преображаја доби и романска 
ствар

много повољнији вид. 
Краљ је на молбу и претставку 
патријарха Рајачића и епископа 
темишварског дозволио, да 
се 27. септембра 1860. године 
сазове народноцрквени 
сабор у Ср. Карловцима, 
али тако, да на том сабору 
буду заступљени и Романи 
из арадске, темишварске и 
вршачке дијецезе и да своје 
жеље гледе деобе сабору 
овом саопште. Посланици 
романски захтеваху још 1862. 
године засебну архиепископију 
и самосталну цркву. Две 
године доцније, добише 
жеље романске још јаснији 
облик, jep су на епископском 
синоду карловачком захтевали 
деобу од српске хијерархије. 
Романи искаху ништа мање, 
већ да у Банату добију два 
своја владичанства и то: 
пошто у вршачкој дијецези 
броје на 300.000 својих душа, 
владичанство,

столицом у Карансебешу, 
а како и у темишварској 
дијецезе броје на 300.000 душа, 
владичанство, са столицом 
у Темишвару, остављајући 
Србима епископску 
резиденцију и двор вршачки с 
принадлежећим му дохотцима. 
Осим тога искаху Романи 
четир манастира Ходом, 
Бездин,Ceнђурађ и Mесић, 
пошто исти леже у  крајевима, 
који су Романима насељени.

Овим романским захтевима 

и тражбинама, служио 
је као основ сразмер 
између српске и 
романске народности, 
који је постојао још у 
време погодбе. С тог 
принципа полазећи 
беху протопопијати 
к а р а н с е б е ш к и , 
мехадијски, оравички и 
лугошки који некад Вршцу 
припадаху, као чисто 
романски проглашени 
а протопопијат 
белоцрквански и 
вршачки као надмоћно 
романски. Епископски 
Синод у Ср. Карловци 
у седници својој 
месеца августа 1864. 

године, закључи једногласно, 
без икаквих тешкоћа: да 
се успостави митрополија 
романска са српском 
равноправна. Овај синодални 
закључак одобрио је краљ 24. 
септембра 1864. и наредио 
деобу романске и српске 
хијерархије, што је и IX зак. 
чл.1868 године узаконио. 
Међутим радише посланици 
на том, да се свеколике 
тешкоће поуклањају. Године 
1865 одусташе Романи од 
потраживања оних горе 
поменутих четир срп. 
православних манастира. У 
току даље расправе искаху 
Романи, да се свечано 
предавање романских 
црквених општина, које леже 
на земљишту вршачког и 

темишварског владичанства. 
1. априла 1865. г. спроведе под 
романску митрополију. Предаја 
та тако да буде, да архиепископ 
и митрополит романски сам 
- док се нe именијуе нови 
епископ – администрира 
протопопијатима:

к а р а н с е б е ш к и м 
мехадијским, лугошким, 
вршачким, варадијским, 
паланачким, фачетским, 
жебељским и чаковачким, 
који ће протопонијати 
припадати романском владици 
у Карансебешу. За романског 
епископа у Карансебешу би 
1865. године, 6. јула Јован 
Попазу именован.

Највишом одлуком 8. 
јула 1865. г. а на основу 
наређења народно црквеног 
Сабора, умањено вршачко 
владичанство на ново 
преустројише и уредише 
тако све општине у Угарској 
од Брзаве јужно лежеће, 
као и све српске општине у 
граници војничкој, потпале 
под јурисдикцију вршачког 
владичанства. Ова нова подела 
изведена је 15. јула исте године.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 450, 
28. ЈАНУАР 2000. 

ПОТЕНЦИЈАЛНО ЛИЦЕ 
БУДУЋЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

Једно од пет постојећих идејних решења, које су дале 
различите пројектантске куће, за објекат будуће аутобуске станице 
представљен је на јавној презентацији одржаној у Интернет кафеу. 
Аутор овог пројекта је мр. арх. Војислав Стевановић, архитектонски 
атеље “А А”. Главни инвеститор вршачки СТУП још није усвојио 
пројекат по коме ће се градити нова аутобуска станица на локацији 

код управне зграде овог транспортног предузећа у улици Војводе 
Степе. Објекат, идејно решење мр Стевановића, површине 1.200 
квадрата, у приземном делу има аутобуску станицу, док је на спрату 
планирана управна зграда, а његова вредност износи 1.200.000 
ДЕМ.

По речима Милана Ђурића, директора СТУП-а, нови објекат ово 
вршачко предузеће гради сопственим средствима тако да ће бити 
крајње рационални у избору пројекта. 

- CO Вршац је донела одлуку за измештање аутобуске 
станице, каже директор Ђурић, а ми смо одабрали локацију крај 
наше управне зграде, јер имамо довољну површину земљишта и 
комплетну инфраструктуру што ће појефтинити изградњу.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, 
БРОЈ 450, 28. ЈАНУАР 2000. 

КВАЛИТЕТ НА ЗАВИДНОМ НИВОУ
У просторијама Хелвеције средином овог месеца одржана 

је 48. међуградска изложба голубова, живине, кунића и птица у 
организацији Друштва одгајијвача „Вршачки превртач“.

Овогодишња изложба била је изузетно посећена од стране 
Вршчана љубитеља животиња, али је зато број излагача и експоната 
био мањи у односу на прошлу годину, каже Чедомир Стојшин, 
председник Друштва одгајивача “Вршачки превртач. Разлог је 
највероватније тренутна ситуација и недостатак горива тако да 
излагачи из Новог Сада,.Сомбора, Сремске Митровице нису дошли, 

додаје Стојшин истичући да је квалитет експоната на овогодишњој 
изложби био је на завидном нивоу.

Учествовало је око 70 излагача из Вршца и околине, Панчева, а 
били су присутни и гости из румунског града Лугож, који већ пар 
година излажу на овом скупу. Посетиоци су имали прилику да у 
згради Хелвеције погледају око 500 голубова 25 рaca, живине 5 
раса и 30 кунића  3 расе. Оцењивање су вршиле судије делегиране 
од стране судиiске организације југословенског савеза голубара. 
Додељено је 40 титула шампиона у свим расама Ова изложба, по 
речима Чедомира Стојшина, убраја се међу десет најуспешнијих у 
земљи.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК •  27. јануар 2023. ВРШАЧКА КУЛА 2121



ПЕТАК •  27. јануар 2023.ВРШАЧКА КУЛА22

ОФК Вршац у четвртак, 6. 
јануара, добио друго појачање у 
зимском прелазном року. После 
омладинца Црвене зцезде Петра 
Граоње на вршачки стадион 
стигао је искусни дефанзивац, 
Данијел Стојковић (33), бивши 
играч суперлигаша Вождовца 
и Сурдулице, некадашња 
узданица ОФК Београда, 
интернационалац у јерменском 
Алашкерту, белоруском 
Неман Гродну, казахтанском 
Атирау и узбекистанском 
Нефчију. Стојковић се јавио 
шефу стручног штаба Вршчана 
Ненаду Мијаиловићу и почео са 
тренинзима. Искуство играња у 
Првој лиги Србије Стојковић је 
стекао 2015. године када је једну 
полусезону био члан БСК-а из 
Борче.

- ОФК Вршац има младу и 
перспективну екипу, стручни 

штаб изузетно добро ради, 
услови за рад су феноменални. 
Са сигурношћу могу да тврдим 
да овакве услове немају многи 
клубови у иностранству. Поједине 
саиграче знам од раније, против 
неких сам играо у Суперлиги, 
очекујем да се брзо уклопим и да 
се пуним капацитетом укључим у 
тренажни процес. Најважније је 
да пролећни део сезоне почнемо 
сигурно, то би могао да буде 
најважнији корак ка остварењу 
циља, рекао је Стојковић.

Нови члан ОФК Вршца каријеру 
је почео ПКБ-у из Падинске Скеле 
и прошао млађе селекције БСК-а 
из Борче. Стојковић ће у новом 
дресу дебитовати у суботу када 
ОФК Вршац на стадиону под 
кулом игра трећи припремни меч, 
против румунског трећелигаша 
Деве.

Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ ПОЈАЧАО ОДБРАМБЕНУ ЛИНИЈУ 

ДАНИЈЕЛ СТОЈКОВИЋ НОВИ ВРШЧАНИН
ФУД БА Л

Вршац, гледалаца 150. Судија: 
Дејан Петровић (Вршац). Стрелци: 
Чејић у 6, Павлов у 10, Граоња у 29, 
Килибарда у 53. и 87, Главинић у 
76.минуту.

ОФК Вршац: Андријанић, 
Парађина, Граоња, Б. Благојевић, 
Мршуља, Јовановић, Илић, Лазевски, 
Миливојевић, Павлов, Чејић. Играли 
су још: Марковић, Драгић, Стојковић, 
Петрић, Диуф, Пајевић, Вујић, В. 
Благојевић, Брауновић, Главинић, 
Килибарда.

ГИРОДА: Мосоарка, Васлујан, 
Хечко, Короив, Илие, Скинтеј, 
Фагарашану, Спорин, Ехлинг, 
Манкаш, Мура. Играли су још: Кокан, 
Ишток, Буцу, Прекуп, Батку, Завалеће.

Први припремни меч Вршчана 
у новој години, против румунског 
трећелигаша Гироде, почео је 
минутом ћутања у знак сећања 
на недавно преминулог бившег 
капитена Данијела Бељина. Током 
читавог сусрета српски прволигаш 
био је бољи противник и заслужено 

остварио убедљиву победу. Серију 
голова отворио је Чејић након 
центаршута Миливојевића, после 
свега шест минута игре. У 10. минуту 
други гол за ОФК Вршац, Граоња је 
идеално центрирао а Павлов у  стилу 
расног стрелца затресао мрежу 
Румуна. Након одличне акције скоро 
читавог везног реда Вршчана у 29. 
минуту Граоња је ефектним ударцем 
постигао трећи погодак. У другом 
полувремену тренер Мијаиловић на 
терен је послао потпуно нову поставу 

и већ у 53. минуту  страховитим 
ударцем са дистанце мрежу је 
погодио Килибарда. Главинић је у 76. 
минуту после соло акције постигао 
пети гол за Вршчане, коначан 
са резулат, 6:0, након продора и 
идеалног центаршута Стојковића 
поставио је Килибарда. Наредну 
утакмицу ОФК Вршац игра у среду 
у Панчеву против Железничара, 
почетак је заказан за 13 часова на СЦ 
Младост.

Б.Ј.

ВРШЧАНИ УБЕДЉИВИ У ПРВОЈ ПРОВЕРИ 
ОФК ВРШАЦ - ГИРОДА 6:0 (3:0)

Панчево, СРЦ Младост, гледалаца: 
100, судија: Предраг Јањуш (Панчево), 
стрелци: Трифуновић у 25, Ђорђевић 
у 34, Шушњар у 44, Вукоје у 69. 
минуту за Железничар, Брауновић 
у 38, Килибарда у 89. минуту за ОФК 
Вршац.

ЖЕЛЕЗНИЧАР: Живковић, 
Симчевић, Конатар, Обрадовић, 
М.Јовановић, Ђорђевић, Ковачевић, 
Гргић, Петровић, Шушњар, 
Трифуновић. Играли су још: Кожул, 
Петровић, Обреновић, Поповић, 
Миликић, Балаж, Томић, Вукоје, 
Лаиновић, С.Јовановић, Зувић, 
Миливојев.

ОФК ВРШАЦ: Марковић, Мршуља, 
Диуф, Пајевић, Парађина, Стојковић, 
Лазевски, Илић, Брауновић, Павлов, 
Јандрић. Играли су још: Лазин, 
Савић, Јовановић, Петрић, Граоња, 
Станисављевић, Благојевић, 
Миливојевић, Ћејић, Главинић, 

Килибарда.
У другој припремној утакмици за 

наставак сезоне у Првој лиги Србије, 
фудбалери ОФК Вршца гостовали 
су у Панчеву, где је у ефикасном 
мечу на стадиону Спортског центра 
„Младост“ домаћи Железничар 
остварио победу, 4:2 (3:1).

Од првог минута водила се 
отворена игра са пуно дуела, у 7. 
минуту прва прилика за домаћине 
када је новајлија тиму Железничара, 
Трифуновић, центрирао са десне 
стране до Конатара који је шутирао 
поред стативе Марковића. У 22. 
минуту Ђорђевић је упослио 
Трифуновића који је вештом варком 
тела заобишао голмана Марковића 
и постигао водећи погодак за 
Панчевце.  Пет минута касније после 
добре акције Вршчана Јандрић је са 
ивице шеснаестерца шутирао преко 
гола Живковића. У 29 минуту корнер 

за Железничар извео је Гргић, 
највиши у скоку био је Обрадовић, 
али је ударац главом завршио преко 
гола ОФК Вршца. Два минута касније 
нова прилика за Вршчане да постигну 
погодак за изједначење, Стојковић је 
са леве стране центрирао, Павлов 
је шутирао поред стативе. У 34. 
минуту лепа и брза акција домаћих 
фудбалера, капитен Симчевић је 
одиграо повратни пас до Ђорђевића 
који је са десетак метара био сигуран 
и затресао мрежу Марковића за 2:0. 
Добру игру гости из Вршца крунисали 
су голом Брауновића када је после 
шута Парађине голман Кожул одбио 
лопту, а Брауновић је проследио 
у мрежу и смањио предност. 
Минут пре одласка на одмор други 
новајлија у тиму „дизелке“, Шушњар, 
после несебичног додавања Гргића 
затресао је мрежу и повећао 
предност свог тима. У паузи тренери 

Томислав Сивић и Ненад Мијаиловић 
шансу су пружили осталим играчима 
у наставку меча. После седам минута 
игре Вукоје и Зувић два пута могли су 
да се упишу у стрелце, али је голман 
Марковић изашао као победник из 
тих дуела. У 62. минуту после брзе 
контре Зувић је проиграо по левој 
страни Вукоја који је шутирао по 
земљи и погодио супротан угао 
немоћног Марковића. Три минута 
касније капитен гостију Лазевски 
извео је корнер, а Диуф је главом 
промашио гол Петровића. У 74. 
минуту нова прилика за Вршчане, 
Чејић је шутирао, сигуран је био 
Петровић. У 89. минуту после 
центаршута Чејића, Главинић је 
шутирао према голу домаћих, а 
Килибарда послао лопту у мрежу за 
коначних 4:2. 

Бранко Стојковски

ДРУГА ПРИПРЕМНА УТАКМИЦА 
ФУДБАЛЕРА ОФК ВРШЦА

ЖЕЛЕЗНИЧАР (П) - ОФК ВРШАЦ  4:2 (3:1)
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Центар Миленијум, гледалаца 500, судије: Влаховић, 
Пецељ, Сибиновић.

ВРШАЦ: Дишић 2, Симић 15 (11 ск, 9 ас), Шушић 4, 
Јовановић 19 (10 ск, 4 ас), Агоч 9 (5 ск), Васић 3, Радовић 7, 
Јурчек 19 (5 ас), Васиљевић 21 (6 ск), Јековић 9.

ДУНАВ: Стевановић 18 (10 ск), Пашајлић 20 (5 ас), Добрић, 
Малиџан 2, Октај  (4 ск), Ковачевић 13 (4 ас), Миљковић 5, 
Грковић 10, Прокопић, Крсмановић 2, Дрекаловић 13.

Вршчани су против Дунава пружили једну ид ефикаснијих 
партија ове сезоне, лако и убедљиво оправдали су 
улогу апсолутног фаворита и забележили једанаести 
тријумф. Изабраници тренера Ђокића пружили су својим 
симпатизерима вече за кошаркашко уживање, питање 
победника није се постављало још од другог дела прве 
четвртине, а кључни играчи у освајању нових бодова били су 
Жига Јурчек и Тома Васиљевић. Обојица су демонстрирала 
право мајсторство, словеначки интернационалац био је 
изузетно надахнут у шуту са дистанце, док је Васиљевић 
офанзивним скоковима и вештим поентирањем гостима 
одузео сваку наду да могу да маштају о изненађењу.

Вршчани су у првом полувремену дошли до вођства од 
23 поена разлике (55:32), када је Јовановић у 18. минуту 
поентирао уз фаул и реализовао додатно бацање. У другом 
полувремену наставили су са атрактивном игром, брзим 
и тачним решењима у транзицији напада, али су и гости 
показали нешто бољу енергију захваљујући врло добрим 
партијама искусног Стевановића и бившег Вршчанина 
Пашајлића кога је публика поздравила срдачним аплаузом 

пре почетка. У финишу меча тренери Ашћерић и Ђокић 
пружили су минуте младим надама, Прокопић из Дунава и 
Вршчанин Михајло Дишић, потврдили су да долази њихово 
време у српској кошарци.

На конференцији за медије тренер Вршчана Владимир 
Ђокић похвалио је играче, захвалио се публици и изразио 
наду да ће се искусни Димић што пре опоравити и вратити 
на терен. Тренер Дунава Митар Ашћерић рекао је да овај 
меч екипи може да послужи да извуче поуке уочи важног 
меча за Бановчане против Новог Пазара.

Б. Ј.

ПОБЕДА КОШАРКАША ВРШЦА У 19. КОЛУ КЛС

ВРШЧАНИМА ПЛИТАК ДУНАВ
ВРШАЦ – ДУНАВ 110:88 (35:20, 26:23, 28:23, 21:22)

АДМИРАЛБЕТ КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 19. КОЛО 

Чачак 94 - Спартак   79 : 85
Здравље - Колубара   97 : 90
Металац - Тамиш   83 : 63
Златибор - Слобода  81 : 71
Нови Пазар - Динамик  71 : 69
Вршац - Дунав    110 : 88
Младост - ОКК Београд  80 : 79
Слога - Војводина   одложено  
      
 
1.Златибор Голд гондола 19 16 3 35
2.Металац 19 15 4 34
3.Динамик 18 13 5 31
4.Војводина 18 12 6 30
5.Спартак  18 12 6 30
6.Вршац  18 11 7 29
7.Младост 19 10 9 29
8.Тамиш  19 9 10 28
9.Слога  18 9 9 27
10.ОКК Београд 18 8 10 26
11.Слобода 19 7 12 26
12.Здравље Лесковац 19 6 13 25
13.ОКК Нови Пазар 19 6 13 25
14.Чачак 94 19 6 13 25
15.Дунав  19 5 14 24
16.Колубара ЛА 2003 19 4 15 23

Центар Миленијум, гледалаца 300, судије: Костић, 
Кривокућа, Ћурчић.

ВРШАЦ: Кукић 6, Марјановић 19 (4 ск, 4 ас), В. Ранић, 
Перић 2, Јовановић 1 (8 ск), И. Ранић, Милетић 6 (4 ск), 
Николић 15, Тодоровић, Будимир 11 (16 ск), Стјепановић.

НОВОСАДСКА ЖКА: Бабајић, Ђурић 4 (9 ск), Перић 
4 (4 ск), Ждрња 18 (4 ск), Ђалинац (5 ск), Милинковић 
Савић 5, Радовић 16, Јекић 5 (14 ск), Јанковић, Прцовић 7, 
Бошњаковић 2.

Кошаркашице Вршца одбраниле су домаћи терен у 14. 
колу Прве женске кошаркашке лиге Србије у окршају са 
директним конкурентом у борби за опстанак и оствариле 
можда и најважнији тријумф у сезони. 

Предођене повратницом Љиљом Марјановић, сигурном 
Драганом Николић и пожртвованом Иваном Јовановић, 
изабранице тренера Мирослава Кањевца имале су у 
највећем току меча ситуацију под својом контролом и 
захваљујући ширем репертоару нападачких решења 
успеле да дођу до значајних бодова. Гошће су само у првој 
четвртини успеле да поведу када је Ждрња погодила тројку 
за вођство од пет разлике (10:5), али је већ до краја првог 
периода Вршац сустигао заостатак и на прву паузу отишао 
са вођством. 

У другој четвртини до шута је дошла Марјановићева 
и Вршац је стекао прву озбиљнију предност од 13 поена 
(37:24). Двоцифрена предност на полувремену омогућила 

је домаћем тиму мирнију организацију напада у трећој 
четвртини, Николићева је захваљујући одличној унутрашњој 
игри центра Јелене Будимир, долазила до чистих позиција 

за шут и вредних тројки за свој тим. У последњем периоду 
гошће су показале добру енергију у фази одбране, али су у 
нападу исувише грешиле и промашивале да би угрозиле 
предност Вршчанки. Тројком Марјановићеве за повратак 
на двоцифрену предност (60:50), Вршац је одбио последњи 
покушај ривала да дође до резултатског прикључка. 

Јовановићева је одиграла једну од најбољих партија у тиму 
Вршца ове сезоне и својом борбеношћу и ефикасношћу 
допринела да се сачува недостижна предност. Тренер 
Кањевац је у финишу меча, после петог фаула капитена Ане 
Милетић, у игру послао младу Ану Перић, а она је успела да 

постигне своје прволигашке поене.
У полувремену утакмице одржана је наградна игра за 

гледаоце, најспретнији и најсрећнији освојили су дрес 
Вршца и навијачке шалове. 

Б. Ј.

ВАЖНА ПОБЕДА ВРШАЧКИХ КОШАРКАШИЦА У 14 КОЛУ ПРВЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ

ТРИЈУМФ ВРШЧАНКИ У 
ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА

ВРШАЦ – НОВОСАДСКА ЖКА 74:61 (19:15, 23:16, 11:13, 21:17)

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 14. КОЛО

Партизан - Краљево  75 : 87
Раднички - Арт Баскет  48 : 103
Ц. звезда - Спартак  103 : 51
Вршац - Новосадска ЖКА  74 : 61
Слога - Војводина    64 : 66
Врбас - Дуга   64 : 55

1.Краљево 14 13 1 27
2.Ц. звезда 14 12 2 26
3.Арт Баскет 14 10 4 24
4.Слога   14 9 5 23
5.Војводина  14 8 6 22
6.Врбас   14 8 6 22
7.Дуга  14 8 6 22
8.Партизан  14 6 8 20
9.НС ЖКА  14 4 10 18
10.Вршац  14 4 10 18
11.Спартак 14 2 12 16
12. Раднички 14 0 14 14

Центар МИленијум, гледалаца 50, судије: Савић, 
Олћан, Штетин.

ВРШАЦ: Марјановић 10 (4 ас), В. Ранић, Перић 2, 
Јовановић 15 (10 ск), И. Ранић, Милетић 14, Николић 14, 
Тодоровић, Будимир 2 (11 ск), Стјепановић.

КРАЉЕВО: Гобељић 13 (7 ск), Изли 17 (10 ск), 
Брајковић 4 (6 ск), Стевановић 6, Васиљевић 12, Едвардс 
Тејлор 8 (7 ск, 6 ас), Јанић 10, Несторов 6 ( ск), Меховић 
2 ( ск), Тешић 12 (6 ск), Недељковић.

Кошаркашице Краљева су у утакмици осмине финала 
Купа „Милан Цига Васојевић“ много лакше савладале 
Вршчанке него у првенственом мечу када су славиле у 

драматичној завршници. Овог пута у Центру Миленијум 
није било много неизвесности, фаворит је доминирао 
током читавог меча и заслужено славио убедљиву 
победу. Гошће су још у првом периоду трасирале пут 
ка пласману у даље такмичење када су искористиле 
уводну серију промашаја Вршчанки и повеле са 10:0. До 
полувремена су изабранице тренера Кањевца успевале 
да пруже отпор разиграним гошћама, које је предводио 
тандем Изли – Гобељић, али су у трећем периоду 
домаће потпуно остале без енергије и идеје, а серија 
промашаја Вршца кажњена је низом брзих и ефектних 
контри Краљева. О односу снага у том делу игре 

најбоље говори резултат (21:6), и тада је дефинитивно 
било јасно ко иде даље. Са скоро дупло мање скокова 
(54:29) и за 20 одсто слабијим шутем од ривала (49:29), 
Вршац није могао да се нада изненађењу. Олакшавајућа 
околност за домаће је чињеница да су меч пропустиле 
једна од најефикаснијих играчица Марија Тодоровић и 
Неда Кукић. Тренер Кањевац је дао значајнију минутажу 
млађим снагама, сестрама Ранић и Ани Перић, а лепу 
прилику да покажу квалитет имале су и младе играчице 
Краљева, Стевановић и Недељковић.

Б. Ј.

ОСМИНА ФИНАЛА КУПА „МИЛАН ЦИГА ВАСОЈЕВИЋ“

КРАЉЕВЧАНКЕ ЗАСЛУЖЕНО ИДУ ДАЉЕ
ВРШАЦ – КРАЉЕВО 57:90 (13:22, 22:29, 6:21, 16:18)
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UKR[TENICA
VODORAVNO: 10. Dva suglasnika, 11. Pokrovni listi}

cveta,  12. Pade` za mesto, 13. [anac, 14. Te`ak metal,
15. Poput ne~ega, 17. Ameri~ka glumica sa slike koja je
ima svoju zvezdu na Bulevaru slavnih , 18. Ime peva~a
i glumca Montana, 19. Brazilski velegrad, 20. Veterinar-
ski (skr.), 22. Seta, 23. Okrajak hleba, 24. Ime glumice Lu-
pino, 25. Staviti na skrovito mesto.

USPRAVNO: 1. Polomiti, 2. Grad u kojem je Bulevar
slavnih sa 2345 zvezda poznatih umetnika, 3. Urota,
komplot,  4. Koralno ostrvo, 5. Ime amrei~kog glumca
Marvina, 6. @ensko ime, Ivanka odmila, 7. Ratni plen
kao znak pobede (mn.), 8. Prvi i ~etvrti samoglasnik, 9.
Nepravilnost u radu mehanizma, 11. Pogodak u jednom
sportu s loptom, 13. Salata od ukuvanih paprika, 15. Vr-
sta  sisara koji `ivi u moru, 16. Dr`ava (fr.), 19.
Hemijski simbol galijuma, 20. Rukometni klub (skr.), 21.
27. i 10 slovo azbuke.

OVAN
U~ini}ete sve kako biste

ispunili svoje nagla{ene
estetske te`we. U`iva}ete u lepim
stvarima, ali i u qubavi. 

BIK
Po svaku cenu partnera sta-

vqate pred svr{en ~in. Mno-
ge nejasno}e u Va{em odnosu bi}e ubr-
zo razja{wene.  

BLIZANCI
Ukoliko se uhvatite u ko-

{tac sa re{avawem te{kih
poslovnih i drugih problema, bi}ete
vi{e nego uspe{ni. Re{avate va`an
zadatak koji je vezan za inostranstvo.

RAK
Prijateqe stavqate po ko

zna koji put na svoje mesto.
Ra{~i{}avate situaciju. Problemi u
komunikaciji imaju dubqe korene. Bu-
dite tolerantniji.

LAV
U svemu {to Vas okupira

`elite da imate odre{ene
ruke. Smetaju Vam uplivi sa strane,
posebno kad se svode na davawe save-
ta. Nervoza je poja~ana.

DEVICA
Saradnici miniraju neke

Va{e ideje, ali to Vam ne}e
smetati da ih ostvarite. Po{to ste
nenametqivi, ali uporni, uspeh }e
biti na Va{oj strani.

VAGA
Napokon mo`ete da odahne-

te. Brige i problemi su za Va-
ma. Svesni ste da ponovo vladate si-
tuacijima na svim poqima.   

[KORPIJA
Zadovoqni ste postignu-

tim rezultatima. Uspeh Vas
stimuli{e da po~nete sa planira-
wem budu}nosti. Na sugestivan na~in
ube|ujete okolinu u svoje ideje. 

STRELAC
Pred Vama je uspe{an period,

ako se usmerite na nove poslov-
ne poduhvate. Ne propu{tajte prilike,
kad su nov~ane transakcije u pitawu.

JARAC
Potreba za qubavqu je iz-

ra`ena, ali Va{a stidqi-
vost ~ini da to niko ne prime}uje.
Krenite u direktan „napad”.

VODOLIJA
Nepovezano razmi{qate i

na sasvim ste pogre{nom pu-
tu kad je okolina u pitawu. Usporite
ritam i okrenite se qubavi.

RIBE
Morate biti prakti~niji.

Poku{ajte da nesporazume sa
strane ne gu{ite u sebi. Otvoreno poraz-
govarajte sa partnerom o Va{oj vezi?

HOROSKOP

POSTATI
NE@AN

21. I 2.
SLOVO
AZBUKE

KAMIONI
NOSIVOSTI

TRI TONE

SKANDI-
NAVKA

VAJAR 
LOGO

SEVER LOZNICA

DRVENI
DUVA^KI
INSTRU-
MENTI

LISTO-
PADNO 
DRVO

POHVALNA
PESMA

DINAR 
IRIDI-
JUMOVA

RUDA
TREPERITI

INDUSTRIJA
TEPIHA

IVAWICA
(skr.)

POVE]A-
VAWE

IZBAVITI
IZ ROPSTVA

POLITI-
^ARKA KORA-

SON

AUSTRIJA

NAJBLI@I
SRODNIK

PO^ETI
LETETI

VRSTA
INSEKTA

CRTICA PRI
PISAWU

MO^VARA

SLEDBENI-
CI PRAVCA U
UMETNOSTI

DVA 
SUGLA-
SNIKA

@IVOTIW.
POROD

VRSTA
POVR]A

OGARAVITI

HOKEJA[KA
PLO^ICA

RO@NATI
IZRA[TAJI
NA PRSTIMA

GLUMICA
IZABEL

SAMOGLAS-
NIK I SUG-

LANSIK 

ETRURSKI
(skr.)

VOJNA
PO[TA

DOMA]A
PERNATA

@IVOTIWA

PEVA^ICA
BARUXIJA

A. G.

@ITEQ
JU@NOAM.
DR@AVE

IZJAVA
LEPOTICE
SA SLIKE

INICIJALI
PIJANISTE
TASOVCA

CELZIJUS

GLAVNA
LUKA U 
SIRIJI

KELVIN

POMORCI

GLUMICA
RINA

OVOJ, 
OMOT

SLAVNI 
GOLMAN 

ZOF

SKANDI-
NAVKA

GLUMICA
LONGORIJA

AMPER

@ENSKO
IME, 

MARIJA

STARO IME
VIJETNAMA

KISELINA

(lat.)

[ARENICA
OKA

RE[ETO

AMERICI-
JUM

MIT. KRAQ 
U TEBI

DEO 
NE^EGA

ENERGIJA

TR^AWE

FIGURA U
[AHU

GLUMAC
SAVALAS

SLAVNI
BICIKLIST

BERNAR

PREDMET
OBRADE

INICIJALI
STONO-

TENISERA
GRUJI]A

SKANDI-
NAVKA

PISAC
UMBERTO

GLUMICA
TOMPSON

PEVA^ICA
PJAF

GLUMAC
ALEKSI]

PRVO 
SLOVO

PRIPADNIK
INDIJAN-
SKOG PLE-

MENA

AUTOR:
SLAVKO
BOVAN
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OSMOSMERKA
U osmosmerci prona|ite i zaokru`ite nazive bo-

`anstava iz rimske mitologije. Neiskori{}ena slova,
~itana redom, daju ime rim-
skog boga lekarske ve{tine.

AURORA, VENARA,  
VESTA, EPONA, 

JANUS, JUVENTUS, 
JUPITER, LEVANA,

LUNA,  MAJA, MARS,
MINERVA, NEPTUN,

NOREJA, OPS, 
SATURN, FAMA, 

FAUN, FERONIJA,
FORTINA,  HEKATA.

E, NE RADI
KOLA@E

SLIKARSKI ANAGRAM NIZ SLOVA

Koja dva slova nedostaju?

A[DHZTL??

REBUS

Fran -  
Bekenbauer

Niz slova: O i W ( Uzima se svako peto slovo,
naizmeni~no od po~etka i od kraja azbuke). Ana-
gram: , E`en Delakroa.  Rebus: Nemac (nema "C") 


