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ПРЕДСТАВНИЦИ МИНИСТАРСТВА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ ПОСЕТИЛИ НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНА

РАДНИ САСТАНАК КАО ПРИПРЕМА ЗА
ОКТОБАРСКИ ПОПИС

У просторијама Националног
савета румунске националне
мањине, одржан је радни састанак
представника
Министарства
за људска и мањинска права и
друштвени дијалог и Националног
савета.
Како је истакла министарка
Гордана Чомић, овај радни
састанак је прилика да се
разговара о темама које треба
да буду одговор националним
саветима на захтеве које су
упутили Министарству у новембру.
- Разговарало се о значају
приступа пописа, ком би требало
да приступе сви припадници
националних мањина и који
би требало да се обави на
мањинским језицима, у доброј
атмосфери, како би био на корист
националним саветима, јер од
података добијених пописом
зависе будуће политике – рекла је
Чомић.
На састанку је било речи и
о
присутности
националних
мањина на Јавном сервису Србије.
- Разговарали смо о томе како

Попис становништва је тема године за националне мањине: Министарка Гордана Чомић

АКЦИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ У ЈУЖНОМ БАНАТУ

НАСИЛНИЧКА ВОЖЊА СА 4
ПРОМИЛА АЛКОХОЛА У КРВИ
Припадници саобраћајне полиције у
Вршцу, приликом контроле саобраћаја,
зауставили су возача „пежоа“ код кога
је измерено 4,01 промила алкохола у
организму. Четрдесетогодишњи возач је
задржан у полицијској станици и против
њега ће бити поднета прекршајна пријава
због насилничке вожње.
Припадници саобраћајне полиције
Полицијске управе у Панчеву, током
појачане контроле претходних дана, затекли
су двојицу мушкараца који су возилима
управљали под дејством психоактивних
супстанци и двојицу који су возили у стању
потпуне алкохолисаности. Полиција је
двадесетједногодишњег возача „мазде“ који
је возио под дејством канабиса, зауставила
у Вршцу, а тридесетогодишњег возача
„мерцедеса“ који је такође управљао под
дејством истог наркотика, у Ковину. Такође,
током контроле, патрола је у Ковину затекла
и педесетосмогодишњег возача “реноа“
који је возио са 2,85 промила алкохола у
организму и педесетдвогодишњи возач
„мерцедеса“ који је у Владимировцу
возилом управљао са 2,36 промила
алкохола. Свој четворици возача одређено
је задржавање и против њих ће бити
поднете прекршајне пријаве из Закона о

безбедности саобраћаја.
Припадници
Министарства
унутрашњих послова у Панчеву, брзом
и ефикасном акцијом, зауставили су
тридесетседмогодишњег мушкарца из
Београда у „застави“ коју је, како се сумња,
током ноћи отуђио у околини Алибунара.
Полиција је утврдила да аутомобилом
управља под дејством амфетамина, као и да
возило није уписано у јединствени регистар
и да се на њему налазе неприпадајуће
таблице. По налогу надлежног тужилаштва,
против осумњиченог ће бити поднета
кривична пријава због постојања основа
сумње да је извршио кривично дело
неовлашћено коришћење туђег возила.
Због управљања аутомобилом под дејством
психоактивних супстанци, одређено му
је задржавање и против њега ће бити
поднета прекршајна пријава из Закона о
безбедности саобраћаја.
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Панчеву затекли су у „опел
вектри“ тридесетдвогодишњег мушкарца,
за којим је била расписана потрага, а који
је аутомобилом управљао под дејством
амфетамина. Он је задржан и против њега
ће бити поднета прекршајна пријава из
Закона о безбедности саобраћаја.

националне мањине желе да буду
приказане већини која махом
гледа програм РТС-а. Важно је да
саме мањине кажу шта је то што
желе друге да науче о себи да
би их ти други боље разумели –
додала је Чомић.
Председник
Националног
савета румунске националне
мањине Даниел Магду истакао
је да је посета надлежних од
изузетног значаја за даљи
напредак у раду Националног
савета Румуна у свим сферама.
- Најважнија тема за ову годину
је попис, а од изузетног је значаја
да се број припадника румунске
националне мањине попише
реално, како бисмо могли да
остваримо сва она права на која
утиче број припадника мањине –
рекао је Магду.
Представници Министарства
за људска и мањинска права и
друштвени дијалог обилазиће и
у наредном периоду националне
савете мањина како би се што
боље припремио попис планиран
за октобар.

Општинска управа општине Алибунар - Одељење за инспекцијске
послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове,
на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник
РС``, бр. 72/09; 81/09 – испр.; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) – (у даљем тексту: Закон), члана 16. и 19.
Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист
општине Алибунар`` број 33/16, 37/18 и 44/18), у предмету потврђивања
Урбанистичког пројекта за урбанистсичко архитектонску разраду
локације за комплекс новог гробља у Банатском Карловцу, инвеститора
Општине Алибунар, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
На основу члана 63. Закона, сходно одредбама Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС`` број 32/19), упућује се
јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко
архитектонску разраду локације за комплекс новог гробља у Банатском
Карловцу, обрађивача ЈП ``Урбанизам`` Панчево, инвеститора Општине
Алибунар – (у даљем тексту: Урбанистички пројекат).
Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити обављена у
згради Општине Алибунар, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару,
у просторијама Општинске управе општине Алибунар - Одељења за
инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне
послове – (у даљем тексту: Одељење)
у периоду од 01.03.2021. године до 09.03.2021. године, сваког радног
дана, од 8.00 до 13.00 часова
Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше
увид у Урбанистички пројекат у одређеном временском периоду, као и
да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије
у писаном облику, на адресу Одељења.
Овлашћено лице испред Одељења за давање обавештења о садржају
јавне презентације у Урбанистички пројекат је Дејан Старчевић.
Овлашћено лице се може контактирати лично у просторијама Одељења,
или телефоном на број 013/641-233, или 0608450018.
Јавни позив се објављује на огласној табли Општине Алибунар,
огласној табли МК Банатски Карловац, у дневном листу ``Дневник``
Нови Сад, недељном листу ``Вршачка кула``, а на интернет страници
општине Алибунар (www.alibunar.org.rs), уз јавни позив се објављује и
Урбанистички пројекат, те се увид у исти може извршити и на тај начин.
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА И ГРАД ВРШАЦ ФИНАНСИРАЈУ ИЗГРАДЊУ ДОВОДНИКА ВОДЕ ДО СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ЈЕДНОГ ОД НАЈВАЖНИЈИХ ПРОЈЕКАТА

Градоначелница
Вршца
Драгана Митровић, потписала
је данас у Влади АП Војводине у
Новом Саду уговор о финансирању
и суфинансирању пројеката у
области локалног и регионалног
економског развоја за изградњу
доводника воде од града Вршца
до Северне индустријске зоне
Вршац. Укупна вредност пројекта
износи 84.267.077,73 динара,
од који ће према потписаном
уговору половину вредности у
износу од 42.133.538,86 динара
суфинансирати
Управа
за
капитална улагања АП Војводине,
док ће друга половина средстава
бити обезбеђена из буџета Града
Вршца.
„Изградњом доводника воде
до локације која је удаљена
око 5 км од Вршца почиње
инфраструктурно
опремање
Индустријске зоне Север и
самим тим реализација једног од
најзначанијих пројеката како за
сам Град тако и за све вршчане.
Изградња индустријске зоне
Север је приоритет локалне
самоуправе
јер
представља
предуслов за долазак нових
инвеститора што ће омогућити
отварање нових радних места
и даљи развој Града Вршца
и целог региона.“ Изјавила је

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручује Уговор Градоначелници Вршца Драгани Митровић

након потписивања уговора
градоначелница
Драгана
Митровић.
Председник
Покрајинске
владе Игор Мировић уручио
је
уговоре
представницима
укупно 24 локалне самоуправе за
финансирање и суфинансирање
инфраструктурних
пројеката
у
областима
саобраћајне
инфраструктуре, водоснабдевања
и заштите вода, локалног
и
регионалног
економског
развоја, основног образовања и
васпитања и развоја спорта.
Реч је о пројектима који
ће бити реализовани заједно
са локалним самоуправама, а
од укупног износа средстава
Покрајинска влада је преко
Управе за капитална улагања АП
Војводине обезбедила готово 3,3
милијарде динара.
„Ово је важан дан јер
започињемо велике инвестиције у
Војводини. Показали смо у минуле
четири године добар заједнички
приступ, ефикасност и јединство
у припреми пројеката“, казао је
председник Мировић.
Додели уговора присуствовао
је и директор Управе за капитална
улагања Војводине Недељко
Ковачевић.

ПРОТИВ КОРОНЕ ВАКЦИНИСАНО ВИШЕ ОД 4.500 ВРШЧАНА

ДОСТУПНЕ „СИНОФАРМ“ И „СПУТЊИК ВЕ“ ВАКЦИНЕ
У Дому здравља у Вршцу до сада је против корона
вируса вакцинисано преко 4.500 особа, од којих су многи
већ примили и другу дозу. Из Дома здравља изјављују да
су веома задовољни одзивом јер је вакцинација једини
начин да се пандемија сузбије.

Вршчани на ревакцинацији

Вакцинација протиче без нежељених ефеката:
Др Данијела Туркоање

- У току је ванредна препоручена имунизација против
ковид 19, а претходних дана је било већих гужви. Пре
подне је организована ревакцинација, грађани примају
другу дозу „Синофарм“ вакцине, а после подне даје се прва
доза „Спутњик Ве“ вакцине. Поред старије популације, на
ред су стигле и приоритетне групе другог реда: новинари,
просвета и грађанство. Већих нежељених ефеката није
било, од нуспојава је забележено неколико случајева
повишене температуре, нарочито после „Спутњик Ве“
вакцине, али ништа забрињавајуће. Нове количине
вакцина стално пристижу, тако да их има довољно – рекла
је др Даниела Туркоање.
Лекари истичу да пандемија још траје и да се
свакодневно и даље појављују нови случајеви, због чега
апелују на све да се придржавају прописаних мера, као и
да уносе витамине, имуноцинк и витамин Д у што већим
количинама.
Према последњим подацима Института за јавно
здравље Панчево, у Вршцу је забележено дванаест нових
случајева заразе короном.

АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ

700 КОРИСНИКА НАРОДНЕ КУХИЊЕ
У ВРШЦУ И ОКОЛИНИ
Програм народне кухиње Црвеног
крста Вршац функционише и у данима
пандемије, а број корисника се није
повећавао претходних месеци.
- У овој години имамо 700
корисника народне кухиње. Топли
кувани оброци се дистрибуирају у
Вршцу и у 12 околних насељених
места, а припремају се у одмаралишту
Црвеног крста. Током овог хладнијег
периода покушали смо да уз помоћ
запослених и волонтера допремо и
до старијих особа којима смо оброке
достављали на кућну адресу – каже

Сузана
Цветановић,
секретарка
Црвеног центра Вршац.
У Црвеном крсту истичу да су се у
претходном периоду трудили да због
тренутне епидемиолошке ситуације
што мање ангажују волонтере, али
да је свеједно број хуманих људи и
организација које су увек спремне да
помогну, велики.
- У јануару смо започели други
циклус дистрибуције хуманитарних
пакета који спроводимо у сарадњи
са Немачком организацијом за
међународну сарадњу ГИЗ. Ова акција

ће бити довршена у наредним данима,
а у наредном периоду очекује нас и
подела нових пакета из Дирекције за
робне резерве АП Војводине – рекла
је Сузана Цветановић.
За петак 26. фебруар, најављена је и
редовна акција добровољног давања
крви, а акција ће бити организована
у просторијама Црвеног крста Вршац
од 9 до 12 часова. Из Црвеног крста
апелују на све добровољне даваоце
крви да се и овога пута одазову у што
већем броју.

Уз помоћ волонтера оброци народне
кухиње на кућну адресу корисника:
Сузана Цветановић секретарка
Црвеног крста Вршац

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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РЕПОРТАЖА

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“ ОБЕЛЕЖИЛА СЛАВУ ПОШТУЈУЋИ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЕРЕ

СВЕТОМ ТРИФУНУ У ЧАСТ

-

Пристигло највише узорака вина и јаких пића за изложбу икада - Укупно је било 237 узорака: 68 ракија јабучастих, 69 коштичавих, 33 белих вина,
20 црвених вина, 5 розеа, 14 специјалних пића и 29 ракија од грожђа - Резултати изложбе на сајту Пољопривредне школе „Вршац“ - Вршчани ће
дипломе преузети у Школи, а осталим награђенима признања стижу поштом из свих крајева Србије. Раније су изложбе биле
међународног карактера, али ове године то није
било могуће због пандемије коронавируса.
- На сајту Пољопривредне школе „Вршац“
објавили смо линк са свим резултатима изложбе
тако да су произвођачи обавештени о пласману,
наглашава Станић. – Кад се, од 17. фебруара,
вратимо у школу, почећемо поштом да шаљемо
учесницима резултате и дипломе. Људи из
Вршца моћи ће да дођу у школу да то лично
преузму.

ФОТО: Бране Хрваћанин

Да више ништа није исто потврдила је и
скромна свечаност поводом школске славе
Светог Трифуна, коју је Пољопривредна школа
„Вршац“ обележила у недељу, 14. фебруара.
Ранијих је година школска зграда врвела од
бројних гостију, учесника традиционалне
изложбе вина и јаких пића, уз богат културно забавни програм, који су припремали ученици
ове вршачке школе.
- Ове године, нажалост, прослава је много
скромнија, јер морамо да поштујемо све
епидемиолошке мере, нагласио је Срђан Клиска,
директор Пољопривредне школе„Вршац“. – Сада
прослављамо и јубилеј - стогодишњицу наше
школе која је основана 1921. Посебно ми је драго
што је од ове године Свети Трифун именован за
Дан школе, како је недавно одлучио Школски
одбор на свом заседању.
Након резања славског колача, Жељко
Стојић, протојереј ставрофор Епархије банатске
Српске православне цркве, честитао је славу
запосленима пожелевши да Свети Трифун,
заштитник школе, буде подстрекач добрих
дела свих који су везани за овдашњу образовну
установу.
Како то традиција за Светог Трифуна налаже,
запослени су обишли школски виноград где су
орезали пар чокота и залили их црним вином
да овогодишњи род буде богат и квалитетан,
означивши тако почетак сезоне радова у
винограду.

Најквалитетнији узорци
У категорији белих вина прва три места
припала су Винарији„Недин“ из Гудурице за бели
бургундац, италијански ризлинг и мускат отонел.
Најбоља црвена вина имали су: В. Вукадиновић
(Младеновац) купажа, Вршчанин Ненад Станков
мерло и Бојан Вићовац (Младеновац) купажа.
Од розеа најквалитетнијим је проглашен розе
каберне совињон Младеновчанина Бојана
Вићовца, друго место припало је Ненаду
Станкову (Вршац) за розе мерло и треће В.
Вукадиновићу (Младеновац) за розе мерло.
Међу специјалним врстама пића највишом

ТРАДИЦИОНАЛНЕ ШКОЛСКЕ
ВИНОГРАДАРСКЕ НОВИНЕ

Рекордан број узорака на
Изложби
Овогодишња Изложба вина и јаких пића,
коју организује Пољопривредна школа „Вршац“,
реализована је уз поштовање епидемиолошких
мера заштите.
- Велика непознаница било нам је како
ће уопште све ово изгледати због епидемије,
међутим, никад више узорака није стигло него
ове године, каже Иван Станић, професор биљне
производње. – Укупно је било 237 узорака: 68
ракија јабучастих, 69 коштичавих, 33 белих
вина, 20 црвених вина, 5 розеа, 14 специјалних
пића и 29 ракија од грожђа. Квалитет узорака
је солидан, нема више узорака који су ван
конкуренције, јер се, из године у годину, квалитет
подиже. Надамо се да ћемо и ове године моћи да
за произвођаче уприличимо неко саветовање,
које ће највероватније бити у марту.
За овогодишњу изложбу узорци су стизали

оценом награђен је ликер од вишње Вршчанина
Милована Милишина, други је ликер од трњина
Миорага Поповића (Вршац), а трећа је мастика
коју је произвео Дид Интел (Крушевац).
Најбоље ракије од грожђа направили су:
Мићо Топић из Зрењанина, Саша Гутеша из Вршца
(лоза хамбург) и Предраг Милунов из Избишта.
Прва три места у категорији воћних ракија од
коштичавог воћа освојили су: А. Танасијевић из
Чачка (шљивовица), Мирољуб Средојевић (село
Бабајић код Љига) шљивовица црвена ранка
и Синиша Еречковић из Павлиша за брескву
(нектарина). Међу 68 приспелих узорака воћних
ракија од јабучастог и јагодастог воћа, најбоља је
била виљамовка Драгана Спасовског из Вршца,
затим јабуковача Снежане Тошић из Смедерева и
дуњевача Аурелиана Преде из Ритишева.

Највише сребрних медаља
- Није било толико добрих узорака, мало је
њих оцењено у категорији златне медаље, док
је највећи број узорака оцењен у категорији
сребрне медаље, што говори о једном врло
уједначеном
квалитету, објашњава Васил
Миловић, проф. прехрамбене технологије, и

За овогодишњу школску славу и Изложбу
вина и јаких пића, Пољопривредна школа
„Вршац“ објавила је Виноградарске новине.
- Ово су јубиларне 20. Виноградарске
новине за 2021.годину, објашњава директор
Срђан Клиска. – У колумни „Уместо увода“
похвалили смо се резултатима оствареним
у претходној години, а ту је и списак
излагача на овогодишњој Изложби јаких
алкохолни пића и вина, који је рангиран на
основу бодова додељених узорцима након
анализе.
Виноградарске новине садрже и осврте
стручњака укључених у оцењивање
приспелих узорака, али и резултати
литерарног и ликовног конкурса за
ученике поводом Светог Трифуна. „Вину
у част“ била је тема литерарног конкурса,
а прво и друго место припало је младим
песницима: Вељко Омчикус је освојио
прво место, а друго је припало Јовани
Малиновић. Аутор најбољег ликовног рада
је Ана Николић, Наташа Станковић је друга,
а Андреас Милер трећепласирани.
председник дегустационе комисије. – Ове године
од узорака истицале су се ракије лозоваче које су
биле заиста добре, одскочиле су од свих осталих
категорија. Оно што ме је мало разочарало јесте
слаб квалитет белих вина. Изненађење изложбе
био је ликер од вишње (категорија специјалних
пића) који је чак „пребацио“ 19 бодова, али треба
напоменути да је тај ликер из 1975. године.
Према речима проф. Миловића, најчешће су
грешке настале приликом припреме и чувања
материјала - комине, а које се касније, приликом
печења, не могу „испеглати“.
- Произвођачи су видно напредовали током
протеклих година, неки који су били при дну
табеле на почетку, сада су при врху, па чак и на
самом врху, истиче проф. Миловић. – Неки дођу
до школе, до Енолошке станице, интересују
се, консултују, имају жељу на науче и њихов
напредак се заиста види. Сврха ове изложбе јесте
управо то, да помогне људима да, из године у
годину, побољшавају квалитет својих производа.
Ј.Е.
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ВЕЧНИ ПОНОС ВРШЦА - БОРА КОСТИЋ
Вршац, град смештен у подножју Вршачких
планина, у југоисточном делу Војводине,
необичан је по много чему у односу на друге
равничарксе градове у питомој и равној
Војводини. Овде је највиши врх Војводине,
овде Кошава дува и до 200 дана у години,
овде на Вршачком брегу ваздух је један од
најчистијих на планети. И баш тај ваздух
у комбинацији са кошавом , мирисом
цветних ливада, житних поља и бескрајних
винограда узрок су да се овде рађају људи
ретких талената, ширина и знања. Списак
знаменитих Вршчана је повелик, али прва
три места свакако заузимају Јован Стерија
Поповић ,отац српске драме и комедиограф,
Паја Јовановић, академски сликар светског
калибра , и велемајстор шаха, шаховски геније
Борис Бора Костић.
Нико тог хладног 24. фебруара 1887. године
ни сањао није да ће баш тај тек рођени дечак
бити јединствена и непоновљива личност; да
ће баш Бора Костић, син вршачког трговца
Владе и Миле Емилије рођене Мандукић
живети за шах и њиме остати опчињен до
краја живота.
Своју посебност показивао је још у
најранијем детињству. Био је немиран
оштроуман дечачић који је са пет година
знао да чита и броји преко хиљаду и знао
доста немачких и мађарских речи које је
научио од својих комшија онако успут. И док
су тетке и стрине нагађале да ли ће он постати
сликар, пијаниста или свештеник, Бора је
уживао посматрајући свога оца и комшије док
повлаче дрвене фигуре по магичних 64 поља.
Шах је почео да игра од своје десете године
и све до свог 17 рођендана живео је један
уобичајен живот дечака, потом и младића
између школе, шаха и дечачких несташлука.
Када је зашао у 17 годину, једне ,,бурне’’ ноћи
сањао је сан који је назвао најлепши сан
свог живота. До краја живота га је помињао
и причао о њему. ,,Он се попео на врх старе
куле. Био је у тамном светлуцавом фраку са
диригентском палицом. А у подножју брда
на крововима града, доминирале су велике
шаховске фигуре. Бора је палицом дириговао
и фигуре су се премештале с једног на други
кров , с једног на други крај града, стално
надолазећи у измаглици периферије према
Београду и Темишвару... При дну куле , његов
старији гимназијски друг и шаховски партнер
Сава Гердец покушавао је да подигне високе
дрвене мердевине, довикујући Бори : ,, Сиђи,
чека нас брод за Америку... Ајде Боро силази!’’
Фигуре су међутим увелико навирале по
крововима града, а Бора је почео да пада у
амбис угодног неповрата...’’ (преузето из књиге
Душана Бућана ,, Амбасадор шаха’’)
Био је најбољи шахиста у гимназији и већ
када је завршио гимназију био је ватрени
поборник древне игре. Магија шаховске игре
одвела га је у велику животну пустоловину, на
дуго путовање у то време мало познатом свету.
Прва станица светског путника Боре Костића
била је Будимпешта, уписао је Оријенталну
трговачку академију (ранг данашњег
економског факултета . Након студија његов
немиран дух није могао да се помири са

чињеницом да треба да преузме очеву радњу
у Вршцу. Он је желео да се отисне у свет. Поред
факултетске дипломе , Костић се у Будимпешти
први пут попео на позорницу шаховске арене
као победник турнира аматера Мађарске.
Та победа му је улила непоколебљиви
оптимизам и сигурност и том победом Бора
Костић силовито отпочиње своју шаховску
каријеру током које ће бити барјактар и
амбасадор југословенског и светског шаха.
Након будимпештанске станице, Борин воз
се зауставио у Бечу. Већ након годину дана за
Бору је чуо и Келн и добро га упамтио рајнски
шаховски мајстор Вијард кога је Бора победио
5-0. Године 1911. Бора је тријумфовао над
америчким шампионом Маршалом. Та победа
је силно уздигла Костићев реноме и тада
креће своју животну авантуру.
Древна игра шах и путовање су биле
две највеће страсти нашег вршачког,
југословенског и светског великана. Три пута
је препловио све океане. Прешао је три пута
више километара него што је Земља удаљена
од Месеца. Све његове амбиције, надања
, тријумфи , заблуде и горчине збивале су
се у шаховским аренама. Цео свој живот је
посветио шаху, по њему најузвишенијој игри
и господару његовог живота. Чика Бора,
како га ми сви ,,Врштани’’ од милоште зовемо
у улози амбасадора југословенског шаха
стекао је признање јединственог путника.
Попут ,,витеза луталице’’ он је завирио у сваки
кутак земљиних континената . Играо је са
махараџама, племенским поглавицама, био
шаховски инструктор на броду Аргентинске
војске, играо је симултанке и на слепо, играо је
на полутару, екватор је пролазио кроз средину
табле , Бора је био на северној хемисфери, а
Палмер на јужној. Био је први велемајстор
ондашње Југославије, био је првак неколико
земаља света. Када је пошао из Вршца знао
је само два језика, а током живота научио је
десет. У његовом пасошу било је 72 визе.
Играо је шах са надахнућем, духовито,
смело и динамично. Захваљујући Бори
Костићу, у периоду од 20-тих до 60-тих
година двадесетог века, Југославија се
сматрала шаховском силом света. Учествовао
је на три олимпијаде. Бора је био познат
по симултанкама - партијама против више
противника играних у исто време. У свом
богатом шаховском опусу одиграо је 3284
симултанке, изгубио је 112 а ремизирао 237.
Његова најпознатија симултанка је била 1936.
године. Тада је играо против 30 противника
на слепо у исто време. Поред симултанки,
одличан је био и у брзопотезном шаху .
Највећа титула и њему најдража, била је
1938. године у Љубљани, првом шампионату
Југославије који је званично признат, на ком је
победио имена као што су Пирц, Тартаковер,
Видмар, Сабо, Штајнер. На том турниру Костић
је показао да поред своје карактеристично
нападачко -комбинаторичког стила игре, уме
играти и споре позиционе партије. Тада је
постао првак своје земље.
Био је боем, романтичар, волео је шах да
игра по кафанама или за новац, или за пиће или
за вечеру. Првих неколико партија би пуштао

противнике, сви би похрлили надајући се да
Бори није дан и да имају шансе, а остало је све
историја... Поред кафана кад год да је боравио
у Вршцу и кад му је време то дозвољавало,
седео је у парку на добро познатом месту где
су и данас и клупе са столовима на којима су
магична шаховска поља , где је окупљао масу
људи, заљубљеника у шах. Био је омиљен у
народу због своје непосредности и хумора.
Иако светски, највише је био човек из народа.
Шармантан, духовит, једноставан.
Отварање Блекбурн - Шилингов гамбит,
такође је у шаховском свету познато као
Костићев гамбит, је рискантније отварање
где црни играч очекује грешку белог играча
и већ у четвртом потезу ако бели играч није,
црни играч стиче велику предност. Био је
познат и по виртуозним рокадним нападима,
као и одличној игри са пешацима. Жар за
победом га је увек пратио. Костићев стил игре
је био такав да је волео да прави дискутабилне
потезе како би избацио противника из
теоријске припреме. Био је прецизан играч и
умео је често да се врати у партију након неког
лошег потеза. Често су се водиле расправе о
његовим партијама јер је избегавао теоријски
познате потезе. Иако динамичан играч,
против Капабланке, најбољег играча против
ког је играо, није ризиковао , и тежио је да
упрости игру разменом фигура и да створи
изједначене партије у којима Капабланка
нема прилику за мат. И то му је дало резултате
у првом сусрету њих двојице 1919. године,
када су у 4 одигране партије све четири биле
ремији. Капабланка није био задоваљан
резултатом и понудио је реванш Бори у ком
је Бора био задоваљан и са свотом новца
коју добија губитник, па се није најбоље
припремио. Бора је изгубио 4 партије а пету
је предао.
Неуморни светски путник , био је пун
љубави за магичних 64 поља и у подмаклим
годинама живота. Гомилању година није
давао важност, захваљујући свом ведром
духу и чилом хумору. Напротив, бескрајна
радозналост за савремене проблеме
одржавале су његов дух свежим. Радо је
посећивао турнире у свим крајевима земље,
долазећи као живи споменик последње
шаховске генерације. Бора Костић је у
шаховским аренама провео 52 године. Њему
је шах било једино занимање и захваљујући
шах добио је државну пензију.
У Вршац је дошао 5 месеци пре смрти ,
1963. године. Тад је посетио пар турнира у
Војводини, одиграо неколико симултанки,
последњу у Уљми , 1963. А онда, једног
магловитог октобра, болест га обара.
Последњи пут из свог Вршца отишао је
крајем октобра , тачније због погоршања
здравственог стања био је превезен за
Београд. Прохладног трећег новембра, заувек
се спустила завеса на позорници његовог
живота. Та јесен је Бору одвела у вечност.
Са позорнице шаховских генија, отишао је
последњи шаховски романтичар и боем, и
великан којим се сваки Вршчанин поноси.

Елек Ленард Шебешћан
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ПЕСМА ПАЈИ ЈОВАНОВИЋУ
На месту
Где ветар
Са људима дише
Сједињава се
Сунце је испило
Нијансе рујног вина
Слика
Небеског града
Посута попут уља
На неравном платну
А на слици
И сам њен отац
Босоног
Шета улицама
Стопалима умоченим
У спектар боја
Оставља трагове вечности
Тако пажљиво
Осликавши небо успеха
Изнад своје вароши
Сваки њен грозд
Умаче
У злато
Ена Голубовић II 1
Гимназија ,,Борислав Петров Браца’’
Ментор: Љупка Гргин

Марко Печеничић VII разред
ОШ „Жарко Зрењанин“ Избиште
Ментор: Драгана Милутинов
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ЈЕЛЕНА ШТЕТИЋ, УМЕТНИЧКИ РУКОВОДИЛАЦ И КОРЕОГРАФ ВРШАЧКОГ КУД „ГРОЗД“

ЧУВАРИ ФОЛКЛОРНЕ ТРАДИЦИЈЕ

- Четири деценије у фолклору - Од петогодишње девојчице, играча у дечјем фолклорном ансамблу КУД „Жарко Зрењанин“, до
уметничког руководиоца и кореографа КУД „Грозд“ Јелена Штетић одрастала је у КУД “Жарко
Зрењанин“ (сада ГКУД „Лаза Нанчић) где је њен
тата Илија Штетић био активан дуго година. Прве
фолклорне кораке направила је као петогодишња
девојчица, и од тада до данас њена веза са
фолклором није се прекидала. Од играча, постала
је уметнички руководилац и кореограф КУД „Грозд“.
Током протекле две деценије прошле су генерације
и генерације вршачких малишана који су, уз Јелену,
научили најлепше народне игре и тако сачували
бисере наше традиције. О аутентичности и лепоти
њихове игре најбоље говоре бројне награде на
фестивалима у Србији и иностранству.
Одакле та љубав према
фолкору? Када је све то
почело?
- С обзиром на то да је мој
отац Илија Штетић дуго година
у фолклору, цео свој живот, ја
сам негде и одрасла у Културно
- уметничком друштву „Жарко
Зрењанин“, где је он радио
са фолклорним ансамблима.
Почела сам да играм када сам
напунила 5 година, мада сам
и још као млађа проводила
време у КУД-у. Волела сама то
окружење, ту атмосферу, а и
тата је приметио моју склоност
према игри и таленат и тако сам
са 5 година почела да играм.
Играла сам дуго, до 1998.
године и исте сам почела да
радим са дечијим ансамблом.
На јесен ћете обележити
леп јубилеј. Који?
- На јесен ће бити 40 година
како се бавим фолклором, што
као играч, што као уметнички
руководилац и кореограф
КУД-а „Грозд“. Играла сам у КУД
„Жарко Зрењанин“, сада је то
ГКУД„Лаза Нанчић“, све до 1988.
године, када се основало ново
Културно - уметничко друштво
при Дому војске Југославије.
Звао се Ансамбл Дома војске
Југославије, основао га је
мој тата. Постојао је до 1998.
када смо се регистровали
као КУД „Грозд“ у чему нам је
много помогла Олга Петров,
дугогодишњи прегалац у
вршачкој култури, секретар
Културно просветне заједнице.
Тада смо основали нашу прву
дечју фолклорну групу са
којом сам почела да радим и
која је касније освајала много

награда. Из године у годину,
друштво се ширило, било нас
је све више и више.
Колико
сада
бројите
чланова?
- КУД „Грозд“ сада има три
играчка ансамбла, школицу
фолклора,
средњи
дечји
ансамбл. Имамо и оркестар
под
управом
Наташе
Милосављевић, професорке
флауте. Имамо око 80 чланова.
Радимо у сали Месне заједнице
„Жива Јовановић“ и 2. октобар.

- Иначе, пре 3 године само
основали
и
рекреативни
састав. Чланови тог састава су
родитељи мојих играча, који су
сад на студијама. Изразили су
жељу да науче да играју, или су
некад већ играли.
Кад сте постали уметнички
руководилац „Грозда“? Када
сте почели да се бавите
кореографијом?
- Некако се наметнуло
да наставимо правац мог
оца, и да ставимо акценат
на
такмичарски
сегмент.
Тако смо 1998. почели да

радимо са децом, а 2000.
смо први пут изашли на
такмичење. Био је то Музички
фестивал деце Војводине,
где смо освојили сребрну
плакету. То је најквалитетније
званично такмичење, под
покровитељством
Савеза
музичких друштава Војводине.
Од те године, наши успеси
су се низали и од једног
малог,
скромног
куд-а,
постали смо друштво које се
сврставало међу најбоља у
Војводини. То се одразило
на наше активности, које су
постале обимније, добијали
смо позиве за учешћа на
најеминентнијим фестивалима
и манифестацијама. Ти наши
успеси одразили су се и на
број чланова и за пар година,
куд је имао четири играчка
састава. Ми смо од те 2000. па
на даље освојили 9 сребрних и
5 златних плакета. Иначе, 2008.
смо проглашени за најбољи
дечји ансамбл у Војводини, а
ја сам, те године, проглашена
за
најбољег
уметничког
руководиоца у Војводини.
- Освојили смо и две

републичке сребрне плакете.
КУД „Грозд“ постао је познат
по раду са децом. Ја сам се
стручно усавршавала као
кореограф. Похађала сам
семинаре Музичке академије
из Београда, имам неких
десетак година стажа, што
се тиче тог усавршавања. На
нашем репертоару углавном
су моје ауторске кореографије,
које су награђиване. Мада
на репертоару имамо и
кореографије
и
наших
афирмисаних
колега
кореографа. За успехе куд-а,
велике заслуге има моја
дугогодишња
пријатељица
и
сарадница,
Наташа
Милосављевић која је успешно
водила један од најбољих
народних оркестара у околини.
Једна од најдражих и
најзначајнијих награда нам
је Повеља града Вршца за
изузетне резултате у области
културе
и
стваралачке
баштине, коју смо добили 2013.
године.
Да ли сте учествовали
на неким фестивалима у
иностранству?
- Учествовали смо на
бројним фестивалима и у

Србији и у иностранству.
Трудимо се да најпре покријемо
све манифестације у нашем
граду, увек се одазивамо, шта
год се дешава у граду, то нам
је приоритет! У почетку, док
су наши фолклорци били још
мали, путовали смо по Србији,
а када су већ поодрасли,
кренули смо ван граница
наше земље. Први пут сам
децу водила у иностранство
2003. на фестивал у Пефкохори
(Грчка). Ишли смо у Грчку на 5
фестивала, на два у Бугарској,

затим у Турску, Мађарску. У
суседној Румунији гостовали
смо на 7-8 фестивала. Били су
то такмичарски фестивали,
освојили смо доста награда,
међу њима најзначајније
су 2003. у Грчкој и 2007. у
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Мађарској.
По
професији
сте
васпитач. У чему је лепота
рада са децом, од вртића до
фолклора?
- Некако сам успела да
спојим лепо и корисно.
Фолклор ми је љубав - хоби,
а по професији сам васпитач.
Волим да радим са децом.
Пронашла сам се у томе.
- Иначе, пожелела сам да
упишем новинарство и то сам
и урадила 1995. на Политичким
наукама у Београду. Међутим,
после 2 године, схватила сам
да то није за мене и напустила
сам. Послушала сам савет свог
оца да упишем Васпитачку
школу. Већ после пар месеци
пронашла сам се у том свету
тако да сам већ 1998. почела
да радим у КУД-у и уписала
Васпитачку школу. Успела сам
да спојим две лепе ствари
у животу, и знање и праксу.
Волим свој посао. Битно ми је да
волим то што радим. Преплићу
ми се вртић и фолклор. У рад
са децом у вртићу, убацила
сам елементе фолклора. Наша
установа годинама је била
организатор етно фестивала
где сам била доста ангажована.
Колико година имају
најмлађи фолклорци? Које
је то доба које препоручујете
да деца крену на фолклор?
- Ми смо поставили границу
да то буде негде од пете године,
мада је било и млађе деце. И

фолклор, њихов долазак у
КУД је важан да се деца лакше
социјализују, друже, да знају
шта је колектив и како да

велика подршка у мом раду
са децом у „Грозду“, од почетка
па и дан данас мој тата Илија
који је председник КУД „Грозд“.
Увек је добродошло његово
дугогодишње
искуство
и
знање, а иначе, сада је и играч у
рекреативном саставу „Грозда“,
заједно са нашим некадашњим
играчима, као и родитељима
наших садашњих фолклораца.
Коронавирус зауставио је
читав свет протекле године.
Како сте се ви снашли у овој
пандемији ковид-а 19?
- Прекинули смо са радом,
са пробама 13. марта прошле
године, пред ванредно стање.
Покушали смо мало да се
окупимо јуна 2020. кад је
епидемиолошка
ситуација
била мало боља. Онда је
борби против коронавируса.
Имамо и посебне инструкције
од Министарства културе
и информисања Републике
Србије
прописане
за
фолклорне ансамбле. Све
то поштујемо, јер морамо да
бринемо о здрављу, ипак су то
деца.
- Било нам је жао јер нас
је прошле године корона
зауставила и због заштитних
мера морали смо да откажемо
концерт. Све је било спремно
за 23. март прошле године, у
НП „Стерија“. Требало је то да
буде један прелепи, велики
концерт, са много извођача,
пуно гостију, са 4 играчка
састава,
групом
певача,

се у њему понашају... Своју
професионалну
васпитачку
праксу дугу 15 година
користим увек да те малишане
мало опустим, да начиним
добар приступ, да се упознамо,
спријатељимо, да стекнемо
поверење. Има и стидљиве,
али и прилично слободне
деце. Код мале деце гледамо да
период упознавања, приступ
и почетак буду кроз игру, кроз
шалу да деци буде пријатно.
Сва добра енергија, пажња,
љубав који се пруже и уложе

уследио летњи распуст и са
радом смо кренули у септембру.
То је трајало два - три месеца,
па смо прекинули и сада смо
се поново окупили. Водимо
рачуна и спроводимо све мере
заштите које су прописане у

сада имамо малишане од 3 и
4 године, али ипак је најбоље
да почну са 5 до 6 година.
Увек има талентоване деце,
жељне да уче да играју, да
се друже. Међутим, ја никад
нисам класификовала децу, по
томе да ли су мање или више
талентована. Ко год жели може
да дође код нас у „Грозд“. Осим
тога што ће да науче да играју

у те односе, враћају се као
бумеранг. Заједно одрастамо,
постајемо добри другови, нека
пријатељства трају до данас.
Пријатељства за цео живот!
Имам играче који су постали
родитељи, данас њихова деца
долазе код мене у вртић, а нека
од њих већ су кренула и на
фолклор.
Желим да кажем да ми је
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народним оркестром, гостима
из Старе Пазове, требало је да
учествује наша музичка школа,
као и неки наши афирмисани
извођачи народне музике и
фолклора... Али, кренула је
корона, све се зауставило,

концерт је одложен. Надам
се да ћемо концерт успети да
реализујемо ове године, можда
да тако обележимо мојих 40
година у фолклору. Било би
лепо.
- Ми обично у септембру
радимо промоцију КУД „Грозд“,
упис нових чланова, али желим
да кажем да сви који желе, могу
да нам се придруже у сваком
тренутку. Не морамо да чекамо
септембар, већ можемо нове
чланове да примимо и раније,
у свако доба. Да подсетим,
пробе одржавамо у МЗ „Жива
Јовановић“ и „Други октобар“,
тамо смо понедељком и
четвртком од 18 часова.
Реците нам нешто о свом
детињству. Како га памтите?
- Рођена сам у Вршцу, 3. јула
1976. године. Моја мајка Зорица
је кројачица, радила је у струци.
Тата Илија је пољопривредни
техничар, радио је и у струци,
али и у култури, а био је и доста
друштвено активан. Имам
старијег брата Владимира. Има
двоје деце, Милицу и Михајла.
Ја сам поносна тетка.
- Завршила сам ОШ „Вук
Караџић“, потом вршачку
Гимназију, а онда сам у Београду
уписала Политичке науке које
сам напустила. Пронашла
сам се у Вишој школи за
образовање васпитача, касније
сам завршила и Струковну
школу
за
образовање
васпитача. Десетак година сам
се усавршавала када је реч о
фолклору.
- Док нисам добила посао у
струци, радила сам у Панчеву,
у Балетској школи „Димитрије
Парлић“,
као
наставник
народне игре. Тамо сам била
и шеф одсека. Радила сам две
године у Панчеву, а онда сам
добила посао у Вршцу. Од
2005. радим у Предшколској
установи „Чаролија“.
- Када нешто радите са
љубављу и улажете себе у то,
резултати су неизоставни, а
они су за мене мотивација за
даљи рад. Фолклор је за мене
посебан начин живљења,
ту се стичу пријатељства за
цео живот. Сазнање да неког
едукујете и преносите му наша
највреднија културна наслеђа
је од непроцењиве важности
за мене.
Јованка Ерски
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
АУТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА ПОСВЕЋЕНА ДОСТИЗАЊУ УГЉЕНИЧНЕ НЕУТРАЛНОСТИ

УТРОСТРУЧЕНА ПРОДАЈА
ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОМОБИЛА У ЕУ

Удео електричних возила продатих у ЕУ више се него
утростручио 2020. године, први пут достигавши 10,5 одсто,
најновији су подаци који показују да су иницијативе ЕУ и земаља
чланица да се стимулише потражња за тим аутомобилима уродиле
плодом.
Скок продаје електричних возила, која су 2019. чинила три
одсто продатих аутомобила, указују да слаби доминација возила
на фосилна горива и да ће бити постигнут циљ ЕУ да до 2030.
удео електричних возила на тржишту буде 35-40 одсто, преноси
бриселски портал EURACTIV.
Плаг-ин хибридна возила су 2020. чинила 11,9 одсто, а удео
возила на бензин опао је на испод 50 одсто, преноси Бета.
„С правом подршком, укључујући масовно повећање
инфраструктуре за пуњење батерија и пумпи за алтернативна
горива у свим земљама ЕУ, овај позитиван тренд се може
наставити”, изјавио је председник Асоцијације европских
произвођача аутомобила и извршни директор Бе-ем-ве-а Оливер
Зипсе.
ЕУ је поставила веома строге стандарде за емисију штетних
гасова како би подстакла произвођаче аутомобила да пређу на
„чиста” возила. Према тим прописима, аутомобили морају да до
2030. емитују 37,5 одсто мање угљен-диоксида у односу на 2021,
а комбији 31 одсто мање.
Европска комисија се нада да ће уз те мере успети да на
путевима у ЕУ има 30 милиона возила са нултом емисијом до 2030.
године. У том циљу ЕК планира да дода најмање 2,75 милиона
станица за пуњење широм Европе.
Директорка у невладиној организацији Транспорт и околина
Јулија Полисканова сматра да су строги циљеви ЕУ у вези са
емисијама угљен-диоксида главни покретач повећања броја
електричних возила.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КОЈА НАША
РИБА НАЈВИШЕ
ВОЛИ ВОЋЕ
Сваштојед клен * Ако негде на самој обали реке
расту дуд, трешња или шљива, тако да плодови
тог дрвећа падају у воду, обавезно ће се у близини

„Националне иницијативе су помогле да се повећа продаја
упркос пандемији, али уопште не бисмо имали толико
електричних возила да купимо да произвођачи нису пожурили да
избегну велике казне”, рекла је она.
Мере уведене у борби против пандемије током 2020. нанеле
су велике губитке малопродаји, а аутомобилска индустрија је
била још теже погођена. Продаја путничких аутомобила опала је
за готово 25 одсто.
Зипсе је рекао да упркос економској кризи европска
аутомобилска индустрија остаје посвећена достизању угљеничне
неутралности.
Извор: Политика

наћи – клен. Појавиће се из дубине као сенка и
зграбити плод који је бућнуо у воду. Наиме, овај
прождрљиви сваштојед највећи је љубитељ воћа
међу нашим рибама. Поред поменутог воћа, он ће
узети и бобице грожђа, огрозда, купина и другог
воћа, ако му вешто добацимо. И друге рибе воле
воће. У Француској, на пример, лове шаране на
парчад банане која се ставља на удицу као код нас
„кнедле” од проје.
Извор: Политика

ПАДАЈУЋИ МЕТЕОР ИЗНАД АУСТРАЛИЈЕ

МЕТЕОР ОБАСЈАО НЕБО ИЗНАД МЕЛБУРНА НА
ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

Небо изнад Мелбурна у недељу
увече, на Дан заљубљених, обасјао је
падајући метеор.
Би-Би-Ци је објавио снимак на
којем се види бљесак метеора који
пада, што је, како наводи, допринело
романтичној атмосфери на Дан
Заљубљених у овом аустралијском
граду током петодневних мера
закључавања.
Око два милиона Аустралијанаца,
иначе, провело је пет дана под

СВЕТ ГЕЈМИНГА

строгим мерама локдауна након
што је откривен један случај корона
вируса у Перту, главном граду државе
Западна Аустралија. Власти су увеле
петодневну блокаду Перта након што
је заражен радник обезбеђења хотела
који је служио као карантин за путнике
из иностранства, преноси Танјуг.
Метеор се кретао брзином од око
40 километара у секунди.
Извор: Политика

ЖЕНЕ СУ РАМЕ УЗ РАМЕ СА МУШКАРЦИМА
У ВИДЕО-ИГРИЦАМА

Просечан „гејмер” (заљубљеник
у видео-игре) стар je више од 30
година и отац је троје деце. Чак 41
одсто жена признало је да воли овај
вид забаве, али не на конзолама
и компјутерима, већ углавном на
телефонима.
Студијом у којој је учествовало
2.000 људи, утврђено је да је
просечан „гејмер” породичан човек,
са кућом или станом и годишње
зарађује 40.000 фунти (45.000 евра),
пренео је „Мирор”.
Мушки део популације више
воли да игра игрице попут „Кол
оф Дјути” или „Фортнајт”, док
чак 41 одсто жена себе назива
„гејмеркама”, иако играју видеоигрице на телефонима.
Мушкарци воле пуцачке или
спортске жанрове, док жене више
воле стратешке игре и загонетке. И
једни и други скоро исто времена
проводе уз видео-игрице, преноси
Танјуг.
Извор: Политика
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„ТАЧКА СУСРЕТАЊА“ ПРОСЛАВИЛА СЕДМИ РОЂЕНДАН

Прошле недеље Удружење „Тачка
сусретања“ прославило је свој
седми рођендан представивши овом
приликом изложбу фотографија под
називом „33 перцепције“.
- Култура нема алтернативу –
стога на великом смо задатку да у
зачудном времену великих потреса
и промена истрајемо у намери да
култура опстане. Она непобитно
мења форму, али не сме да изгуби
суштину,
посебно
континуитет.
Прошлогодишње прилике дозволиле
су нам да уприличимо само 17
сусрета. Жељно смо ишчекивали
вечерашњи сусрет јер управо он
наговештава наставак наших живота
у интеракцији са људима, њиховим
емоцијама,
знањем,
вештинама,
достигнућима, односно наговештава
интеракцију са културом чистом,
прокрвљеном, без лажног елитизма
или хибридног популизма. Не
заносимо се да смо у овим напорима
једини, нити да радимо најбоље,
једино у шта смо сигурни је то да

Фото: Петар Слијепчевић

КУЛТУРА НЕМА АЛТЕРНАТИВУ!

недвосмислено верујемо у људски
потенцијал, и у моћ сусрета – рекла
је Марија Васић Каначки, оснивачица
„Тачке сусретања“ поводом празника
овог удружења.

Изложбу у „Салону код Порте“
Удружење је приредило у сарадњи
са недавно основаном Независном
фото секцијом из Вршца, а своје
радове представили су аутори:

Сашка Јовић, Јелена Јованов,
Снежана Ђенић, Јасмина Пилиповић,
Александар
Боровић,
Зоран
Милојковић, Славомир Панчевац,
Петар Слијепчевић, Горан Киџин и
Слободан Куневски.
- Оснивање секције заправо
представља
скромни
допринос
креативне скупине у борби против
колективног лудила јер је секција
настала у тренутку глобалних
дешавања којима је било тешко
одупрети се, подједнако колико и
прилагодити им се – рекао је Петар
Слијепчевић испред Независне фото
секције Вршца.
Изложба „33 перцепције“ се у
просторијама „Салона код Порте“
(Змај Јовина 16) може погледати
до недеље, 21. фебруара, од 18 до
20 часова, а фоторафије на којима
се могу видети портрети, природа,
пејзажи, апстракције и фотографије
са моделима, могу се и купити, а
сав прикупљен новац намењен је у
хуманитарне сврхе.
Т.С.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (104)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ ЗАЈЕДНИШТВО ЉУДИ

На Триптихону се у сваком делу виде
групе људи које заједно раде, сарађују,
удружени, повезани малом локалном
борбом за опстанак.
Савремена филмска слика Америке
је кад у филму „Убиј их нежно“, главни
глумац Брет Пит каже: “Јер овај
председник државе хоће да каже
да живимо у заједници. Баш ме је
насмејао. Ја живим у Америци а у њој
је свако за себе - Америка није земља,
она је само бизнис“.
Паја јесте насликао људе у ситном
руралном бизнису, али наглашава
заједништво људи као основу
егзистенције. Наравно, бич короне
тера нас да се завлачимо у мишје рупе

где је свако за себе, на жалост са све
мање бизниса.
У некој будућој историји света у
којој садашњи председник Америке
неће
бити победник, ипак ће,
можда, бити запамћен као латентни
глобални револуционар. Не бави се
глобализмом и оставио је време да
свет предахне.
Изгледа да је то некоме толико
засметало да им је пошаст короне
дошла као благослов за остваривање
својих мрачних циљева који немају
ништа заједничко са општом људском
срећом а пламен короне ствара
измаглицу од које не видимо извођаче,
како то каже угледни амерички

социолог.
Све ће проћи па и корона, само
да ми не одемо са њом. Уу поновном
откривању заједништва у свету
атомизираних људи слика попут
Пајиног Триптихона биће почетак
обуке откривања заједништва које
спасава свако јато док око њега круже
предатори.
У Швајарској одавно не излази
часопис „Сам свој мајстор“. Тамо се
кажњава и кад сами промените своју
славину а камоли куму, пријатељу
или некоме другом. Држава даје добре
плате, али од сваког покрета руке,
корака, акције хоће својих 20 % и тако
после мање од десетак ради -плати

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

бизниса, све буде чичино па велики
новац постаје велика илузија.
Понекад је савршено не бити
савршен, успешно је не бити успешан,
јер то оставља простора и малима
за преживљавање. Идеје братства,
заједништва, спадају у јуродива
осећања и казивање о њима беседе
недорасли безумници, будале, а некад
су те идеје красиле свеце и филозофе.
И наш Паја био би јуродив да није био
господски прагметичан и хедониста
светског калибра. Бити јуродив добро
је за друге јер покрећеш свет, дајеш
млеко а не пасеш.
Т. Сухецки

АГЕНЦИЈА
МАГИБАШТА 013 ВРШАЦ
Уређење, одржавање зеленила и зграда
врши услуге фирмама и приватним
лицима.
Опремљени смо машинама за одржавање
зеленила.

Тел. 060/0806872
013/806-872
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ НЕОДОЉИВУ КЊИГА ЗА
НАЈМЛАЂЕ

НЕЗГОДАЦИЈЕ

Збирка кратких, духовитих прича
намењених најмлађим читаоцима
Незгодације, коначно је пред
вама! Шармантно дело Драгана
Бабића, награђиваног писца, својим
читаоцима откриће забаван и
занимљив свет у који ће пре или
касније, свако дете закорачити.
Сазнајте са којим ћете се све
згодама и незгодама сусрести на
путу одрастања и, ако пажљиво о
њима читате, можда успете и да их
заобиђете. Као што аутор ове књиге
каже: „Не мора баш све да ти се деси!“
Да ли некада помислите да
би вам било лакше да вам неко
на путу одрастања каже да ћете
се у животу сусрести са многим
згодама и незгодама које је, ако их
на време препознамо и разумемо,
могуће заобићи или макар спремно
дочекати?
Ово није инстант приручник
за одрастање, што ће вас можда
разочарати, али јесте књига уз коју
ћете се искрено насмејати, били
мали или велики, и уживати у свакој
њеној страници. У њој ћете, поред
шаљивих, пронаћи и врло озбиљне
теме, о којима аутор пише на забаван
и духовит начин, чиме успоставља
блискост са својим читаоцем, у чему
је и посебна драгоценост ове књиге.

Премда свет није савршен, што
почињете да разумевате читајући
приче које су пред вама, одрастање
у њему не мора нужно бити тешко,
али је изазов са којим ћете се лакше
изборити уз свог новог другара –
Незгодације.
Иако књига намењена деци узраста
од 9 до 12 година, у њој ће подједнако
уживати и одрасли. Обогаћена
шаљивим илустрацијама и комичним
ликовима ова збирка ће сваком
читаоцу помоћи да открије велике
и важне ствари читајући духовите и
забавне приче.
Незгодације можете поручити
путем сајта www.vulkani.rs.

ВУЛКАН“ И „КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа„Вулкан“ и„Вршачка
кула“ обезбедили су поклоне за
своје читаоце. Овог пута ћемо два
љубитеља књиге који пошаљу имејл
на адресу citajmokulu@gmail.com
обрадовати књигом „Незгодације“.
У прошлом броју поклањали смо
књигу „Клуб убистава четвртком““
освојиле су је наше читатељке
Гордана Бељин и Драгана Петровић.
Честитамо!

1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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КУЛИН ОБЈЕКТИВ
ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА ВРШЦА ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН ДРЖАВНОСТИ

У ЧАСТ ОСЛОБОДИОЦИМА ВРШЦА
Поводом
Дана
државности
Србије, представници Града Вршца
су на Сретење, на градском гробљу,
положили венце на спомен обележје
погинулим ослободиоцима. Дан
државности Србије установљен је
у спомен на дан када је на збору
у Орашцу 1804. године дигнут
Први српски устанак и дан када је
у Крагујевцу 1835. године издан
и заклетвом потврђен први Устав
Књажевства Србије — Сретењски
устав. Овај датум је најбитнији
датум у политичком, културном и
историјском календару Србије те је
овај датум узет као почетак стварања
модерне српске државе.
Дан када је пре 186 година, Србија
добила свој први устав који је
представљао један од најмодернијих и
најдемократскијих устава тог времена
у Европи, а био је један од најважнијх
чинилаца
за
установљавање
српске државне самосталности са
поносом обележавамо, истакли су
представници Града Вршца, Маја
Ристић Лажетић, Милован Вујичић,
Дејан Чебзан и Славиша Максимовић.
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ ОГЛАСИ,
ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
На продају кућа на спрат- легализована,
са свом инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел.
064/280-5881
Лепа породична кућа на доброј локацији,
стамбени простор 100м², двориште са летњом
кухињом и шупом, велика ограђена башта. Тел.
063/130-3001
Продајем двособан стан у строгом центру
града. Тел. 069/3545058
Продајем кућу у Првомајској 46, Вршац, на
плацу од 12 ари. Тел. 834-128
Продајем кућу у Павлишу, три велике
собе, трпезарија, ходник, купатило, мала
соба, гаража, шупа, башта, чврста градња. Тел.
063/877-0604.
На продају спратна кућа 240 м²са
сутереном и 3 ари плаца, одмах усељива у
Карпатској у Вршцу. Цена 63.000 €Тел.060/0839339
Продајем кућу у изградњи сива фаза на
Гудуричком путу. Тел. 069/354-5058
Продајем двособан комфоран стан од 66
м² на 4. спрату на Омладинском тргу бр. 15. Тел.
063/851-2
Нова спратна кућа у Вршцу са две одвојене
целине 2 х70 м²код Хемограда са великим
плацем. Тел 060/491-1005
Продајем локал од 23м2 са подрумом од
16,6о м2 и таваном од 23,15 м2 у Стеријиној 53
а, у Вршцу. Тел. 060/094-0333.
Продајем кућу у Влајковцу улица
Железничка 34. Тел. 064/826-3038.
Продајем кућу у Иланџи са нус
просторијама и плацем. Тел. 063/181-5504.
Продајем кућу у Горанској улици на лепом
месту или мењам за одговарајућу кућу. Тел.
064/375-91459
На продају кућа ул. Сремска 5, има 4 собе,
кухиња, купатило, шпајз, предсобље, оставу
5х5м, ајнфорт и двориште. Близу је две школе
и три маркета. Тел. 064/226-2910.
Продајем приземну кућу од 80 м², угао
Козарачке и Скадарске улице. Цена 18.000 €.
Тел. 064/122-6129
Кућа центру Иланџе старија кућа на
продају. Цена договор. Тел. 063/744-0598
и 013/836-340.и, у центру ул. Светозара
Марковића на продају, цена повољна. Тел.
063/744-0598
Продајем плац 12 ари у Павлишу
(грађевинска зона), улаз у Павлиш. Тел.
062/329-812.
За продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел. 013/830753
Продајем кућу улица Златиборска Вршац.
Тел.060/414-1266
Повољно продајем кућу у Банатској
Суботици са легализованим помоћним
објектима (штала, свињци, летња кујна, амбар
на пола ланца земље) и 0,5 ха земље. Тел. 060
30 80 333.
Купујем кућу чврсте, новије градње,
предност шири центар, брег приступачан
прилаз. Тел. 064/879-5697
Купујем већи конфоран стан са лифтом,
новије градње, предност центар. Тел. 064/8795697
Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ²,
једнособан 46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу у Горанској улици на
лепом месту код „Виле брег“ или мењам за
одговарајућу. Тел. 064/375-9459
Продајем четворособни стан 71м², ул
Војводе Книћанина 70. Тел. 064/2582696 и 807-

Број

1313

585

На продају викендица у Думбрави 112
м²(сутерен плус приземље) на плацу од 5517
м². Тел. 064/585-2997
На продају кућа у Вршцу, Његошева улица,
укупна квадратура 420 , стамбена 175. Цена
36.000 евра. Тел. 065/576-8208
Продајем кућу у Дужинама, 1200 м2,
са плацем од 30 ари. Укњижено. Цена по
договору. Тел: 063/425-334
На продају хектар земље потез Јарак
поред обилазнице за Павлиш. Тел: 064/5128473, 063/559-577.
На продају викендица на Маргитском
путу са помоћним просторијама, њивом и
воћњаком. Повољно. Тел: 060/464-6558.
Продајем двособан стан са гаражом. Цена
по договору. Тел. 064/2392587
Продајем плац 6.5 ари, са кућом, гаражом,
130 м². Борачка 4/3. Тел. 063/575980
Купујем кућу чврсте градње у Павлишу са
баштом до 13.000€. Тел. 064/9548698
Продаје се кућа од 110 м² на плацу 440 м².
Вршац, Светозара Милетића 82
Продајем двособан стан са гаражом. Цена
по договору. Тел. 064/2392587
Продајем кућу у Душановцу, 200м², са
плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 063/425334
Стан за продају од 42м², центар, приземље.
Тел. 064/1979069
Плацеви за продају на три локације од 500
м² до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије
Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Продајем плац 5 км од центра Вршца,
Козлук-Мајдан, десна страна, виноградарска
кућица, градски водовод. Тел. 060/7401,
013/401210 и 060/1671519
Продајем плац у Уљми, врт у селу, површина
46,54 м², асфалт, струја, плин. Погодно за
магацине, уз асфалт.Тел. 061/1530800
Продајем двособан стан 64 м² на Војничком
тргу. Хитно. Тел. 064/2355436
Купујем кућу (приземну) чврсте новије
градње. Тел. 062/1870271 или 832-809
Продајем плац на потезу Широко било
2300 м², пола плаца под шумом, на плацу
темељи. Погодан за пчеларе Тел. 065/3454538
Продајем плац у Сочици, на одличној
локацији, и продајем агрегат за струју 1,5 кw.
Тел. 065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом и са
двориштем. Тел. 063/482418 и 064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел.
064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан за
пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15, Гудуричко
насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу од 20 ари.
Гудурички пут бб. Тел. 064/2111774
Мењам плац у ширем центру града за
мањи стан, има комплетну инфраструктуру.
Тел. 063/8310629
Кућа на продају Јелене Варјашки 32 Вршац,
може и замена за стан. Тел. 061/1677066.
Продајем плац у Купинику 99 ари у
грађевинској зони, ул Кордунска 88, асфалт
до плаца. Информације у Воводе Степе
Степановића 3/8, Крнетић. Тел. 065/9912133
Продајем 60 ари на вршачком брегу,
потез „Павлишко брдо“. Тел. 013/401-210,
060/7410210 и 060/1671519.
Продајем плац у Војводинцима поред
караша. Тел. 063/8326918.
На продају кућа у Великом Средишту са
локалом и подрумом, у центру села. Тел: 060/35
- 23 – 540
Мењам двособан стан (спрат куће)
за сличан у Вршцу. Тел. 064/1850079 и
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

061/6637650.
Продајем викендицу на ковиначком путу
код раскрснице Кајтасово, 50 м према Ковину .
Тел. 065/9912133

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издаје се гарсоњера у центру града,
одвојен плин, струја. Тел. 064/2960285
Издаје се локал , 30 м² у центру Вршца,
Стевана Немање 14. Хитно и повољно. Тел.
064/1513853
Радионица за издавање, добра
локација. Тел. 064/1979069
Издајем намештен једнособан стан
у приземљу нове зграде у Мирјеву,
последња станица аутобуса 27. Тел. 064/
2599960
Брачни пар тражи једнособан
намештен или малу кућицу за педесетак
евра или кућу за чување. Тел. 061/8139998
Издајем намештен дворишни стан у
ул. Хероја Пинкија за запослене самце,
самице, брачни пар без деце. Тел.
063/8103228
Издаје се намештен стан у кући
ул. Сремска бр5, у бизини ДИС-а. Тел.
063/8860704.
Потребан једнособан стан у згради за
издавање. Тел. 062/403127
Потребан
намештен
или
полунамештен једнособан стан у згради.
Тел. 063/8069409
Издајем кућу комплетно намештену са
мус просторијама. Тел. 063/8829782.

комплет кухињу 4м дужине, кацигу,
жардињере, сет клуб сточиће, брзинац
бицикл. Тел. 064/1830018
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац.
Гвоздени зидни старински чивилук, два
стабла лимуна у плоду. Тел. 064/9407095
Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел. 642262888
Продајем угаону гарнитуру нову,
микроталасну, два штапа –мушица, лов
пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат уз
дозволу. Тел. 064/3858314
Продајем писаћи сто са три фиоке
(прављен) и два нова кауча.Тел.
0645/9174777
Продајем „адаптер“ за вц шољу, то је
за лица која имају проблема са куковима,
монитор за компјутер, телевизор,
хармонику(малу) за мањи узраст. Тел.
060/0833293.
Продајем кокошке расе италијанке,
угаону гарнитуру (нова) тепихе 5 комада.
Тел. 064/4902239.
Продајем кауч на развлачење у
добром стању. Тел: 060/8070-158.
Продаје сто и 6 столица, сто је са
стакленом плочом вреди видети. Тел.
064/4902239
Два дечја креветца са мадрацима на
продају и колица дечја. Тел. 063/1123270
Продајем јаја јапанске препелице ком.,
већа количина договор. Тел 060/3000704
Продајем стаклени балон 50л,
пластичну бурад за ракију 50 л, половну
зимску и летњу гардеробу, саксијско
јапанско дрво. Повољно. Тел.013/2105429

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
ОСБ
плоче
за
подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.Тел.062437-236
На продају храстова бурад за ракију,
вино 60л и 80л очувана, регал трокрилни,
косачица бензин Томосова. Цена по
договору. Тел. 066/411496.
Продајем виноград 500 метара од
раскрснице за Мало Седиште 100 метара
од главног пута, габарита 100 х 20 мтара.
Тел. 063/7306041
Радила бих кућне послове и чувала
децу. Дајем часове енглеског језика
основцима и продајем гардеробу мањих
величина. Тел: 069/62-66-99.
На продају ловачки карабин 30-06 са
оптиком, ловачка пушка ТОЗ-34Е калибар
12, ловачка пушка хамерлес-застава
калибар 16, тел: 013/836-584, 064/27-17088.
Продајем дрвену кухињу, велики
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-610.
Продајем оригинал Вилерове гоблене
и трпезаријске хеклане столњаке. Тел:
064/46-95-175.
Продајем ливене роштиље 58Х60
и 60Х65цм. Машину за прање судова,
половну. Тел: 013/833-524.
Продајем лустере, већу плафоњеру,
столице на расклапање, колица за пијацу,

Грађевински
послови
повољно(бетонирање,
кровне
конструкције, зидање, малтерисање,
стиродур фасаде) квалитетно. Тел.
061/2656204
Поклањам трпезаријску витрину и
један кауч на спуштање. Тел. 013/2105429
На продају ланац и по земље вечито,
вршачки атар потез Јабучко поље.
Тел.064/9541284и 013/2105070
Продајем казан за печење ракије 120
л, превртач са новом фуруном од 3 мм лим
и дном од 3 мм. Продајем кауч као нов,
велики, на клик- клак. Тел. 065/88-06- 652.
Бицикл само 3.000 дин, сат Фосил,
нови повољно, светларник 1,40х2,50 м,
балконска врата 2 ком. 2,0х0,70 м, прозор
са ролетном 1,60х1,20 м, канте за маст
разне велилчине. Тел. 064/4256130
Пекарске пећи за продају. Тел.
064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт на 4
м висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају,
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар са
круном купујем (чисте). Тел. 064/1979069
Вибро сто за производњу бетонске
галантерије продајем. Тел. 064/1979069
Електрични шпорет на продају у
одличном је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља,
машину за сушење веша очуване и
исправне.Тел. 066/8013286
Припрема
из
математике
за
Електротехнички факултет Нови СадЗрењанин. Тел. 013/2839461
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Пажња, продајем оргинал домаћи
сапун, Тел. 061/2406285
Продајем маскирни комбинезон и
прслук за ловце и риболовце, чизме бр 42
нове, 3 штапа за пецање „Робинсон“ нови.
Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд радио
плејер нов, ручни миксер са посудом,
саморезница, тостер, грил, ел. роштиљ.
Тел. 064/3906276
Продајем веш машину Беко мало
коришћена, електрични шпорет, полован,
фрижидер мањи, две нове плинске пећи
Алфа, две пећи на дрва нове, трпезаријски
сто и 6 столица. Тел 064/3806276
На
продају
две
електричне
плафоњерке грејалице, 80w, руска
производња „Инлајн“ Тел. 065/3355343
Продајем половни фрижидер, рерна
са две рингле, бојлер 60л. Тел.065/2839461
Њива
поред
асфалта
ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска
врата са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем плинску пећ велика (6),
повољна за сале и продавнице, исправна
и мало коришћена. Тел. 061/1125698
Продајем четворокрилни и двокрилни
прозор са ролетнама и Иве Милутиновића
57. Тел. 013/834-061
Продајем 4 краве и два телета у Малом
Жаму. Тел. 013/838-439 и 064/3852933
Продаје се собни регал, трпезаријске
витрине(3 ком), трпезарјиски сто, мини
машина за прање судова (4 комплета) Тел.
069/1117040.
Припрема
математике
за
електротзехнички факултет у Новом саду
и Зрењанину. Тел. 065/2839461
Купујем брилијант минђуше најстарији
тип са руском капом постоји могућност и
друге. Тел. 833-524 и 064/4695175
Продајем гробницу
већу на
православном гробљу уз Павлишки пут.
Тел. 063/7375149
Продајем нове некоришћене полице
за кућну библиотеку. Тел. 064/4124994
Обављам посао уношења и слагања
сечених дрва. Тел. 064/4124994 и
063/8961606
Радим послове сређивања куће и
пословних просторија. Тел. 063/1842709
18-то недељнљ коке носиље, ручни
сат, мушки , фосил нов (упола цене),
бицикл мушки у возном стању, врата,
светларник метални, канте за маст. Тел.
064/4256130
Продајем француски лежај од еко
коже, нов. Тел. 063/1121270
Комплет судова од
росфраја 16
делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци
за снег некоришћени више врста. Тел.
063/1077271
Купујем
исправну,
мању
камп
прикколицу. Тел.
013/401210 и
060/1671519

Продајем електрични шпорет
некоришћен, туш каду 80х80 цм нова. Тел.
064/4695175
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум и
бушени бунар. Тел. 064/4695175
Плинске пећи и бојлери на продају све
исправно. Тел. 064/3892738
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел.
063/482418
Купујем плинске пећи и плинске
бојлере, неисправне због делова. Тел.
063/482418 и 013/861419
Продајем метални порман са три
крила погодан за држање наоружања или
гардеробе. Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом и
чеоном бушилицом – мотор трофазни.
Тел. 063/308331
Продајем медицински кревет са
електроподизачима,
антидекубитни
душек, лежећи масажер и Zepter therapy
air пречистач ваздуха. Тел. 063/8208532
Продајем одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 065/2579100
На продају круњач и прекрупач
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 12
кс нов. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за
клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
Продајем круњач прекрупач Лифам,
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308331
Продајем моторну тестеру Sthil
MC 341, исправна, очувана повољно
Тел.0638420246.
Продајем
пластеник,
метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/8420246
Радим послове везане за дрва, шут,
ризлу и избацивање непотребних ствари.
Тел. 064/4124994
Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ и
трактор Р-64. Тел. 065/2579100
Спремам станове, куће и пословне
простореије. Тел. 063/1842709
Купујем пластеник мање површине до
60 м². Тел. 066/411496
Продајем нове очуване полице за
кућну варијанту. Копус иверица-сонома
храст. Тел. 064/4124994 и 063/8961606
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/2839461
На продају лежећи масажер, масажер
за стопала и масажер за врат. Тел.
061/6806244.
Продајем термо пећ, пинску пећ,
грејалицу на струју, машине за шивење
(Багат и Сингер), телевизоре, дечија
дубока колица и носиљку за бебе. Тел.
013/830753
Продајем два прозора 120х140, врата,
регал, гарнитуру кожну, кристални лустер
2 ком. сто и 4 столице. Тел. 834-586.
На продају вертикални замрзивач,
усисивач Кирби, хаварисану 128, трофазне
електромоторе. Тел. 064/2355436

У СЕЋАЊУ

Потребна жена за рад и помоћ у
кући, доћи лично у Пекару Дукат , улица
Гаврила Принципа 35.
Ситуирана породица са препорукама
и великим искуством жели да обавља
дужност гледања и чувања старије особе
у замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 064/4822535.
Продајем два кревета за 7000 дин. Тел
064/1516798.
Продајем комбиновани креденац,
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер са 5
кугли, дводелну судоперу, мали прозор
60х60 цм са стаклом и шалоном. Тел.
061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан, фуруе и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
Продајем орахове трупце. Тел.
060/1671519 и 013/401210.
На продају фрижидер (расхладна
витрина) Тел. 0638829782
Желим да чувам старије особе у
замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 061/8139998.
На продају тв „Самсунг“ керан 37 цм.
Тел. 063/8961606 и 064/4124994.
Вршим услужно култивирање башта
и одвожење биљних остатака. Тел.
060/0806872 и 013/806-872
Озбиљан мушкарац жели да упозна
озбиљну жену из Вршца за везу или брак
до 40 година.Тел. 061/6832086.
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по

БУГАРЧИЋ МИОДРАГ
БАТА
1991-2021.

Речи су сувишне,
а бол је вечна.
Увек ћеш бити са нама.
Твоји најмилији

договору изгледају као нове, Тел. 837-631
и 064/2805862
Вршим услуге педикира (сређивање
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388

АУТОМОБИЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

.
Продајем Опел Вектру А у исправном
стању, нерегистрован, мотор добар. Тел.
064/1432911
На продају ауто марке Фиат
Чиквеченто 900м³, регистрован до
маја 2021. године, 2003. годиште. Тел.
066/8013286
Мазда
626
у
возном
стању,
нерегистрована.Тел. 064/5125724
На продају хитно и повољно лака ауто
пиколица АТП 460 гаражирана и очувана,
под ребрасти лим ојачана конструкција.
Тел. 064/6585499
Продајем
ауто
приколицу,
квалитетну (амортизери – федери гибњеви) нерегистрована. Повољно. Тел.
061/1530800
Продајем гаражу за кола у центру
Пландишта. Тел. 063/8829782
На продају ауто приколица од
поцинкованог лима, цистерну са пумпом
4.500 лит. Тел. 063/1867385
Продајем Сузуки Марути, 1997.
годиште, регистрован до августа 2021.Тел.
060/0345801

БУГАРЧИЋ МАРИЈА
БЕБА
1996-2021.

Остаћеш заувек
срцима.
Твоји најмилији

у

нашим

Дана 16. фебруара 2021. године навршило се шест месеци од како
није са нама наша драга

ЖИВОЈИН ЕРСКИ
(1929- 2008.)

И даље живиш у нашим срцима, у сећању. Поносне смо што смо Те
имале. Нека Те анђели чувају.
Твоје: Светлана и Јованка

МИЛЕНА ТРУСНИК
1950-2020.

Твоји најмилији
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DDOR Osiguranje
Zvanično osiguranje
Olimpijskog tima Srbije

Mali pad me neće
poremetiti,
nastavljam dalje
Strahinja Stefanović

Vicešampion sveta u kajaku

ZA SVE
NOVE
POBEDE!

1919
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 6, БРОЈ 60. 18. ФЕБРУАР
1981.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ЦЕНЕ, УСЛУГЕ И ОСТАЛО
Пред читаоцима је тематски број „Вршачке кукле“, посвећен
већом својом половином осветљавању комуналних тема, с
посебном обавезом да подробно објасни најновије поскупљење
земног гаса (плина).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (253)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

9. КЛИМАТИЧНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ
ПРИЛИКЕ
Чинимо то захвањујући спремности вршачке Радне
организације „Други октобар“ да сопственим информативним
прилозима и материјалном подршком побољша обавештеност
радних људи и грађана, ево, и на овај начин.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 6, БРОЈ 60, 18. ФЕБРУАР
1981.

ПЕТОСТРУКО ОДОБРЕЊЕ
Да би грађани добили плин у кући или стану обавезни
су да израде пројекат гасне инсталације код једне од
овлашћених пројектантских кућа. Овај пројекат оверава
одељење противпожарне заштите Покрајинског СУП-а
а затим се исти документ оверава у МСУП –у у Вршцу. Са
овако овереним пројектом потрошач може уговарати
израду кућне инсталације са овлашћеним ООУр или
приватним лицем регистрованим за ову врсту делатности.
После израде инсталације извођач подноси картон
пријаве инсталације са свим потврдама и енергетском

Како немамо реке ни језера, где би се
у слободи могли купати, становништво је
упућено на купање у кадама. Отуда је поникла
Фрицова купка са свима сссвојим врстама у
води и у пари. Њу посећују не само мештани,
већ читава јужна половина тамишке жупаније.
О последњем бројању народа нашло се је
330 особа, (164 муш. и 166 жен.), које су дуже
боловале. Особа са телесним недузима беше 77
(41 муш. и 36 женских). Од отих беше
слепих: 33 (16 муш. и 17 женских),
глувонемих: 11 (5 муш. и 6 женских),
душевно болесних:10 (4 муш. и 6
женских), и кретинаца 23 (16 муш. и
7 женских).
Ради
даљег
илустровања
здравствених прилика вароши
Вршца навешћемо из извештаја
вршачког физиката за 1885. годину
ова места:
„Здравствене прилике у прошлој
години могу се назвати добрим,
јер се не појавише ни епидемијске,
ни ендемске болести, а оне, које
су владале, биле су посве благе
природе и прекужене су. Карактеристичне
болести беху преко зиме запаљења органа за
дисање, а у лето снажна запаљења у цревима,
нарочито код деце. Уз то се доста често појавила
и туберколоза, напротив грозница, врућичина,
ревматизам у мишићима, срдобоља, запаљење

ћелијчног ткања и гнојење ређе се јевљало.
Здравље у деце беше повољно.
Од прилепчивих болести беше неколико
случајева дифтеритиде, шарлаха, оспе и
магарећег кашља, но ни једна од ових болести
не имађаше епидемични карактер.
Опаког запаљења очију (трахом), кожне
болести и сифилиса беше тек појединце.
Здравствено стање теглеће марве и домаће
животиње беше као што треба,
зараза у устима и папцима, која се је
септембра била изврзла у епидемију,
беше ипак благе нарави.
Здравствено
прегледање
од
стране полиције обављено је у 9
случајева , код 7 самоубистава и 2
тровања сублиматом. Осим тога беше
још ових здравствено-полицајних
случајева: 3 смрто засечене ране,
1 рана из пиштоља, 1 вешање, 1
окрвављење и 1 убијство. У болницу
је донесено 2 мртве особе“.
Исте године и кретање људства
било је повољно, јер се 877 родило,
а 672 умрло. Од умрлих, 288 није
лекарски лечено, међу њима 87 деце испод 7
година.
Прицепљивање богиња отпочето је почетком
маја, а довршено је у половини августа.
Калемљено је 667 деце, већином успешно.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 6, БРОЈ 60.
18. ФЕБРУАР 1981.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

сагласношћу власника добијеним од дистрибутера ООУР
„Гасовод“, ради прикључења на градску мрежу. Због
необавештености грађана, често се рад извођача и њихови
пропусти приписују „Гасоводу“ иако ова организација има
задатак само да прими гасну инсталацију и прикључи је
улични гасовод.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

НЕ МОЖЕ КОШАВА БАШ
СВЕ...

Око тридесеторо запослених у ООУР „Комуналац“ од
1978. године има великих потешкоћа због недостатка
средстава. То се одражава и на изглед Вршца, који је
некад сматран једним од најчистијих градова у Војводини.
Истоверемно нерешено питање финансирања ових
послова, доводи до смањења броја упослених, док су
само у последњих пет година површине под асфалтним
застором које се одржавају, повећане са 300.000 на
500.000 квадратних метара. Слично је и са зеленим
површинама, на којима у прошлој години није готово
ништа било урађено. А ако се зна да се пијачни простор
није мењао од ослобођења до данас, лако је закључити
да сви ови проблеми нису само проблеми запослених у
вршачком „Комуналцу“. Решења се назиру, али је значајно
да се при томе укључе и сви житељи Стеријиног града,
како би, заиста, питање комуналних услуга било трајно
решено.
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ИГРАЧИ КОЈИ СУ СТВАРАЛИ ФУДБАЛСКУ ИСТОРИЈУ

ЗИНЕДИН ЗИДАН

Зинедин Јазид Зидан је
бивши француски фудбалер
и репрезентативац кабилског
порекла и тренер шпанског
гиганта Реал Мадрида. У својој
каријери је играо за Кан, Бордо,
Јувентус и Реал Мадрид. Када
је из Јувентуса прешао у Реал
Мадрид за 76 милиона евра
постао је најскупљи фудбалер у
историји. Са Реалом је освојио
Лигу шампиона 2002. постигавши
победоносни гол против Бајер
Леверкузена. Зидан је једини
играч уз Роналда који је три пута
изабран за најбољег играча света
по избору ФИФА, а још три пута
се нашао међу првих три. Зидан је
своју фудбалску каријеру започео
у јуниорском тиму Сен-Анрија,
локалном клубу из Марсеља.
Са 14 година, одиграо је прву
сезону у јуниорској лиги, где га
је приметио Канов скаут Жан
Вараду. Зидан је отишао у Кан на
шест недеља пробе, али је након
тога још четири године провео
у клубу. Своју прву утакмицу у
француској Првој лиги одиграо
је са 17 година, а свој први гол је
постигао 8. фебруара 1991, па му
је за награду клупски председник
поклонио ауто. Врхунац његове
прве сезоне у Кану је био пласману
Куп УЕФА. Зидан је сезоне 1992/93
прешао у Бордо, са којим је 1995.
освојио Интертото куп и играо у
финалу Купа УЕФА 1996. године. За
Бордо су тада наступали Биксенте
Лизаразу и Кристоф Дугари, и
тај трио је током 1990-их постао
заштитни знак Бордоа и фудбалске
репрезентације Француске.
Године 1996 Зидан је прешао
у редове италијанског Јувентуса,
тадашњег актуалног освајача

Лиге шампиона, за 3 милиона
фунти. Зидан је у екипи Марчела
Липија постао главни организатор
игре. Прве сезоне са Зиданом
Јувентус је освојио Скудето и
Интерконтинентални куп. Такође
су играли у финалу Лиге шампиона
1997, у ком је Јувентус изгубио од
Борусије Дортмунд резултатом 3:1
. Идуће сезоне је постигао 7 голова
у 32 утакмице и тако помогао
Јувентусу да задржи наслов
првака Италије и опет је наступио
у финалу Лиге шампиона 1998, у
ком је Јувентус опет поражен, овај
пут резултатом 1:0 од мадридског
Реала. На крају те сезоне Зидан је
изабран за најбољег фудбалера
света.Током пет сезона у дресу
Јувентуса Зидан је постигао
24 гола. 2001. године, Зидан
је потписао четворогодишњи
уговор са Реал Мадридом уз
одштету од чак 76 милиона евра,
што је и до данас једна од највише
плаћених одштета у историји
фудбала. У финали Лиге шампиона
2002. у Глазгову постигао је гол
волејом за 2:1 и победу на Бајер
Леверкузеном. Идуће сезоне, Реал
је уз шпански Супер куп, освојио и
европски, а Зидан је проглашен
најбољим играчем 2003. године у
избору ФИФЕ и тако је постао уз
Роналда једини играч који је ову
престижну награду освојио три
пута.
7. маја 2006, Зидан је против
Виљареала на стадиону Сантијаго
Бернабеу одиграо своју последњу
утакмицу за Реал Мадрид.
Зидан је своју прву утакмицу
за репрезентацију одиграо 17.
августа 1994. у пријатељској
утамици против Чешке и на тој је
утамици постигао 2 гола. Наступио

је на Европском првенству 1996.
у Енглеској, где је Француска у
полуфиналу поражена од Чешке
након извођења једанаестераца.
На
Светском
првенству
у
Француској Зидане је постигао 3
гола, од чега 2 у финалу против
Бразила, ког је Француска
победила са 3-0 и тако освојила
свој први наслов светског првака.
Зидан је био кључни играч
Француске на ЕП 2000., гдје је
одличним играм и пресудним
головима
помогао
својој
репрезентацији да освоји наслов
првака. Француска је тако,
победивши у финалу Италију
постала прва репрезентација
након Западне Немачке 1974. која
је истовремено била и светски и
европски првак.
Због повреде Зидан није
могао играти прве две утакмице
за Француску на Светском
првенству 2002. Заиграо је у
трећој утакмици, али ни он није
могао помоћи репрезентацији
да победи и избори пласман у
осмину финала, па је Француска
завршила првенство већ у првој
фази без постигнутог поготка.
На Европском првенству 2004.
Зидан је у судијској надокнади
донео
победу
Француској
против Енглеске постигавши
гол из слободног ударца и
из
једанаестерца.
Међутим,
Француска је у четвртфиналу
поражена од каснијег победника
Грчке. Након пораза, Зидан
је накратко завршио своју
репрезентативну каријеру, да
би се 3. августа 2005. вратио на
наговор француског селектора
Рејмона Доменека, да помогне
Француској да избори наступ на

Светском првенству.
27. маја 2006, Зидан је против
Мексика забележио јубиларни
100. наступ за репрезентацију и
тако постао један од четворице
играча који су наступили за
Француску репрезентацију више
од 100 пута (осим њега тај успех су
остварили Марсел Десаи, Дидије
Дешам и Лилијан Тирам).
На Светском првенству 2006.
Француска је, иако пре првенства
и није била изразити фаворит,
стигла до финала против Италије,
за коју је Зидан најавио да ће му
то бити последња утакмица у
каријери. У финалу Француска

је повела Зидановим голом из
једанаестерца, чиме је он постао
тек четврти играч уз Пелеа, Паула
Брајтнера и Ваву који је постигао
гол у два различита финала
Светских првенства. Међутим,
до краја регуларног дела Италија
је изједначила на 1:1, а Зидан је у
110. минуту продужетака зарадио
искључење након што је ударио
главом Марка Матерација, који га
је претходно увредио. Француска
је финале изгубила након
извођења једанаестераца, а Зидан
је, упркос том инциденту добио
Златну лопту за најбољег играча
турнира.

ХРАМОВИ ИСТОРИЈЕ ФУДБАЛА

ВЕМБЛИ
Стадион Вембли, познат и као Нови Вембли, фудбалски је
стадион у Лондонској општини Брент. Изграђен је на месту
некадашњег култног „старог Вемблија“ саграђеног 1923. године.
„Стари Вембли“ је свечано отворио 1924. године краљ Џорџ
V, али је 28. априла 1923. на њему одиграно финале ФА купа
између Болтона и Вест Хема (2:0) које је званично пратило 126.047
гледалаца а незванично преко 150.000. Реконструкцијом је
капацитет стадиона смањен на 80.000. „Стари Вембли“ званично је
затворен 2000. године.
Према критеријима УЕФА Вембли стадион се убраја у
најмодернија фудбалска здања и категорисан је са 5 звездица.
Свечано је отворен 9. марта 2007. године. Са капацитетом од 90.000
седећих места други је по величини стадион у Европи (одмах иза
Камп ноуа у Барселони) а први је по величини наткривени стадион
у свету. Стадион је у власништву Фудбалског савеза Енглеске и на
њему своје утакмице игра фудбалска репрезентација Енглеске.
На Вемблију се одржавају и неке од утакмица завршне фазе
националног ФА купа. Такође 2011. ту је одржано финале Лиге
Шампиона у фудбалу између Барселоне и Манчестер јунајтеда
(3:1) и 2013. године између Бајерна и Борусије из Дортмунда (2:1).

КАМП НОУ
Камп Ноу, што значи ново поље, је фудбалски стадион у
Барселони, Шпанија. Отворен је 1957. године и од завршетка је
стадион Барселоне
Са капацитетом од 99.354 места за седење, то је највећи
стадион у Шпанији и Европи и четврти по величини фудбалски
стадион на свету. На њему су одржана два финала Лиге шампиона
1989. и 1999. године, два финала Купа победника европских купа,
четири финалне утакмице Купа сајамских градова, пет утакмица
УЕФА Суперкупа, четири финала Купа краља и двадесет и једно
финале СуперСуперкупа Шпаније. Такође На Камп Ноу одиграно
је пет утакмица на Мундијалу 1982. године, укључујући уводну
утакмицу, две од четири утакмице на Купу европских нација 1964.
године и финале фудбалског турнира на Летњим олимпијским
играма 1992. године.
Изградња Камп Ноу започела је 28. марта 1954. године, јер
претходни стадион Барселоне, Камп де Ла Кортс, није имао

Финалне утакмице фудбалског олимпијског турнира 2012. су
игране управо на Вемблију.
Стадион се одликује делимично покретним кровом а један од
најупечатљивијих симбола новог Вемблија је 134 метра високи
лук изнад стадиона. Лук је изграђен од челичне конструкције и
има распон од 317 м што Вемблију даје јединствен изглед када су
фудбалски стадиони у питању. Пречник лука је 7 метара, издигнут
је под углом од 22° изнад равни крова са пречником у основи од
315 метара. Лук служи као подршка целокупној тежини северне
кровне конструкције те 60% тежине јужног покретног крова.
Вемблијев лук представља најмасивнију кровну конструкцију
на свету без додатних ослонаца (само на две тачке). Уместо 39
степеника који су делили терен за игру од Краљевске ложе где су
се додељивали трофеји на старом Вемблију, на новом стадиону то
растојање је повећано на 107 степеника.
Прву званичну утакмицу на стадиону одиграле су младе (У-21)
репрезентације Енглеске и Италије, 24. марта 2007.
Архитектонски план новог Вемблија израдиле су архитекте
лондонских фирми Фостер енд Партнерс и Популус а главни
извођач радова била је аустралијска грађевинска компанија
- Брукфилд Мултиплекс. Трошкови градње износили су 798
милиона фунти, и по томе се Нови Вембли убраја међу најскупље
спортске објекте икада саграђене.
простора за проширење. Потписивање Кубале у јуну 1950. године,
који се сматра једним од највећих играча Барселоне, пружило је
даљи подстицај за изградњу већег стадиона. Архитекте су били
Франческ Митјанс и Јосеп Сотерас, уз сарадњу Лоренца Гарсиа
-Барбона.
Капацитет стадиона је увелико варирао током година, отворио
се на 106.146, али је порастао на 121.401 за ФИФА-ин светски куп
1982. године.
Осим што је домаћин Барселоне, Цамп Ноу је дом каталонског
тима. Стадион се често користи за друге фудбалске догађаје.
Финале европског купа између Милана и Стеауе одржано је 24.
маја 1989. године, а италијански клуб је победио са 4: 0. Камп
Ноу био је домаћин дела фудбалског такмичења, укључујући и
финале, на Летњим олимпијским играма 1992. Као припрема
за ове утакмице, постављена су два додатна нивоа седишта
преко претходне кровне линије. Током 1998-99, УЕФА је Камп
Ноу оценила стадионом са пет звездица због својих услуга и
функционалности.
Садржаји укључују продавницу сувенира, мини терене за

Око целог терена саграђене су трибине са 90.000 седећих
места које су готово у целости наткривене статичним кровом.
Доњи ниво трибина је покретан и у зависности од потреба
може се уклонити (у случају атлетских такмичења).

тренинг утакмице и свлачионице за играче. На стадиону се налази
и други најпосећенији музеј у Каталонији, музеј Фудбалског клуба
Барселона, који годишње прими више од 1,2 милиона посетилаца.
Извор: Википедија, Енциклопедија фудбала
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КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ ДЕСЕТИ ТРИЈУМФ, НАПРЕДАК СРУШЕН У ПРОДУЖЕТКУ

СИМИЋУ И ПИТЕРСОНУ ГЛАВНЕ УЛОГЕ У ТРИЛЕРУ
ВРШАЦ – НАПРЕДАК 91:89 (19:19, 18:25, 21:14, 16:16, 17:15)

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА
УБЕДЉИВОСАВЛАДАЛЕ СРБОБРАН

Фото: М. Живковић

Центар Миленијум, судије: Белошевић,
Весковић,Томић
ВРШАЦ: Симић 18 (6 ск, 12 ас), Јањић 12,
Дукић, Питерсон 24 (16 ск), Недељковић 3,
Мајсторовић, Газибеговић, Димић 22 (6 ск),
Живановић 8, Јековић 4.
НАПРЕДАК: Диксон 10 (5 ск), Картер 20 (4 ск),
Стаменић 1, Ћирковић 6, Н. Раичевић, Дувњак 17
(5 ас), Д. Раичевић 4, Саичић 5, Станковић 19 (5
ск), Митровић, Каралић 7 (5 ск).
Сјајан меч у Миленијуму! Вршац и Напредак
одиграли су утакмицу за истинске кошаркашке
сладокусце, виђен је велики број вансеријских
потеза уз резултатску неизвесност током
читавог регуларног тока која је кулминирала у
продужетку. Вршчани су заслужено стигли до
десетог тријумфа, веровали су у преокрет и када
су гости из Алексинца имали 12 поена предности
у првом полувремену (44:32) и нису изневерили
традицију да најбоље играју трећи период
утакмице. Тада је тим тренера Лучића сустигао
вођство ривала, вратио самопоуздање и дошао
до преко потребног шута споља којим је стигао
до тријумфа. Напредак је био на корак до победе,
најбољи играч првог полувремена, Американац
Картер, имао је два слободна бацања на мање
од пола секунде пре краја регуларног тока, али
је само једном био прецизан и уместо победе
свом тиму обезбедио је продужетак. Пре тога
су Вршчани преко Симића имали прилику
да са линије пенала обезбеде тријумф, али је
плејмејкер Вршчана био половично прецизан.

ПРВА СТОТКА
ВРШЧАНКИ
ВРШАЦ – СРБОБРАН 100:59
(24:10, 25:26, 27:11, 24:12)

У продору ка Суперлиги: Капитен Вршца
Стефан Живановић
Главне роле у додатних пет минута одиграли су
Симић и незадрживи Питерсон, чија је сарадња
била нерешива енигма за Алексинчане. Тренер
Вршца Лучић на конференцији за медије био је
задовољан пре свега чињеницом да је његова
екипа надскочила најбољу скакачку екипу лиге и
био поносан на играче коју су извојевали победу
са скраћеним ростером. Нови тренер Напретка
Душан Јелић био је задовољан енергијом својих
играча, али и незадовољан чињеницом да је
изгубљено чак 16 лопти.
Б. Ј.

ВРШАЦ: Томашевић 16, Стјепановић 13,
Дунђерски 15, Радовић 6, Веригић 9, Томић,
Станаћев 12, Николајевић 2, Вучковић 15,
Милетић 10, Цера, Ковачевић 2.
СРБОБРАН: Вијатов 2, Кулачин, Ћеран 9,
Зорић, Цураковић 19, Гуљаш2, Шућуровић 8,
Каса 2, Ђокић6, Лукић 11.
Вршчанке су новом победом учврстиле
позицију у врху табеле и све су ближе пласману
у друштво прволигаша. Изабранице тренера
Мирослава Кањевца биле су од првог минута
доминантан ривал, већ у првој четвртини
оствариле су двоцифрену предност и разлику
увећавале до самог краја. У тиму није било
Иване Јовановић и Тамаре Репац па је стратег
Вршчанки пружио прилику Марији Николајевић,
Горани Томић и Марини Цери.

ФУД Б А Л
ФУДБАЛЕРИ ОФК ВРШЦА НА ПРИПРЕМАМА У ТУЗЛИ И КРУПЊУ

ПРЕКО БОСНЕ ДО ТАКМИЧАРСКЕ ФОРМЕ
СЛОБОДА (ТУЗЛА) - ОФК ВРШАЦ 1:0 (0:0)

Стадион Баре у Симином Хану. Гледалаца
100. Судија: Елведин Топузовић (Тузла). Стрелац:
Ристић у 47.мин.
СЛОБОДА: Голубовић, А. Бегановић, Девеџић,
Мујкић, Исламовић, Курталић, Предраговић,
Максимовић, Ресић, Хусејиновић, Џ. Бегановић.
Играли су још: Мехић, Ристић, Салиховић, Алић,
Кадрић, Капетановић.

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Грек, Стојковић,
Бељин, Качаревић, Б. Благојевић, Жеравица,
Лазевски, Илић, Вујић, Сарајлин. Играли
су још: Бабић, Османовић, Радисављевић,
Вранић, Миловановић, Б. Благојевић, Чупић,
Михајловски.
Вршачки српсколигаш је на припремама

у Тузли одиграо квалитетну утакмицу са
премијерлигашем БиХ, Слободом, и био потпуно
равноправан ривал. Изабраници тренера
Ненада Мијаиловића имали су иницијативу у
првом полувремену, Дарко Стојковић имао је
две одличне прилике, најпре је његов одличан
ударац парадом зауставио голман Голубовић,
а други пут је његов пројектил погодио пречку.

Пред крај првог дела меча домаћа екипа
пропустила је две прилике преко Максимовића
и Хусејиновића када се истакао чувар мреже
ОФК вршца Немања Јеверичић. На самом старту
другог полувремена у 47.мин. Тузлаци су дошли
до поготка, из најблаже речено сумњиве офсајд
ситуације, преко Ристића, испоставило се да је

то био и коначан резултат. До краја утакмице
Вршчани су били агилнији и пропустили
неколико шанси за изједначење од којих шут
младог Николе Вранића који је млади голман
Мехић крајњим напором скренуо у корнер,
био један од најлепших момената на мечу. На
самом крају утакмице шут Бегановића завршио
је на пречки. У наредној утакмици против

омладинаца новосадске Војводине (0:1), тренер
Мијаиловић извео је комбиновани састав где је
прилику добило неколико омладинаца и кадета.
Следећа провера Вршчана биће у дуелу са
Мачвом из Богатића.
Б. Ј.

1.Младост
2.Војводина
3.Златибор
4.Нови Пазар
5.Тамиш		
6.Вршац		
7.Слобода
8.Динамик
9.ОКК Београд
10.Колубара
11.Напредак
12.Пирот		
13.Металац
14.Раднички
15.Дунав		
16.Слога		

20
19
20
20
21
21
19
20
21
21
21
21
21
19
20
20

19
16
15
13
10
10
11
9
8
8
7
7
7
8
7
7

1
3
5
7
11
11
8
11
13
13
14
14
14
11
13
13

39
35
35
33
31
31
30
29
29
29
28
28
28
27
27
27

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ
1.Тополчанка
17 14 3
2.Вршац		
17 14 3
3.Пролетер
17 13 4
4.Милешевка
17 13 4
5.Карабурма
17 13 4
6.Раднички (Б)
17 7 10
7.Слога		
17 6 11
8.Гимназ. 		
17 6 11
9.Љубовија
17 5 12
10.Србобран
17 5 12
11.Срем		
17 4 13
12.Систем
17 2 15

31
31
30
30
30
24
23
23
22
22
21
19

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА
1.Младеновац
18
2.Војводина
16
3.Банат		
17
4.Футог		
18
5.Шумадија
17
6.Лозница
17
7.Бечеј		
17
8.Ужице		
16
9.К.Митровица
14
10.Топличанин
18
11.Т.Витезови
18
12.Баваниште
18

49
43
36
31
31
27
22
18
15
15
14
5

16
15
12
12
10
9
6
5
5
5
5
2

2
1
5
6
7
8
11
11
9
13
13
16

АТЛЕТИКА

МЛАДИ ВРШАЧКИ АТЛЕТИЧАРИ
НАСТУПИЛИ НА ПРВЕНСТВУ
СРБИЈЕ У ПЕТОБОЈУ

ДОБАР ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ
МЛАДЕНОВСКОГ И
КНЕЖЕВИЋА
У Београду је одржано Првенство Србије у
петобоју у дворани за старије пионире. Ове
године је такмичење окупило чак 22 такмичара,
а још 14 такмичара било пријављено, али није
испунило прописану норму. У изузетно јакој
конкуренцији наступила су и 2 такмичара
Атине из Вршца. Иако обојица млађи од
конкурената, забележили су солидан пласман.
Марко Младеновски је освојио 12. место
постигавши следеће резултате: 60 м - 8,13
с, скок у даљ 5 метара, бацање кугле од 4 кг
8,58м , скок у увис 123 цм и 800 м 2:31,58 минута.
Нешто слабији резултат у скоку у вис га је омео
у постизању бољег пласмана. Други такмичар,
Душан Кнежевић, освојио је 16. место са
следећим резултатима: 60 м 8,39с, скок у даљ
4,44 м, бацање кугле од 4кг 8,03, скок увис 135
цм и 800м 2:53,04 минута.
Ово такмичење је увертира за предстојеће
Првенство
Србије
у
појединачним
дисциплинама, такође за старије пионире које
ће бити одржано 7. марта у Београду.
Делимично
сам
задовољан
постигнутим
резултатима,
немогућност
вежбања техничких дисциплина нас је омела
у постизању бољих резултата, али имајући у
виду да су први пут наступили у овој изузетно
захтевној дисциплини, и да је реч о тек почетку
атлетске сезоне, могу да очекујем успешну
сезону. Такође, обновљена је сарадња са
Факултетом за спорт и физичко васпитање у
Београду, где нас очекују важна тестирања, која
ће нам значајно помоћи у даљем раду - изјавио
је тренер АК Атина, проф. Срђан Јовановић.

24 ВРШАЧКА КУЛА
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