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ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА РОМА

ВИСОКОЈ ШКОЛИ „МИХАИЛО ПАЛОВ“ УРУЧЕНА
ПЛАКЕТА ЗА ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ
ПОЛОЖАЈА РОМА У ВОЈВОДИНИ
Поводом Светског дана Рома и 50. годишњице
Првог светског конгреса Рома, 8. априла је
Канцеларија за инклузију Рома АП Војводине
уручила плакете за допринос у процесу интеграције
и унапређења положаја Рома у Војводини. Једна од
плакета припала је и Високој школи за образовање
васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, као јединој
институцији у региону која пружа високо
образовање Ромима на матерњем језику.
- Канцеларија за инклузију Рома у оквиру својих
редовних активности негује програм стипендирања
ромских студената који се школују у Високој школи
за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу.
Од 24 студената који су до сада дипломирали,
неки раде као педагошки асистенти, док су неки
изабрали невладин сектор – рекла је Љиљана
Михајловић, директорка Канцеларије за инклузију
Рома АП Војводине, и нагласила да је за додељивање
признања Високој школи у Вршцу била пресудна
чињеница да се образовање Рома на матерњем

Ново признање вршачкој високошколској
институцији: Јелена Пртљага, директорка
Високе школе струковних студија „Михаило
Палов“ и Љиљана Михајловић, директорка
канцеларије за инклузију Рома АП Војводине

језику у овој установи негује већ дванаест година.
- Већ десет година Канцеларија за инклузију
Рома и Покрајинска влада су наши врло значајни
партнери и ценимо подршку која долази са њихове
стране. Они су значајни за промоцију наше школе и
информисање ромске популације о могућностима
студирања на матерњем језику. Иако је у неким
случајевима, нажалост, познавање матерњег језика
неких наших ромских студената нешто слабије,
уз интензивне програме учења који су им овде
омогућени, они одавде излазе са завидним нивоом
знања свог матерњег језика – рекла је др Јелена
Пртљага, директорка Високе школе „Михаило
Палов“.
У области запошљавања, Покрајина је спровела
наменске конкурсе за сапозапошљавање Рома,
а у плану је да се у сарадњи са Високом школом
и надлежним институцијама, дипломираним
студентима обезбеди запослење у предшколским
установама широм Војводине.

„ДРУГИ ОКТОБАР“ НАГРАЂУЈЕ РЕДОВНЕ ПЛАТИШЕ

10 ОДСТО ПОПУСТА НА
КУПОВИНУ У ИДЕИ И РОДИ

ЈКП „Други октобар“ награђује своје редовне
платише, а у априлу наставља акцију од 10
одсто попуста на куповину у вршачким Идеа и
Рода маркетима, уз приложен плаћени рачун за
комуналне услуге.
Попуст од 10 одсто уз приложен плаћени рачун
на комуналне услуге, обрачунава се на каси и важи
за једну куповину обављену од стране физичких
лица без обзира на начин плаћања. Попуст се не
сабира са другим попустима и не важи за акцизне,
акцијске, артикле са коначном ценом, артикле

снижене уз „Супер картицу“, свеже месо, дуванске
производе, дневне новине и часописе.
Осим тога, обезбеђена су још два попуста: 20
одсто попуста на производе за негу лица и 20 одсто
попуста на Бекутан производе. И ови попусти се
обрачунавају на каси, не сабирају се са другим
попустима и важе за куповину обављену од стране
физичких лица без обзира на начин плаћања.
Попусти се не односи на артикле са ознаком акција
и артикле снижене уз „Супер картицу“.

ФУТСАЛ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ СРБИЈЕ ПОСЕТИЛИ ГРАДСКУ КУЋУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

„ОРЛОВИ“ ИЗ ВРШЦА ПРЕКО ЗЕНИЦЕ У БАРАЖ
Делегација Фудбалског савеза Србије
посетила је Градску кућу поводом
квалификационе утакмице за Европско
првенство у Холандији 2022. године
коју је футсал репрезентација Србије
одиграла против Румуније у петак у Центру
Миленијум.
Представнике футсал ререзентације
Србије дочекали су представници Града

Марко Рашић, члан Градског већа
Вршца задужен за спорт

Горан Иванчић, селектор Футсал
репрезентације Србије

Вршца, Марко Рашић, члан Градског већа
за спорт и Тамара Радочај, помоћница
градоначелнице Вршца.
- Драго нам је да наша репрезентација
одлучујућу утакмицу игра у нашем
Миленијуму. Град Вршац омогућио је
максималне услове да се ова утакмица
одигра на врхунском нивоу. Тестирали смо

велики број људи и испоштоване су све
епидемиолошке мере. На крају, остаје само
да наша репрезентација победи и директно
из Вршца оде на Европско првенство,
истакао је Марко Рашић, члан Градског већа
за спорт.
Задовљни су и у репрезентацији Србије
условима у Вршцу, где су се спремали за
најважнију утакмицу ових квалификација.
- Прво бих желео да се захвалим
домаћину на сјајном пријему. Услови су
у Вршцу феноменални, како хотелски
смештај, тако и хала Миленијум. Што се тиче
саме утакмице, она је за нас одлучујућа.
Нисмо заслужили да се нађемо у оваквој
ситуацији, али шта је ту је. Једна утакмица
одлучује, а ми смо навикли да играмо
под притиском. Репрезентација Румуније
изузетно је квалитетна екипа и очекујемо
једну тешку и квалитетну утакмицу,
предочио је Горан Иванчић, селектор
футсал репрезентације Србије.
Србија и Румунија одиграле су
нерешено у Центру Миленијум 4:4, а у
последњем мечу квалификација Србија
је савладала Босну и Херцегoвину са 3:1
и пласирала се у бараж. Противник ће
јој бити репрезентација Белорусије, а
мечеви ће се играти у периоду од 14. до 17.
новембра ове године.

У СРЕДУ 21.
АПРИЛА
БОЈЕВО
ГАЂАЊЕ НА
СТРЕЛИШТУ
„ВЕЛИКИ
КАМЕНОЛОМ“

ПУ Панчево, у Вршцу,
обавештава да ће њени
службеници на стрелишту
„Велики каменолом“
дана 21. априла 2021.
године, у времену од
9,00 до 12,00 часова,
извршити бојево гађање.
Припадници Полицијске
управе предузеће све
одговарајуће мере у циљу
пуне безбедности.

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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УВЕДЕНА МОГУЋНОСТ ВАКЦИНАЦИЈЕ БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА

ОД ПОЧЕТКА
ИМУНИЗАЦИЈЕ, У
ВРШЦУ ВАКЦИНИСАНО
ОКО 20.000 ЉУДИ

Надлежни наводе да се имунизација против
корона вируса у Вршцу и околним насељеним
местима одвија успешно, а од прошле недеље
уведена је и могућност вакцинације без претходног
заказивања. Закључно са уторком, до сада је
вакцинисано нешто мање од 20.000 људи у Вршцу
и околним селима.
- Вакцинација на територији Града Вршца и даље
се спроводи врло успешно и без икаквих проблема.
Доступне су вакцине свих произвођача који
постоје на територији Републике Србије, а за које
су наши грађани исказали интересовање. Оно што
је ново, јесте имунизација без заказивања у граду

и у насељеним местима, која је кренула прошле
недеље – рекла је др Јелена Ђокић, чланица
Градског већа задужена за здравство.
У Вршцу, вакцинација се обавља на два пункта, у
самом Дому здравља и у амбуланти Дома здравља
у улици Димитрија Туцовића у Вршцу. Током
ове недеље, од понедељка до суботе је у Вршцу
доступна вакцинација Фајзеровом вакцином без
заказивања.
Надлежни кажу да је епидемиолошка ситуација
и даље променљива и да број новозаражених
варира.
- Тренутно су на ковид одељењима Опште

Вршчанима доступне вакцине свих
произвођача: Др Јелена Ђокић
болнице у Вршцу хоспитализована 52 пацијента,
од чега је 10 на неком виду механичке вентилације.
Број варира из дана у дан, апеловала бих и овом
приликом на грађане да се вакцинишу ако то до
сада нису урадили – додала је чланица Градског
већа за здравство.

ВЕЛИКИ ОДЗИВ ВЛАЈКОВЧАНА ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ

МЕШТАНИ ИСКОРИСТИЛИ МОГУЋНОСТ
ВАКЦИНАЦИЈЕ БЕЗ ПРИЈАВЕ

Велики број мештана
искористио
је
прошле
недеље прилику да се
вакцинише у амбуланти у
Влајковцу, где је настављена
акција вакцинација без
предходне пријаве која
се обавља у насељеним
местима на територији
Града Вршца.
- Одзив грађана је заиста
добар, а сама вакцинација је
врло добро организована.
Могу да приметим да су
мештани веома задовољни
што имају прилике да се
вакцинишу у свом селу и не
морају да одлазе до града.
Искористила бих прилику и
да позовем све грађане да
се вакцинишу, јер само тако
можемо да победимо вирус

– истакла је др Данијела
Јанковић.
Међу онима који су
дошли да се вакцинишу био
је приметан велики број
старијих особа, али било је
и оних који кажу да су већ
прележали корону.
- Вакцинација у нашем
месту олакшава нам долазак
на имунизацију. Нарочито
је то помогло старијим
људима, који можда и нису
вични да се електронски
пријаве преко е-управе.
Иначе, ја сам прележао
корону, али чим сам чуо
да у мом Влајковцу могу
да дођем без претходне
пријаве, одмах сам дошао
да се вакцинишем – рекао је
мештанин Жељко Орлић.

У ОКВИРУ АКЦИЈЕ „ПОСАДИ СВОЈ ХЛАД“

ВРШЧАНИМА ПОДЕЉЕНЕ БЕСПЛАТНЕ САДНИЦЕ
Град Вршац се придружио акцији
„Посади свој хлад“ у оквиру које је
прошлог петка тачно у подне широм
Србије грађанима подељено 30.000
садница. Саднице су обезбеђене
уз помоћ друштвено одговорних
компанија, а у Вршцу их је на Тргу
победе поделио Слободан Јованов,
члан Градског већа за пољопривреду.
- Град Вршац подржао је велику
акцију садње „Посади свој хлад“ у
оквиру које смо заинтересованим
Вршчанима поделили саднице. Нама
је веома важно да наши суграђани
учествују у садњи, јер тада смо

сигурни да ће саднице бити пажене и
сачуване. Вршац се убраја у градове
са најчистијим ваздухом и баш зато
нам је важно свако ново посађено
дрво, како бисмо наш добар ваздух
учинили још бољим – истакао је
Јованов.
Уз сваку подељену садницу ишао
је и летак на коме се налази „QR“
код преко којег дрво може да се
региструје, али и прати упутство за
његов даљи развој. Друга страна
везице је остављена за име онога ко
је посади и датум садње.

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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СУБНОР ОБНОВИО СПОМЕН-ПЛОЧУ ХЕРОЈИМА АПРИЛСКОГ РАТА

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ У ЗНАК СЕЋАЊА НА ХЕРОЈЕ
СУБНОР града Вршца одржао
је Мали час историје и обележио
осамдесету годишњицу Априлског
рата који је означио почетак
Другог светског рата на територији
Југославије. Овом приликом је
откривена и обновљена споменплоча, а представници СУБНОР-а и
Града положили су венце.
Како су истакли представници

СУБНОР-а, мали час историје
посвећен је херојима Априлског
рата, војницима војске Краљевине
Југославије, који су положили своје
животе на олтар отаџбине, часно
вршећи своју патриотску дужност у
настојању да спрече продор Немачке
нацистичке солдатеске из правца
Румуније у Југославију, на граничном
прелазу Ватин, код Вршца, 11. априла
1941.године.
- Марко Божовић, пешадијски
поручник,
Синиша
Матејић,
потпоручник, Воја Атанасијевић,
поднаредник у резерви, Тодор
Статијев и Игњат Ђорђев, војници,
златним су словима уписали своју
слободарску жртву . Њиховим
именима придружио се, 78 година
непознати војник, који је активирао
мину и својом свесном жртвом нанео
губитак непријатељу, каплар Велимир
Мијановић – рекао је Драгољуб
Ђорђевић, председник вршачког
СУБНОР-а.
Обновљеној
спомен-плочи
СУБНОР је додао и допунску споменплочу са именом каплара Велимира
Мијановића.
Ђорђевић се овом приликом
осврнуо и на догађаје који су
предходили Априлском рату –

потписивање Тројног пакта са
нацистичком Немачком, Италијом
и Јапаном, историјски одговор
народа Србије 27. марта, који се
први супротставио захукталој војној
машинерији
Хитлеровог
Трећег
рајха, бомбардовање Београда на

православни Ускрс 6. априла, бекство
Краља Петра другог и југословенске
Владе
у
Лондон,
безусловну
капитулацију и распад Краљевине
Југославије...

ОБЕЛЕЖЕН ДАН РОМА У ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“

МАЈА РИСТИЋ ЛАЖЕТИЋ: „ГРАД СПРОВОДИ КОНТИНУИРАНЕ
АКТИВНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТА РОМА“
У Основној школи „Паја Јовановић“
прошле недеље је обележен Међународни
дан Рома, а представници локалне
самоуправе обишли су изложбу коју је
школа организовала овом приликом.
- Овогодишњи слоган манифестације
гласи „Кад имаш друга, имаш све!“. Ипак,
ми не обележавамо Дан Рома само један
дан, јер се у нашој школи сваки дан негују
пријатељство, толеранција и љубав
према различитостима – истакла је Весна
Брковић, директорка ОШ „Паја Јовановић“.
Како су организатори објаснили, због
пандемије су неке радионице на којима
су ученици писали, цртали и говорили
о пријатељству одржане онлајн, а неке
у школи. На радионицама ученици су
правили шаке на којима су исписивали
поруке пријатељства, цртали на тему
другарства, писали двојезичне поруке
пријатељства и стављали их у теглице
да би оне дуже трајале. Свој допринос

и значај овом датуму дали су и ученици
који су код куће илустровали лектире
које негују пријатељство, а направљен је
ковчежић у којем ће се до следеће године
чувати поруке пријатељства. Ковчежић ће
имати и свог чувара, ученика код кога ће
кључ бити до следеће године – додала је
директорка школе.
- Град Вршац је у протеклом
периоду, али и сада, спроводио и
спроводи континуиране, планске и
систематичне мере и активности на
побољшању положаја и статуса ромског
становништава. Израдили смо Локални
акциони план за инклузију Рома и
Ромкиња, на основу Споразума о сарадњи
Града Вршца и Сталне конференције
градова и оштина. Формиран је Мобилни
тим за инклузију Рома и Ромкиња који
садржи прецизиране мере и активности
на унапређењу квалитета живота ромског
становништва у свим значајним областима
живота - образовању, социјалној и
здравственој заштити, запошљавању,
уређењу и легализацији ромских насеља.
Осим тога, у току је реализација набавки
школског прибора за ученике ромске
националности, књига и речника на
ромског језику, пакета за негу породиља
и новорођенчади и хигијенских пакета.
Организоване су и обуке за различита
занимања, што је дало заначајан допринос
радном
оспособљавању
ромског
становништва и преузимању активне
улоге у подизању квалитета живота. Само
крајем прошле и почетком ове године у
организацији Немачке организације за
међународну сарадњу ГИЗ-а, Црвеног
крста и Града Вршца подељено је укупно
1.300 пакета помоћи кроз пакете хране

и дезинфекционих средстава, социјално
угроженом
ромском
становништву
из подстандардних ромских насеља –
објаснија је Маја Ристић Лажетић, чланица
Градског већа за социјална питања.
Надлежни наводе да Мобилни тим
континуирано спроводи мере за заштиту
и очување здравља, путем информисања
на терену кроз разговоре, едукативне
брошуре и пунктове. Организовани су
вакцинални пунктови за помоћ у пријави за
вакцинисање и информисање о важности
и значају вакцинисања, као и значају и
спровођењу хигијенско – заштитних мера.
Пунктови се према утврђеном распореду
постављају у градским насељима Мали рит
и Балата, као и у сеоским срединама.
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НОВОСТИ ИЗ МЕТАЛУРГИЈЕ

ИНДУСТРИJСКА ПРОИЗВОДЊА ГВОЖЂА
И ЧЕЛИКА БЕЗ ФОСИЛНИХ ГОРИВА

После миленијумског начина добијања гвожђа
и челика помоћу фосилних горива, на помолу
је нова револуционарна Хибрит технологија
(Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology),
која уиндустриској производњи гвожђа и челика не
користи кокс за редукцију железних руда него чист
водоник.
Имајући у виду Кјото и Париски споразум о
континуираним напорима на смањењу емисије CO2
у атмосферу, због познатих климатских последица,
железара ССАБ (Svenskt Stål AB, годишње продукције
9 милиона тона челика) од 2016 г. ради на студијама
изводљивости о могућностима супституције кокса
(угљеника) са водоником, у редукцији железних
руда.
На иницијативу ССАБ-а, 2017 г. формира се
заједничка компанија ХИБРИТ, заједно са LKAB
- шведска рударска компанија за експлоатацију
железне руде и VATTENFALL -шведска енергетска
мултинационална компанија за производњу зелене
енергије, које ће заједно финансирати и развијати
ХИБРИТ технологију за зелену производњу челика.
На сл.1. дат је шематски приказ производње
челика класичним путем и на сл. 2 шематски приказ
добијања челика ХИБРИТ технологијом, где се јасно
види да уместо фосилних горива и емисије CO2, у
атмосферу одлази само водена пара.
Да би разјаснили терминологију, која ће се
користити у даљем тексту, у металургији Fe је железо,
челици су легуре железа и угљеника до 2,1%, легуре
железа са преко 2,1% угљеника су гвожђа (бело и
сиво сирово гвожђе су продукти класичних високих
пећи, а сиви, нодуларни и темпер лив су продукти
ливница) .
ХИБРИТ
технологијом добијамо спужвасто
железо, уместо сировог гвожђа, које се накнадно
у металуршким агрегатима за топљење у
електролучним или индукционим пећима, легира
у жељену легуру челика или гвожђа, по захтевима
тржишта.
Прва пилот постројења за производњу челика
редукцијом железних руда водоником већ су
пуштена у рад и железара ССАБ ће постепено
радити на гашењу класичних високих пећи. До 2025
г. изаћи ће на тржиште, са конкретним испорукама
лимова за аутомобилску индустрију, а од 2045 г.
ће у потпуности прећи на производњу челика без
фосилних горива. Биће то историjски тренутак за
човечанство из више разлога.
Цена челика произведеног ХИБРИТ технологијом

је тренутно већа за око 20%, у односу на челик
добијен класичним путем, али ће се та цена врло
брзо изједначити, имајући у виду стално повећање
такси по тони испуштеног CO2 у атмосферу, које
прописују надлежне еколошке комисије Европске
уније за одрживи развој.
Водоник потребан за редукцију железне руде,
добијаће се електролизом воде, а потребна
електрична енергија се добија из обновљивих
извора (соларна, ветро и хидро енергија), без
термоелектрана и угљениковог отиска у добијеној
енергији.
Развојем ХИБРИТ технологије, високе пећи,
коксаре и конвертори из железара одлазе у историју,
Конкретно, када железара ССАБ у потпуности пређе
на ХИБРИТ технологију, емисија CO2 у атмосферу
биће, само по том основу, у целој Шведској мања за
25%.
Ово су оптимистичке вести за очување животне
средине, здравља становништва и климатске
промене у целом свету, где год постоје железаре.

Можда се овде треба осврнути и на железару
у нашем Смедереву, која прави велике проблеме
становништву у својој ближој и даљој околини,
киселим кишама, макро и микро честицама у ваздуху
и одлагањем троске (шљаке,јаловине) поред обала
Дунава, претварајући је у месечев пејсаж.
У класичним железарама ЕУ, проблеми са
микро и макро честицама решени су квалитетним
филтрирањем, као и проблем троске, која се на
лицу места гранулира и испоручује цементној и
грађевиској индустрији.
Нејасно је зашто се у железари Смедерево троска
извози из круга железаре и одлаже близу обале
Дунава, уместо да се користи као подлога за градњу
путева. То се може урадити већ код актуелне градње
аутопута „Карађорђе“, од Лазаревца до Бора, што
би био економски исплатив корак и добар знак да
ино-власник железаре брине о здрављу мештана и
даје озбиљан допринос на очувању наше животне
средине.
Сигурно је да Србија размишља о поглављу
екологије ради приступања Европској унији, у
коме мора испунити ригорозне еко-стандарде, у
оквиру којег је и обавеза смањивања емисије CO2 у
атмосферу, сходно Кјото и Париском споразуму.
Ако је у Смедереву годишња производња челика
око 2 милиона тона, онда у атмосфери имамо око 4
милиона тона CO2/год.,који у облику киселих киша
пада на наше шуме и плодна поља, спуштајући
pH земљишта на 4 до 4,5. Да би земљиште поново
привели оптималној производњи, мора се вршити
неутрализација земљишта кречом (Cao), који би
узрочник загађења морао да обезбеди сваком
угроженом пољопривреднику.
Држава Србија
је одговорна за здраву животну средину, па је
можда сада прави тренутак да наше одговорно
министарство разговара о тим проблемима са
надлежнима у железари, који сигурно већ имају
сазнања о светским трендовима у екологији и за
металуршке иновације (ХИБРИТ технологија) у
производњи гвожђа и челика, са нултом емисијом
CO2.
Иначе, може се десити да за непуну деценију
постанемо земља са највећом емисијом CO2 у
Европи (поред железаре, ту су термоелектране,
цементаре, аутомобили и др.), а као такви сигурно
не можемо у Европску Унију, искључиво својим
немаром..
Аутор: Драган Крагић,
дипл. инжењер металургије
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ПРВО МЕСТО
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
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ВЕЧНИ ПОНОС ВРШЦА - БОРА КОСТИЋ
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

ПРВО МЕСТО

Ана Шебешћан
Гимназија „Борислав Петров Браца“
Ментор: Невена Чолаков

ВРШАЧКА КУЛА
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ДРУГО
МЕСТО

ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ

Сваки људски живот контролишу емоције. Сваки
наш циљ, неуспех и жеља изазвани су осећањима која
кријемо дубоко у себи. Неких чак нисмо ни свесни.
Најчуднији осећај јесте оно слабашно стезање у грудима
када неко успе да пробуди те лептириће у нашој души
и подстакне нас да сами стварамо. Стих неке песме,
нека урбана легенда или чак најобичнији разговор
који у себи чува толико тајни и напросто зове све око
себе да открију све што се у њему крије, све су то наше
подсвесне мотивације и буђења искре која нас тера да
засијамо у најбољем светлу. Не може се порећи, свако
је барем једном имао толику инспирацију да није могао
да се суздржи а да све своје мисли преточи у текст или
слику. Пишући песме и лијући сузе по парчету папира,
превише често сам се затекао у таквој ситуацији. А некад,
потребно је само почети. Једно слово је некада довољно
да лавина мисли и речи крене да истиче из тог графита.
Тако у мени често емоције буде неке песме, стихови,
цитати, па чак и сам поглед на поља окупана златним
зрацима јесењег сунца. Тако је, мој град понекад уме да
разбуди пламен инспирације који не престаје данима.
Тако је сигурно и Васко Попа тражио инспирацију. Један
разговор са њим у мојој глави изгледа овако:
-Господине Попа! Реците ми, како налазите
инспирацију? Одакле произилазе све те речи?
-Младићу, не пишем то ја. Моја душа је створење само
за себе, а ја сам само љуштура у ком она чами. Мораш да
затвориш очи и отвориш срце.
У току тог разговора он би увек извадио кожну
бележницу из капута и кренуо да жврља по њој. Овога
пута ју је само листао.
-Шуште зелене рукавице на гранама дрвореда читао је милим гласом.
-Вече нас под пазухом носи путем који не оставља
траг – надовезао сам се. Било је јаче од мене. Иако сам
знао да су то његови стихови, само су потекли са мојих
усана.
-Ето видиш, младићу! Исто тако и онај господин тамо
слика! – уперио је прст у даљину.
У подножју брега седео је проћелав човек са густим
брковима. Кичицом је бацао боје по платну. Корачао сам
ка њему и даље слушајући Попу како иза мене цитира
своје песме. Приближио сам се довољно да видим шта

ТРЕЋЕ
МЕСТО
Најгрубља лаж на свету
уткана је у сваком расипнику
коме јасно није могло бити
зашто град који највише сја
само је тобожња прилика у свити
Чак и праведан човек се застиди
када дође у Твоје родно место
и види путеве којим си писао;
свако му се слово и реч тада
без настојања, заувек свиди

то господин Јовановић слика. Иако је половина платна
била празна, тачно сам препознао сцену.
-Свиђа ли ти се момче?
-Него шта чика Пајо! А где се одржавају ове борбе
петлова? Сигурно сте их видели много када можете тек
тако из главе да их сликате!
-Нисам их гледао претерано много. Али сам гледао
људе како се препиру. Дође му отприлике на исто.
-Има смисла.
Хладна кошава постајала је све оштрија. Носила је
опало лишће, чинећи да сваки лист плеше неки други
плес. И то баш уз мелодију коју је опевала Султана
Цијук са балкона њене куће. У руци је држала чашу
тамног вина. Чинило се да је она заправо у свом неком
свету, да је ништа не може узнемирити. А онда сам се
поново загледао у Пају и Попу. Обојица су били као она,
у свом свету. И онда сам схватио одакле црпе снагу и
инспирацију.
Одговор је: из себе. Њихове душе су најслободније
и изоловане од остатка друштва. Загледали су се у
своје најслађе лажи, најболније ране и у најсветлије
осмехе, најтужније речи и у сопствене погледе. Они
нису описивали природу, нису сликали друге људе,
нису опевали неке којекакве песме ради реда, већ су
својим делима сву своју бол и срећу преносили на нас.
Томе служе њихова дела. Сваки покрет четкице, сваки
испевани тон и написано слово и даље лебди над мојим
градом и с времена на време ме обиђу, било у тренуцима
када сам окружен драгим људима или када сам, као и
моји идоли, у свом свету.
Стварати није лако, показивати своју рањиву страну
и изложити себе којекаквој критици од некога ко не
разуме дубину онога што чита, што гледа и слуша. Сваки
грозд који се убере са наших Вршачких винограда у себи
има мало те магичне прашине коју су ове легенде посуле
по свету, свака чаша Вршачког вина преноси ту искру и
у потпуности открива истину. Вршац заиста јесте град
љубави, ветра и вина.
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Анита Јовић III 4
Пољопривредна
школа
„Вршац“
Ментор:
Никола Митровски

ТРЕЋЕ
МЕСТО

Немања Ангеловски III 5
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор: Марија Васић Каначки

ВАСКУ ПОПИ
Вршац је град под кулом,
осветљен Твојом светлошћу
која сја најпреданије на свету,
а ко има опречно мишљење
неминовно неће веровати
у ову истину клету
Сунце јамачно хити
да сузбије зраке Твоје,
само виспрен човек
може видети те боје

И зато је чамотан онај,
који је био у Твом граду и читао
Твоја дела
а није схватио твоја галантна
речита опела

Теодора Лауш
Гимназија
„Борислав Петров
Браца“
Ментор:
Невена Чолаков

Анђела Половина IV разред
Гимназија “Борислав Петров
Браца”, Вршац
Ментор:
Данијела Мареш Ђилас

НАЈОРИГИНАЛНИЈИ РАД

НАЈМАШТОВИТИЈИ РАД

ВРШАЧКИ ЗЛАТНИ ГРОЗДОВИ

- Ову причу испричаћу само теби. Иза свакодневнице изван
великих бурних градова, гужви, иза рутина, веза без љубави
и без уживања у малим ситницама који живот чине, налази се
Вршац, мој родни град, моје место стваралаштва, а у њему се
назире брег у подножју наше вароши.
На брегу деда, доброћудан старац спреман да се поздрави
са свим материјалним стварима које му никада нису биле важне,
јер како он каже само душа је вечна. Остао му је само један
недовршен задатак, а то је да преда два млада семена, црно и
бело семе. Рекао ми је да ћу са та два семена засадити љубав
у шта нисам веровао, додао је и да свако ко проба плод црног
семена биће племенитија особа и спознаће праве вредности.
Болесни ће оздравити. Нисам у првом тренутку све најбоље
схватио, поздравио сам се са њим последњи пут. Док сам
излазио, његово лице је био насмејао. Погледао сам око себе и
застао, прелепо небо са облацима који су свакаквог облика, као
да се такмиче ко ће лепши бити. Зеленила на све стране, бујне
крошње високих стабала, прелепе простране и стрме зеленожуте и браон-сиве површине. Одлучио сам да семење засадим
на брегу. Годину дана касније израсло је прелепо грожђе, са
једне стране брега бело, а са друге црно. Људи су га назвали
Вршачким виноградима. Након неколико година њихов сласни
сок се преточио у вино. Винограду сам дао име “Вршачки златни
гроздови“. Постао је место које засењује својом лепотом и миром.
Вино је баш, као што је старац рекао, било магично, као и грожђе.
Деца су уживала да га једу и њихово мало а велико срце никад

се није искварило. Срећа је вијорила над градом, над људима.
Гроздови су имали невероватну моћ. Лоше мисли и нејака срца
претварали су у чисте, одлучне намерте ка слободи, истини,
лепоти. На крају је рекао: у сваком црном грозду има помало
белог и обрнуто, у томе је тајна живота.
У том тренутку сам се тргла испред мене стајала је вежбанка
из српског са темом: ”Златни грозд града Вршца “. Рука је
сама почела да пише: Јован С. Поповић рођен је у трговачкој
породици у Вршцу. Отац му је био Грк, а мајка Јулијијана ћерка
познатог сликара Николе Нешковића. Основну и средњу школу
похађао је у Вршцу, Темешвару и Пешти, а права у Кеђмарку.
Још као дете због слабог телесног састава и крхог здравља,
стално је искључен из дечијих игара, стано уз мајку, са урођеним
посматрачким даром. Лева рука му је била парализована, због
шлога у раном детињству. Своју каријеру започео је са стиховима
о испеваним народним јунацима. Све више и више сватао је
књижевност која озбиљније гледа на живот. Био је драмски
писац и своје писање и књижевност узимао је за озбиљно.
Посвећује се позоришту, ради на историјској драми, а највише и
најуспешније на комедији. Драма је била његов литерални израз,
кроз њу је учио народ; васпитавао дух; горко засмејава своје
суграђане. Нама оставља питање како се борити са недостацима,
манама који се понављају и након два века.

Валентина Османи III 5
Хемијско-медицинска школа Вршац
Ментор:Марија Васић Каначки

Тијана Вукашиновић
Хемијско – медицинска школа
Ментор: Никола Митровски
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На основу члана 72. Статута Предшколске установе „ Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3, расписује

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ч )
И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч )
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
У радној 2021/2022. години, објекти у саставу ПУ „Чаролија“ Вршац,
примају децу:
у целодневни боравак у трајању од 11 часова:
o
јаслице за децу рођену од 01.11.2018. – 01.09.2020. године
o
обданиште за децу рођену од 01.03.2016. – 31.10.2018. године
у припремни предшколски програм на целодневном боравку у
трајању од 11 часова
у припремни предшколски програм у трајању од 4 часа за децу
рођену у периоду од 01.03.2015. - 01.03.2016. године.
Захтев за упис у вртић подноси родитељ, односно старатељ детета или
лице које овласте.
Захтев за све вртиће ће се примати:
1.
Електронски преко е-Управе;
2.
ДОДАДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЋЕ СЕ ПРИЛОЖИТИ НА СЛЕДЕЋУ
Е-МАИЛ АДРЕСУ: glavnivaspitac@pucarolija.com;
Конкурс за пријем деце траје од 05.05. - 14.05.2021. године.
Захтеви поднети после редовног конкурса (05.05.-14.05.2020. године)
биће разматрани у ревизији уписа.
Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју је
именовао директор ПУ “Чаролија“ Вршац.

1.Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих
група:
1.1 За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
правноснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном
вршењу родитељског права
извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља
1.2 За децу у хранитељским породицама или установама социјалне
заштите:
решење Центра за социјални рад о смештају деце у одговарајућу
установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
1.3 За децу са сметњама у психофизичком развоју:
потврда надлежне здравствене институције
1.4 За тешко оболелу децу:
потврда изабраног педијатра
1.5 За кориснике новчане социјалне помоћи:
решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане
социјалне помоћи
1.6 За децу тешко оболелих родитеља:
Решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
1.7 За остале осетљиве категорије:
Решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је
породица под одређеном врстом ризика
1.8 За лица на одслужењу казне:
Потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

Резултати Конкурса биће објављени на улазним вратима објеката ПУ
„Чаролија“ Вршац:
•
За ППП 24.05.2021. године
•
За целодневни боравак 31.05.2021. године

Уколико подносилац захтева за упис детета у предшколску установу није
сагласан да запослени у предшколској установи изврши увид у податке
који су садржани у Матичној књизи рођених и бази Централног регистра
обавезног социјалног осигурања по службеној дужности, потребно је да
предшколској установи непосредно поднесе следећу документацију:

Рок за жалбу је 15 дана од дана објављивања списка примљене деце.
Датуми за потписивање уговора објавиће се заједно са резултатима
конкурса.
Уговор потписује родитељ или старатељ уз подношење личне карте на
увид и уверења о здравственом прегледу детета и уверења надлежног
Дома здравља о уредној вакцинацији детета.

1.
Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев
за упис, као и за сву децу у породици;

Комисија ће радити на основу Правилника о ближим условима за
утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени
гласник РС“ бр. 44/11) на основу члана 17. . Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.88/17,27/18,10/19,6/20),
Закона о предшколском васпитању и образовању („ Сл.гласник РС“,
бр.18/10,101/17,113/17 и 6/20), додатним критеријумима прописаним
Статутом ПУ “Чаролија“ Вршац уз сагласност Оснивача;и Правилником о
ближим условима за пријем, упис, боравак и испис деце из ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ.
									
ДИРЕКТОР
ДАНГУБИЋ ЕМИЛИА с.р

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ
УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ
ЗА 2021/2022. ГОДИНУ
Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу
приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код
надлежних институција, непосредно поднесите предшколској установи.

2.
Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/
стараоца:
2.1 За запослене:
Потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу(приватне и
државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис
2.2 За уметнике:
Решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из
Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника
2.3 За студента:
Потврда о студирању(за текућу школску годину)
2.4 За пољопривреднике:
Уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали
Пореске управе или потврда из Фонда ПИО
2.5 За родитеље запослене у иностранству:
Потврда о запослењу коју је оверио судски тумач
2.6 За пензионере:
Решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО
3.
Остало:
Уколико не припадате ни једној од наведених категорија, потребно је да
поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус. За
детаљније информације можете се обратити предшколској установи.
********НАПОМЕНА:
За сву децу приликом потписивања уговора потребно је доставити и
УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ДОМА ЗДРАВЉА О УРЕДНОЈ ВАКЦИНАЦИЈИ ДЕТЕТА.
За упис у ППП (целодневни и полудневни) обавезно приложити и ДОКАЗ
О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ДЕТЕТА при потписивању уговора.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ЈЕДНО ОД НАЈВАЖНИЈИХ ОТКРИЋА ОД ИСКОПАВАЊА ТУТАНКАМОНОВЕ ГРОБНИЦЕ

У ЕГИПТУ ОТКРИВЕН „ИЗГУБЉЕНИ
ЗЛАТНИ ГРАД” СТАР 3.000 ГОДИНА

Археолози су поздравили откриће за које
се верује да је највећи древни град икада
пронађен у Египту, који је хиљадама година
био закопан под песком. Стручњаци тврде
да је реч о једном од најважнијих открића
од ископавања Тутанкамонове гробнице,
пише британски лист „Гардијан”. Познати
египтолог Захи Хавас је обелоданио откриће
„изгубљеног златног града”, наводећи да је
ово место откривено у близини Луксора, где
се налази Долина краљева.
„Египатска мисија, под вођством др Захија
Хаваса, пронашла је град који је био изгубљен
под песком. Град је стар 3.000 година, датира
из времена владавине Аменхотепа III, а
Тутанкамон и Ај су наставили да га користе”,
саопштио је тим археолога.
Откриће је назвао највећим древним
градом, познатим под именом Атон, који је
икада откривен у Египту.
Бетси Брајан, професорка египатске
уметности и археологије на „Универзитету
Џонс Хопкинс”, рекла је да је ово откриће
„друго најважније археолошко откриће
од гробнице Тутанкамона”. Откривени
су предмети од накита, попут прстенова,
заједно са посудама од керамике у боји,
амајлијама у облику бубе скарабеја и циглама
од блата који носе печате Аменхотепа III.
„Многе стране мисије тражиле су овај
град и никада га нису пронашле”, рекао је
Хавас, који је такође бивши министар за
антиквитете.
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Тим је започео ископавања у септембру
2020. године, између храмова Рамзеса III и
Аменхотепа III у близини Луксора, на 500 км

нестабилности повезане са народном
побуном из 2011. године, која је задала тежак
ударац кључном египатском туристичком

јужно од главног града Каира. Тим археолога
је, такође, изразио оптимизам у погледу
даљих важних открића, напомињући да су
откривене групе гробница до којих се долази
преко „степеница уклесаних у стену”, што је
слична конструкција као она пронађена у
Долини краљева.
„Мисија очекује откривање нетакнутих
гробница испуњених благом”, додаје се у
изјави.
После
више
година
политичке

сектору, ова држава покушава да врати
посетиоце, посебно промоцијом свог
древног наслеђа, пише британски лист.
Египат је прошле недеље пребацио
мумифициране остатке 18 древних краљева
и четири краљице из Египатског музеја
у Каиру до новог Националног музеја
египатске цивилизације у истом граду, у
оквиру поворке назване „Златна парада
фараона”.
Извор: Политика

ШТА ПРИВЛАЧИ
РИБЕ, ПТИЦЕ И
СИСАРЕ У ВОДЕ
АЉАСКЕ
Обала покривена семеном
харинги * Харинге масовно
долазе на Аљаску у време
цветања
фитопланктона
и тиме покрећу један од
најсложенијих ланаца исхране
на свету. На гозбу у воде
Аљаске упућују се грбави
китови, који су се парили
око Хаваја, па им је након
тога потребно да надокнаде
енергију у пребогатом мору
око Аљаске. Исту логику прате
и звездасти и калифорнијски
морски лавови, као и огромна
јата риба и галебова. Саме

УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ НА АВИО ИНДУСТРИЈУ

НА ПОСЛОВНИ ПУТ АВИОНОМ ИЋИ ЋЕ
40 ПОСТО МАЊЕ ПУТНИКА
Четири од десет европских
путника планира мање пословних
путовања авионом када се у
потпуности укину ковид мере
ограничења, при чему многи од њих
намеравају да наставе с праксом
видео конференција, показало је
једно истаживање објављено данас.
Промена навика током пандемије
и брига због климатских промена
вероватно ће дугорочно смањити
пословне летове, показује анкета
британске агенције за истраживање
тржишта Ју-Гав, спроведена за
филантропску групу Јуропијан
Клајмит Фаудејшен која се залаже
за циљану нулту емисију гасова,
преноси Танјуг.
Од 1.400 учесника у анкети,
40 посто је рекло да ће смањити
пословна
путовања
авионом
када корона ограничења буду
у потпуности укинута, 38 одсто
планира исти број пословних летова
као пре пандемије, 13 процената ће
летети више, а пет одсто каже да ће

престати да лети због посла, преноси
Финдација Томсон Ројтерс.
Ваздухопловна
индустрија,
коју су уздрмали пандемија и мере
ограничења за сузбијање ширења
заразе, такође је под све већим
притиском климатских активиста
да смањи свој угљенички отисак.

Емисије авио-компанија, са уделом од
2,5 посто у укупној глобалној емисији
гасова, утростручиће се до 2050.
године, наводи се у студији.
Након што су компаније
забраниле или строго ограничиле
кретање ради заштите особља и
уштеде трошкова, резервације

ЗАТВАРАЊЕ РЕСТОРАНА И РАД ОД КУЋЕ ПРОМЕНИЛИ НАВИКЕ

летова су почеле да се повећавају
како је кренула вакцинација широм
света, али водеће групације у овој
индустрији процењују да ће за
опоравак пословних путовањима
на глобалном нивоу бити потребне
године.
Према мишљењу 55 посто
испитаника у Британији, Данској,
Шпанији, Француској, Холандији,
Шведској
и
Немачкој,
мере
ограничења у ваздушном саобраћају
нису утицале на продуктивност
рада, 26 процената сматра да се
учинковитост погоршала, док 19
посто оцењује да је продуктивност
побољшана.
Четири од 10 анкетираних рекло
је да њихове компаније активно
настоје да подрже смањење емисије
из сектора ваздушног саобраћаја,
а готово шест од 10 рекло је да
је спремно да пређе из прве или
пословне класе на економску како би
смањили климатски утицај.
Извор: Политика

харинге долазе да би се
мрестиле. Упркос нападима
из ваздуха и воде и великим
губицима, харинге упорно
плове у зоне плићака са бујном
вегетацијом, где ће положити
јаја. Свака женка произведе
око 20.000 лепљивих јаја, а
мужјаци ослобађају семену
течност у облику белих
облака. Згрушана семена
течност се у виду белих,
дебелих, широких трака пене
пружа уз обалу од Британске
Колумбије на југу, па све до
Аљаске на северу. Мрешћење
је тако добро темпирано,
да се младе харинге излегу
две недеље касније, у време
цветања планктона, када има
највише хране за њих.

НЕМЦИ ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ ТРОШЕ ВИШЕ ВОДЕ

У Немачкој је током прошле године због пандемије
повећана потрошња воде. Наиме, потрошено је 129
литара дневно по глави становника, што је за четири
литара више него претходне године, саопштила је немачке
Водопривреда.
„Рад од куће, ограничење контаката и изостанак
путовања довели су до тога да грађани проводе више
времена код куће и тамо троше више воде”, рекао је
директор немачке Водопривреде Мартин Вајанд, додајући
да се чешће и дуже перу руке, преноси Танјуг.
Такође, домаћинства су трошила више воде, пошто
су мања предузећа, као што су ресторани, због мера
закључавања, смањила своју потрошњу.
Извор: Политика

Извор: Политика
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НОВА ВИРТУЕЛНА ИЗЛОЖБА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

„ON-LINE & COLOR“
СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
ИЗ БЕОГРАДА

Од петка, 16. априла, од 11 часова, на
ФБ страници Културног центра Вршац биће
доступна нова 3Д поставка у виртуелној
галерији КЦ-а Вршац. Публици се, овога пута,
својим радовима представљају суденти прве и
друге године Факултета примењених уметности
из Београда, групном изложбом која носи назив
„On-LINE & COLOR“.
„Услед бурних спољних промена, мера
безбедности и ограничења у физчком
кретању, интроспекција постаје присутнија
у радовима студената. Осврт на породичне
албуме, детињство, путовања, рефлектују
стање жеља и потреба, мисли и активних
сећања која надомештају изостанак некадашње
свакодневнице, и бивају прожети кроз
стваралаштво. У данима изазова у студентској
соби настају дела израженог сензибилитета,
снажних решења и зрелог размишљања, која

настављају пут свог настанка као фајл, кроз нови
контекст онлајн изложбе“, каже се у тексту који
прати ову изложбу.
Радови малог формата настали су током
онлајн наставе школске 2020/2021. године на
предмету Цртање на првој години, и предмету
Сликање на другој години студија, одсеку
Сценографија, на Факултету примењених
уметности у Београду.
У вирзуелној галерији КЦ-а публика ће имати
прилику да погледа радове Хелене Благојевић
(2. година), Соње Боројевић (2. година), Андреја
Мариновића (2. година), Иване Иванишевић (2.
година), Ање Матковић (2. година), Александре
Скундрић (2. година), Вање Матасаревић (1.
година), Саре Игњатовић (1. година), Дуње
Ристић (1. година) и Сузане Марин (1. година).
Предметни наставник аутора ове изложбе је
доцент Милица Лазаревић.
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ПОЛАЗНИЦЕ ШКОЛЕ
СЛИКАЊА „АРС МОМЕНАТ“
НАГРАЂЕНЕ У МОСКВИ

Вршчанке Анабела Ивановски и
Катарина Ремењак, полазнице школе
сликања „Арс Моменат“ коју води
Филип Даћевац, недавно су оствариле
велики успех освојивши прву и
другу награду на дечијем ликовном
конкурсу „Ја илустратор“ у Москви.
На конкурсу су учествовала деца
из 15 земаља, а Анабела и Катарина

Катарина Ремењак, друга
награда на конкурсу у Москви
Чешкој, где су награђени Никола
Рајилић и Ивона Милошев и на
конкурсу „Новогодишња чаролија“
у Врању, где су Анабела Ивановски и
Никола Рајилић награђени првом и
другом наградом.
Школа сликања „Арс Моменат“

Анабела Ивановски, прва
награда на конкурсу у Моски
освојиле су награде у категорији за
децу од 12 до 13 година, у кокуренцији
од чак 905 пристиглих радова.
Школа сликања за децу „Арс
Моменат“ у просторијама Галерије
„Даћевац“ окупља више од 30
полазника узраста од 6 до 15 година.
Полазницима ове школе успех у
Москви није први пут да освајају
награде. Њихов таленат је већ
потврђен на многим конкурсима,
између осталог на Међнародном
такмичењу „Children for Lidice“ у

Школа сликања „Арс Моменат“
током целе године прима нове
чланове, а све информације могу
се добити у Галерији „Даћевац“, на
адреси Живе Јовановића 78а или на
број телефона: 069/1603992.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (112)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН ЗАВЕШТАЊЕ
МУДРОСТИ И ПРЕЖИВЉАВАЊА

Вршац се може подичиоти сјајним
предузимљивим људима који су давно
покренули ливницу, термо централу бројне
производне капацитете, софистицирану
индустрију и деценијама се од тога живело
лепо.
Онда уместо да радимо бавили смо се
подметнутим политичким кукавичјим јајетом
из кога се испилио птић који је све прождрао.
Транзиција је испала како најбоље наше
да преместимо код њих, како да заборавимо
наше вештине, страст, познавање издашности
тла које је успевало да десетине генерација
вршчана доведу до нас.
У посткоронарном свету који је искористио
предах умртвљавања глобалних иницијатива

даљег скрнављења планете неспремни закор
или су људи који су послушно дремкали пар
година. За то време неко баш и није спавао.
Кад свет глобалних апетита закашље мале
средине добијају запаљење плућа, али Вршац
има лек за то а и рецепт опстајања. Пајин
Триптихон на коме се слави производња хране
природним сунчаним колекторима, панелима,
биљкама којима се смеши неколико жетви и
овдашње сунце уместо да пржи и сагори тло.
Икона вршачког опстајања подсећа нас да
чувамо свој виноград, своју земљу, окућницу
јер то је прва тврдња сигурности опстанка а
испод тога вреба зависност од туђе милости
и скупљање оно мало рестлова рада што је
промакло буднијим од нас.

Посткоронарно време дало нам је
предах да упознамо себе не само о болести
и здрављу већ и да упознамо себе у замци
времена принуђени на осаму која се компезује
назови дружењем преко мрежа што је мање
од маштања и снова. Маштање и снови су
запретне поруке којима по први пут можемо
посветити време, проучити себе, постати
сам себи партнер. Хемију ума не разумемо и
нежелимо да препознамо и кад нам помаже
јер смо превише заузети забавом којом управо
бежимо од личне акције попуштајући силним
обећањима да смо у животу као вртићу у коме
неко други све организује за нас.
Опака речница глобалног предатора да
људи све мање вреде а све више коштају

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

отрежњујућа је као чувено вино из подрума
Крстов, вино за трежњење, јер је неко
престао да нас замајава, скрива намере јер
смо притерани уз зид глобалним логикама
које не умемо да препознамо, избегнемо
их и склонимо се у локалне тврђаве личне
манфактуре дружења, повезивања, онако како
то Вршац уме и како поручује Триптихон.
Јер на Триптихону нема никог из сенке,
људи сами раде, играју се карте судбине, не
меша неко други и Пaја кроз време шаље
филозофски став темељ егзистенције локалног
преживљавања благородном окружењу.

Т. Сухецки
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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

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На
продају
кућа
на
спратлегализована,
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. 063/1303001.
Продајем двособан стан у строгом
центру града. Тел. 069/3545058.
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 м²
са сутереном и 3 ари плаца, одмах
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена
63.000 €. Тел.060/083-9339.
Продајем кућу у изградњи сива фаза
на Гудуричком путу. Тел. 069/354-5058.
Нова спратна кућа у Вршцу са две
одвојене целине 2 х70 м²код Хемограда
са великим плацем. Тел 060/491-1005.
Продајем кућу у Иланџи са нус
просторијама и плацем. Тел. 063/1815504.
Кућа центру Иланџе старија кућа
на продају. Цена договор. Тел. 063/7440598 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.
013/830-753
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. 064/879-569.7
Купујем већи конфоран стан са
лифтом, новије градње, предност
центар. Тел. 064/879-5697
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 807-585
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
Број
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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:
064/512-8473, 063/559-577.
На продају викендица на Маргитском
путу са помоћним просторијама, њивом
и воћњаком. Повољно. Тел: 060/4646558.
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
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
На продају плац у близини центра
града има комплетну инфраструктуру.
Може замена за гарсоњеру. Тел.
063/8310629
Кућа на продају Јелене Варјашки
32 Вршац, може и замена за стан. Тел.
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.

061/1677066.
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. 013/401210, 060/7410210 и 060/1671519.
Продајем плац у Војводинцима
поред Kараша идеално за пчеларе или
викендаше. Тел. 063/8326918.
На продају кућа у Великом Средишту
са локалом и подрумом, у центру села.
Тел: 060/35 - 23 – 540
Мењам двособан стан у Нишу
(спрат куће) за сличан у Вршцу. Тел.
064/1850079 и 061/6637650.
Продајем викендицу на ковиначком
путу код раскрснице Кајтасово, 50 м
према Ковину . Тел. 065/9912133
Спратна кућа на продају у Вршцу, ул
Милоша Црњанског 15. Повољно. Тел.
063/1214367
Кућа на продају, друга зона Вршац,
усељива, две стамбене јединице под
истим кровом. Укупна квадратура 420,
стамбена 175. Тел. 0655768208
Купујем пластеник средње величине.
Тел. 064/4856810 и 064/5315176

десна стран уз асвалт. Тел. 064/8582495.
Продајем кућу са
гаражом,са
воћњаком, 700 м², Пећка 15. Тел. 837631 и 064/2805862
На продају викендица (са верандом)
35м² на плацу површине 587 м². На
Гудуричком путу Тел 060/7342609
(после 15 часова)

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем намештену гарсоњеру код
Дома пензионер, плинско грејање.
Тел. 064/1284698
Издајем намештен двособан стан,
дворишни, за самце, самице , брачни
пар без деце. Ул. Хероја Пинкија. Тел.
063/8103228.
Издаје се једноипособан стан
ново насеље у Новом Саду, потпуно
опремљен. Тел. 063/8998033

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно.
Тел. 064/4930226.

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
На продају саднице лешника,
смокве, вишње, брескве. Тел. 837-631 и
061/3004439
Продајем плац на Белуци, у
Павлишу,површине 16,36А. Цена по
договору. Тел. 066/8811062
Продајем трособан стан 70 м² са
великим двориштем. Тел. 061/6509999.
Продајем гарсоњеру у Београду,
Карабурма, 25м².Тел. 063/76315
У Малом Средишту продајем мању
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел.
069/721949..
Купујем двособан стан са лифтом
или на првом спрату, новије градње
са гаражом, шири центар. Тел.
062/1870271.
Продајем кућу са две стамбене
целине 230м² са баштом. Тел.
064/9174777.
Продајем кућу на спрат и
недовршеним поткровљем у мирном
почетном делу Маргитског насеља. Тел.
064/6357325.
Продајем приземну кућу на почетку
Маргитске улице, 63 м²,печена цигла,
кара таван и двориштем преко 100 м².
Тел. 064/9174777.
Продајем плац на Гудуричком путу,
у близини улаза у ЈАТ, површина 850м²,

ОСБ плоче за подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е
калибар 12, ловачка пушка ЗаставаХамерлес калибар 16, тел: 013/836584, 064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу, велики
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221610.
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, 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.
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
642262888
Продајем угаону гарнитуру нову,
микроталасну, два штапа –мушица,
лов пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат
уз дозволу. Тел. 064/3858314
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
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.064/9544и 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
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 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. 013/834061
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 по
могућству стари тип . 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
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 нову туш каду 80х80 цм
некоришћена, трпезаријски сто на
расклапање, електрични шпорет нов
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел.
064/4695175 и 833-524
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. 063/308-331.
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито
за клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
Продајем
круњач
прекрупач
Лифам, сетвоспремач 2,9 м. Тел.
063/308-331.
Продајем моторну тестеру Sthil
MC 341, исправна, очувана повољно
Тел.063/842-0246.
Продајем пластеник, метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/842-0246.
Радим послове везане за дрва, шут,
ризлу и избацивање непотребних
ствари. Тел. 064/412-4994.
Продајем пнеуматску сејалицу
ОЛТ и трактор Р-64. Тел. 065/257-9100.
Спремам станове, куће и пословне
просторије. Тел. 063/184-2709.
Купујем пластеник мање површине
до 60 м². Тел. 066/411-496.

Продајем нове очуване полице
за кућну варијанту. Копус иверицасонома храст. Тел. 064/412-4994 и
063/896-1606.
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/283-9461.
На продају
лежећи масажер,
масажер за стопала и масажер за
врат. Тел. 061/680-6244.
Продајем термо пећ, плинску
пећ, грејалицу на струју, машине за
шивење (Багат и Сингер), телевизоре,
дечија дубока колица и носиљку за
бебе. Тел. 013/830-753.
Продајем два прозора 120х140,
врата, регал, гарнитуру кожну,
кристални лустер 2 ком. сто и 4
столице. Тел. 834-586.
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, фуруне и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
Продајем орахове трупце. Тел.
060/1671519 и 013/401-210.
На продају фрижидер (расхладна
витрина) Тел. 063/882-9782.
Желим да чувам старије особе у
замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 061/813-9998.
Вршим услужно култивирање
башта и одвожење биљних остатака.
Тел. 060/080-6872 и 013/806-872.
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837631 и 064/280-5862.
Вршим
услуге
педикира
(сређивање пета, сечење ноктију) Тел.
065/2821388
Продајем 20 ари и 69 м² у Месићу,
потез Думбрава. Тел. 013/210-5496 и
0637873100.
Продајем њиву код Гребенца,
поред канала ДТД, 50 ари. Тел.
063/832-6918.
18-то недељне коке носиље, товне
пачиће, гушчиће, једнодневне товне
пилиће, једнодневне женске пилиће
(носиље),
домаће
једнодневне
пилиће.Тел. 064/425-6130.
Продајем тракторску прискалицу
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач
минералног ђубрива. Тел. 065/2579100.
Шишање и бријање на кућној
адреси, стари, непокретни. Тел.
062/408-880.

Чишћење
тавана,
подрума,
шупа, молерско-глетарски радови,
фарбање, претресање кровова и
каљева. Лаки сваки посао завршава
лако. Тел. 061/1036528 и 0638378602
Плински котао за централно
грејање
ХАС31,
експанзициона
посуда 40л, циркулациона пумпа 5/4.
Тел. 013/805-936 и 064/414-2336.
Продајем кухињски сто, 6 столица
(пуно дрво) - 8.000дин, акваријум
димензије д950-ш440-в440 цена
4.000дин. Тел. 064/246-4207.
Продајем или мењам за огревно
дрво, дрвене прозоре, балокнце са
дуплим стаклом и жалузинама. Тел.
063/8111948
Озбиљна жена 60-тих година
бринула би о старијим особама или
чувала децу. Могућ сваки договор.
Тел. 060/333470
Продајем цвеће, лале,
веће
количине,. Тел 837-631 и 064/2805862
Једнобразни
плуг,
Хонда
култиватор, прскалица, цистерна,
фреза, кавез за пилиће носиље,
хранилицу за свиње, циркулар,
моторну тестеру, вагу и мотор Т12.
Тел. 063/7061638
На продају изношене коке носиље.
Тел. 063/262840
Продајем ловачку пушку“ Hamerles
SVHL merkel „ специал калибар 16мм и
ловачки карабин Ремингтон магнум
калибар 7мм. Тел. 064/3855729
Продајем мотокултиватор 506
са свом пратећом опремом. Тел.
064/1223707.
Продајем
Симпо
гарнитуру
тросед, двосед и фотељу и нов регал
3,60м. Тел 064/3858314
Продајем
очувану
кухињу
(судопера, радни и висећи делови),
Горење бојлер 80 л и Тики бојлер 16л.
064/8582495
Продајем
електрично
ћебе
димензије
160х80,
витрину,
старинске пегле, 4 тепих стазе, један
тепих и черупаљку за пилиће. Тел.
064/4092239

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продајем мотор Т-12 у исправном
стању, цена по договору, хитно. Тел.
063/482418 и 013/861-419
Продајем Заставу 101, годиште
2005. нерегистрована у добром стању,
пређено 80.000. Цена по договору.
Тел. 063/7306041

Дана 10. априла 2021. године навршило се десет година од како нас је заувек
напустио наш вољени супруг, отац и деда

АНЂЕЛКО ВЕЧАНСКИ
С љубављу чувамо успомену на Твој драги лик.
Породица
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

МИЈАУ МОДНА
КУЋА – ДАН СА
ПРИЈАТЕЉИМА

Књига Мијау модна кућа – Дан
са
пријатељима
представља
фантастични
свет
модних
могућности у којем ће свака
девојчица уживати. Опробајте се у
свету стилизовања, забавите се док
бојите и играте се налепницама,
које се могу користити изнова и
изнова. Упознајте нове необичне
јунаке – Петру, Тару и Иву, које су
пола жене, а пола мачке. Оне су
нераздвојне, све раде заједно,
а љубав коју гаје према моди
подстаћи ће и вас да се опробате
у креирању модних комбинација.
Завирите у МИЈАУ модну кућу,
помозите блиским другарицама да
изгледају прелепо и испуните дане
које проводите са пријатељима
неограниченом забавом!
Тара, Ива и Петра су три најбоље
другарице које све раде заједно:
облаче се, иду у куповину и шетају
своје кућне љубимце.
Придружи им се и постани

најбољи стилиста у МИЈАУ модној
кући. Помози другарицама да
заблистају: одабери им комаде
одеће и модне додатке. У МИЈАУ
модној кући никада није досадно!

„ВУЛКАН“ И
„ВРШАЧКА 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 „Мијау Модна
кућа – Дан са пријатељима“.
У прошлом броју поклањали
смо књигу „Драгуљар“, освојили
су је наши читаоци Дејан Корбуц
и Викторија Остојин. Честитамо!
Награде се могу преузети у
редакцији „Вршачке куле“.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 15, БРОЈ 214. 5. АПРИЛ 1989.

ВРЕДНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ

Мало је познато да у Средњој хемијској школи
„Браћа Ацкета“ у Вршцу постоји и успешно се
користи лабораторија која је по опреми много више
од школске, али и резултати од којих се у њој долази
далеко су од оних који се траже наставним планом и
програмом. У овој лабораторији млади хемичари се

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”.
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12. ВЕРОЗАКОНСКЕ ПРИЛИКЕ
успешно баве истраживачким радом у областима за
које су заинтресонбани, а они су врло широки.
Сви ученици, а посебно они који су у хемијској
секцији, готово свакодневно у лабораторији врше
контролу животне средине, ђубрива, земљишта, па
све до малих истраживачких радова, до мере у којој
то дозвољава опрема, а по њој, ова лабораторија
је једна од богатијих - сазнајемо од Петра Олујића,
професора хемије.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 15, БРОЈ 215. 26. АПРИЛ 1989.

НЕСТАЛЕ ГУЖВЕ НА ГРАНИЦИ

Најновији Декрет Државног савета СР Румуније којим су
значајно пооштрени царински прописи, ступио је на снагу
17. априла 1989. „ Охладио“ је хиљаде туриста за шопинг
туре, али и донео олакшање цариницима на граничном
прелазу Ватин. Тиме су се обистиниле прогнозе да ће
обавезна замена чврсте валуте за леје и плаћање царине
у девизама за робу вредности преко 1000 леја значајно
смањити број путника у ову суседну земљу.
Првог дана примене прописа, сазнали смо од Саве
Стојанова, шефа царинске испоставе Ватин и Саве Јанчића,
цариника, преко граничне рампе прешло је само неколико

возила. Пртљажници Југословена који су се враћали из
Румуније, били су празни. Малобројни туристи осмелили
су се да пређу белу линију из чисте радозналости и увида
ситуације на лицу места.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

И ако је Вршац по прогнанству Турака био чисто
српско место са махом источно православним
становништвом, ипак је у њему већ од 3 деценије
амо мање последовалаца ове вере, него римокатолика, који су се још прошлог века доселили.
Римокатолика има данас више него свију других
заједно.
О последњем бројању народа нашло се
је: римокатолика 13.193, гркокатолика 149,
источноправославних
8.045,
протестаната
аугсб. вероисповеди 208, протестаната калв.
вероисповеди 87, унијата 1, осталих хришћана 18,
израиљћана 528, без вероисповеди 3, некрштених
1.
Сво римокатоличко становништво сачињава
једну парохију, којој су придодата и места: Јабука,
Куштиљ, Месић, Павлиш, Потпорањ, Ритишево,
Влајковац и Војводинци као филијали. Ова
парохија заснована је 1720. Богослужење и остале
свештеничке дужности обавља један парох, који
носи наслов протојереја или опата, пошто је Вршац
четврта парохија чанадске дијецезе. Њему помажу
3 капелана, од којих је један само вероучитељ.
Патронат ове парохије од постанка јој јесте комора,
но сада се воде преговори око тога, да се патронат
пренесе на варош, што ће се скорим решити.
Католици обављају своје богослужење у
велелепном парохијском храму од два торња,
посвећен св. Гехарду од Сагреде, а сазиданом 18601863. у готском стилу, коме до Будимпеште нема
равног. Затим у капели св. Крста на брегу, камо
два пут у години , а то је: о проналаску (3. маја) и
уздигнућу часног крста (14. септембра), силан свет
из места и са стране одлази на поклоњење 1), она
је сазидана 1720. На гробљу се налази капела св.
Рохуса, подигнута 1739., а у пољу Физешу капела
св.Урбана, која је сазидана 1826. 2)
Ово су били варошки римокатолички
свештеници:
1720. основана је парохија;
1724. Анзелм Хулер, парох;
1725. Јов. II. Арцфелд, парох и прота;
1729. Јов. Сев. Пибергер, парох и прота;
1739. Криштов Шмалцер, парох и прота;
1743. Јован Реш, парох и прота;
1755. Ф. Антон, парох;
1756. Вартоломије Бахман, парох и прота;
1763. Ђорђе Ридл, намесник
1764. Павле Вук Бранко Бранковић, парох и
прота и каноник;
1787. Јоаким Хедл, парох;
1794. Нихаило Шпер, парох;
1803. Јован Крајцер, парох и намесник;
1813. Адалберт Мартини, парох, намесник и опат;
1822. Др богословије Марцел Данијел
самошујварски, парох, намесник и титул. каноник;
1)
2)

1863. Јосиф Новак, парох, арципрота и пропст
(начеоник);
1875. Корнилије Ружински од Рожа-Лехоте,
парох, намесник и пропст.
У Вршцу је седиште вршачко-белоцркванскепанчевачке дијецезе српско-православне цркве и
вршачког протопопијата, који је састављен из ових
места: Вршац, Павлиш, Влајковац, Вел. Средиште,
Јабука, Дежан, Бућин, Мали Жам, Ватин, Маргита,
Суботица, Потпорањ, Уљма, Избиште, Алибунар,

Загајица, Парта, Орешац, Маргитица, Самош,
Добрица, Фердин, Иланџа и Гајтасово. Сам Вршац
подељен је у 5 парохија а служи се трима црквама:
саборном црквоме“св.Николаја“ (посвећена 1785.),
у којој леже земни остаци владика Шакабенте
(†1805.) Видакае(†1818.) и Кенђелца (†1885.) “св.
успенском“ црквом (посвећена 1766. и 1775.) и
црквом „свих светих“ на гробљу (посвећена 1837.);
осим тога има у владичанском двору црквица,
посвећена (1759.) арханђелу Михаилу и Гаврилу.
Вршачки владика ужива плату (12.000 фор.) од
Српског народног фонда и члан је Угарског горњег
дома.

Понеке године броји се на 10.000 хаџија.
„Самуилов крст) на кутричком друму спомиње се још у актима из год. 1787. –Варошки архив.
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СПОРТ

КОШАРКА
ВЛАДИМИР ЛУЧИЋ ТРЕНЕР КОШАРКАША ВРШЦА АНАЛИЗИРА СЕЗОНУ КЛС

„ПУБЛИЦИ БИ СЕ ДОПАЛА АТРАКТИВНА ИГРА ВРШЦА“

Кошаркаши Вршца су на гостовањима
у Пироту и Чајетини у последња два кола
остварили половичан учинак (савладан Пирот,
пораз од Златибора) и на тај окончали су
сезону у КЛС. Без обзира што је почетак био
лош, у првих седам кола забележена је само
једна победа, сезона је далеко успешнија од
претходне две. Остварен је скор 15 победа и 15
пораза и пласман на шесто место. Прекратница
је била реакција управе крајем октобра прошле
године када је смењен дотадашњи тренер Зоран
Тодоровић и прекинута сарадња са капитеном
Савовићем. Кормило је преузео млад и
амбициозан стручњак Владимир Лучић а Вршац
је од екипе која је играла на мали број поена
постао један од најефикаснијих тимова лиге.
- Задовољан сам што за разлику од
претходних година Вршац није био кандидат за
испадање и што је сезону завршио у горњем делу
табеле. Оцењујем да је ово била јако успешна
сезона имајући у виду потешкоће које су сви
клубови, па и ми, имали са вирусом корона, са
повредама које су нас пратиле, на крају испало
је јако добро.
Доласком тренера Лучића извршена је
допунска селекција, стигла су појачања Јањић и
Николић, међутим утисак је да је највећи помак
направљен променом атмосфере у тиму која је
постала победничка.
- У Вршац сам дошао 1. новембра прошле
године и затекао сам екипу добрих момака,
одличних играча и лошу атмосферу. Потпуно
чудна ситуација и нисам могао да схватим шта је
био узрок томе. Најважније је било да ме је екипа

мене као тренера сјајно прихватила, такође и мој
начин рада, успели смо да повежемо неколико
победа на домаћем терену Јањић и Николић су
се брзо адаптирали и сјајно уклопили.
Колико је промена начина игре Вршца
утицала на промену атмосфере у тиму?
Након мог доласка почели смо да
играмо бржу кошарку, на већи број поена, то
је сада тренд, али пре свега мислим да је такав
стил игре у карактеру ових играча. Мислим да
је промена била освежење и дала је резултат. Са
претходним клубом такође сам играо на велики
број поседа, уз другачије принципе у одбрани
због селекције и знао сам да Вршац има играче
од којих већина може да постиже по 20-25
поена, почев од Димића, па затим Живановића,
Питерсона, Симића, Јањића...
Тренер Лучић проанализирао је и квалитет
лиге и расплет у врху и на дну табеле.
- Ово ми је трећа сезона у КЛС и моје
мишљење је да је била далеко квалитетнија од
претходних. Томе је допринео останак великог
броја квалитетних играча због епидемиолошке
ситуације и немогућности да остваре повољне
иностране ангажмане. Што се тиче поретка
на врху и пре почетка се знало да Младост
и Војводина имају најквалитетније саставе и
ниједног тренутка није било дилеме да ли ће
заузети прве две позиције. Златибор је са јако
добрим саставом заслужено трећи, али мислим
да је посебну драж лиги дала велика неизвесност
у борби за опстанак. До последњег кола није се
знало ко ће испасти из лиге. Оно што ми смета
је све већи број странаца у КЛС, морали би да

обратимо пажњу на наше младе играче, да им
дајемо шансу у много већој мери. Добар пример
је ОКК Београд који је промовисао тројицу –
четворицу јако талентованих играча. Такође,
мислим да је формат са 16 тимова превелики,
моје мишљење је да лига од 14 клубова сасвим
одговара тренутној ситуацији у нашој кошарци.
Још увек није познато да ли ће Владимир
Лучић селектирати тим Вршца за наредну сезону
и водити екипу.
- Разговарао сам са председником клуба, на
истим смо релацијама, желимо да се настави
сарадња на мало дужи период, али још увек
нисмо направили коначан договор. Има доста
ствари које би требало поставити на здраве
ноге, још нисам ништа потписао, причамо о
томе и видећемо шта ће до краја бити. За сада се
одмарам код куће у Чачку.
На крају Лучић је желео да се захвали свима
који су изнели терет сезоне.
- Пре свега хвала играчима на великом
труду, одиграли су сваку утакмицу на високом
нивоу, испоштовали су ме у сваком смислу.
Хвала управи клуба на прилици да водим тим
и на великој подршци. Жао ми је што није било
публике, вршачка публика јако добро познаје
кошарку, имала је прилику претходних деценија
да гледа изузетно квалитетне екипе, кошарку
много већег квалитета него што је КЛС. Ипак,
мислим да би била задовољна са атрактивном
игром Вршца ове сезоне.
Б. Јосимов

СТРЕЉАШТВО
ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ОБЕЛЕЖИЛИ УЉМАНСКИ СТРЕЛЦИ

ЖЕНСКА ЕКИПА УЉМЕ ПРВАК ВОЈВОДИНЕ

У суботу 10. априла у Панчеву је
одржано Првенство Војводине за пионире.
У дисциплини пиштољ екипа у саставу:
Миона Матовић, Јелена Јовановић и
Миљана Бућкош екипно је била прва, док
је у појединачној конкуренцији Миона
Матовић освојила 1. место, Миљана Бућкош
2. место а Јелена Јовановић 5. место.
Пионирску екипу у саставу Јован
Рудњанин, Петар Панић и Алекса Миланов
није могао нико да заустави на путу ка
злату. Узвратили су спортским пријатељима
Панчевцима који су претходне недеље
победили у Уљми за 2 круга екипно у
последњем колу Лиге пионира Војводине,
тако што су на Првенству Војводине
победили са 6 кругова предности.
Појединачно, Петар Панић је освојио
сребро, а Јован Рудњанин бронзу, док је
Алекса Миланов заузео 6. место.
Пионирке у дисциплини ваздушна
пушка у подмлађеном саставу са једном

дебитанткињом су заузеле 7. место. Екипу
су чиниле Остојић Софија, Бељин Милица и
Ослански Александра.
Пионирску екипу су чинили Милојковић
Марко, Ранић Ђура и Бељин Огњен. Они су
заузели 8. место.
У недељу је у Панчеву одржано
Првенство Војводине за јуниоре и
сениоре у стрељаштву. У појединачној
конкуренцији јуниорка Милица Јовановић
је освојила 3.место, екипа у саставу Милица
Јовановић, Милица Илин и Јелена Јованчов
је резултатски подбацила, али заузела
ипак врло добро 4. место. Сениорке су
се распуцале и за 2 круга умало да оборе
државни рекорд - пуцале су 1117 кругова
што је било више него довољно за прво
место. У појединачној конкуренцији
Милица Јовановић 376 круга 1.место. Друга
Стојадинов Јована са истим резултатом
али слабијом последњом серијом. Јелена
Јованчов је са 365 круга била пета.

РВАЊЕ
ПРВА МЕДАЉА ЗА ВРШАЧКО ЖЕНСКО РВАЊЕ

СРЕБРНА МЕДАЉА
ЗА ДИЈАНУ ЈОВАНОВИЋ

У недељу 11. априла на
такмичењу кадета и млађих
пионира у Спортској хали
“Дудова шума” у Суботици
наступила је Вршчанка из
Рвачког Клуба “Локомотива”,
Дијана
Јовановић,
у
категорији до 38 кг. У финалној
борби са Николетом Сабо из
Рвачког клуба “Горњи Брег”
слободним стилом у тешкој и
неизвесној борби освојила је
сребрну медаљу и самим тим
остворила историјски успех за
“Локомотиву” јер до сада клуб
није имао такмичаре у женској
конкуренцији.
Следеће недеље вршачке
рваче очекује првенство за
кадете у Зрењанину.

Дијана Јовановић са светским и олимпијским
шампионом Давором Штефанеком

ФУ ТС А Л
СРБИЈА РЕМИЗИРАЛА СА РУМУНИМА У ВРШЦУ

„ОРЛОВИ“ У БАРАЖУ

Репрезентација Србије је у Вршцу, у
оквиру петог кола групе 4, ремизирала
са Румунијом (4:4) и пропустила прилику
да избори директан пласман на Европско
првенство у Холандији 2022.
У сјајној утакмици одлични Орлови (од
деветог минута без искљученог голмана
Немање
Момчиловића),
предвођени
чудесним Јованом Лазаревићем, водили

су 4:2 против квалитетних Румуна, али им је
победа измакла у последњем минуту.
Ипак, српски репрезентативци су у
последњем колу, у Зеници, савладали
Босну и Херцеговину (3:1) и обезбедили
учешће у баражу. Противник ће им бити
репрезентација Белорусије, а мечеви се
играју у новембру ове године (у периоду
од 14. До 17. новембра).

ВРШАЧКА КУЛА
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СПОРТ

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 28. КОЛО

НАСТАВАК ВРШАЧКЕ СЕРИЈЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

БЕЉИН ВОДИ ПРЕКО ТИСЕ

Вршчани су наставили серију победа на стадиону под
кулом и потврдили да су потпуно спремни за велики дерби
у наредном колу против Младости. Петом узастопном
тријумфу изабраника тренера Ненада Мијаиловића
претходила је победа у Панчеву против Динама. Ни
најстарији љубитељи фудбала у Вршцу не сећају се
последњег тријумфа у дербију са великим ривалом на
његовом терену.
Против чврстих гостију из Адорјана ОФК Вршац је већ
у првих 45 минута могао да отклони дилему по питању
победника, његови играчи пропустили су велики број
повољних прилика и на одмор отишли само са голом
предности. Акцију за водећи погодак креирао је читав
везни ред а завршни пас упутио је Сарајлин. Идеално је
са голом спојио Радисављевића који је ефектно савладао
одличног Тасића. Гости из Адорјана су до изједначења
дошли у првом нападу у наставку меча. Добро осмишљен

Фото: М. Живковић

ОФК ВРШАЦ – ТИСА 3:1 (1:0)

Вршац, Градски стадион, судија: Никола Џомбић (С.
Пазова) 8, стрелци: Радисављевић у 27, Бељин у 61,
Сарајлин у 84. минуту из једанаестерца за ОФК Вршац,
Орчић у 46. минуту за Тису, жути картони: Дамјановић,
Ивановић (Тиса).
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Стојковић,
Бељин (од 86. Вранић), Качаревић, Грек (од 58.
Стојадиновић), Сарајлин (од 86. Османовић),
Радисављевић (од 75. В. Благојевић), Лазевски, Илић,
Вујић.
ТИСА: Тасић, Киш, Јоветић, Вулетић (од 46. Ћовин),
Рењи (од 46. Орчић)(од 75. Матијевић), Томишић,
Фејеш, Боршош (од 46. Шинковић), Пилиповић (од 66.
Лукић), Дамјановић, Ивановић.

У успону форме: Александар Лазевски,
капитен ОФК Вршца
напад прецизно је завршио резервиста Орчић. ОФК
Вршац је од тада па до краја доминирао на свим деловима
терена, а акција искусних вршачких мајстора Лазевског
и Бељина вредна је телевизијске шпице. Лазевски је
идеално центрирао из корнера а Бељин прецизним волеј
ударцем погодио ракље гола гостију. У финишу меча
после продора Сарајлина Матијевић је играо руком у
казненом простору, а судија Џомбић оправдано досудио
најстрожу казну. Сигуран егзекутор био је голгетер ОФК
Вршца Сарајлин.
Б. Ј.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

ПРОДОР ВЛАЈКОВЧАНА КА
СРЕДИНИ ТАБЕЛЕ
ЈЕДИНСТВО (В) – СЛОГА (П) 2:1 (2:0)

Влајковац, стадион Јединства,
стрелци: Миошко у 37, и Богдановић
у 42. за Јединство, Лазаревић у 71.
минуту за Слогу, жути картони:
Моторов
(Јединство),
Спремо
(Слога).
ЈЕДИНСТВО:
Доновић,
Симић,
Миошко,
Текијашки,
Секулић, Бобић (од 59. А. Ћирка),
Богдановић, Моторов, Живанов,
Станков, Јовановић.
СЛОГА: Стевановић, Тренковски
(од 80. Спремо), Лазаревић,

Црногорац (од 80. Тасевски),
Селаковић, Тадић, Коруга, Алберт
(од 46. Недимовић), Радић,
Стефановски, Олђа.
Влајковчани су у топ форми. У
комшијском дербију славили су
против Пландиштанаца а читав посао
завршили су у првих 45 минута.
Водећи погодак дело је најбољег
играча меча, Кристијана Миошка,
извео је лукаво скраћени корнер са
леве стране, лопта на свом путу ка голу
није никога додирнула и завршила

у горњем углу. Пет минута касније
нова радост домаћих, после одличне
акције читавог везног реда Јединства
Симић је идеално центрирао, расни
стрелац Богдановић ефектно је
повисио на 2:0. У другом полувремену
ређале су се шансе и промашаји
Влајковчана, а казна их је стигла у 71.
минуту, Лазаревић је голом какав се
ретко виђа постигао почасни погодак
за Слогу.
Б. Ј.

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ СВЕ БЛИЖИ ОПСТАНКУ
ОФК ВРШАЦ – МАЧВА 4:2 (1:2)

Павлиш, стадион Црвене звезде,
судија: Предраг Јањуш (Панчево) 8,
стрелци: Чупић у 11. и 85, Трњанац
у 49. и Марковић у 60. минуту за
ОФК Вршац, Максимовић у 24. и 33.
минуту за Мачву.
ОФК
ВРШАЦ:
Павловић,
Благојевић (од 66. Милићевић),
Чупић, Марковић (од 87. Ђуричић),
Л. Тошић (од 88. Тешић), Трњанац,
Грујић, Радибратовић, Јунгић (од
37. Грауре), Делић (од 46. У. Тошић),
Крстић.
МАЧВА: Ранковић, Кнежевић,
Вукојевић, Лукић (од 86. Чолић),
Несторовић (од 86. Маринковић),
Максимовић,
Макивић,

Радовановић (од 86. Тривуновић),
Павлови
(од
77.
Јуришић),
Стојановић, Шуман.
Вршчани су дошли до важних
победе у борби за опстанак. Најпре
су свалдали нишки Реал а потом
последњепласирану Мачву. После
раног вођства у дуелу са Шапчанима
изабраници тренера Марина Миока
дозволили су себи луксуз да се
опусте. У 11. минуту игре Чупић је на
асистенцију Делића постигао водећи
погодак. Од тог тренутка Шапчани
су преузели иницијативу и у 24.
минуту после корнера ОФК Вршца
организовали одличан контранапад.
Сам пред несигурног голмана

Павловића избио је Максимовић и
постигао изједначујући гол. Десетак
минута касније Мачва је повела,
несигурност одбране и збуњеност
голмана ОФК Вршца поново је
искористио лукави Максимовић. У
другом полувремену Вршчани су
имали приступ као на почетку меча
и већ после 4 минута успели су да
изједначе евроголом Трњанца. У
60. минуту Марковић је искористио
оправдано досуђени једанаестерац
и потпуно преокренуо ситуацију на
терену. Заслужени тријумф домаћина
потврдио је својим другим поготком
Чупић.
Б. Ј.

Први мај - Слога (Ч)		
Дунав - Слобода		
Хајдук 1912 - Борац		
Бачка 1901- Динамо 1945
ОФК Вршац - Тиса		
Омладинац - Младост (НС)
Стари Град - Феникс 1995
Војводина - Раднички (Зр)
Козара - Бечеј 1918		
Раднички - Јединство (СП)

4:0
0:1
1:2
1:2
3:1
1:1
1:1
1:2
1:4
3:0

1.Младост (НС)
2.ОФК Вршац
3.Раднички 1912
4.Борац		
5.1. Мај Рума
6.Бечеј 1918
7.Омладинац
8.Тиса		
9.Динамо 1945
10.Раднички (Зр)
11.Феникс 1995
12.Хајдук 1912
13.ОФК Стари Град
14.Јединство (СП)
15.Слога (Ч)
16.Бачка 1901
17.Козара
18.Слобода
19.Дунав		
20.Војводина 1928

4 3 74
6 5 45
7 5 60
3 10 42
10 6 34
4 10 51
12 5 37
5 10 45
3 12 40
6 10 40
8 9 42
5 12 48
5 12 32
10 10 32
7 14 26
5 16 32
4 17 34
7 16 21
6 17 21
7 19 13

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

21
17
16
15
12
14
11
13
13
12
11
11
11
8
7
7
7
5
5
2

67
57
55
48
46
46
45
44
42
42
41
38
38
34
28
26
25
22
21
13

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 24. КОЛО
Будућност- Банат		
Јединство (БК)- Ц. звезда
Младост- ЖАК		
Крајина- Раднички (С)
Пролетер- Нафтагас		
ОФК Кикинда - Раднички
Омладинац ФАМ- Бегеј
Јединство (В)- Слога		
1.ОФК Кикинда
2.Јединство (БК)
3.Нафтагас
4.Младост
5.Омладинац ФАМ
6.Пролетер
7.Јединство (В)
8.Бегеј		
9.Борац		
10.Слога		
11.Будућност
12.Раднички (К)
13.Црвена звезда
14.ЖАК		
15.Раднички (С)
16.Банат		
17.Крајина

23
22
23
22
23
23
23
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23

3:1
5:0
1:1
3:5
1:0
2:0
1:0
2:1
17
16
14
13
14
13
10
11
10
9
8
7
6
5
6
4
4

3
4
6
6
2
0
4
1
2
3
3
1
4
4
1
4
2

3
2
3
3
7
10
9
10
10
10
11
14
13
14
16
15
17

54
52
48
45
44
39
34
34
32
30
27
22
22
19
19
16
14

4
4
5
4
5
7
8
8
9
8
10
11
11
10
12
17

45
39
38
37
36
36
33
33
30
27
25
22
22
21
19
5

ПФЛ ПАНЧЕВО 21. КОЛО
Полет (Ид)- Југославија
Потпорањ- Партизан (Г)
Слога (БНС)- Спартак 1911
Стари Тамиш- Банат (И)
БАК- Партизан (У)		
Будућност (А)- Хајдучица
Долина - Црвена звезда
Стрела- Раднички (Б)

2:0
0:0
0:1
0:4
4:1
2:4
3:1
3:1

1.Црвена звезда
2.Долина		
3.Полет (Ид)
4.Партизан (Г)
5.БАК		
6.Будућност (А)
7.Хајдучица
8.Стрела		
9.Спартак 1911
10.Слога (БНС)
11.Стари Тамиш
12.Југославија
13.Партизан (У)
14.Потпорањ
15.Банат (И)
16.Раднички (Б) (-1)

3
6
5
7
6
3
3
3
3
6
4
4
4
6
4
3

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

14
11
11
10
10
11
10
10
9
7
7
6
6
5
5
1
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