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КРИЗНИ ШТАБ ОДЛУЧИО

ТРЕЋА ДОЗА ВАКЦИНЕ ЗА ХРОНИЧНО
ОБОЛЕЛЕ

Кризни штаб закључио је да трећу дозу вакцине
против корона вируса треба да добију особе које
имају имунодефицијентна стања и различита
хронична обољења, саопштила је данас након
седнице Кризног штаба министарка за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Дарија
Кисић Тепавчевић.
„Особе које су имале трансплантације, оне на
хемодијализи, особе са малигним обољењима
које примају имуносупресивне терапије, људи са
хроничним обољењима јетре, бубрега и плућа то су особе код којих је поствакцинални имунитет
краћи”, рекла је Кисић Тепавчевић, преноси Бета.
Навела је да је Кризни штаб закључио да трећу
дозу треба да добију шест месеци после примљене
друге дозе вакцине.
Додала је да ће се пратити истраживања у свету
и на основу њих одлучивати да ли и остале групе
људи треба да приме трећу дозу вакцине.
Какав ће бити почетак школске године зависиће
од епидемијске ситуације непосредно пре почетка
школске године, рекла је Дарија Кисић Тепавчевић.
Она је изјавила да је прву дозу вакцине примило
49,7 одсто пунолетног становништва, што је
2.684.000 грађана.
Обе дозе примило је 47,6 одсто грађана, додала
је Кисић Тепавчевић након седнице Кризног штаба.
„Више од 2,6 милиона грађана је вакцинисано
макар једном дозом, али то још није довољно да

бисмо спречили ширење болести. Вакцинишите
се”, апеловала је министарка.
Она је додала да 52 јединице локалне самоуправе
имају обухват вакцинације већи од 50 одсто, док је
у 11 локалних самоуправа обухват близу 50 одсто.

„Да бисмо дочекали јесен што јачи, сада треба да
се вакцинишемо”, поручила је Кисић Тепавчевић.
Извор: Политика

ПОМОЋ ВЛАДЕ СРБИЈЕ ГРАЂАНИМА

КОЛИКО ГРАЂАНИ ДОБИЈАЈУ НОВЦА
ОД ДРЖАВЕ ДО КРАЈА ГОДИНЕ?

У оквиру трећег пакета мера за помоћ грађанима
уз додатних 20 евра који ће, како је најављено, бити
исплаћени у децембру, пензионери ће ове године
добити укупно 130 евра, сви пунолетни грађани
80 евра, а незапослени 140 евра. С озбиром да је
исплата првих 30 евра завршена у мају, до краја
године највише новца добиће пензионери по 100
евра, а остали пунолетни грађани по 50 евра.
У септембру ће на рачуне око 1,7 милиона
пензионера најпре бити исплаћена једнократна
помоћ од 50 евра, а затим у новембру других 30
евра, као и свим пунолетним грађанима који су се
пријавили за ту помоћ.
Овог викенда председник Србије Александар

Вучић најавио је да ће држава, због суфицита у
буџету од више од 200 милиона евра који се очекује
у јулу, бити у могућности да исплати још по 20 евра
свим грађанима. Вучић је казао да ће за тих 20 евра
бити додатне пријаве.
Сви грађани са Косова и Метохије, укључујући и
децу, добили су у мају по 100 евра, а незапосленима
је било исплаћено по 200 евра. У јуну су и
незапослени у осталом делу Србије добили помоћ
од 60 евра. Подсетимо да су, поред ове врсте
помоћи, сви грађани који су се вакцинисали макар
једном дозом до 31. маја добили једнократну помоћ
од по 3.000 динара.
Извор: Танјуг

ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ, ВИНА, ПИВА И РАКИЈЕ

ВИНАРИМА И ПРОИЗВОЂАЧИМА
РАКИЈЕ И ПИВА 60 МИЛИОНА ДИНАРА
Покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство Чедомир Божић уручио
је данас војвођанским винарима и произвођачима
ракије и пива уговоре о суфинансирању набавке
опреме у укупној вредности од 60 милиона динара.
Божић је казао да је на конкурсу за суфинансирање
набавке опреме за производњу вина и ракије
подржано 39 произвођача, са 50 милиона динара,
док је новац за опрему добило шест малих пивара.
видео ицон
Он је додао да су сви који су поднели валидне
пријаве добили средства, те да је максималан износ
по пријави био два милиона динара.
“До 50 одсто инвестиције подржао је Покрајински

секретаријат за пољопривреду, односно 60 одсто
за произвођаче млађе од 40 година, жене и за оне
који раде у отежаним условима“, навео је Божић и
додао да су произвођачи, између осталог, добили
средства за набавку опреме за ферментацију, за
пуњење боца и набавку флаша за вино.
Ресорни секретар је нагласио да овакав вид
помоћи винарима много значи, те да ће Покрајински
секретаријат за пољопривреду и наредне године
наставити са подршком.
Божић је још додао да је у плану расписивање
конкурса за рурални туризам, којим ће такође бити
подржани и произвођачи вина, ракије и пива.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
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ПУНА СРЦА ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦИЈА

Град Вршац у сарадњи са Центром за
социјални рад града Вршца и Црвеним крстом
организовао је и ове године седмодневни камп
за децу из материјално угрожених породица
основношколског узраста. Првог дана боравка
децу су дочекала и пријатан боравак пожелеле
Маја Ристић Лажетић, члан Градског већа за
социјална питања и Мирјана Кнежевић, вд
директорка Центра за социјални рад .
- Град Вршац у сарадњи са Центром за
соцјални рад и Црвеним крстом Вршац
организује бесплатни камп за децу из породица
које су материјално угрожене, за ученике узраста

крстом Војводине – истакла је Маја Ристић
Лажетић, члан Градског већа за социјална питања
Боравак деце у Одмаралишту Црвеног крста
на Брегу омогућиће креативан и активан одмор
деце, дружење, бројне едукативне, креативне и
спортске радионице, шетње, боравак у природи
уз организоване активности и садржаје које ће
организовати Црвени крст Вршац.
- Имали смо обавезу да селектујемо децу
која су добри ученици да би им пружили
могућност да бораве овде седам дана обзиром
на материјално стање. Нису сви са евиденција
Центра за социјални рад јер смо повезали и
школе које су такође послале за децу који су
добри ученици а лошијег материјалног стања.
Годинама уназад сарађујемо врло лепо, локална
самоуправа упућује средства да деца ту бораве
и да имају организовано време, да се измакну

Маја Ристић Лажетић,
члан Градског већа за социјална
питања
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ЛЕКАРИ
ПОНОВО
У СЕОСКИМ
АМБУЛАНТАМА
Дежурни лекари Дома здравља
Вршац поново ће обављати
прегледе у сеоским амбулантама
на територији Града Вршца. Иако
су и даље на снази епидемиолошке
мере, донета је одлука да
лекари обављају прегледе у
амбулантама, како би се олакшала
посета лекарима становницима
насељених места.
Посете лекара по сеоским
амбулантама обављаће се по
следећем распореду почевши од
29.07.2021.
Понедељак:
07,00 - 09,30 Мало Средиште
10,00 - 13,00 Месић
07,00 - 10,00 Загајица
10,00 - 13,00 Парта

Мирјана Кнежевић, вд директорка
Центра за социјални рад
од четвртог до седмог разреда. Деца ће имати
сталан надзор васпитача, педијатра, тако да ће
бити потпуно обезбеђени. Драго нам је да ове
године можемо да отворимо овај камп који је
организован и ранијих година, сем прошле када
га није било због епидемиолошке ситуације.
Надамо се да ће свако дете одавде отићи
пуног срца позитивних емоција, са пуно лепих
искустава и успомена и са новим другарствима
јер се у овом кампу поред деце из града Вршца
налазе и друга деца из свих крајева Војводине.
Они су ту у оквиру организације са Црвеним

Уторак:
07,00 - 09,30 Ватин
07,00 - 09,30 Орешац
10,00 - 13,00 Мали Жам
10,00 - 13,00 Шушара

мало из Вршца и да се проведу лепо, са новим
искуствима и знањима која ће стећи у кампу,
рекла је Мирјана Кнежевић, вд директора Центра
за социјални рад града Вршца.
Како се камп на Црвеном крсту организује

у две групе, након седмодневног боравка
малишана, који ових дана бораве на Вршачком
брегу, следећи боравак у кампу друге групе
деце,са територије града Вршца биће од 9. до 15.
августа.

ВРШАЧКИ ЦРВЕНИ КРСТ ОРГАНИЗОВАО ДРУГУ ЈУЛСКУ АКЦИЈУ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ

ХУМАНОСТ ВРШЧАНА ПОНОВО НА ДЕЛУ

Током друге јулске акције добровољног
давања крви, коју су организовали вршачки
Црвени крст и Завод за трансфузију крви
Војводинеодзив давалаца био је одличан,
оценили су организатори.
- Презадовољни смо одзивом давалаца,
надамо се да ће се овај темпо одржати до краја
акције. Време годишњег одмора и летњег
распуста утиче да број давалаца буде мањи него
обично, али наши пацијенти не могу да бирају
време када ће им бити неопходна трансфузија
крви. У последњих месец дана апелујемо да нам
се јаве даваоци са нултом крвном групом, али и
сви они који имају крвне групе са негативним РХ
фактором. У задњих пар дана постоји и повећана
потреба за Б крвном групом, али су свакако

све крвне групе добродошле. Успели смо да се
опоравимо од несташице која је владала за време
највећег броја заражених од коронавируса и да
вратимо стандардни број давалаца.
Сузана Цветановић, секретарка Црвеног
крста истиче да је посебно радује чињеница

Среда:
07,00 - 09,30 Сочица
07,00 - 13,00 Павлиш
10,00 - 13,00 Јабланка
Четвртак:
07,00 - 13,00 Влајковац
07,00 - 13,00 Стража
Петак:
07,00 - 10,00 Ритишево
10,00 - 13,00 Влајковац
07,00 - 13,00 Потпорањ
Док ће у следећим местима
екипе Дома здравља посете
почети од 02.08.2021. године.
Понедељак:
07,00 - 13,00 Велико Средиште
Уторак:
07,00 - 13,00 Гудурица
Среда
07,00 - 13,00 Марковац

Др Милана Бероња

Четвртак:
07,00 - 10,00 Куштиљ
10,00 - 13,00 Војводинци

Сузана Цветановић, секретарка
Црвеног крста Вршац

Петак:
07,00 - 13,00 Павлиш

да је све већи број младих међу добровољним
даваоцима крви.
- Веома смо задовољни одзивом грађана
и позивам их да се прикључе акцијама које
ћемо арганизовати у августу месецу. Оно што
нас охрабрује је да имамо преко 60 особа, пре
свега младих, које су током јулских акција први
пут добровољно дале крв, мислим да смо на
добром путу да младе још више мотивишемо
да се прикључе хуманој акцији, истакла је
Цветановићева.
Б.Ј.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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ФОТОРЕПОРТАЖА

ФУДБАЛЕРИ ОТВОРИЛИ СПОРТСКО ЛЕТО

Одлично организованим турниром у малом фудбалу почело
је „Вршачко спортско лето“. Покровитељ ове традиционалне
манифестације је Град Вршац, у сарадњи са Туристичким савезом
Града Вршца и Спортским савезом. Члан Градског већа задужен за
омладину и спорт, Марко Рашић, истиче да су организатори веома
задовољни одзивом.
- Вероватно је велика пауза у спортским збивањима утицала
да се људи ужеле дружења и такмичења. Владала је изуетно
добра атмосфера. Велику подршку организацији пружили су наши
волонтери уз техничку подршку подршку Центра Миленијум и
спонзорство „Аква нова“ која је обезбедила воду за пиће за све
учеснике турнира. Мислим да су подједнако уживали и такмичари
и гледаоци, истакао је Рашић.
На турниру је учествовало 14 екипа: Војнички, Коки и пет
гилиптера, Магични залогај, Амигоси Гудурица, Савез супер злоћа,
Миленко превоз Јабланка, Пинтурикио, Протеини витамини
Стража, Алкоси Јунајтед, Декопринт, Меда и пајтоси, Елемент
дринкс & фуд, Хемофарм и Куштиљци. После првог елиминационог
кола формиране су две групе, а након те фазе одлучени су
полуфиналисти. Састали су се: Декопринт – Магични залогај 4:4
(пеналима 7:8) и , Елемент дринкс & фуд – Куштиљци 6:2. У мечу за
треће место Декопринт је савладао Куштиљце са 4:3, а у великом
финалу славио је Елемент дринкс & фуд савладавши Магични
залогај 4:0.

Победници турнира у малом фудбалу: Елемент дринкс & фуд

Неизвесна борба за треће место: Декопринт и Куштиљци

Богат садржај спортског лета: Марко Рашић,
члан Градског већа за омладину и спорт

Вицешампиони:
Магични залогај

У наставку Вршачког спортског лета, предстојећег викенда (31.
јули – 1. август) одржаће се Спортске игре у Уљми, а биће одржан и
мали сајам спорта.
Викенд иза тога (7. – 8. август) биће такође богат дешавањима, у
суботу, 7. августа Милан Шалиначки ће на градском језеру одржати
отворени тренинг коме се могу прикључти сви заинтересовани
спортисти и рекреативци, док ће недељу, 8. августа, Вршац бити
домаћин Првенства Србије у акватлону.
Потом следи велики турнир у баскету 3 на 3 који ће се одржати у
центру на градском тргу. Биће постављен терен за баскет већ сада је
отворен позив свим баскеташима да пријаве екипе. Пријаве се врше
у Туристичком савезу Вршац као и у Спортском савезу.
У завршници Вршачког спортског лета планирана је изложба
аутомобила на градском тргу, турнир у одбојци на песку на
градском језеру, зумба на градском безену, Ролеријада и такмичење
у обарању руку.
Б.Ј.
Фото: М. Живковић

Одлична атмосфера на турниру: Полуфиналисти на окупу

Мајсторство на петопарцу
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МУЗИЧКЕ ЗВЕЗДЕ ИЗ ЗЕМЉЕ И РЕГИОНА НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ВИКЕНД
У ЗНАКУ
РОКЕНРОЛА

Фестивал Wind rock fest одржава се на Градском језеру од
четвртка 29. јула до недеље 1. августа, ове године под мотоом
„Let’s rock again“. Посетиоци ће и ове године имати прилику
да уживају у наступу одличних бендова, а као највеће звезде
најављени су Партибрејкерси, Хладно пиво, Јорговани, Исказ и
Тања Јовићевић и Октобар 1864.
- Услед пандемије све активности око организације
фестивала биле су стопиране. Надамо се да је ова ситуација
иза нас и да су људи доброг здравља и очекујемо велики број
посетилаца – поручују из организације фестивала, Удружења
гражана „Good Energy“.
Фестивал је ове године отворен такмичењем демо бендова
које је гласањем на друштвеним мрежама одабрала публика.
Петак је резервисан за већ проверене рок снаге Партибрејкерсе,
као и увек енергичне Панчевце – Исказ. Поред њих, част да
отворе програм у петак имаће финалисти Мобил демо феста,
Фестовог демо феста, као и пуно других манифестација, Зној из
Панчева. За крај вечери и припрему за следећи дан, побринуће
се Зона катастрофе уз највеће хитове рокенрола.
Целодневни суботњи програм започиње берзом плоча, „Рок
квизалицама“ и наступом најмлађих гитариста „Булијеве школе
рока“ и Музичког центра „Звончићи“, уз локалну панк подршку
бенда Злотвори. Вечерњи програм отварају млади репери Wajz.
За оне који ипак воле мекши звук и лаганији ритам, ту је наступ
Тање Јовићевић и Октобра 1864. Као хедлајнери суботње
вечери, наступиће по први пут у Вршцу, легендарни панкери из
Гајница – Хладно пиво. За крај вечери и овогодишњег фестивала
наступиће Мајкан, панк рок бенд из Апатина.
Недеља је замишљена као дан за одмор, опоравак и
опуштање уз традионални „Вршачки котлић“, такмичење у
припреми гулаша и рибље чорбе. Док се кување одвија, на
бини ће се представити локални КУД-ови који репрезентују
традицију и културу Вршца и Баната.
ПОЧИЊЕ ВРШАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

ЛЕТЊИ БИОСКОП, ПРЕДСТАВЕ, КОНЦЕРТИ...

Пројекцијом филма „Птице које не
полете“, у недељу 1. августа 21 час, у башти
Дома војске, започиње овогодишње
Вршачко културно лето у организацији
Културног центра Вршац.
Филм се приказује у оквиру филмске
ревије „Великани српског глумишта“
која обухвата пројекције осам филмова
у периоду од 1. до 8. августа. У оквиру
Вршачког културног лета биће приказане
још две филмске ревије: „Слободна зона“
– пројекције седам најбољих фимова по
избору публике и селектора фестивала,
са 16. издања Фестивала „Слободна зона“
одржаног од 5. до 10. новембра 2020.
године и ревија дечијег филма „Повратак у
детињство“, која ће обухватити пројекције
три култна филма намењена најмлађој
публици.
Ликовни
сегмент
овогодишњег
вршачког културног лета обухвата
обухвата дводневну школицу сликања
за најмлађе „Арс моменат“ (3. и 4. август
у Дому војске) уз пратећу изложбу
насталих радова, изложбе Паула Селана,
Владиславе
Мрчела,
документарну
изложбу „Индустријско и техничко
наслеђе у Војводини“, као и „Сајам
рукотворина“ у сарадњи са Удружењем
креативаца.
До краја августа Вршчани и њихови
гости моћи ће да уживају у књижевним

вечерима које се организују у сарадњи
са Вршачком афирмацијом уметника,
у плесним перформансима студија
„Millenium“ и „Royality“, наступима дечијих
хорова „Звончићи“ и „Распевано срце“, те

музицирању младих гитариста школице
гитаре.
Ови програми одржаваће се у башти
Дома војске, а три представе за наше
најмлађе суграђане, као и ватрени

перформанс „Ognia fireshow“ биће
одржани у простору Музичког павиљона
на Градском тргу.
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ИНТЕРВЈУ

ФИЛИП ДАЋЕВАЦ, СЛИКАР:

„СВЕ НОВО ШТО ЧОВЕК САЗНА,
ПОКАЖЕ СЕ НА ЊЕГОВИМ
РАДОВИМА“

Вршчанин Филип Даћевац је самоуки сликар. Каже
да себе не доживљава као уметника, већ просто
као неког ко воли да црта и слика, међутим иза
њега је већ тридесетак самосталних и колективних
изложби, бројне награде и признања. Пре две
године основао је и Школицу цртања и сликања за
децу „Арс моменат“, а награде за таленат његових
полазника и његов менторски рад, непрестано
стижу са ликовних конкурса широм Србије и из
иностранства.
Како сте доспели у свет
уметности?
- Сећам се да сам као дете,
кад сам имао десетак година,
сатима стајао у предсобљу
покушавајући да пресликам

неку графику са зида. Желео
сам да прецртам сваки детаљ.
Наравно, нисам успео из
првог пута, али сам настављао
да покушавам све док нисам
успео. Онда сам наставио да
цртам и сликам друге радове,

то ме је држало неко време,
а онда сам се пребацио
на спорт. Вратио сам се
уметности тек после десетак
година, кад сам био на трећој
години Учитељског факултета.

Поново сам почео да сликам
сваког
дана,
проводио
сам у томе по неколико
сати дневно, истраживао.
Отишао сам код професора
Томислава Сухецког, који није
предавао мени, предавао је

васпитачима, али сам му понео
своје радове. То су били неки
мали радови на А4 формату...
Он ме је подржао, предложио
ми да изложим радове и
ускоро сам имао своју прву
изложбу. Одатле је све почело,
мада тада нисам мислио да ћу
се бавити уметношћу.
Како је изгледао ваш
даљи пут, на који начин сте

учили?
- Нисам имао менторе,
сам сам вежбао, гледао по
интернету.
Истраживао
сам Ван Гога, Владимира
Величковића, који ми је
највећи
узор,
Франсиса
Бејкона, Гогена, Ђакометија,
трудио сам се да упознам
и прођем све што ме је
занимало.
Проучавао

сам све од реализма до
експресионизма и стално
сликао.
Колико је тешко некоме
ко
нема
формално
образовање из области
сликарства да нађе своје
место на сцени?
- Тешко је, има пуно
успона и падова. Ја сам имао
срећу да су ми изложбе увек
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Излагао сам у Вршцу, али и
у Београду, Панчеву, Белој
Цркви, Сремској Митровици,
Тузли. Излагао сам на
онлајн изложби у Сирији, у
Дамаску, био сам један од
представника Србије. Добијао
сам награде на Конкурсу „Паја
Јовановић“ у Вршцу и неким
ликовним колонијама. Пуно
тога је и ствар промоције.
Данас се до публике донекле
лакше долази захваљујући
интернету и друштвеним
мрежама.
Каква
су
ваша
интересовања у уметности?
- Пре свега ме интересује
цртеж. Цртеж је основа. И када
радим са децом, почињемо од
цртежа, од оловке. То све мора
да се прође, да би се после
нешто произвело. После сам
се посветио пропорцијама,
пошто је у сликарству све у
геометрији. Затим сам почео
да користим угаљ; радио
сам студије портрета угљем
које сам и излагао у Вршцу
и у Белој Цркви. После сам
се највише заинтересовао
за комбиновану технику.
Реализам ме није дуго
држао, моја интересовања су
углавном у експресионизму и
апстракцији.
Шта су вам теоријска
знања која сте стицали ново
донела?
- Уметност се гради из
године у годину. Ја себе не
сматрам уметником, ја само
волим да сликам. Али, све
ново што човек сазна, покаже
се на његовим радовима.
Самоукост
има
својих
предности, чини ми се да
даје више слободе. Понекад
започнем неколико слика у
само пар дана, а некад правим
паузе и не радим ништа
недељама. Потребно је да се
поклопе креативна и физичка
енергија да би настало нешто.
Прошле године отворили
сте и галерију.
- Сликао сам најпре у стану,
у поткровљу или у соби. Био
ми је потребан простор у ком
бих могао да будем сам док
радим и првенствено сам због
тога потражио простор за
атеље. Додао сам му и намену
приватне галерије и пребацио
у исти простор Школицу
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су у Москви, на конкурсу на
који стижу радови из целог
света, где је учествовало
12 хиљада радова, Анабела
и Катарина добиле прву
и другу награду за своје
цртеже. Нажалост, због свих
околности, нисмо могли
да присуствујемо додели
награда, али деци су поштом
послате дипломе. Освајали су
награде и у Панчеву, Врању,
Београду...
На
који
начин
се
препознаје и негује таленат
код деце?
- Ако деца цртају свакод
дана, после неког времена
се обавезно види напредак.
Овде, у Школици цртања,
они се инспиришу и тако
што међусобно гледају ко
шта ради. Много им значи и
да се њихови радови виде,
да таленат буде потврђен. У
августу ћемо у Дому војске
имати две изложбе њихових
радова, једну 3. и 4. авугста, у
оквиру дводневне радионице
цртања коју ћу држати за сву
заинтересовану децу, а другу
две недеље касније.
Били сте и у жирију
првог ликовног конкурса
Вршачке
куле
„Златни
гроздови“. Колико је важно
да се подстиче ликовност
цртања коју сам у то време
већ водио. Идеја ми је и да
простор изнајмљујем младим
уметницима
за
њихове
изложбе.
Радионица за децу „Арс
моменат“
коју
водите,
постоји око две године и има
четрдесетак полазника?
- Школицу цртања и
сликања сам основао у
оквиру удружења Вршачка
афирмација уметника „АРС“.
Најмлађи полазници имају
шест година, а најстарији су
средњошколци. У почетку
је било десетак полазника,
али број се мењао. Деца се
траже, нека покушају па после
неког времена одустану ако
схвате да се не проналазе у
томе; долазе нови... Када сам
школицу пребацио у простор
галерије, број полазника се
утростручио. Полазници су
подељени у групе по узрасту,
најмлађи уче основе да би
стекли осећај, уче где да
позиционирају цртеж на

папиру, савладавају основе
перспективе. Читам им песме
Душка Радовића, па их они

цртају... Старији се опробавају
у захтевнијим техникама,
различитим темама.
- Водио сам полазнике
Школице цртања на излете,
ишли смо у Царску бару,
Виминацијум... Имали су
прилике да се сретну са
полазницима
ликовних
колонија,
познатим
уметницима. Суштина је да
деца виде што више ствари,
да осете ствари око себе,
упознају се са природом.
Полазници су за мање
од две године освојили и
велики број награда?
- Учествовали су на много
конкурса до сад и освајали
награде. Прошле године
у Чешкој, у Лидицама, на
највећем бијеналу ликовне
уметности за децу, двоје
полазника, Никола и Ивона су
освојили награде. Ове године

и креативност код деце
конкурсима?
- Деци то много значи.
Награде их подстичу на
даљи рад, и то и оне који су
награђени, и другу децу, која
тада осете да би следећи пут
њихови радови могли да буду
најбољи, ако уложе још труда.
Пуно је талентоване деце, али
таленат мора да се негује.
Какве су ваше амбиције и
жеље у уметности?
- Волео бих да излажем
у Новом Саду, а жеља ми
је и самостална изложба у
иностранству. Испунио сам
већину својих жеља, отворио
сам галерију, радим са децом,
све ме то испуњава. Видећемо
шта ће бити у наредним
годинама.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
АРХЕОЛОШКО ОТКРИЋЕ У САУДИЈСКОЈ АРАБИЈИ

ПРОНАЂЕН НАТПИС ПОСЛЕДЊЕГ КРАЉА
ВАВИЛОНА

Натпис стар 2.550 година, написан у име
последњег краља Вавилона, Набонида,
откривен је на базалтној стени на северу
Саудијске Арабије, саопштила је Комисија за
туризам и национално наслеђе те земље.
Гравура на врху натписа приказује краља
Набонида како држи скиптар, као и још
четири слике, међу којима су цвет, змија и
приказ Месеца. Верује се да те слике имају
религиозно значење, преноси Live science.
Испод гравура је око 26 редова клинастог
писма, које тренутно дешифрују стручњаци.
То је, истиче се у саопштењу, најдужи натпис
на клинастом писму икада пронађен у
Саудијској Арабији, пренео је Хисториблог.
Натпис је пронађен у Ал Хајту у региону
Хаил, где се налазе бројне древне локације,
међу којима су остаци тврђава, уметност у
камену и водоводне инсталације, наводи
Танјуг.
Краљ Набонид владао је од 555. до 539.
године пре нове ере. Вавилонско царство
се простирало од Персијског залива до
Средоземног мора, а Набонид је на почетку
владавине освојио део данашње Саудијске
Арабије и наставио да живи у граду Тајма, где
је остао до 543. године пре нове ере. Зашто
је одлучио да дуже време живи у данашњој

Саудијској Арабији, ствар је расправе међу
историчарима, а поједини стручњаци
сматрају да су вероватни разлог сукоби
са вавилонским свештеницима. На крају
Набонидове владавине Вавилонско царство
се нашло на удару Персијског царства, које је

ХЛАДАН ТУШ ЗА МИЛИЈАРДЕРЕ

предводио краљ Кир Велики. Персијанци су
заузели Вавилон 539. године пре нове ере,
а Вавилонско царство се срушило. Судбина
Набонида после слома није позната.
Извор: Политика

ПООШТРЕНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА
ДОБИЈАЊЕ ЗВАЊА АСТРОНАУТА

САД су пооштриле дефиницију за
астронаута што је на снове неколицине
милијардера, истраживача свемира,
деловало као хладан туш.
Нова, пооштрена правила Федералне
управе за ваздухопловство (ФАА) налажу
да астронаути „морају бити део летачке
посаде и доприносити сигурности
свемирског лета”, што значи да америчка
администрација не препознаје астронаута
ни у Џефу Безосу, ни у сeр Ричарду
Бренсону, преноси Би-Би-Си.
Промене прописа су обелодањене
прошлог уторка, у дану када је оснивач
„Амазона” Џеф Безос летео до ивице
свемира ракетом „Блу oриџин”.
Један од услова да се неко квалификује
за комерцијалног астронаута је и да је

летео на висини од најмање 80 километара
изнад површине Земље, што су постигли
Безос и Бренсон, преноси Танјуг.
Ипак, нови прописи ФАА налажу да
потенцијални астронаути морају „током
лета да демонстрирају активности које су
биле кључне за јавну безбедност или су
допринеле безбедности свемирског лета
и посаде”.
У саопштењу ФАА се наводи да су нови
прописи донети како би се заштитила
јавна безбедност током комерцијалних
свемирских летова.
Осим од ФАА, звање астронаута се може
добити и од америчке војске или од Насе.

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ
КАРАКТЕРИСТИЧНО
ЗА ТАКОЗВАНИ
ЕНГЛЕСКИ ПАРК
Опонашање природе. Енглески
пејзажни врт, који се назива и
енглески пејзажни парк или
једноставно
енглески
парк,
стил је „пејзажног” врта који је
настао у Енглеској почетком
18. века и проширио се широм
Европе, замењујући формалнији,
симетрични jardin à la française
(француски врт) из 17. века као

главни стил врта у Европи. Енглески
врт представљао је идеализован
поглед на природу, односно
потпуно опонашање природе
(као и кинески парк). Инспирацију
је црпео из слика пејзажа Клода
Лорена и Николе Пусеа, као и из
класичних кинеских вртова, које
су недавно описали европски
путници и били реализовани у
англо-кинеском врту. Енглески
врт обично је са великим
ливадама,
нежно
валовитим
травњацима,
шумарцима,
језерцима и репродукцијама
класичних храмова, готичких
рушевина, мостова и других
видова сликовите архитектуре,
дизајнираних да створе идилични
пасторални пејзаж. За разлику
од барокног парка намењеног
дворском церемонијалу, енглески
парк намењен је за одмор и
рекреацију грађана. Тај стил
послужио је као узор при уређењу
паркова у 19. и 20. веку (Хајд
парк у Лондону, Булоњска шума у
Паризу).
Извор: Политика

Извор: Политика

ГЛЕНФИДИЧ ОД ОТПАДА У ПРОИЗВОДЊИ ВИСКИЈА ПРАВИ БИОГАС

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОДРЖИВОСТ

Произвођач шкотског вискија
Гленфидич саопштио је данас да је
почео да пребацује своје доставне
камионе са класичних горива на
погон на биогас с ниском емисијом,
који компанија производи од отпада
из сопственог процеса дестилације
вискија у оквиру иницијативе за
одрживост „затворена петља”.
Из Гленфидича су навели да су
у својој дестилерији у Дафтауну,
на
североистоку
Шкотске,
инсталирали пумпе за биогас које
користе технологију коју је развила
матична компанија „Вилијам Грант
& Синови” за претварање властитог
производног отпада у гас са ултра
ниским садржајем угљеника (УЛЦФ)
који емитује минималну количину
угљен-диоксида и других штетних
честица.
Стјуарт Вотс, директор дестилерије
у власништву породичне компаније
„Вилијам Грант & Синови”, рекао је да
Гленфидич традиционално продаје
отпад од зрневља из процеса
прављења слада како би се он

користио за високопротеинску храну
за стоку, наводи Танјуг.
Међутим, кроз анаеробно врење,
где бактерије разграђују органску
материју
производећи
биогас,
дестилерија је дошла до сазнања
да течни отпад из тог процеса може
да користи за производњу горива
и да коначно рециклира све своје
отпадне производе на тај начин.
Из ове дестилерије, која годишње
прода више од 14 милиона боца
вискија, кажу да њихов биогас
на бази вискија већ покреће три
специјално адаптирана камиона
која транспортују њихове производе
на четири локације у централној и
западној Шкотској.
Додају такође да биогас смањује
емисију угљен-диоксида за преко
95 посто у односу на дизел и друга
фосилна горива, и да смањује емисију
других штетних честица и стаклених
гасова до 99 процената.
Извор: Политика
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ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЈАВНО – КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОЛЕТ“ ИЗ ПЛАНДИШТА ОРГАНИЗУЈЕ ВЕЛИКУ АКЦИЈУ

КАНАЛИЗАЦИЈА НИЈЕ КАНТА
ЗА ОТПАТКЕ

У складу са временским
условима, тренутним потребама
на терену, општем стању
зеленила у зонама централног
садржаја, Јавно – комунално
предузеће „Полет“ покренуло је
акцију уређења јавних зелених
површина са циљем уклањања
растиња, оборених стабала,
уклањања грана и трулих
остатака са стабла.
- Наком обилних падавина
и неповољних временских
услова, услед јаких ветрова
зеленило је претрпело велика
оштећења и стога је било
неопходно ангажовање додатне
радне снаге и специјализоване
механизације
како
би
отклонили недостатке и на тај
начин спречили настанак штете
веће вредности на зградама
и објектима. Површине под
зеленилом су изузетно велике и

стога ће се њихово одржавање
спроводити у етапама, али
свакако ће се по приоритету
уређивати стара и дотрајала
стабла и површине у центру
насеља изјавио је вршилац
дужности директора ЈКП „Полет
„ Мирослав Петровић.
Јавно - комунално предузеће
„Полет„ Пландиште
ради у
пуном
капацитету,
додаје
Петровић, и поред уређења
зелених површина активно
радимо на санирању последица
које несавесни грађани узрокују
на
канализационој
мрежи
бацањем свакаквих отпадака
и остатака. Петровић апелује
да је акција „Канализација није
канта за отпатке“ и даље у току
и да је неопходно да сви водимо
рачуна о заштити животне
средине.

Животна средина заједничка брига:
Мирослав Петровић, вд директор ЈКП „Полет“ Пландиште

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА АВИОНОМ

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

Предузеће “Еко-сан” д.о.о Земун
обавиће запрашивање одраслих
форми комараца авионом на
територији Општине Пландиште (сва
насељена места).
Третман ће се обавити дана
03.08.2021. године, зависно од
временских услова, у термину између
18 и 21 сат, а вршиће се препаратом
LAMBDA-CIHALOTRIN..
Упозоравају се пчелари да је
препарат токсичан за пчеле и да
кошнице затворе или уклоне најмање
5 километара од места тровања.
УОЧИ ПОЧЕТКА НОВЕ СЕЗОНЕ

ФУДБАЛЕРИ ХАЈДУЧИЦЕ ОРГАНИЗОВАЛИ РАДНУ АКЦИЈУ
У склопу припрема за наредну фудбалску
сезону, ФК Хајдучица организовала
је радну акцију уређења и санације
објекта свлачионица и фудбалског
игралишта. Радној акцији прикључили
су се и представници МЗ Хајдучица, као
и представници локалне самоуправе на
челу са замеником председника Општине
Пландиште Душаном Ћурчићем.
- Овогодишња акција окупила је
велики број људи како из фудбалског
тима, тако и бивших играча и пријатеља
клуба који својим малим доприносом
желе да помогну уређењу и несметаном
функционисању клуба. Хајдучица се дуги
низ година такмичи у подручној фудбалској
лиги Панчево и упркос јакој конкуренцији

бележи одличне резултате и на достојан
начин представља нашу општину. Иако је
Пландиште мала општина можемо да се
похвалимо великим спортским успесима
и зато ћемо ми као локална самоуправа да
се потрудимо да сваке године издвајамо из
буџета још средства која ће бити усмерена
на развој и унапређење спорта у нашој
општини, изјавио је заменик председника
Општине Пландиште Душан Ћурчић.
- ФК Хајдучица треба да буде
пример свим спортским колективима
како заједништво, слога и јединство
могу уз мало заједничких акција да
направе велики помак у унапређењу
инфраструктуре значајне за развој спорта,
додао је Ћурчић.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ

Пољопривредна школа „Вршац“ – одељење IV 1

Пољопривредна школа „Вршац“ – одељење IV 4
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЈЕДАН ОД НАЈПОЗНАТИЈИХ И НАЈПРЕВОЂЕНИЈИХ
СЕРИЈАЛА ЗА ДЕЦУ ШИРОМ СВЕТА ЧУВЕНЕ БРИТАНСКЕ СПИСАТЕЉИЦЕ ХАРИЈЕТ МАНКАСТЕР

ИСИДОРА МУН
ИДЕ НА ЛЕТОВАЊЕ
У свету препуног црно-белих
подела и супротности како је бити
неко ко не припада таквом калупу?
У серијалу књига о Исидори Мун,
девојчици која је пола вила, а пола
вампир, сазнаћете све лепоте
прихватања себе онаквим каквим
јесте. Иако понекад делује збуњујуће,
Исидора схвата да припадати
различитим световима може бити и те
како забавно! Овога пута повешће вас
са собом на летовање, где ће уживати
са породицом. Ипак, авантуре никада
не заобилазе Исидору Мун, зато се
придружите и сазнајте шта су она и
сирена Марина овога пута смислиле!
– више књига серијала, али књиге
могу да се читају и одвојено
– необичне авантуре и јунаци са
којима је лако поистоветити се
– духовити обрти
– чаробне илустрације
Исидора Мун је посебна јер је
другачија. Њена мама је вила, њен
тата је вампир, а она је и једно и друго.
Исидора на наградном такмичењу
осваја летовање за целу породицу
и неизмерно се радује сунцу, мору
и песку. Али када сирена Марина и
она пронађу малу корњачу у невољи,
схватиће да је њихово летовање
много више од лешкарења на плажи.
Да ли ће Исидора и Марина успети
да морско дно учине бољим местом

за живот?
Харијет Манкастер рођена је у
Саудијској Арабији, након чега се
њена породица преселила у Велику
Британију. Бави се илустровањем
и писањем, а њена опсесија јесте
прављење минијатура људи и
њихових светова. Данас живи у
Бедфордширу са мужем и ћеркицом.

„ВУЛКАН“
И
„ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа„Вулкан“ и„Вршачка
кула“ настављају да награђују
читаоце и љубитеље књиге. Овог пута
обезбедили смо два примерка романа
„Исидора Мун иде на летовање“, који
ће припасти читаоцима који најбрже
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com.
У прошлом броју поклањали смо
књигу Инид Блајтон „Тајна седморка
у авантури“ освојиле су је Адријана
Максимовић и Викторија Остојин.
Честитамо! Награде се могу подићи
у редакцији „Вршачке куле“, Другог
октобра 59, средом од 10 до 17 часова

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (126)

ТРИПТИХОН ИЛИ ВРЛИ СТАРИ СВЕТ

Пајин Триптихон, билборд давних сетних
и непоновљивих времена, руком сликана
информација у време стидљивог откривања моћи
информација и манупулисање њима.
Најновије теорије квалификују човека као свесно
биће и да искуство и такав идентитет открива
око пете године живота. То је способност да сами
себе скрозирамо, ослушкујемо, анализирамо,
постављамо питања и дајемо одговоре као
феномен слободе и индивидуалности. Један
савремени теоретичар поставља питање зашто
се светска интернет мрежа, која је попут нерава
читаву планету претворила у информатички мозак,
стиди или устручава да експонира своју свест,
посебно што чворишта представљају милијарде
софистицираних људских умова уплетених у ту
исту мрежу као њени корисници медијатори,али
и васпитачи предавачи где она упија бескрајне
суптилне информације, кодове појединаца и група

које ни психолози не могу да прате и увиде. Тим
подацима формирају људски ум, персоналност
постају разголићени и транспарентни, телепатија
глобалних рамена постоји, али не да ми читамо туђе
умове и предухитримо им намере већ обрнуто.
Постали смо безопасни јер по мишљење улазимо
у мрежу.
Уметници одувек рафинирано, демократски
пројектују информације креативног подстицаја
као даровно искуство без насиља и са што мање
манипулације. Уметничка искуства су била духовни
шведски сто човечанства, узорковани креативни
умови на извол’те а данас потпуно заборављени.
Оно што се нуди као уметост је симулакрум једне
нормалности која одавно не функционише.
Т. Сухецки

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada
centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih
instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
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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

vrsackakula@open.telekom.rs
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БАНАТСКИ ВЕСНИК
Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
и односе с верским заједницама АП Војводине
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Лепа породична кућа
на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и шупом,
велика ограђена башта. Тел. 063/130-3001.
Продајем двособан стан у строгом
центру града. Тел. 069/3545058.
Продајем кућу у 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 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.
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
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: 060/464-6558.
Продајем плац 6.5 ари, са кућом,
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел.
063/575980
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

Број
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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.
061/1677066.
Продајем плац у Купинику 99 ари
у грађевинској зони, ул Кордунска 88,
асфалт до плаца. Тел. 065/9912133
Продајем 60 ари на вршачком брегу,
потез „Павлишко брдо“. Тел. 013/401-210,
060/7410210 и 060/1671519.
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.
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
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. 063/7635399
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
на
спрат
и
недовршеним поткровљем у мирном
почетном делу Маргитског насеља. 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.

064/6357325.
Продајем плац на Гудуричком путу,
у близини улаза у ЈАТ, површина 850м²,
десна стран уз асвалт. Тел. 064/8582495.
Продајем кућу са
гаражом,са
воћњаком, 700 м², Пећка 15. Тел. 837-631
и 064/2805862
Продајем стан у Вршцу 94 м²у два
нивоа, сам центар града. Сам центар
града, улица Стевана Немање бр. 29.
зграда има лифт. Тел. 031/403-539.
Продајем кућу на селу 30 км од града и
двособан стан у центру . Тел 064/9174777.
Продајем кућу са плацем у Малом
Жаму у центру, веома повољно, потребна
мања адаптација. Тел. 063/8301643
На продају спратна сређена кућа
100 м², 2 гараже и летња кухиња, велико
двориште, подрумчић и шупица, два
улаза посебно у кућу и двориште. Тел.
065/9943394.
Купујем приземну сређену кућу, не
далеко од центра, или мењам за двособан
стан 67 м², етажно грејање, 1. спрат, ул.
Жарка Зрењанина. Тел. 063/8527242
Продајем кућу испод хотела „Вила
брег“ једносмерна мирна улица. Тел.
064/2464207.
Продајем ланац воћњака са кућом,
бунар копани 13 метара и два ланца
земље Тел. 060/0806339
Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м²,
на улазу у село, посађен са багремом,

Издајем намештен једнособан стан
од 35 квадрата на Војничком тргу, са
централним грејањем, преко пута Идее,
контакт телефон 063/324025
На продају викендица на Гудуричком
путу, површина 587 м² са малим воћњаком.
Тел 060/7342609
Викендица спратна у Козлуку,
са (радним) базеном, реновирана и
укњижена, струја, вода, канализација.
Цена 48.000€. Тел. 831-134.
Продаје се једнособан дворишни стан
близу Катедрале са великим подрумом.
Тел. 060/4433753

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Тражим кућу за изнајмљивање. Тел.
062/461837
Брачни пар тражи намештен стан или
малу кућицу за становање или кућу за
чување . Тел. 061/8139998
Издајем гаражу у дворишту зграда
код позоришта. Цена 25 € месечно. Тел.
064/5152245
Издајем локал преко пута поште, на
спрату. Тел.061/1481727.
Издајем двособан дворишни стан. Тел.
013/806-235
Издајем локал у улици Вука Караџића,
преко пута ТЦ Бахус. Тел. 063/7722136
Издајем собу, купатило, чајна кухиња,

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
погодан за пчеларе. Тел. 064/4256130.
Продајем стан 62 м², 6. спрат, Војнички
трг, није јефтино, вреди погледати. Тел.
069/721949
Продајем плац са виноградом у Малом
Жаму, на улазу у село одлична локација.
Повољно. Тел. 064/2287558.
Купујем гарсоњеру или једнособан
стан .Тел. 064/1284698
Продајем кућу 74 м² на плацу 353м² за
комплетно реновирање или рушење, све
комуналије, Првомајска 97. Цена 14.000€.
Тел. 064/1301043.
На продају дечји креветац са душеком
за дете од 6 година и мањи пони бицикл,
бели.Тел. 013/806-527.
Продајем гаражу опремљену роло
вратима на Војничком тргу, зграда бр 10,
површине 11,50м². Тел. 065/3184084.
Продајем двоспратну кућу Трг Андрије
Лукића 9 Вршац,.Два улаза у зграду,
спратови одвојени 2 гараже и летља
кухиња. Тел. 065/9943394
На продају спратн кућа у Вршцу на
Гудуричком путу у улици Озренска 5, на
плацу од 380 м². Тел. 066/5030323
На продају плац од 12 ари у улици
Цара Лазара 35 у Вршцу са комплетном
инфраструктуром. Тел. 066/5030323
Продајем стан једнособан дворишни
са великим подрумским простором, близу
катедрале. Тел. 060/4433753 и 013/833346

клима, засебан улаз, запосленој девојци.
Тел. 060/1671519, 013/401210.
Издајем једнособан стан преко од
комуналног, етажно грејање, намештен.
Тел.061/7477410
Издајем намештену собу у центру
Београда, ул. 27. марта, централно
грејање, интернет, тв, употреба кухиње и
купатила, цена 150 €. Тел. 065/3244783

РАЗНО

Услужно вршим селидбе, превоз
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
ОСБ
плоче
за
подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.Тел.062437-236
На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е
калибар 12, ловачка пушка ЗаставаХамерлес калибар 16, тел: 013/836-584,
064/27-17-088.
Грађевински
послови
повољно(бетонирање, кровне конструкције,
зидање, малтерисање, стиродур фасаде)
квалитетно. Тел. 061/2656204
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
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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 четворокрилни и двокрилни
прозор са ролетнама и Иве Милутиновића
57. Тел. 013/834-061
Продаје се 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
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
Вршим поправку плинских пећи, бојлера,
решоа, шпорета и др. Тел. 063/482418
Купујем плинске бојлере, неисправне.
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. 063/308-331.
Продајем круњач прекрупач Лифам,

сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308-331.
Продајем моторну тестеру Sthil MC 341,
исправна, очувана повољно Тел.063/8420246.
Продајем
пластеник,
метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 063/8420246.
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 иверица-сонома 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. 061/6806244.
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. Тел.
061/1844316
На
продају
две
трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један бакарни и
емајлирани казан, фуруне и корито за клање
свиња. Тел. 064/396-2064.
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. 060/0806872 и 013/806-872.
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837-631 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.
Продајем тракторску прискалицу 440л.
„Агромеханика“ Крањ и расипач минералног
ђубрива. Тел. 065/257-9100.
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
Продајем кухињски сто, 6 столица (пуно
дрво) - 8.000дин, акваријум димензије д950ш440-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
Једнобразни плуг, Хонда култиватор,
прскалица, цистерна, фреза, кавез за пилиће
носиље, хранилицу за свиње, циркулар,
моторну тестеру, вагу и мотор Т12. Тел.
063/7061638
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. 064/4902239
На продају тросед на развлачење очуван
6.000, кварцну пећ 1500, веш машину не
исправну. Тел. 062/1922943
Продајем патуљасте зечеве лавља глава
стари седам месеци. Тел. 060/1418202.
Продајем
мешалицу
за
бетон
(стандардна)
монтазним
ел.мотором.
исправна цена 10.000 дин., скутер 2000, нове
гуме . Тел. 061/3071085
Продајем веш машину исправну
очувану 4.000 дин, шпорет 2 рингле, рерна,
некориштен 4.000 дин. круњач-чекићар
исправан. Тел.061/3071085
На продају пумпа за централно
грејањенова. Тел. 805-936 и 064/4142336
Продајем та пећ мало коришћена и две
тучане пећи на дрва. Тел. 061/2941161
20 кошница са 3 реда- комплетна
опрема, тракторска приколица три тоне и
ауто приколица и прскалица од 400л и друга
опрема у Јабланци. Тел. 013/885-019
Продајем комплет две расклопљене
каљаве пећи са вратима. Све укупно 75 € Тел.
064/5152245.
Вршим услуге чишћења и спремања
станова. Тел. 061/1801274.
На продају угаона гарнитура за спавање.
Повољно.Тел. 064/2805881
Продајем акваријум са филтером
70х35х35 са филтером. Повољно. Тел.
063/8012554 ,
Продајем комбинован фрижидер „Обод“
Цетиње исправан, уградни шпорет равна
плоча са рерном „Сименс„.Тел. 061/3071085.
Продајем
комбинован
фрижидер
замрзивач, исправан у одличном стању, веш
машину“ Горење“ исправну.Тел. 061/3071085.
Продајем нов дрвени прозор 70х60 цм,
вакум стакло Тел. 064/5264980.
Продајем „Багат“ шиваћу машину. Тел.
064/3208409Средњих година жена чувала би
стару особу која нема никог за кућу или стан.

Тел. 061/8139998
Купујем морке „Бисерке“. Тел. 063/482418
и 013/861-419
Продајем металну ограду за степенице,
дужина 4 метра. Тел. 063/ 1871673.
Продајем јаја
јапанске препелице,
ком.8дин. у Вршцу. Тел. 063/1871673
Продајем два исечена стабла ораха. Тел.
060/1671519 и 013/401-210.
Продајем орнар за купатило за
монтирање изнад веш машине нов,
неотпакован, купљен у Лидлу уз рачун
(ш64,5хв190хд25цм. Тел. 064/3623640
На продају вертикални замрзивач,
усисивач „Кирби“, трофазни електромотори,
хаварисана „Застава“ 128. Тел. 064/2355436.
Продајем нове росерај шерпе и тигањ у
оргинал паковању и мали старији телевизор.
Тел. 064/4902239
Продајем акваријум са филтером
70х35х35 за 3.000 дин. Тел. 063/8012554
На продају угаона клупа за кухиљу.Тел.
064/4741738
Продајем двобразни плуг ИМТ 756.2 и
четворокрилну дрљачу. Тел. 065/2579100
Продајем палму у саксији стару 15 година
и алејаверу у саксији и без саксије са жилама.
Тел. 061/3004439 и 013/ 837-631.
Купујем комбиновани шпорет или
комплет на струју добро очуван. Тел.
064/3892738 или 013/861419.
Продајем фрижидер од 150 литара
„Горење“ у одличном стању. Тел. 061/3071085
Продајем
четворокрилни
прозор
2,40х1,60 са ролетнама у одличном стању.
Тел. 065/8340611
Продајем 2 тркачка бицикла „Пежо“ и
„Тоскана“. Тел. 060/8435097
Продајем предратни круњач кукуруза ( у
добром стању) Тел. 060/8435097
Продајем луковице лала и луковице
зумбула. Тел. 013/837-631 и 063/004439.
Продајем џак за бокс, црвени 130х35,
пун. Цена 2.500 дин. Тел. 063/737-5149

У четвртак, 5. августа 2021. године, обележавамо 10 година
од смрти нашег вољеног супруга, оца, таста и деде

ДРАГИСЛАВА БИОЧАНИНА – ГИЛЕТА
(25. 1. 1942. – 5. 8. 2011.)

И после 10 година си са нама. Не прође дан да те не
поменемо. Увек поносни на тебе.
Дарко, Горан, Виолета, Наташа и Србијанка.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ
536, 19 ЈУЛИ 2003.

“ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО
ВРШЦА” ОДЛИЧНО
ОРГАНИЗОВАН ТУРНИР
Омладински
тениски
клуб “Полет”, уз велику
помоћ
тениског
клуба
“Вршац”, по први пут је, од
14. до 16. јуна, организовао
“Отворено првенство Вршца”
уз намеру да оно постане
традиционално. На овом
савезном турниру друге
категорије у конкуренцији
такмичара до 12 година
с та р о с ти , з а х в а љуј у ћ и
великом залагању управе ОТК
“Полет” и спонзора турнира
учествовао је велики број
деце из целе земље. Било је
29 дечака и 16 девојчица.
Изузетна
сарадња
вршачких клубова омогућила
је да турнир, који је почео
тачно на четворогодишњицу ОТК “Полет”, протекне у пријатној
атмосфери. Томе је значајно допринео и “Свислајон” који је спремио
слатке пакете за све учеснике турнира, послужење за родитеље и
посматраче, као и награде за најбоље пласиране такмичаре.
У мечевима који су играни на теренима оба вршачка клуба
приказан је квалитет у складу са категоријом турнира. Међу
тенисерима најбољи је био Перица Јосић из домаћег ОТК “Полет”
који је у финалу победио Стефана Миленковића из ТК “Елите”.
Код тенисерки веома надмоћна била је Горана Стевановић из
новосадског ТК “6. мај”, која је у четири меча изгубила само два гема.
У финалу је победила Иву Авејић из ОТК “Полет”.
Да све протекне према правилима бринули су се један врховни и
један помоћни судија, што је и више од онога што правила захтевају.

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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (275)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

20. ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ
Вршац је место рођења некојих личности,
које су стекле себи неувеле лавориле на пољу
књижевности и уметности. На првом месту то је
српски песник Јован Стерија Поповић, који сјаје
на небу српског песништва као звезда прве
величине, па онда немачка списатељка Марија
Турнбергова и српски сликар Паја Јовановић.

Марија Турнбергова (породично јој је име:
Регелсберг-Турнбергова) рођена 23. децембра
1810. Било јој је тек 5 година, када је у Беч дошла,
и ту се бавила до своје смрти. Већ у 14. години
писала је песме. 1835. удала се за потоњег

Јован Стерија Поповић рођен је 1. јануара
1806., изучио је филозофију и права, па је онда
почео адвокацију у свом родном месту. На
измаку треће десетине овога столећа прешао је
у Србију, где је управљао српским просветним

“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ
536, 19 ЈУЛИ 2003.

РЕВИЈА МЛАДИХ АСОВА
КОШАРКЕ
Друга утакмица у оквиру акције “Ја сам репрезентативац 2005.”
одиграна је у Вршцу, у хали “Миленијум” 15. јуна. Као што сам
назив говори позвани су играчи за које се очекује да могу бити
репрезентативци на Европском првенству 2005. чији је домаћин
наша земља а једна група своје утакмице играће у Вршцу.
Недостајао је велики број играча који спадају у ову групу. Није
било Вујанића, Чабаркапе, Павловића и Вранеша.Ашкрабић се
одазвао позиву, али због
повреде седео је на клупи
“у
цивилу”.
Копривица,
Авдаловић, Бакић, Крстић
и Пекић били су у опреми
али нису играли такође због
повреда.
Међутим они који су
играли потрудили су се да
без обзира на такмичарску
паузу, прикажу квалитетну
тимску игру и наметну се
селектору универзитетске
репрезентације
Бошку
Ђокићу који је водио “белу”,
односно “Mastercard” екипу.
Њему је на клупи асистирао
Дејан Мијатовић док су тренери “плаве”,односно “VISA Card” екипе
били Ацо Петровић и Александар Трифуновић. Најбољи утисак
оставили су Кољевић и Зороски.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

приликама. Услед револуције од 1848/9. вратио
се поново у своју постојбину, где је 1856. умро.
Поповић је извојевао себи чувено име у српској
књижевности, те се може сматрати оснивачем
српске драмске
књижевности. Новчаном
потпором књаза Милоша основао је 1842.
београдско народно позориште; па и постанку
“српског ученог друштва” он је много допринео.
Од његових многобројних књижевних дела
наводимо: жалосну игру, “Светислав и Милева”,
којом је започео свој књижевни рад , “Милош
Обилић” (1827), “Наод Симеон” (1830), па
шаљиве игре “Лажа и паралажа” (1831), “Зла
жена”, “Покондирена тиква”, “ Владислав” ,
“Смрт Стевана Дечанског”, “Хајдуци” и “ Лахан”
- Године 1854. издао је своје скупљене песме
под насловом “Даворје” и као сатиричар имао
је голема успеха1).
1) Календар:”Банаћанин” за год. 1881.
2) “М. Туруберг”, животописна скица у 5. издању дела

фелдмаршал-лајтнанта барона Фердинанда
Августина, сина оснивача бечког арсенала.
Од 1861. обудовила је. Она је знаменита и
као сликарка, но главно поље њеног рада
је књижевност. Писала је песме, новеле и
романе. У својим радовима успешно је тежила
образовању, оплемењењу и узвишењу њенога
спола, мирноћа и узвишеност мисли биле су
основа делању јој, пуном праве женскости и
лепих врлина. Од њезиних дела споменућемо:
“Der Jungfrau schonstes Ziel” (1844., 5. издање
1882.);“ Gedanken einer Frau uber die angeborenen
Rechte des Frauengeschlechtes”(1846., 2 издања
1882.); “Die graue Schwester”, роман (1846. 2
издање 1882.);” Die Rose von Granada” јуначки
спев (1873), и још неколико свезака новела
и приповедака. Њезин муж написао је више
свезака интересантних путописа 2). Г. 1885.
Марија Турнбергова изабрата је за председницу
друштва списатељака и вештакиња у Бечу, а
1886, преселила се је, и ако још вољна за рад,
у вечност. Да би очувало спомен овој највећој
ћери вршачкој, варошко представништво
назвало је једну улицу вршачку “турнбершка
улица”
“Der Jungfrau schonstes Ziel”
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„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ
ИСТИНИТЕ ПРИЧЕ О ЖЕНАМА ЗА КОЈЕ НИКАД
НИСТЕ ЧУЛИ – А ТРЕБАЛО ЈЕ

100 ОПАКИХ ЖЕНА
У ИСТОРИЈИ
Кад чујете или прочитате нешто о малом
броју жена које је историја забележила,
тешко је да се не запитате: зашто све оне
изгледају тако уштогљено и исправно?
Истина је да се историчари (углавном
мушкарци) упорно труде да загладе
стварне појединости из њихових живота
или најчешће изостављају жене које су
нарушавале представу о узорној жени.
Хана Џуел вам зато представља
истините приче о невероватним женама
у књизи „100 опаких жена у историји“. О
женама које су биле сувише храбре, сјајне,
неконвенционалне, политички свесне и
сувише сиромашне да би добиле признање
од својих савременика, ситних душа. О
женама које су сматрали превише опаким
за своје време, превише гласним да би
биле признате, превише смелим да би биле
плаћене за свој рад и понекад превише
одважним да би им било дозвољено да
живе.
Читајте приче о њима и огрејте се
топлим, голицавим осећањем које потиче
од тога што први пут сазнајете да је одувек
било жена које заболе за све живо. То је
исто онако задовољавајуће као катартичан
врисак – мада мање узнемирава пријатеље
и суседе.

Хана Џуел је новинарка која ради
видео-прилоге за Вашингтон пост. Покрива
области културе, политике и свакодневног
живота. Ово је њена прва књига.
„100 опаких жена у историји“ Хане Џуел
можете пронаћи у свим Делфи књижарама,
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн
књижари delfi.rs, као и на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“
И
„ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Лагуна“ припремила
је лепе награде за читаоце „Вршачке
куле“. У сваком броју ће двоје најбржих
и најсрећнијих постати добитници по
једне књиге коју представљамо на нашим
страницама. Уколико желите да освојите
књигу „100 опаких жена у историји“
потребно је да пошаљете имејл са својим
подацима на адресу citajmokulu@gmail.
com.
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К УЛ И Н К У В А Р

СЛАДОЛЕД ОД
ТРИ ВРСТЕ ВОЋА

ТАКО ПИЛЕТИНА

НАМИРНИЦЕ:
- 400 г Матијевић
пилећих прса
- 8 тортиља
- 1 главица лука
- 3 паприке (црвена, жута
и зелена)
- 100 г црвеног пасуља из
конзерве
- пола кашичице белог
лука у гранулама
- пола кашичице
кукурузног скроба
- пола кашичице
млевене црвене паприке
- пола кашичице
сецканог першуна
- пола кашичице
коријандера
- 200 г киселе павлаке
- уље, со, бибер

НАМИРНИЦЕ:
- 6 јаја
- 300 г шећера
- 1 л млека
- 1 банана
- 50 г јагода
- 1 киви

ПРИПРЕМА: Лук исећи на коцкице, а паприке и Матијевић
пилећа прса на танке траке. На загрејаном уљу пропржити
пилетину зачињену сољу и бибером. Помешати першун,
уситњен коријандер, млевену паприку, бели лук и кукурузни
скроб. Постепено сипати 150 мл воде, непарестано мешајући.
Мешавину зачина сипати у тигањ са пилетином, промешати
и кувати на лаганој ватри 1-2 минута. Готово месо извадити на
тањир и поклопити. У умак од пржења додати лук и паприку,
зачинити сољу и бибером и динстати док поцрвени мало не
омекша. Додати пасуљ, кратко промешати и склонити с ватре.
Загрејане тортиље премазати са мало киселе павлаке, на
средину ставити пилетину и поврће и уролати.

МИТРОВА
ТЕЛЕТИНА

ПРИПРЕМА: Ставити млеко да проври. Јаја пенасто
умутити са шећером и полако сипати у прокувало млеко
склоњено са шпорета, непрестано мућење. Када се
смеса уједначи, вратити шерпу на ватру да проври, али
непрестано мутити. Кад проври, склонити са ватре и
мутити миксером док се охлади. Хладну смесу поделити
на три дела. У један ставити испасирану банану, у други
испасиране јагоде, а у трећи испасирани киви. Добро
измешати, ставити у посуде са поклопцем, па у замрзивач
да се сладолед стегне.

СЛАДОЛЕД ОД
ПОМОРАНЏЕ

НАМИРНИЦЕ:
- 1 дл
маслиновог уља
- 1,5 кг телетине
у комаду
- 2 главице лука
- 4 парадајза
- 3 мање
шаргарепе
- 2 чена белог
лука
- со, бибер,
зацин Ц, исецкан
першун

ПРИПРЕМА: У ватросталну посуду сипати
1 дл уља. Телетину са једне стране посолити и
побиберити, а са друге стране посути зачином
Ц. Лук, парадајз и шаргарепу исећи на колутове.
Бели лук и першун ситно исецкати. У посуду
прво сложити ред поврћа, по њему телетину,
па посути белим луком и першуном. Поклопити
и ставити у рерну да се пече на средњој
температури 1,5-2 сата. Кад је месо печено,
склонити поклопац и пустити још 10 минута да
се запече и месо и поврће. Служити топло.

НАМИРНИЦЕ:
- 12 поморанџи
- 8 дл јогурта
- 2 кашике рендане
коре од поморанџе
- 8 кашика меда
- 1 кашичица екстракта
од ваниле
- прстохват соли

ПРИПРЕМА: Добро опрати 2
поморанџе и нарендати кору, а затим
исцедити све поморанџе да се добије
сок. У сок додати јогурт, мед, екстракт од
ваниле, нарендану кору поморанџи и со.
Мутити миксером да се добије уједначена
смеса. Сипати у посуду са поклопцем
и ставити у замрзивач да се заледи.
Сервирати уз воће по жељи.
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СПОРТ

ФУД Б А Л

ОД ФРАНЦУСКЕ ПА ДАЉЕ
У БУДУЋНОСТ...

ИСТОРИЈА ЕВРОПСКИХ ШАМПИОНАТА У ФУДБАЛУ

Европско првенство у фудбалу је традиционално такмичење
националних селекција европских земаља. Завршни турнир,
коме претходе квалификационе утакмице, игра се сваке
четири године. Прво такмичење одржано је 1960. године, а
одиграно је под именом Куп европских нација. Истина, идеја
о организацији једног оваквог такмичења датира још од 1927.
године, али је актуелна постала после оснивања Европске
фудбалске уније (УЕФА) 1954. године. Договор око одржавања
такмичења покренут је на састанку у Келну 1957. године, а
званично је установљено на конгресу УЕФА у Копенхагену. Прве
квалификационе утакмице одигране су у јесен 1958. Према
утврђеном договору, завршница се играла као турнир са четири
екипе; две полуфиналне утакмице, за треће, односно прво место.
Домаћин првог завршног турнира била је Француска.

1984. ФРАНЦУСКА

1988. НЕМАЧКА
Европска фудбалска унија (УЕФА) добила је са распадом неких земаља, нове чланове. У
квалификацијама за шампионат Европе поново је учествовало седам група, али овога пута са по
четири или пет репрезентација. Завршни турнир одржан је у осам немачких градова - Диселдорфу,
Хановеру, Гелзенкихену, Франкфурту, Минхену, Келну, Штутгаргту и Хамбургу. Југославија се није
пласирала на завршни турнир. У четвртој квалификационој групи заузела је друго место, иза Енглеске.
Победила је Турску (4:0 у Сплиту и 3:2 у Измиру) и Северну Ирску (Сарајево 3:0), уз три победе и три
пораза од Енглеза (2:0 у Лондону и 4:1 у Сарајеву), односно Северне Ирске (Белфаст, 2:1).
Титулу првака, први пут, освојила је репрезентација Холандије, која је у Финалу победила СССР са
2:0. На путу до финала, Холанђани су морали да у полуфиналу такмичења елиминишу репрезентацију
домаћина. Меч је игран у Хамбургу (Фолкспарк стадион, 61.300 гледалаца). Немци су повели
захваљујући Матеусу (пенал, 55. минут), изједначио је Куман (пенал, 74 минут). Када се већ очекивао
продужетак утакмице, Марко ван Бастен је постигао погодак (89. минут) и одвео Холандију у финале.
У другом полуфиналу, СССР је неочекивано победио Италију (2:0). И овај резултат, као и многи други
на Европском шампионату у Немачкој, био је доказ изједначености снага већине екипа, као и потврда
да се до тријумфа стиже уз помоћ колектива. Холанђани су имали сјајне појединце (Ван Бастен, Гулит,
Рајкард, Куман), али и више него добру колективну игру. Ипак, издвајао се Ван Бастен. Играо је у
великој форми, а у финалу је постигао невероватан гол- волеј спољном страном копачке. Био је то гол
столећа , како су га видели бројни фудбалски стручњаци и извештачи.

Уочи квалификационих мечева за завршни турнир шампионата, није било сумњи у успешан
пласман репрезентације Југославије. Састав квалификационе групе, у којој је била наша национална
селекција, био је одговарајући. Међутим, у првој утакмици квалификација, репрезентација је
неочекивано поражена од Норвежана у Ослу. После неубедљиве победе над Бугарима у Софији, два
ремија са Велсом (4:4 у Подгорици и 1:1 у Кардифу), пут у Француску омогућавао је једино тријумф
над Бугарима. Играло се у Сплиту, на Пољуду. Био је то сјајан меч, са много шанси и без калкулација.
Бугари су се, такође, борили за одлазак на шампионат Европе. После почетне предности Бугара,
Сафет Сушић доноси изједначење, а затим и воћство од 2:1. Међутим Бугари су изједначили. Ближио
се крај меча, наде је било све мање, када је Љубомир Радановић постигао гол, резултат 3:2 омогућио
је пласман Југославије у завршни део такмичења у Француској. Уз домаћина, репрезентација је била
у групи са Белгијанцима и Данцима.
По прогнозама, плави су били други. Међутим догодио се дебакл. Прво пораз од Белгијанаца (2:0),
затим катастрофалан исход у делу са Данцима (5:0) и, коначно, пораз у утакмици против Француза
(3:2) и поред сјајне игре наших фудбалера (у току утакмице преминуо је лекар наше репрезентације,
др Божидар Миленковић). У финале су се пласирали Французи, а у полуфинале Данци. Шпанци су
после извођења једанаестераца победили Данце. Французи су надиграли Португал (3:2). Имали су
моћан тим, Мишел Платини је играо у чудесној форми. Ту су били још Жирес и Тигана. Није постојао
нико ко их је могао надиграти на средини терена. У финалу Шпанци губе меч с 2:0 и Француска
заслужено постаје првак Европе.

Западна Немачка 1988.

Француска 1984
1. Круг Француска - Данска 1:0; Белгија - Југославија 2:0; Француска - Белгија 5:0;
Данска - Југославија 5:0; Француска -Југославија 3:2; Данска - Белгија 3:2.
1. Француска 6;
2. Данска 4;
3. Белгија 2;
4. Југославија 0
2. Круг СР Немачка - Португал 0:0; Шпанија -Румунија 2:1; Португал - Шпанија 1:1;
Шпанија - СР Немачка 1:0; Португал - Румунија 1:0.
Полуфинале: Француска - Португал 3:2; Шпанија - Данска 1:1; (5:4 једанаестерци)
Финале, Париз, 27.06
Француска - Шпанија 2:0 (0:0)
Француска: Батс, Батистон (Аморос), Босис, Ле Ру, Домерж, Тигана, Жирес, Платини,
Фернадез, Лакомб, Белоне.
Шпанија: Арконада, Уркиага, Салва (Гаљего), Сењор., Франсиско, Виктор, Камачо,
Хулио Алберто, Сантиљана (Караско), Роберто, Сарабиа.
Стрелци: Платини, Белоне
Судија:Христов (Чехословачка)
Гледалаца: 47.368

1. Круг СР Немачка - Италија 1:1; Шпанија - Данска 3:2; СР Немачка - Данска 2:0;
Италија - Шпанија 1:0; СР Немачка - Шпанија 2:0; Италија -Данска 2:0.
1. СР Немачка 5
2. Италија 5
3.Шпанија 2
4. Данска 0
2. Круг Ирска - Енглеска 1:0; СССР - Холандија 1:0; Холандија - Енглеска 3:1; СССР Ирска 1:1; СССР - Енглеска 3:1; Холандија - Ирска 1:0.
1. СССР 5;
2. Холандија 4;
2. Ирска 3;
4. Енглеска 0.
Полуфинале:
Холандија- СР Немачка 2:1;
СР Немачка - Италија 2:0.
Финале, Минхен, 25.06
Холандија - СССР 2:0 (1:0)
Холандија: Ван Брукелен, Ван Ерле, Р. Куман, Рајкард, Ван Тигелен, Воутерс, Гулит,
А.Мирен, Е. Куман, Ваненберг, Ван Бастен.
СССР: Дасајев, Хидијатулин, Демјаненко, Алејников, Рац (Литовченко), Заваров,
Мхаилченко, Гоцманов, Протасов, Беланов (Балтача), Пасулко.
Стрелци: Гулит, Ван Бастен.
Судија: Вотро (Француска)
Гледалаца: 72.300.
Извор: Енциклопедија фудбала
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