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САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

УХАПШЕН 
БЕОГРАЂАНИН 

ОСУМЊИЧЕН ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ ТЕШКОГ 

КРИВИЧНОГ 
ДЕЛА ПРОТИВ 

БЕЗБЕДНОСТИ У 
САОБРАЋАЈУ

Припадници Министарства 
унутрашњих послова у Вршцу, у 
сарадњи са београдском полицијом, 
ухапсили су М. М. (1976) из Београда 
због постојања основа сумње да 
је извршио кривична дела тешка 
дела против безбедности јавног 
саобраћаја и непружање помоћи лицу 
повређеном у саобраћајној незгоди.

Он се сумњичи да је јуче на путу 
између насеља Уљма и Николинци 
управљајући камионом „ивеко“ 
налетео на тридесетчетворогодишњег 
бициклисту који је од задобијених 
повреда преминуо на лицу места.

М. М. је потом, како се сумња, 
побегао са места саобраћајне 
несреће, али га је полиција убрзо 
идентификовала и пронашла у 
Београду.

По налогу тужиоца Основног јавног 
тужилаштва у Вршцу, осумњиченом је 
одређено задржавање до 48 часова 
након чега ће, уз кривичну пријаву, 
бити приведен тужиоцу.

Број нових случајева короне 
у порасту је у свим градовима 
у Србији. Најчешће се ради 
о људима који се враћају са 
летовања. Епидемиолог Бранислав 
Тиодоровић рекао је за РТС да су 
очекивали да по повратку грађана 
са одмора дође до повећања броја 
позитивних на коронавирус. Према 
његовим речима, неопходна је 
озбиљност, али је ситуација ипак 
под контролом. 

- У целој земљи имамо мањи 
број хоспитализованих. Мислим да 
треба да будемо опрезни, али нема 
места паници. Људи који се враћају 
са летовања морају да се посвете 
себи и да се контролишу – нагласио 

је Тиодоровић и истакао да не 
верује да ће се уводити контролни 
пи-си-ар код грађана који се врађају 
са одмора у земљу. 

Напомиње да грађани могу да 
уђу у земљу и ако су позитивни на 
коронавирус. 

- Све указује на то да имамо 

доминантан делта сој и он ће 
јачати, то показује мањи прилив у 
болницама, што потом указује и да 
он није толико опасан – нагласио је 
Тиодоровић. 

Епидемиолог је рекао да су близу 
одлуке о обавазној вакцинацији за 
здравствене раднике. 

- Препорука вакцинације је у 
најбољој намери за здравствене 
раднике, просветне раднике и 
васпитаче у вртићима како би 
заштитили и њихово здравља али 
и здравље њихових ученика и 
пацијената – истакао је Тиодоровић. 

Очекује да ће број вакцинисаних 
почети да се повећава када људи 
виде да број оболелих поново 

почиње да расте. 
Како додаје, циљ је да се покуша 

уз пуно напора да школска година 
тече регуларно, а да се онлајн 
настава примењује само локално. 

- Имамо договор до сада, да 
ако пређемо 500 новооболелих на 
дневном нивоу треба размишљати 

о новим мерама, а изнад 1.000 ће се 
ограничавати окупљања – истакао 
је Тиодоровић. 

Говорећи о одржавању 
манифестација, епидемиолог 
Предраг Кон је поновио да ће током 
наредне две недеље сигурно доћи 
до пораста активности вируса. 

- Ми имамо став јавног здравља. 
То је достављено за све фестивале, 
за различита славља, шта је оно 
што се препоручује. Кад то кажем, 
препоручује се да буду заштићени 
људи – или да су вакцинисани, 
или да су прележали, или да су 
тестирани, ако нису ништа од тога, 
да носе маску све време. Нема 
алтернативе томе – казао је Кон. 

Навео је пример „Егзита“ који је, 
упркос одређеном броју заражених 
које су открили, добро прошао, 
пошто, како је истакао, није дошло 

до наглог скока. 
Када је реч о новим мерама, 

Кон је рекао да је тешко да ће бити 
говора о локдауну, али да ће у 
случају четвороцифрених бројева 
заражених сасвим сигурно бити 
ограничена јавна окупљања. 

Додао је да не личи да ће вирус 
бити елиминисан и да опстаје и 
тражи територију где може да 
опстане. 

- Самим тим, кад се промени 
толико да може да заобиђе имунитет 
који је створен вакцинацијом, више 
личи да ће опстати на планети са 
прављењем варијанти због којих 
ће касније морати да се обнавља 
вакцинација. Тако личи, ја то не могу 
да тврдим, нити ико може да тврди 
шта ће да се догоди и да ли је реална 
могућност повлачења вируса и 
његовог нестајања – навео је Кон. 

АПЕЛ ДА СЕ СВИ ВАКЦИНИШУ 
И ДАЉЕ НА СНАЗИ 

ЕПИДЕМИОЛОЗИ ТВРДЕ ДА ЈЕ СИТУАЦИЈА ПОД КОНТРЛОМ, АЛИ ЗАХТЕВА ОЗБИЉНОСТ 

Не личи да ће вирус бити елиминисан: Др Предраг Кон

Опрез, без панике: Др Бранислав Тиодоровић

У Покрајинској влади су 29. јула додељени 
уговори корисницима средстава по јавним 
конкурсима за област запошљавања – 
за самозапошљавање, запошљавање 
незапослених лица и за спровођење јавних 
радова, које је за текућу годину расписао 
Покрајински секретаријат за привреду и 
туризам. 

Три јавна конкурса у области запошљавања 
у потпуности су усаглашена са мерама које за 
ове области предвиђа Национална служба за 
запошљавање. 

На основу наведених конкурса, Секретаријат 
је определио укупно 42 милиона динара за 
запошљавање и радно ангажовање укупно 182 
лица. 

Уговоре је корисницима уручио покрајински 
секретар за привреду и туризам др Ненад 
Иванишевић. Он је истакао да је концепт 
Секретаријата, који је подржала Покрајинска 
влада, управо ефикасан начин за очување 
радних места и отварање нових, као и план да се 
оснивају нова предузећа и да се спровођењем 
јавних радова на локалном нивоу утиче на 
јачање колективне свести о друштвеној 
одговорности.

“Данашња додела је реализација идеје 
да се презентујете ви, који сте испунили све 

услове. Захваљујем и Националној служби, која 
је примала захтеве, обрађивала их и помогла 
нам да дођемо до овог исхода. Кључно је 

заједништво, јер смо у потпуности на истом 
задатку у спровођењу Националне стратегије 
запошљавања, коју је усвојила Влада Републике 

Србије, и пратимо мере које спроводи НСЗ на 
покрајинском нивоу. Свако радно место нам је 
важно и за свако радно место ћемо се борити”, 

рекао је секретар Иванишевић, истакавши да ће 
лично до краја године обићи све кориснике који 
су добили средства како би се уверио у њихов 

наменски утрошак.
Секретаријат је на конкурсу за доделу 

субвенција послодавцима за запошљавање 
незапослених лица, који је вредан 22 милиона 
динара, ставио посебан акценат на услов 
да послодавац три месеца пре подношења 
захтева није смањивао број запослених на 
неодређено време. Додељена је 61 субвенција, 
за запошљавање укупно 88 лица.

На конкурсу за самозапошљање додељено 
је 60 субвенција, а право подношења захтева 
остварила су незапослена лица са евиденције 
Националне службе за запошљавање која 
су завршила обуку из предузетништва по 
плану и програму НСЗ или друге одговарајуће 
организације.

Напослетку, у оквиру конкурса за спровођење 
јавних радова на територији Војводине, за 
цивилни сектор, обезбеђено је пет милиона 
динара, а средства су намењена социјалним и 
хуманитарним делатностима и за одржавање 
јавне инфраструктуре. Субвенционисан је 21 
пројекат и радно су ангажована 34 незапослена 
лица.

У додели уговора учествовале су и директорка 
Покрајинске службе за запошљавање Снежана 
Седлар и помоћница покрајинског секретара за 
област рада и запошљавања Илона Пелт. 

42 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ  
У ВЛАДИ ВОЈВОДИНЕ УРУЧЕНИ УГОВОРИ ПО ЈАВНИМ КОНКУРСИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
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Поводом обележавања 
међународног дана Чувара природе, 
ЈКП „Други октобар“, као управљач 
предела са изузетним одликама 
„Вршачке планине“, у сарадњи 
са Покрајинским секретаријатом 
за урбанизам и заштиту животне 
средине, организовао је једнодневни 
камп за чуваре природе из целе 
Војводине, који је одржан на 
Вршачком брегу. 

- У Вршцу се окупило 40 
представника из 17 заштићених 
подручја широм Војводине, а циљ 
састанка је да се сви међусобно 
упознају и размене искуства. Наравно, 
оно најважније је да све ту ураде и док 
обилазимо терен Вршачких планина 

– истакао је Павле Рајков, помоћник 
покрајинског секретара за урбанизам 
и заштиту животне средине. 

Задовољни су кампом и у вршачком 
ЈКП „Други октобар“. 

- Задовољство нам је да угостимо 
Чуваре природе из региона и 
омогућимо им да код нас размене 
искуства у очувању природе, а 
истовремено да наше Вршачке 
планине промовишемо на најбољи 
начин. Сви ми заједно планирамо 
низ акција на очувању природе, 
али и да богатство Вршачких 
планина приближимо људима и 
тиме побољшамо услове за развој 
еколошког туризма – истакао је 
Јован Кнежевић, директор ЈКП „Други 

октобар“. 
Како су Вршачке планине као 

предео изузетних одлика, али и 
заштићено станиште Мали рит које 
се налази у непосредној близини, 
препознати као подручје од 
изузетног значаја, донета је одлука да 
се подигне степен њихове заштите. 

- Завод за заштиту природе 

урадио је студију којом је подигао 
степен заштите са локалног на 
регионални ниво, али и објединио 
Вршачке планине и Мали рит у једно 
подручје, како су они природно и 
јасно повезани – објаснио је Никола 
Стојнић из Покрајинског завода за 
заштиту природе. 

ПРИЛИКА ЗА РАЗВОЈ ЕКОЛОШКОГ ТУРИЗМА 
ВОЈВОЂАНСКИ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ НА ВРШАЧКОМ БРЕГУ 

Радници грађевинске оперативе ЈКП „Други октобар“ 
започели су радове на санацији пута на Вршачком брегу 
на потезу од Црвеног крста до Планинарског дома.

- ЈКП „Други октобар“ у сарадњи са Градом Вршцем 
тренутно ради на санацији овог дела пута и у току је 
отклањање насипа који су нанеле бујичне воде. Осим 
тога, с обзиром да је вода оштетила и део пута, неопходно 
је прокопати нове канале и направити сабирнике воде. 
Такође ће бити урађени и пропусти како вода не би више 
прелазила преко пута, већ директно одлазила у природне 
канале – објашњава Жељко Мрдаљ, координатор 
грађевинске оперативе ЈКП „Други октобар“. 

Према речима надлежних, очекује се да радови неће 
трајати дуже од петнаестак дана и да ће након тога 
грађани моћи несметано да пролазе овим делом пута. 

- Град Вршац жели да ово остане макадамски пут где 
ће људи моћи да пролазе бициклима и пешаче по брегу. 
Планинарски дом је најлепше место на брегу и очекујемо 
да ће привлачити много посетилаца, поготово кад 
средимо овај део пута – нагласио је Мрдаљ. 

УРЕЂУЈЕ СЕ ПУТ ДО ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА 
САНАЦИЈА ДЕЛА ПУТА НА ВРШАЧКОМ БРЕГУ 

Покрајински завод за заштиту споменика културе финансира 
реконструкцију комплетне кровне конструкције на Вршачкој 
кули. Кров је озбиљно оштећен у ударима олујног ветра током 
прошле године, а радови на санацији су увелико у току. 

- Реконструише се кров на донжон кули и кров анекс куле. 
Тренутно је у току његово подашчавање. Шиндра, која се показала 
неадекватном, биће замењена новом, храстовом шиндром, која ће 
имати неопходну хидроизолацију, као и громобране. Олујни ветар 
изазвао је озбиљну девастацију кровне конструкције, тако да је 
потребна замена целокупног крова – рекао је Стефан Мавровић, 
кустос Градског музеја у Вршцу. 

Градски музеј Вршац, у чијој је надлежности и Вршачка кула, 
тренутно припрема прву сталну изложбену поставку на тему 
вршачког замка и његове богате историје. 

- Завршетак новог крова је неопходан предуслов за 
организовање сталне поставке на вршачком замку, која ће 
приближити живот у овом утврђењу из 14. века. Поставка ће 
обухватати историјски и археолошки део. Надамо се да ћемо у 
сарадњи са Заводом наставити грађевинске радове по фазама, 
што подразумева и реконструкцију друге полукружне куле – 
рекао је Мавровић. 

Због реконструкције, Кула је од 13. јула затворена за посетиоце, 
а предвиђа се да ће радови трајати око пола године. 

У ПРИПРЕМИ СТАЛНА ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА 
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА КУЛЕ У ПУНОМ ЈЕКУ 

Промоција богатства вршачких планина услов за развој еколошког 
туризма: Јован Кнежевић, директор ЈКП „2. октобар“.

Макадамски пут ка Планинарском дому: 
Жељко Мрдаљ, координатор грађевинске 

оперативе ЈКП „2. октобар“

Отклањање последица налета бујичних вода 
на путу од Црвеног крста до Планинарског 

дома

Завршетак крова на кули предуслов за 
организивање сталних поставки: Стефан 

Мавровић, кустос Градског музеја 
Мења се читав кров на кули, поставиће се и 

громобрани
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Звуци гитара и бубњева који су три дана одјекивали Стеријиним 

градом, јасно су ставили до знања да се рокенрол вратио у Вршац. 
Фестивал Wind rock fest одржан од 29. јула до недеље 1. августа, 
ове године под мотоом „Let’s rock again“ вратио је, бар за тренутак, 
вршачке љубитеље рок звука у време без ограничења, без 
изолације, а они старији са сетом су се присетили дана када су на 
овим просторима постојали и бендови који су свирали ауторску 
музику. Сви који су посетили фестивал већ сада једва чекају 
наредни.  Највеће звезде Wind Rocka, Партибрејкерси, Хладно пиво, 
Јорговани, Исказ и Тања Јовићевић и Октобар 1864, звучали су као у 
најбољим данима на одушевљење великог броја фанова.

Фестивал су свечано отвориле Татјана Палковач, директорка 
Туристчке организације Вршац и Наташа Павловић, директорка 
Туристичког савеза Војводине.

Први човек организације фестивала, Мића Вукојевић, није 
крио одушевљење због позитивних вибрација које су послате са 
вршачког језера.

- Похвале стижу са свих страна, од новинара, љубтеља рок музике, 
до полиције која нам је честитала на беспрекорној организацији. 
Сви бендови били су одушевљени нашом гостољубивошћу. Већ 
сада знам да ће наредне године бити још више учесника, добио 
сам поруке многих који ове године нису могли да наступе да 
једва чекају да догодине дођу. Захвалио бих се Граду Вршцу , ЈКП 
„2. октобар“, Туристчкој организацији Вршац, Туристичком савезу 
Војводине на великој помоћи и подршци у организацији фестивала, 
као и свима онима који су на било који начин допринели да он 
изгледа величанствено. Наредни фестивал одржаће се од 28. до 31. 
јула 2022. године, већ сада знамо да ће се традиционални „котлић“ 
одржати на пролеће. На тај начин добићемо један дан више и у 
дневном термину пружићемо прилику младим снагама не само из 
Вршца него из читаве Србије, нагласио је Вукојевић и додао да ће 
на наредном фестивалу бити и већи број великих имена рок музике.

Изузетну велику пажњу привукао је наступ  младих бендова 
који су се надметали у такмичарском делу фестивала. Пријавило се 
укупно 22 бенда из целе Србије, који су се борили за шест места у 
финалу. Гласало се на друштвеним мрежама а међу шест најбољих 
пласирали се: Карпинус из Ниша, Јурка из Чачка, Мидлсекс, 
чији су чланови из Чачка и Београда, Сара Џесика Панкер из 
Београда, Хидроген из Новог Сада и М. У. К, новосадско-кикиндска 
комбинација. Један од чланова жирија, етаблирани вршачки 
познавалац рок прилика, рок новинар и публициста, Горан Кукић, 
пренео нам је своје утиске са такмичења младих бендова.

- У коначном поретку првопласирани бенд је био Јурка из 
Чачка, друго место освојио је бенд М. У. К. а треће Сара Џесика 
Панкер. Мислим да је било још бендова који су могли да угрозе 
водеће, пре свега мислим на Мидлсекс, који веома добро свирају, 
прилично су увежбани. Бенд Хидроген ми је познат од раније, били 
су заступљени на неким мојим листама, али су имали неочекивано 
лош наступ, као да су се препали велике бине. Они су навикли на 
мање клупске свирке и нису баш били у елементу.  Веома сам 
задовољан организацијом, сви технички услови били су испуњени, 
врло лепо искуство, сигуран сам да неће бити последње у овој 
форми, нагласио је Кукић и додао да га посебно радује најава да ће 
Wind Rock Up имати много већи број учесника.

Б.Ј.
Фото: Душан Жебељан

WIND ROCK ФЕСТИВАЛ ОСВЕЖИО ВРЕЛО ВРШАЧКО ЛЕТО

РОКЕНРОЛ ЈЕ ПОНОВО У ВРШЦУ
ФОТОРЕПОРТАЖА



ПЕТАК • 6. август 2021. ВРШАЧКА КУЛА 55

Прошле суботе у Дому војске вршачка 
песникиња Јасна Крсмановић обележила је 
значајан јубилеј, 18 година од прве написане 
песме и 15 година од прве објављене књиге. 
Овим поводом, организовано је књижевно вече 
под називом „Завири у мој ум и душу“. 

Говорећи о почецима Јасниног бављења 
поезијом, драмска уметница и педагог Бојана 
Удицки се присетила и првих конкурса на којима 
је вршачка песникиња награђена – „Гордана 
Брајовић“ и „Трагом Васка Попе“, а на које је 
управо она послала Јаснине песме. 

- Мислила сам да сам премлада за те награде, 
имала сам само четрнаест година. Мислила 
сам да ће моје време тек доћи, али Бојана 

је била упорна и хвала јој на томе – рекла је 
Јасна, захваливши се присутнима што са њом 
прослављају њена два значајна јубилеја. 

О песничком путу Јасне Крсмановић и 
њеној поезији говорили су и Јадранка Ћулум, 
књижевница и професорка књижевности, 
Биљана Петрићевић, професорка и 
руководилац Певачке групе „Исток 10“ и 
Слободан Ђекић, књижевник. Модератор 
вечери био је мултимедијални уметник 
Драгољуб Влаховић, стихове из Јасниног опуса 
говорили су чланови Асоцијације младих 
уметника, а за музичку пратњу побринула се 
Певачка група „Исток 10“. 

„ЗАВИРИ У МОЈ УМ И ДУШУ“ 
ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ ЈАСНЕ КРСМАНОВИЋ 

У манастиру Бешеново је 28. јула , седми пут 
заредом, одржан песнички сабор Бешеновска 
приношења, као део прославе летње славе 
Светог Кирика и Јулите. Манастир је задужбина 
краља Драгутина Немањића из 13. века. 
Једини је на Фрушкој гори, у Другом светском 
рату, срушен до темеља. 2012. је почела, и још 
траје, обнова манастира и нашег духа и душе. 
Манифестација се одвија са благословом Њ.П.Е. 
сремског Г. Василија, који је служио свету 
архијерејску литургију уз саслужење монаштва 
и свештенства. Прослава је настављена у порти, 
где су наступили гуслари, етно певачи, а затим 
награђени песници казивали стихове. 

- Бешеново је у процесу обнове, а ми песници 
га уздижемо стиховима, богонадахнуто ткање 
речи изграђујемо у његове темеље, зидове, 
под куполе храма – рекла је Нађа Бранков, 
песникиња из Вршца, која је на овогодишњем 
конкурсу добила похвалу за своју песму. 

- Овогодишњи конкурс, под мотом 
БЕШЕНОВО КРОЗ ЦРВЕНА СЛОВЦА ЗОВЕ 
ДАРУ ИЗНАД ЈАСЕНОВЦА, инспирисан је 
филмом о новомученицима јасеновачким, 
новопросијалом звездом на страдалном небу 
нашем – девојчицом Даром. Жеља организатора 
је да певањем развејемо маглу заборава, усуд 
самопорицања, да се усправимо и увежемо 
храбро, за своје корене – рекла је вршачка 
песникиња и додала да је ове године стотину 
песника из Србије, Црне Горе, Републике Српске, 
Немачке, Швајцарске, Бугарске, Аустралије било 
на Боготражитељском и Богославитељском путу 
вере наше. 

Зло насред друма цвета 
У нејав и нетраг води –
Јасеновачки круг кредом
Славуј трњем јеца, паклом Ангел деца!
Лепе моје црне очи...

Део Божијег шара, од Јасеновца Дара
Усправна ходи под крстобременом
Брата бригом повија, надом храни,
Светосављем брани!
Лепе моје црне очи...

Што на оба света бдију, тајинство крију. 
Белу мараму вије, црн завежљај купи 
Тугом окруњена, босиљком мирисана 
У Светлине гледа!
Лепе моје црне очи...

Нејаког води кроз стратиште, 
Разбојиште, Душа губилиште
Јагњад, о врату Спаситеља!
Славуј у трње слеће, песму креће,
Лепе моје црне очи...

Нађа Бранков 

ПОХВАЛА ЗА ВРШАЧКУ ПЕСНИКИЊУ НАЂУ БРАНКОВ 
ОДРЖАН ПЕСНИЧКИ САБОР У МАНАСТИРУ БЕШЕНОВО 

Књижевна општина Вршац представила 
је у недељу, 25. јула у просторијама Градског 
музеја збирку песама „Неплодни вртови” (КОВ, 
2021) румунске ауторке Ауре Кристи, главне 
уреднице књижевног часописа„Contemporanul” 
(„Савременик”). О књизи су говорили Габријел 
Бабуц, песник, преводилац и уредник едиције 
„Атлас ветрова“, Василе Барбу, песник, новинар 
и преводилац и ауторка. Модератор програма 
била је Сања Вукелић. 

На почетку програма присутнима се 
обратила Ана Бабуц Крду, председница КОВ-а 
која је у свом поздраву упућеном гошћи 
говорила и о дугогодишњој традицији КОВ-а да 
негује сарадњу са  књижевним часописима и 
културним институцијама у Румунији и истакла 
да су  КОВ и Крду објављивали само врхунску 
румунску књижевност, као што је и ова књига, 
значајно дело песникиње и есејисткиње Ауре 
Кристи. 

Уследило је казивање неколико песама из 
поменуте збирке, а затим је о књизи говорио 
преводилац Василе Барбу који је том приликом 
рекао: 

– Преводећи песме Ауре Кристи, једне 
од најсавременијих румунских песникиња, 
сматрао сам то привилегијом и чашћу која се 
једном пружа преводиоцу. И заволео сам њена 
размишљања, њен поглед на унутрашње биће, 
на свет који нас окружује својом мистиком, 
својим немирима… Аура Кристи је своју 
судбину, и животну и песничку, конструисала на 
неким сјајним руинама патње. 

У свом обраћању, ауторка се осврнула на 

пријатељство са Петруом Крдуом и додир 
са српском књижевношћу коју је упознала 
управо преко Крдуових превода објављених 
у многобројним румунским књижевним 
часописима, између осталог и у часопису 
„Савременик“ чија је тренутно главна уредница. 
Такође, истакла је и да је пишући поезију из 
ове збирке доживела продуховљеност, дубљу 
и виталнију него у својим осталим збиркама. 

„Неплодни вртови“ обрађују озбиљне теме, 
лични однос са Богом, смрћу, поезијом. Тако 
је каже дошла до сазнања да једино испричан 
живот је и проживљен живот. 

Критички осврт на збирку поезије „Неплодни 
вртови“ дао је уредник овог издања, Габријел 
Бабуц, који је истакао: 

– Вршац је одувек био раскршће култура. 
Градски музеј у коме се налазимо нам управо 

то и потврђује. Од пре сто година Вршац је град 
који се налази на граници две културе – српске и 
румунске. Поред административног и пословног, 
Вршац, а у њему Књижевна општина Вршац (КОВ), 
постају и симболичко место размене између ове 
две културе. Књижевна општина Вршац је током 
година објавила најзначајније румунске ауторе: 
Сиорана, Јонескуа, Бландијану, Станескуа и 
многе друге. Данас представљамо песникињу 
нове генерације – Ауру Кристи и њену збирку 
песама „Неплодни вртови“ коју је са румунског 
превео песник и новинар Василе Барбу. У 
поезији Ауре Кристи наилазимо на тешке теме: 
ко смо, шта смо, куда идемо? Међутим, Кристи 
нам чини да ова питања буду, сводећи их од 
општег ка појединачном и употребљавајући 
расположиве постмодерне ресурсе и флуидне 
форме, ако не подношљивија, онда бар јаснија. 

Песникиња, романописац, есејиста и 
издавач, Аура Кристи је рођена у Кишињеву 
(СовјетскиСавез / Молдавија) 1967. године. 
Након добијања румунског држављанства 1993. 
године, живи и ради у Букурешту. 

Ауторка је више од педесет књига издатих 
у Румунији и иностранству, а песме су јој 
преведене на десетак светских језика. Награђена 
је бројним књижевним наградама, као што су: 
награда Румунске академије за поезију (1996), 
награда „Аутор године“ (2007), као и „Личност 
године“ (2017). Добитница је јубиларне медаље 
„Израел 70“ (2018). Чланица је Удружења писаца 
Румуније и Удружења писаца Молдавије. 

Сања Вукелић 

„НЕПЛОДНИ ВРТОВИ“ У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ 
КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ ПРЕДСТАВИЛА ЗБИРКУ ПОЕЗИЈЕ РУМУНСКЕ АУТОРКЕ АУРЕ КРИСТИ 
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Сомелијерство као занат, 
односно вештина, постоји 
већ стотинама година. Реч је 
француског порекла, из те 
земље долазе и први подаци о 
сомелијерима. Тада су то били 
монаси задужени за набавку 
и чување пића и хране, као и 
послуживање. Касније се то 
свело само на вино. У нашој 
историји та вештина људи 
који су набављали, чували 
и послуживали вино на 
српским дворовима позната 
је под називом пехарник 
или виноноша. То је једна 
комплексна  дисциплина  
која захтева познавање 
производњу грожђа у 
винограду, производњу вина 
у подруму. То нам је као увод 
у нашу причао рекао једини 
вршачки сомелијер.

- Нисам салонски 
сомелијер. Родом сам из 
Гудурице одакле су и мој отац 
и мој деда и где сам научио 
све фазе у производњи 
грожђа. У винограду има 
посла 365 дана у години и он 
тражи слугу а не господара. 
Али не слугу као роба, из 

принуде, нужде, морања 
већ раба, слугу из љубави са 
великом посвећеношћу. Када 
се осети сва тежина посла у 
винограду мења се и однос 
према финалном производу, 
односно вину. Мислим да 
су технолози можда мало и 
неоправдано звезде док се 
виноградари који стварају 
квалитетан материјал 
заборављају. Технолози 
нису алхемичари да олово 
претварају у злато, већ  могу 
да произведу добро вино ако 
имају добро грожђе, али могу 
и да га упропасте. Од лошег 
грожђа никако не могу да 
направе добро вино. 

С обзиром на то да 
потичете из Гудурице јасно 
је да сте били предодређени 
да се нађете у свету вина. 
Како је текао ваш развојни 
пут?

- Најпре морам да кажем 
да добар сомелијер мора да 
познаје читав производни 
процес у винограду, у подруму 
а затим и да познаје технике 
послуживања вина.  Што се 
тиче етапа мог образовања, 

основна сомелијерска 
сазнања стекао сам до своје 
18. године.  Започео сам их 
у мом родном селу, радећи 

у винограду, наставио у 
Пољопривредној школи 
„Вршац“, где сам уписао и 
завршио смер виноградар 
– воћар. Касније сам у 
„Вршачким виноградима“ 
радио на скоро свим радним 
местима, од радника који 
доноси воду до помоћника 
шефа обрачунске службе у 
инвестицијама на подизању 
нових засада. Такође, за 
пет година прошао сам 
све фазе у производњи 
вина у новом и старом 
вршачком „Подруму“, као и на 
производњи дестилисаних 
алкохолних пића. Што се тиче 
треће етапе,  сомелијерског 
описмењавања, она траје већ 
пуних 20 година. Завршио сам 
најпре курс за сомелијере 

који је покренуло Удружење 
сомелијера Србије (СЕРСА). 
На њему се учи од историје 
производње вина дуге 9 
000 година од старе Персије 
до данашњих дана, преко 
изучавања техника сервирања 
вина па све до сензорике.  
Наравно, без свакодневних 
тренинга и праћења светских 
трендова немогуће је одржати 
постојаност у квалитету.

Шта сомелијер треба да 
зна?

- Пре свега морам да 
нагласим значај улоге 
сомелијера у ланцу 
производње од грожђа до 
вина. Виноградар улаже 

огроман труд да произведе 
квалитетно грожђе, технолог 
улаже огроман труд да од 
грожђа произведе добро 
вино, а сомелијер, ако није 
довољно вешт или нема 
довољно знања, сав тај њихов 
труд може да упропасти, и 
то на више начина; ако вино 
не сервира на правилној 
температури, ако се у 
ресторану, винотеци или 
тржном центру вино не чува 
на правилној температури, 
ако се не сервира у правој 
чаши... Вино је више од пића, 
захтева одређени амбијент, 
одређено друштво, одређену 
храну. Потребно је знање о 

ИНТЕРВЈУ
МИЛЕНКО ПОПОВИЋ, ЈЕДИНИ ВРШАЧКИ СОМЕЛИЈЕР

ЧУВАР ВИНСКЕ КУЛТУРЕ
За Миленка Поповића, Вршчанина родом из 

Гудурице може се рећи да је за својом судбином 
ишао по белом свету и схватио да је она тамо одакле 
је практично и кренуо. Одрастао у винограду, 
школовао се за виноградара, али је срећу покушао 
да потражи у угоститељству. Радио је три године у 
Шведској, потом у Немачкој, на Бохумском језеру и 
коначно у Аустрији на речном броду на релацији Беч 
- Братислава. У тренуцима носталгије обилазио је 
винске продавнице где су га бурад и боце подсећале 
на времена када се као мали играо у дедином 
подруму. Тада се први пут сусрео са професијом коју 
ће одабрати као животни позив.

ОД СРБИЈЕ ДО ШПАНИЈЕ
Сећам се винског 

догађаја у Хотелу „Србија“ 
„Од Србије до Шпаније“. 
Колико вам је било 
тешко да за наша вина 
пронађете адекватне 
шпанске гастрономске 
специјалитете?

- Био је то изузетно 
компликован задатак. Лако 
сам одабрао наша вина које 
ћемо слагати уз шпанске 
специјалитете, међутим када 
смо требали да одаберемо 
адекватно јело настао је 
проблем. За гастрономију 
сваке области Шпаније, 
од Риохе, Ла Манче па до 
Каталоније, потребан је по један живот за истраживање.  
Онда сам се у договору са колегом куваром, који на жалост 
није више међу нама, одвојио континенталну и приморску 
кухињу. Најпре смо са совињоном белим упарили једну 
салату од морских плодова и чипсом од јабуке, после тога 
смо месне шашљике упарили са каберне совињоном. 
Уживање је било истраживати.
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принципима слагања хране 
и вина, неопходна су знања 
о томе која се вина пију у 
одређеном годишњем добу, у 
одређеном добу дана...

Који су најважнији 
принципи слагања хране и 
вина?

- Постоје четири основна 
принципа, први је да гост 
за свој новац може да 
изабере шта год пожели. 
Други принцип је локална 
храна, локално вино, за који 
мислим да би ми у Вршцу 
коначно требали да га 
схватимо. Трећи принцип је 
сличност тела, укуса, мириса 
и арома и четврти је принцип 
различитости, који ћу најбоље 
објаснити на примеру 
лимунаде чији су састојци, 
вода, лимунов сок и кашика 
меда, потпуно различити 
а заједно дају хармоничну 
целину.  

Колико је у Србији цењено 
занимање сомелијер?

- Велики број људи у Србији 
не зна шта значи та реч и о 
значају сомелијера код нас се 
тек учи. Сигуран сам да ће у 
перспективи сомелијер бити 
неизбежан фактор у сваком 
квалитетном ресторану. У 
свету је то занимање изузетно 
цењено и веома добро 
плаћено. Изабрао сам да 
останем овде и борим се за 
промоцију винске културе 
за разлику од мојих колега 
који раде по целом свету 
од Јекатеринбурга до Лос 
Анђелеса.

Имајући у виду да 
вршачко виногорје 
представља важну винску 
област у Србији како 
оцењујете стање винске 
културе код нас?

- Од пре 20 година када сам 
озбиљно ушао у ову причу 
постоје евидентни помаци. 

Сећам се ранијих Грожђебала, 
када сам успевао да стигнем 
од посла у винограду да 
прошетам градом, видео сам 
да се у амбијенту преврнутих 
бачви, пластичних чаша и 
шећерне вуне испија шприцер 
на метар. Пре 300 година је 
винска култура у Вршцу била 
на неупоредиво вишем нивоу 
него што је била тада. Данас је 
ситуација другачија и све више 
иде на боље. Винска култура је 
саставни део опште културе, 
испијајући вино са неким 
у друштву упознајете дух, 
традицију, музику,  фолклор, 
гастрономију и идентитет 
једног народа. Људи код нас 
постају свесни да је вино наш 
најважнији бренд и односе се 
према њему са поштовањем.

Како се одређује састав 
винске карте?

- У свим развијеним 
винским земљама принцип 
је да се на винској карти пре 

свега налазе домаће етикете. 
У неким земљама рецимо на 
винским картама имате вина 
само од аутохтоних сорти 
грожђа, као што је на пример 
Португалија. Исто је и на 
винским картама у чувеном 
винском крају у Словенији, 
Горишким брдима , у Италији 
такође. На сву срећу, ми у 

нашим виноградима имамо 
чиме да се поносимо када 
говоримо о аутохтоним 
сортама. На читавој планети, 
у вршачком виногорју 
можемо да произведемо 
најбољи креацер. Рад на 
промоцији те сорте мислим 
да би био од велике користи 
за све винаре и читав наш 
виноградарски крај. Бавећи 
се овим послом знам све 
потезе у вршачком виногорју 
где је посађен креацер, знам 
све његове карактеристике, 
на моју велику срећу имао сам 
прилику да учим од покојног  
др Лазе Аврамова, оца 
модерног виноградарства 
на овим просторима. Он је 
још пре четири деценије 
био мишљења да морамо 
радити на промоцији наших 
аутохтоних сорти јер је то 
начин да привучемо стране 
и домаће туристе. У том циљу 
би нам озбиљнији приступ 
и боља логистичка подршка 

омогућили да се приближимо 
фрушкогорцима  и жупљанима 
који су нам одмакли. Морамо 
да вратимо некадашњу 
винску славу Вршца коју 
су нам наши претходници 
оставили у аманет. Мислим да 
је срамота да у сваком нашем 
ресторану, кафани, кафићу 
нема писмено урађене винске 

карте, ако већ у граду имамо 
једну од најбољих енолошких 
станица у овом делу Европе и 
пољопривредну школу стару 
преко сто година. 

Да ли се слажете да је за 
пун доживљај једног вина, 
сем добро сложене хране 
неопходна и добра музика?

- Постоје валидни подаци 
добијени истраживањем да 
доживљај испијања вина 
није исти када се слуша 
различита музика. Никако се 
неки лагани совињон не може 
пити уз Бетовенову музику. 
За њега су неопходна моћна, 
барикирана, комплексна, 
потентна вина. Или на пример 
да један бароло пијете уз 
Моцарта, не иде никако. За ту 
врсту музике неопходан вам је 
неки шардоне или пино блан.

Можемо ли по том 
принципу ми стране госте 
да упознамо са нашим 
фолклором уз домаћа вина?

- Имао сам сусрет са једним 

нашим музичарем који ми 
је рекао да је чуо да су гости 
у локалу у коме сам радио 
на крају вечери заиграли 
коло и да је то нонсенс 
невиђених размера. Ја сам 
му одговорио, замисли кад 
би Грцима рекао да је глупо 
што играју сиртаки или 
Аргентинцима да је безвезе 
да играју танго.  Управо на 
томе морамо да инситирамо. 
Имамо фантастичну кухињу, 
имамо изванредна вина и 
богату фолклорну традицију. 
Када би све то, у једном 
рафинираном облику, у арт 
фуд варијанти, понудили госту 
из иностранства, уз игру боја, 
игру форми, мислим да би му 
пружили изузетан угођај. Тада 
и сомелијер добија изузетну 
инспирацију.

Када би правили винску 
карту са гастрономским 
специјалитетима нашег 
краја, како би она 
изгледала?

- Што се тиче вина, знам 
најбоље производе сваког 
произвођача из овог краја. 
Када је у питању кухиња, то 
је задатак комплексан и може 
се урадити само уз сарадњу 
са добрим шефом кухиње. 

Наша банатска кухиња 
је мешавина мађарске, 
румунске, аустријске, турске 
кухиње. Када смо проучавали 
националну српску кухињу 
пронашли смо само једно 
аутентично јело из доба 
Немањића, пилетину у меду 
и вину и један десерт, питу са 
сувим шљивама и орасима. 
То није ништа необично и 
то је карактеристика свих 
националних кухиња. На 
пример, главни италијански 
гастрономски бренд, паста, 
уопште није њихов производ 
већ потиче са истока од 
Арапа. Када бих правио 
винску карту, изабрао бих 
три вина, уз наше домаће 
специјалитете, На пример 
супу од моркиња која је једна 
од четири стотина колико их 
се служи на енглеском двору. 
Неку варијанту нашег домаћег 
ринфлајша и као десерт 
резанце с маком.

Б. Јосимов
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Одете на кафу или пиће и почнете да се дружите 
– са мачкама.

У једном кафићу у Лондону обитавају мазне 
луталице, спасене мачке са улице.

Запослени кажу да многи долазе да се опусте 
међу овим умиљатим животињама, јер је доказано 
да утичу на смањење стреса и проблеме са 
менталним здрављем, преноси Би-Би-Си.

Маце у кафићу добијају нову шансу да се навикну 
на људе пре него што заувек постану део нечије 
породице.

Лепо је и опуштајуће када се мачке излежавају 
свуда око вас. Неке трче и понашају се блесаво, па се 
гости с њима радо играју и мазе их.

У лондонском кафићу за мачке спасене луталице 
и гости се интензивно друже. Све мачке удомљене 
су са улице, неке од њих биле су дивље, док су друге 
нађене на улици имале лоше искуство у прошлости. 
На овај начин им се даје друга шанса са људима и да 

се на њих навикну.
Према речима запослених у кафићу, тренутно 

девет мачака тражи савршен дом, а с обзиром на 
то да неки гости долазе да би удомили напуштене 
животиње, сви су изгледи да ће га ускоро и наћи.

Испод кафића налази се изолован простор само 
за мачке где могу да сиђу уколико желе да се осаме 
или одморе од људи. Посебна правила налажу да 
маце не смеју да се дирају док спавају или једу и 
гости их беспоговорно поштују.

Запослени у кафићу кажу да су током карантина 
многи куповали или усвајали кућне љубимце. Али, 
када су се вратили у канцеларије, схватили су да 
немају много времена за своје љубимице и сада их 
враћају у прихватилишта.

Зато су ове мачке веома срећне, кажу, што су 
нашле дом у ком су вољене.

Извор: Политика

Тим научника после вишегодишњих 
истраживања први пут у историји је уочио 
светлост на другој страни „црне” рупе, 
пренео британски „Индипендент”. 

Овакво откриће не само да је невероватно, 
већ делује немогуће, с обзиром на то да 
„црне” рупе „једу” све што им се приближи, 
укључујући и светлост, преноси Танјуг.

Међутим, експерти тврде да је тако нешто 
ипак било могуће захваљујући томе што је у 
најновијој студији коришћен несвакидашњи 
ефекат где светло избија око „црне” рупе, 
тако да научници могу да виде оно што је са 
друге стране.

Откриће се појавило након што су 
научници испитали икс-зраке које је у 
свемир избацила супермасивна „црна” рупа. 
Она се налази у средишту друге галаксије, на 
око 800 милиона светлосних година далеко.

Икс-зраци су имали необичан шаблон 
– после светлих, блештећих икс-зрака 
појавили су се мањи, а каснији су имали 
различите боје. Деловали су као да су 
усмерени са друге стране „црне” рупе, 
приметио је астрофизичар са универзитета 
Стенфорд у Калифорнији Ден Вилкинс.

С обзиром на то да „црне” рупе уништавају 
светлост, Вилкинс објашњава да свако 
светло које уђе у „црну” рупу, не излази из 
ње, тако да не би требало да видимо шта је 
иза „црне” рупе.

Британски лист, међутим, наводи да је ово 
другачија, мање позната карактеристика 
„црних” рупа, која је показала да икс-зраци 

могу да се виде, а Вилкинс додаје: – Разлог 
због којег можемо видети светлост је тај што 
„црне” рупе искривљују простор, изврћући 
магнетна поља око себе.

Постојање светлости са друге стране 
„црне” рупе је предвиђено Ајнштајновом 

теоријом релативитета, али се до сада 
никад није десило да се она види. Због тога 
је ново откриће веома важно за будућа 
истраживања.

Извор: Политика

Јеврејска легенда * „Хагада” 
на новохебрејском и арамејском 
значи: прича, легенда и односи 
се на историјско-морални део 
рабинске књижевности, односно 
на предање које је живело у 
јеврејском народу. То је, у ствари, 
прича о изласку Јевреја из Египта, 

која се рецитује уочи јеврејског 
празника Песах. У средњем 
веку „Хагада” је преписивана у 
скупоцене украшене кодексе, 
међу којима је најпознатији кодекс 
настао у Шпанији у 13. или 14. веку, 
који се чува у Сарајеву и чије је 
фототипско издање објављено. 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ШТА ЈЕ „ХАГАДА” 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

СВЕТ МАЧАКА 

БЕСКУЋНИЦЕ У КАФИЋУ 

ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА 

НАУЧНИЦИ ОТКРИЛИ СВЕТЛОСТ 
ИЗА „ЦРНЕ” РУПЕ 

Балерине и балетани, као и професионални 
плесачи, данас имају специјалну одећу, направљену 
искључиво за игру. Од посебних материјала, понекада 
готово провидна, направљена тако да приања уз тело 
и истиче фигуру играча, ова гардероба, осим што 
ефектно изгледа, омогућава слободу покрета. 

Плесачице су у модерно доба обично обучене 
у кратке хаљине које својим бојама и изгледом 
привлаче пажњу, док на ногама, у зависности од 
врсте игре, имају балетске патике, или посебно 
направљене плесне ципеле.

Пре више векова, међутим, на почетку развоја 
балета, као и плесних игара, плесачи су у току 
представе најчешће носили своју уобичајену одећу. 
Тако су мушкарци играли у тешким капутима од 
броката и у тада популарним панталонама, које 
су биле стегнуте испод колена. На себи су имали 
и затегнуте чарапе, као и ципеле које су и иначе 
користили. Плесачице и балерине су носиле дугачке 
хаљине, направљене од танких материјала, или дуге 
сукње и блузе са обавезним дугим рукавима.

Када је Луј Четрнаести средином 17. века основао 
националну Академију музике и плеса, први 
професионални плесачи, као и балетани и балерине, 
добили су прилику да покажу своје умеће све већем 

броју гледалаца. Али, да би се њихова уметност и 
приметила, било је неопходно да изађу из тешких 
капута и дугачких хаљина који су прикривали готово 
сву игру. За извођење брзих покрета, као и пируета, 
скокова и окрета било је неопходно да се направи 
и адекватна одећа. Тако је временом гардероба 
професионалних плесача бивала све краћа и тања.

Мери Камарго била је прва играчица која је на 
сцену изашла у краткој сукњи, што је омогућило 
публици да види прелепу игру ногу коју је она 
изводила. Њена ривалка Мери Сел усудила се да оде 
корак даље у модификовању гардеробе, па је играла 
у танкој, готово провидној хаљини од муслина. 
Француска револуција на крају 18. века такође је 
унела новине у игрању и одећи за плес. Једноставни, 
светли костими, по узору на грчке моделе, постали су 
популарни на позорници, али и ван ње.

Нова гардероба утицала је на огромне промене 
и у балетској одећи за вежбање. Играчи су коначно 
нашли себе у специјално израђеним трикоима који су 
омогућавали извођење најразличитијих покрета.

У прошлом веку почели су да се израђују и костими 
за игру, а чувени светски балетани и балерине 
прихватили су нову одећу.

Извор: Политика

ПРОНАЛАСЦИ  

БАЛЕРИНЕ У КАПУТУ 
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

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

У општини Пландиште се 
традиционално обележава 
Илинден, национални празник 
Северне Македоније и свих 
Македонаца који живе у 
расељању. Чланови Удружења 
„Македонски бисери“ и ове 
године су том приликом 
припремили окупљање уз 
културно уметнички програм. 

- Овај празник је врло значајан 
за све Македонце који живе 
ван матице. Обележавање се 
своди на подсећање на оно што 
Илинден представља и како је 
дошло до тога да се он слави – 
рекла је Славка Стефановски, 
председница Удружења 
„Македонски бисери“. 

Осим у традиционалним 
песмама и играма из свих крајева 
Македоније, многобројни гости 
имали су прилику и да уживају 
у неким од надалеко чувених, 
традиционалних специјалитета 
македонске кухиње. 

„МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ“ 
ПРОСЛАВИЛИ ИЛИНДЕН 

У ПЛАНДИШТУ ОБЕЛЕЖЕН МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК 

26. 
ГОДИШЊИЦА 

ПРОГОНА СРБА 
ИЗ КРАЈИНЕ 

Завичајно удружење 
Крајишника „Никола Тесла“  7. 
августа у Пландишту обележава 
26 година од прогона и страдања 
Срба у Крајини. У цркви светог 
Рафаила банатског у 11 сати 
епископ банатски Никанор 
служиће парастос жртвама, а 
у Дому културе биће одржана 
свечана академија. 

УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА У МИЛЕТИЋЕВУ 

У оквиру подручне лиге Куп града 
Вршца у стрељаштву, стрелци из 
Пландишта наставили су са одличним 
резултатима у такмичарској мини лиги. 
Након 6. кола Спортско друштво Плантекс 
1981 из Пландишта налази се на првом 
месту испред СУ Тане 1 Вршац, СУ Покрет 
ратних ветерана Вршац и СД Одбрана 
Бела Црква. 

- Одлични резултати које постиже 
наш клуб долазе као резултат великог 
труда и рада наших спортиста. У оквиру 
регионалног купа налазимо се на првом 
месту, недавно смо освојили и два прва 
места на меморијалном турниру у изузетно 
јакој конкуренцији, по први пут смо имали 
такмичаре на државном првенству у 

стрељаштву. Све су то одлични резултати 
и велики успех за један клуб који је 
након много година паузе поново почео 
да се такмичи – рекао је представник 
стрељачког клуба Давор Ћалић. 

Из клуба наводе да је поред дисциплине 
ваздушна пушка, у плану и формирање 
тима који ће се такмичити у дисциплини 
ваздушни пиштољ. 

- Планови су нам велики и с правом 
сањамо велике снове и велике резултате, 
јер труд и рад који улажу наши чланови 
доноси и велике успехе, како за развој 
стрељаштва у Пландишту тако и за 
промоцију наше општине – рекао је 
Ћалић. 

ОДРЖАН КУП ГРАДА ВРШЦА У СТРЕЉАШТВУ 

СТРЕЛЦИ ИЗ ПЛАНДИШТА УБЕДЉИВО ПРВИ 

 Јавно предузеће Полет 
Пландиште, покренуло је у 
Милетићеву акцију уређења 
паркова, зелених површина око 
јавних установа и игралишта. 
Надлежни истичу да је радна акција 
ових размера пример одличне 
сарадње МЗ Милетићево са ЈП 
Полет Пландиште. 

- Покошене су травнате 
површине, уклоњено је растиње, 
изведени радови на уређењу 

гробља, уређењу зелених 
површина око Дома културе, 
објекта школе, Дома здравља, са 
крајњим циљем да село изгледа 
лепше нашим суграђанима. Ово 
је само једна у низу акција које 
реализујемо у нашем селу и у 
наредном периоду имамо велике 
планове и задатке које се тичу 
уређења парка код цркве и школе 
– изјавио је председник Војислав 
Ћурчић, МЗ Милетићево. 

САРАДЊА ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ И МЗ МИЛЕТИЋЕВО
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Пољопривредна школа „Вршац“ – одељење III 5

„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ

Пољопривредна школа „Вршац“ – одељење III 7

Пољопривредна школа „Вршац“ – одељење III 6
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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

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (127)

ИСКУСТВО ЛИКОВНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ПАЈИНОГ ТРИПТИХОНА
Појам ликовне композиције, 

као да се ради о неком возу, 
хијерархији вагона, локомотива и 
увид у неку логику тога, жестоко 
се опире вербалној анализи у 
контексту вербално етикетирање 
делова композиције и њихова 
функција у ходу уметничког дела 
кроз простор и време од ума до 
ума човека.

Јавља се ту парадокс, оно што 
не могу хиљаде речи, које би као 
какве удице да упецају сигнале 
ликовних вредности и логику 
њихових реакција као хемијских 
реагенаса у главама, у ткиву ума, 
без помуке уочава и верификује 
сваки заинтресовани ум наравно, 
евидентирањем поетских 
емоционалних и разних других 
наговештаја у сопственој свести, 
од искуства простора, кретања 

до синтетичког ојачавања 
визуелних  сигнала.

Пајин Триптихон је троделна 
слика о суштини олтарске 
концепције скоро један ликовни 
архетип, матрица која се 
користи одувек. Вертикале и 
дубина простора на првом делу, 
симфонијска ширина и богатство 
призора борбе са скоро митским 
завршницом стубова људски 
створеног неба, жетва као 
она способност човека која и 
јесте сами темељ онога у шта је 
цивилизација нарасла.

Промишљајући о грађи 
ликовне композиције уочава 
скелу котуре и мишићно 
енергетско ткиво слика, 
уочавамо освојена сазнања 
контраста светло тамно валера 
и све то мора да буде ликовно 

односно постоји бескрајно 
тешко остварив нагон, жеља 
уметника да сваки делић слике 
буде ликовна песма по себи 
искра ликовне логике јасна, 
недвосмислена која се попут 
хемијског реагенса везује неком 
логиком са другим елементима, 
усложњава и све то се мањом или 
већом унутрашњом нужношћу 
коју и данас, у веку науке, магије, 
још увек означавамо својим 
пуким усећањем, искуством 
самоперцепције која постаје 
бескрајно субјективна.

Ко зна можда ће у некој 
будућности поглед на слику, 
песму, слушање музичког дела, 
открити образац темеља њихове 
логике, креативну хемијску 
структуру која је то изнедрила и 
која то покреће.

То ће тада бити први 
уплив разума, неке другачије 
интроспекције која не завршава 
муцајући и на коленима кад 
одшкрине и завири у механизам 
ткива ума, за који су речи, симболи 
гломазни алати да се декодирају. 
Можда ћемо тада уместо 
исконске затечености раскошним 
даром уметности као блага са 
којим напросто не знамо како да 
поступамо, неко се ту обогати, 
мешетари, неко напросто ужива а 
неко на крилима као на ракетном 
погону енергије искуства 
уметничке креације напросто, 
макар на кратко, ојача спознање 
способности сопственог ума, 
помисли нешто превратнички 
храбрије и цео свет креће напред.

Т. Сухецки

У продаји је нови наслов за све 
љубитеље књига које на једноставан, 
непосредан начин говори о врло 
важним животним темама – Човек без 
граница аутора Ричарда Ч. Мораиса.

Без обзира на то да ли распетљава 
замршене нити Хосеовог унутрашњег 
света или нас уводи у миље у којем 
новац значи све, овај дирљиви роман 
открива нам да ни огромно богатство 
не значи ништа пред најтежим 
изазовима у животу. 

Суочен са блиском смрћу, 
Хосе Марија Алварез утркује се 
с временом како би свео рачуне 
свог бурног финансијског и личног 
живота. Рођен у петој генерацији 
банкара, у Шпанији из доба Франкове 
владавине, већ седамдесет пет 
година ужива у привилегијама чије 
су једине валуте богатство и моћ, 
вешто задовољавајући своје велике 
материјалне и емоционалне апетите. 

Дебитантски роман Ричарда 
Ч. Мораиса, Индијски зачин на 
француски начин, светска је књижевна 
сензација адаптирана у филм 2014. 
године. Сада нас је обрадовао новом 
књигом која ће нас, кроз осврт на 
живот једног човека, натерати да се 

запитамо, које су то битне ствари у 
нашем животу. 

„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 „Човек без граница“, који ће 
припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо 
књигу Харијет Манкастер „Исидора 
Мун иде на летовање“ освојиле 
су је Данијела Корбуц и Данијела  
Маринковић. Честитамо! Награде се 
могу преузети у редакцији „Вршачке 
куле“, Другог октобра 59, средом од 
10 до 17 часова.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ 

НОВИ РОМАН 
АУТОРА БЕСТСЕЛЕРА 

„ИНДИЈСКИ ЗАЧИН НА 
ФРАНЦУСКИ НАЧИН”
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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

1 kg    41,80
5 kg 203,50
25 kg  852,50

1 kg  36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00

 ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK     ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA   ž.r. 200-
2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD   ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA

 vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898

Оснивач и издавач:  
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ    

2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020,  поштански фах 86, E-mail:  
kulavrsacka@gmail.com

Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов   
Редакција: Тијана Станојев, Иван Јосимов    Маркетинг и огласи А. Бенка 
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библиотеке Матице српске, Нови 
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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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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. 
064/239-2587.

Продајем кућу у Душановцу, 200м², 
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел. 
063/425-334.

Стан за продају од 42м², центар, 
приземље. Тел. 064/197-9069.

Плацеви за продају на три 
локације од 500 м² до 3000м². Тел. 
064/197-9069.

Продајем плац 5 км од центра 
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна, 
виноградарска кућица, градски 
водовод. Тел. 060/7401, 013/401-210 и 
060/167-1519.

Продајем плац у Уљми, врт у селу, 
површина 46,54 м², асфалт, струја, 
плин. Погодно за магацине, уз асфалт.
Тел. 061/153-0800.

Продајем двособан стан 64 м² на 
Војничком тргу. Хитно. Тел. 064/235-
5436.

Продајем плац на потезу Широко 
било 2300 м², пола плаца под шумом, 
на плацу темељи. Погодан за пчеларе  
Тел. 065/345-4538.

Продајем плац у Сочици, на 
одличној локацији, и продајем агрегат 
за струју 1,5 кw. Тел. 065/345-4538.

Кућу у Маргити купујем, са баштом 
и са двориштем. Тел. 063/482-418 и 
064/389-2738.

Купујем мању кућу у Вршцу. Тел. 
064/131-4674.

Продајем плац у Јабланци погодан 
за пчеларе. Тел. 013/830-753

Кућа на продају на у ул. Пећка 15, 
Гудуричко насеље. Тел. 064/280-5862.

На продају кућа 51 м² на плацу од 
20 ари. Гудурички пут бб. Тел. 064/211-
1774.

На продају плац у близини центра 
града има комплетну инфраструктуру. 
Може замена за гарсоњеру. Тел. 
063/831-0629.

Кућа на продају Јелене Варјашки 
32 Вршац, може и замена за стан. Тел. 
061/167-7066.

Продајем плац у Купинику 99 ари 
у грађевинској зони, ул Кордунска 88, 
асфалт до плаца. Тел. 065/991-2133 .

Продајем 60 ари на вршачком 
брегу, потез „Павлишко брдо“. Тел. 
013/401-210, 060/741-0210 и 060/167-
1519.

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. 
064/185-0079 и 061/663-7650.

Спратна кућа на продају у Вршцу, 
ул Милоша Црњанског 15. Повољно. 
Тел. 063/121-4367.

Кућа на продају, друга зона Вршац, 
усељива, две стамбене јединице под 
истим кровом. Укупна квадратура 
420, стамбена 175. Тел. 065/576-8208.

Купујем пластеник средње 
величине. Тел. 064/485-6810 и 

064/531-5176.
Продајем плац на Белуци, у 

Павлишу,површине 16,36А. Цена по 
договору. Тел. 066/881-1062.

Продајем трособан стан 70 м² са 
великим двориштем. Тел. 061/650-
9999.

Продајем гарсоњеру у Београду, 
Карабурма, 25м².Тел. 063/763-5399.

У Малом Средишту продајем мању 
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел. 
069/721-949..

Купујем двособан стан са лифтом 
или на првом спрату, новије градње 
са гаражом, шири центар. Тел. 
062/187-0271.

Продајем кућу на спрат и 
недовршеним поткровљем у мирном 
почетном  делу Маргитског насеља. 
Тел. 064/635-7325.

Продајем плац на Гудуричком 
путу, у близини улаза у ЈАТ, површина 
850м², десна стран уз асвалт. Тел. 
064/858-2495.

Продајем кућу са гаражом,са 
воћњаком, 700 м², Пећка 15. Тел. 837-
631 и 064/280-5862.

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 

064/917-4777.
Продајем кућу са плацем у Малом 

Жаму у центру, веома повољно, 
потребна мања адаптација. Тел. 
063/830-1643.

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. 065/994-3394.

Купујем приземну сређену кућу, 
не  далеко од центра, или мењам за 
двособан стан  67 м², етажно грејање, 
1. спрат, ул. Жарка Зрењанина. Тел. 
063/852-7242.

Продајем кућу испод хотела „Вила 
брег“ једносмерна мирна улица. Тел. 
064/246-4207.

Продајем ланац воћњака са кућом, 
бунар копани 13 метара  и два ланца 
земље Тел. 060/080-6339.

Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м², 
на улазу у село, посађен са багремом, 
погодан за пчеларе. Тел. 064/425-
6130.

Продајем стан 62 м², 6. спрат, 
Војнички трг, није јефтино, вреди 
погледати. Тел. 069/721-949.

Продајем плац са виноградом у 
Малом Жаму, на улазу у село одлична 
локација. Повољно. Тел. 064/228-7558.

Купујем гарсоњеру или једнособан 
стан .Тел. 064/128-4698.

Продајем кућу 74 м²  на плацу 
353м² за комплетно реновирање или 
рушење, све комуналије, Првомајска 
97. Цена 14.000€. Тел. 064/130-1043.

Продајем гаражу опремљену роло 
вратима на Војничком тргу, зграда бр 
10, површине 11,50м². Тел. 065/318-
4084.

Продајем двоспратну кућу Трг 
Андрије Лукића 9 Вршац,.Два улаза у 
зграду, спратови одвојени 2 гараже и 
летља кухиња. Тел. 065/994-3394.

На продају спратн кућа у Вршцу на 
Гудуричком путу у улици Озренска 5, 
на плацу од 380 м². Тел. 066/503-0323.

На продају плац од 12 ари у 
улици Цара Лазара 35 у Вршцу са 
комплетном инфраструктуром. Тел. 
066/503-0323.

Продајем стан једнособан 
дворишни са великим  подрумским 
простором, близу катедрале. Тел. 
060/443-3753 и 013/833-346.

Издајем намештен једнособан 
стан од 35 квадрата на Војничком 
тргу, са централним грејањем, преко 
пута Идее, контакт телефон 063/324-
025.

На продају викендица на 
Гудуричком путу, површина 587 м² са 
малим воћњаком. Тел 060/7342-609. 

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. 060/443-3753.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Тражим кућу за изнајмљивање. 
Тел. 062/461-837.

Брачни пар тражи намештен стан 
или малу кућицу за становање или 
кућу за чување. Тел. 061/813-9998.

Издајем гаражу у дворишту зграда 
код позоришта. Цена 25 € месечно. 
Тел. 064/515-2245.

Издајем локал преко пута поште, 
на спрату. Тел.061/148-1727.

Издајем двособан дворишни стан. 
Тел. 013/806-235

Издајем локал у улици Вука  
Караџића, преко пута ТЦ Бахус. Тел. 
063/772-2136

Издајем собу, купатило, чајна 
кухиња, клима, засебан улаз, 
запосленој девојци. Тел. 060/167-
1519, 013/401-210.

Издајем  једнособан стан преко 
од комуналног, етажно грејање, 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Број 
1337

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ 
БРОЈУ

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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намештен. Тел. 061/747-7410.
Издајем намештену собу у центру 

Београда, ул. 27. марта, централно 
грејање, интернет, тв, употреба 
кухиње и купатила, цена 150 €. Тел. 
065/324-4783.

РАЗНО
На продају дечји креветац са 

душеком за дете од 6 година и мањи 
пони бицикл, бели.Тел. 013/806-527.

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

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236

На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е 
калибар 12, ловачка пушка Застава- 
Хамерлес 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 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 Вршац-
Пландиштепродаја 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.063/842-0246.

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 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. 061/680-6244. 

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. 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. 060/080-
6872 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 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

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.8 дин. 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. 064/362-3640.

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. 063/801-2554

На продају угаона клупа за кухиљу.Тел. 
064/4741738

Продајем двобразни плуг ИМТ 756.2 и 
четворокрилну дрљачу. Тел. 065/257-9100

Продајем палму у саксији стару 15 
година и алејаверу у саксији и без саксије 
са жилама. Тел. 061/300-4439 и 013/ 837-
631.

Купујем комбиновани шпорет или 
комплет на струју добро очуван. Тел. 
064/389-2738 или 013/861-419.

Продајем фрижидер од 150 литара 
„Горење“ у одличном стању. Тел. 061/307-
1085

Продајем четворокрилни прозор 
2,40х1,60 са ролетнама у одличном стању. 
Тел. 065/8340611

Продајем  2 тркачка бицикла „Пежо“ и 
„Тоскана“. Тел. 060/843-5097

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

На продају АПН ГС жуте таблице, 
регистрован. Тел: 065/283-9461.

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Заувек те воле и чувају од заборава 
Ћерке Олга и Вера, унуци Дарко и 

Вељко и праунук Лазар.

ИРМА ГЕОРГИЕВСКИ

8. августа 2021. године навршава се 
годину дана од када је преминула наша 
драга мама, баба и прабаба
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

На књижевном пољу стекоше лепа гласа још и 
ови људи:

Др. Милан Е. Јовановић, лечник код ав.угар. 
лојда у Трсту. Он је неко време живео и у Србији 
и Црној Гори, а познат је као драмски и путописни 
писац у Срба.

Миша Фрачковић, учитељ, својим 
оригиналним радовима  и преводима, особито 
Дитесових дела,  стекао је  лепо име у срп. 
педагошкој књижевности.

Карло Це, варошки чиновник, немачки 
драмски писац.

Др. Адолф Агаји, новинарски уредник у 
Будимпешти знатан Мађарски фељтониста, 
познад под псендонимом “Роrzo” 

Павле Јорговић родио се год 1764. у Варадији, 
студирао је филозофију  и права у Бечу, Пожуну и 
Пешти, а затим је млого путовао. Доцније је био 
и консисторијални бележник вршачке дијецезе, а 
1802. изабрат је вршачким тржишним магистратом 
за професора  тадање граматичке школе, на којој 
је све до своје смрти, 1808., делао. Јорговић беше 
један од оних Романа, којих у својих сународника 
умедијаше пробудити народосну свест, значајан 
је његов књижевни рад.

Хенрик Готфрид Бретшнајдер, родио се 1737. 
у Гери, где је ступио најпре у саксонску, па онда 
у пруску, а затим у насавску војну службу, коју 
је 1772. напустио као мајор. Затим је код грофа 
Вергенеса у Верзаљу вршио тајне мисије, а 1773. 
опет се вратио у Немачку. Сад ступи у австријску 
државну службу и ту постане адјункт окружног 
капетана у Вршцу (1776-1778), 1778. ђ.кр.саветник 
и библиотекар у Будиму, а 1789. придодат је 
научној комисији. Год. 1784. премештен је у Лавов 
као гувернијски саветник и универзитетски 
библиотекар, где је све до 1809. делао. Затим је, 
умировљен са насловом дворског саветника, 
живео је најпре у Бечу, а после код једног свог 
пријатеља у дворцу Кржимићу код Пилана, где 
је 1810. умро. Од његових списа  споменућемо: 
Graf Esau (комичан јуначки спев), 1768; Papilloten, 
1760; familiengeschichte der Junkers Ferdinand von 
Thorn, 2 sveske, 1775. i 1776.; Mordgeschicjtevon 
dem jungen Werther, 1775; Fabeln, Romanzen und 
Sinngedichte, 1781.; Walters Leben und Sitten 1793; 
die freiwillige Beisteuer (предигра), 1793.

Фридрих Бах, родио се 1817. у Краљенградцу 
у Чешкој, а школу је учио у Прагу, где је 1842. 
постао доктор медицине. Год. 1847. дошао је 
у Банат, где се најпре у рударским градовима 
Оравици, Стајердорфу и решици, а затим у Вршцу 
одао био свом позиву. Умро је овде 6. септембра 
1866. Његов песнички дар избио је још зарана. 
Год. 1839. издао је једну свешчицу својих песама 
под насловом”Die Sensitiven” а 1847. Своје 

“Gesammelten Gedichte”(Липско, код Вебера).
Јосиф Рајковић син претпоследњег кнеза 

Српског Вршца, Рајка Стојановића. Изишао је на 
глас  као сликар и био је члан ћесар. академије 
вештина у Бечу.

Н. Мелег у првој деценији нашег столећа отац 
му беше јурасор код овдашњег српског судца. 
Био је познат као сликар. Утопио се у Италији.

Павле Јованович син фотографа Стевана 
Јовановића, родио се 16. јуна 1859. Свршивши 
1873. овдашње школе , практиковао је годину и 
по код једног фотографа у Бечу. А затим, сљедећи 
својој  наклоности, ступи у бечку академију., где је 
преко 8 година студирао, и то последње 2 године 
специјалну школу Милерову. Са каквим је трудом 
и успехом студирао, види се најбоље отуда, 
што је сваке године награђиван, а последње 3 
године  шта више “краљевском стипендијом”. 
Прва повећа слика му је “Осујећени грабеж”, коју 
је купила будимпештанска народна касина, и 
која је 1884. на монаковској вештачкој изложби 
одлично награђена. Г. 1884. и 1885. Јовановић 
се бавио у Монахову, а сада је у Паризу. Струка 
му је: излагање живота на Истоку. Ради тога је  у 
више маха пропутовао јевропским, азијским 
и афричким истоком. Год. 1884. изабрало га 
је српско учено друштво у Београду за свог 
дописног члана.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (276)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

20. ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, 
БРОЈ 561  2. ЈУЛ 2004.

БРИГА О ЈЕЗЕРУ ПОВЕРЕНА 
„ДРУГОМ ОКТОБРУ“

Иако је купалишна сезона ове године због лошег времена 
почела касније, на језеру, једином градском купалишту није ништа 
значајније урађено ни инвестирано. ЈП „Варош“ поверило је ДКП 
„2.октобар“ текуће одржавање травњака, мобилијара, чишћења и 
пражњења корпи за отпатке.

- Паре за одржавање градског купалишта су из средстава за 
текуће одржавање зелених површина и комуналне хигијене. Дали 
смо налог Комуналном предузећу да се брине о језеру. Наравно, 
сваке године несавесни суграђани наносе штету на објектима 
и стварима који се налазе на овој оази мира и која омогућава 
грађанима у спарним данима хлад и освежење од летње жеге. 
Треба да се поставе чесме, које је неко скинуо, поправе врата на 
кабинама, поставе поново матице на шрафове које је неко скинуо 
са свих клупа. Дат је налог да се укључе  пумпе које у Језеро убацују 
минерализовану воду, каже Слободан Перић, директор „Варош“.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, 
БРОЈ 561  2. ЈУЛ 2004.

КРИГЛА НА ЕКС
Зоран Пуја, такмичар из Јасенова, освојио је највећи пехар, 

међу 12 учесника у финалном такмичењу у брзом испијању пива, 
одржаном, 19. јуна у вршачкој пивници ‘’Шампион“. Криглу пива од 
0,5 попио је за 3,5 секунде.

У оквиру кампање ‘’Да пијемо наше-вршачко’’, произвођачи 
јечменог напитка ‘’Вршачка пивара’’ АД, организовали су током 
протекла два месеца такмичење у брзом испијању пива у 12 места 
општина које се ослањају на Вршац. У ресторанима у којима се точи 
вршачко пиво, у овој врсти брзине опробало се 120 учесника, од 
којих је 12 из Пландишта, Сечња, Беле Цркве, Алибунара, Банатског 
Карловца, Уљме, Јасенова, Вршца...у суботу стало испред ‘’црте’’ 
поређаних кригли.

С једне стране навијачи у зеленом, с друге екипа у црвеним 
мајицама... бодрили су, још пре почетка такмичења оне у мајицама 
разних боја, који су ко са криглом испред себе, ко без ичега седели 
за истим столом.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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„Књига о В.“ је нови роман америчке новинарке 
и књижевнице Ане Соломон, који преплиће животе 
три жене током три века док се њихове приче 
о сексуалности, моћи и жељи коначно спајају у 
данашњем времену.

Година 2016. Лили је мајка и ћерка. И друга 
супруга. Можда и писац? Или је била на добром путу 
да то постане пре него што је родила децу. Сада живи 
у изнајмљеном стану у Бруклину, ухваћена укоштац 
са својим сексуалним и интелектуалним жељама 
које запоставља док уједно настоји да буде мајка и 
супруга у тренду.

Седамдесете године XИX века, Вашингтон. 
Вивијан Бар је на први поглед идеална супруга. 
Потпуно је посвећена амбициозном мужу и његовој 
политичкој каријери у успону. Но једне ноћи супруг 
ће од ње затражити веома понижавајућу услугу. 
Њено одбијање послушности заувек ће им изменити 
живот.

Древна Персија. Јестира живи у племену свог 
стрица недалеко од зидина царске палате. Млада 
је и неустрашива. Али несрећан сплет околности 
довешће до тога да стриц од ње затражи да поднесе 
жртву зарад његовог бољитка.

„Поред тога што даје интиман приказ унутрашње 
борбе јунакиња, овај роман потврђује и да су 
суштински проблеми са којима се жене суочавају 
исти вековима. Уместо да их уједине у заједничкој 

борби, ти проблеми често узрокују раскол и 
релативизују саму борбу и њене циљеве. Срце 
романа Књига о В. пулсира насушном потребом за 
женском солидарношћу“, истакла је уредница за 
страна издања у Лагуни Ивана Веселиновић у свом 
књижевном приказу.

„Књигу о В.“ можете пронаћи у свим књижарама 
Делфи, Лагуниним клубовима читалаца, онлајн 
књижари delfi.rs и на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ 
И 

„ВРШАЧКА КУЛА“ 
НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 
обезбедили су  два примерка романа „Књига о В.“, 
који ће припасти читаоцима који најбрже пошаљу 
имејл на адресу citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали смо књигу „100 
опаких жена у историји“ освојиле су је Милена 
Пантовић и Драгана Петровић. Честитамо! Награде 
се могу преузети у редакцији „Вршачке куле“, Другог 
октобра 59, средом од 10 до 17 часова.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

НЕОДОЉИВ, СЕКСИ И 
ИНТЕЛИГЕНТАН РОМАН 

КОЈИ МАМИ ДА ГА ЧИТАТЕ 
ИЗНОВА И ИЗНОВА
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ФУД БА Л

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.

1992.- ШВЕДСКА
Југославија се пласирала на завршни турнир такмичењем, али на завршном турниру није играла. 

За све је била крива спрега спорта и политике. Европска фудбалска унија (УЕФА), поштујући одлуке УН, 
искључила је репрезентацију Југославије са завршног турнира. 

Против овог неспортског геста није се ништа могло учинити. У четвртој квалификационој групи, 
репрезентација Југославије се показала као добар противник. Изборила је победе против Северне 
Ирске у Белфасту (2:0), Аустрије у Београду (4:0), Данске (2:0) у Копенхагену, Северне Ирске у Београду 
(4:1), Фарских острва у Београду (7:0) и Ландскрони (2:0), Аустрије у Бечу у (2:0). Био је ту и пораз од 
Данаца у Београду (1:2). Уместо Југославије, у Шведску је отишла Данска. Завршни турнир играо се 
у Стокхолму, Малмеу, Гетеборгу и Норчепингу. Данци су се, после неочекиваног позива за учешће 
у завршном делу такмичења, добро показали и стигли до финала. На старту, нерешено - 0:0 са 
Енглезима, затим тријумф над Французима (2:1). У полуфиналу на мечу са Холандијом - 2:2. Били су 
бољи приликом извођења једанаестераца (5:4) и тако трасирали пут до финала. Као противника у 
даљем такмичењу, имали су репрезентацију Немачке. У полуфиналу су победили домаћине, Швеђане 
3:2. Били су фаворити финалног сусрета. На крају је резултат  био 2:0 за Данце, стрелци одлучујућих 
голова били сју Јенсен и Вилфорд. Екипа Данске, која се по резултатима није пласирала у  завршницу, 
а стицајем околности се такмичила у завршном турниру, постала је  - шампион Европе.

Шведска 1992.
Група А: Шведска - Француска 1:1; Данска - Енглеска 0:0; Француска - Енглеска 0:0; 

Шведска - Данска 1:0; Данска - Француска 2:1; Шведска - Енглеска 2:1.
1.Шведске 5;
2. Данска 3;
3.Француска 2;
4. Енглеска 2.

Група Б:  Холандија - Шкодска 1:0; Немачка - Заједница Независних Фржава (ЗНД) 
1:1; Немачка - Шкотска 2:0;  Холандија - ЗНД 0:0; Холандија - Немачка 3:1; Шкотска – 
ЗНД 3:0.

1. Холандија 5;
2. Немачка 3;
3. Шкотска 2; 
4. ЗНД 2.
Полуфинале: Немачка - Шведска 3:2; Данска - Холандија 2:2, (5:4 једанаестерци)
Финале, Гетеборг, 26.06.
Данска - Немачка 2:0 (1:0)
Данска:Шмајхел, Сивебек, (Кристенсен),Пјачник, К. Нилсен, Л. Олсен, Кристофте, 

Јенсен, Повлсен, Б.Лаудрул, Ларсен, Вилфорт.
Немачка: Илгнер, Ројтер, Бреме, Колер, Бухвалд, Хеслер, Ридл, Хелмер, Замер 

(Дол), Ефенберг, Клинсман.
Стрелци: Јенсен, Вилфорт
Судија: Галер (Швајцарска)
Гледалаца: 37.000

1996. ЕНГЛЕСКА
Енглези су успели да задобију поверење Европске фудбалске Уније (УЕФА). Били су беспрекорни 

домаћини шампионата на којем није учествовала Југославија. Европска Фудбалска Унија (УЕФА) још 
једном се поиграла с плавима. Врхунац лицемерја био је тај што су Југославију уврстили у трећу 
квалификациону групу, а онда ту исту репрезентацију, због санкција, једноставно одстранили из 
такмичења. Први пут је на завршном турниру било места за 16 репрезентација. У квалификацијама 
се нашло рекордних 48 репрезентација. Из сваке од осам група, такмичење су настављале по две 
селекције. На завршни турнир, на овај начин, одлазило је директно 14 екипа. Петнаесто место 
било је резервисано за домаћине, а последње, шеснаесто, за екипу која у баражу (две најслабије 
другопласиране екипе у осам група) буде боља. Ранг листа другопласираних такмичара правила 
се на основу резултата са првим, трећим и четвртим тимом на табели групе. Тако су бараж играле 
Холандија и Република Ирска. на легендарном Вемблију, далеко искуснији Холанђани су лако добили 
овај меч и тако постали учесници шампионата Европе. 

У Енглеску су допутовали и сви 
бивши прваци Европе. Уз актуелне 
Данце, били су ту и Немци, затим 
Италијани, Руси и Чеси, који су 
настављали традицију СССР-а и 
Чехословачке. На Острво су стигле и 
репрезентације Шпаније, Холандије и 
Француске, затим Бугарске и Румуније. 
Репрезентације су подељене у четири 
групе. У првој групи, најбољи су били 
Енглези - реми са Швајцарцима, победа 
над Шкотском и Холандијом, која је као 
друга отишла у четвртфинале. У групи 
Б у главним групама били су арбитри. 
Заслугом Италијана Ђакаринија и 
Данца Микелсена за репрезентације 
Бугарске и Румуније такмичење је 
било завршено. У четвртфинале су 
отишли Француска и Шпанија. Група Ц је била “група смрти” Руси, Италијани, Немци и Чеси. После 
доста узбуђења у нови круг отишли су Немци и Чеси. У групи Д Португал је био најубедљивији, а 
други су били Хрвати. И за Данце и Турке, такмичење је било завршено. У четвртфиналу публику су 
чекала нова узбуђења. Победника су у дуелу Енглеза и Шпанаца одлучили једанаестерци - пеналима 
4:2 за Енглеску. Још једном се прибегло истом решењу, Французи су (5:4) победили Холанђане. Чеси 
су голом Поборског решили питање победника у мечу са Португалом, Немци су головима Клинсмана 
и Замера искључили Хрвате. У полуфиналу, у обе уткмице, регуларних 90 минута са продужетцима 
није било довољно - у оба сусрета шутирали су се пенали: Енглеска - Немачка 5:6; Чешка - Француска 
6:5. Ни финале (Немачка - Чешка) у регуларних 90 минута није дало победника. Повели су Чеси голом 
Бергера, изједначио је Бирхоф и после 90 минута играо се први продужетак. Златним голом Бирхофа 
у 95 минуту, Немци опет постају шампиони Старог континента.

Енглеска 1996.
Хрупа А: Енглеска - Швајцарска 1:1: Холандија - Шкотска 0:0; Холандија -Швајцарска 

2:0; Енглеска - Шкотска 2:0; Шкотска - Швајцарска 1:0; Енглеска -Холандија 4:1.
1. Енглеска 7;
2. Холандија 4;
3. Шкотска 4;
4. Швајцарска 1.
Група Б: Шпанија - Бугарска 1:1; Француска - Румунија 1:0; Бугарска - Румунија 1:0; 

Француска - Шпанија 1:1; Француска - Бугарска 3:1; Шпанија - Румунија 2:1.
1. Француска 7;
2. Шпанија 5;
3. Бугарска 4;
4. Румунија 0.
Група Ц: Немачка - Чешка 2:0; Италија - Русија 2:1; Чешка - Италија 2:1; Немачка - 

Русија 3:0; Италија - Немачка 0:0; Чешка - Русија 3:3.
1. Немачка 7;
2. Чешка 4;
3. Италија 4;
4. Русија 1.
Група Д: Данска - Португал 1:1; Хрватска  - Турска 1:0; Португал - Турска 1:0; Хрватска 

- Данска 3:0; Португал - Хрватска 3:0; Данска -Турска 3:0. 
1. Португал 7;
2. Хрватска 6;
3.Данска 4;
4. Турска  0
Четвртфинале: Енглеска - Шпанија 0:0 (5:4 једанаестерци);Француска - Холандија 

0:0 (5:4 једанаестерци); Немачка - Хрватска  2:1; Чешка - Португал 1:0.
Полуфинале:
Чешка - Француска 0:0 (6:5 једанаестерци) Немачка - Енглеска 1:1) 6:5 једанаестерци)
Финале, Лондон, 30.06.
Немачка – Чешка 2:1 (0:0)
Немачка: Кепке, Бабел, Замер, Хелмер, Штрунц, Хеслер, Ајлц (Боде), Шол, (Бирхоф), 

Циге, Клинсман, Кунц.
Чешка: Коуба, Сухопарек, Кадлец, Хорњак, Рада , Поборски, (Шмицер), Недвед, 

Немец, Бергет, Бејбл, Кука.
Стрелци: Бирхоф 2 - Бергер
Судија: Паирето (Италија). Гледалаца 76.000
, 

Извор: Енциклопедија фудбала

ИСТОРИЈА ЕВРОПСКИХ ШАМПИОНАТА У ФУДБАЛУ

ОД ФРАНЦУСКЕ ПА ДАЉЕ 
У БУДУЋНОСТ...
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ФУД БА Л

ОФК Вршац је у петој припремној 
утакмици одмерио снаге са 
војвођанским лигашем из Влајковца 
и представио велико појачање. 
Искусни везиста Слободан 
Новаковић, некадашњи играч, Новог 
Сада, Војводине, Хајдуке из Куле, 
Спартака, Пролетера и Кабела дошао 
је на стадион под вршачком кулом 
после 15 година када је одиграо 
првенствени меч за екипу Новог Сада. 
На свом дебију у вршачком дресу 
успео је да се упише у листу стрелаца.

- Нисам знао пуно о клубу, али када 
ми је тренер Мијаиловић представио 
амбиције и када сам видео у каквим 
условима се ради, без размишљања 
сам се одлучио да овде одиграм 
сезону. Свестан сам да очекивања, 
трудићу се да не разочарам људе из 
управе, стручног штаба, саиграче 
и навијаче, максимално ћу се 
подредити колективу, ићи ћемо корак 
по корак ка циљу, рекао је Новаковић.

Тренер Вршчана Ненад Мијаиловић 
задовољан је досадашњим радом 
екипе у припремном периоду као и 
послом обављеним у прелазном року.

- Појачали смо конкуренцију у тиму, 

али то не значи да смо закључили 
списак појачања . После голмана 
Марковића и Шошевића придружили 
су нам се Јовковић из панчевачког 
Железничара, Мајсторовић из 
Бродарца, Драгићевић Тимочанин из 
Књажевца и Новаковић из Кабела. 
Током припрема било је ситнијих 

проблема, Лазевски је тренутно ван 
строја због повреде, очекујем да 
од понедељка буде у строју. После 
генералне пробе у Смедереву, у 
суботу, знаћемо да ли смо близу 
жељене форме, закључио је 
Мијаиловић.

Б. Ј.

ПРЕДСТАВЉЕНО ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ ОФК ВРШЦА

НОВАКОВИЋ СТРЕЛАЦ НА ДЕБИЈУ 
ПЕТА ПРИПРЕМНА 

УТАКМИЦА 
ВРШЧАНА

ОФК ВРШАЦ – ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 
5:3 (1:2)

Вршац, Градски стадион, судија: 
Небојша Сантрач (Павлиш), 
стрелци: Мајсторовић у 16, 
Качаревић у 48, Драгићевић у 52. и 
62, Новаковић у 69. за ОФК Вршац, 
Богдановић у 9, 16. и 65. минуту.

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Вранић, 
Нецин, Грујић, Крстић, Милићевић, 
Делић, Секулић, Радисављевић, 
Главинић, Мајсторовић. Играли 
су још: Вицикнез, Качаревић, 
Стојадиновић, Новаковић, 
Трњанац, Драгићевић.

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Станков, 
Миошко, Текијашки, Тешић, 
Јанковић, Живанов, Ћирка, Савић, 
Богдановић, Панчевац. Играли су 
још: Радаковић, Ранисављевић, 
Николин.

КО Ш А Р К А

Репрезентативац Босне и 
Херцеговине, Војин Илић, нови је 
члан Кошаркашког клуба Вршац. 
Двадесетједногодишњи Илић је 
претходних пет сезона провео у 
сарајевским Спарсима, прошао је све 
млађе селекције репрезентације БиХ 
а налази се и на списку селектора А 
репрезентације ове земље Ведрана 
Боснића за квалификационе мече за 
Европско првенство 2022. године. 
Илић је висок 200 сантиметара, 
може да игра на позицијама бека 

и крила и савршено се уклапа у 
пројекат Вршчана који ће најмање 
наредне две сезоне градити тренер 
Владимир Лучић. 

Илић је захваљујући одличним 
партијама претходних сезона 
постао жеља свих клубова чланова 
Премијер лиге БиХ и многих српских 
клубова, али је одабрао Вршац због 
концепта стварања младог тима 
чији би Илић требао да буде један 
од  носилаца игре.

КОШАРКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ АНГАЖОВАО НОВО ПОЈАЧАЊЕ

ВОЈИН ИЛИЋ 
НОВА ВРШАЧКА 

УЗДАНИЦА

Турнир у баскету, у оквиру Вршачког спортског лета, одржаће се 
од 13.08. до 15.08.2021 године, на Тргу Светог Теодора Вршачког, код 
Крста.

Учешће на турниру је бесплатно, а екипе могу пријавити 4 играча. 
Турнир ће се играти по правилима ФИБА 3х3.

Екипе се могу пријавити у просторијама Спортског савеза Вршац, 
на првом спрату пословне куле Центра Миленијум или на бројеве 
телефона 0653226915 и 063255589 од данас, па закључно са даном 
почетка турнира.

НАСТАВЉА СЕ ВРШАЧКО СПОРТСКО ЛЕТО

БАСКЕТ ТРИ НА 
ТРИ НАЈВЕЋА 

АТРАКЦИЈА ЛЕТА
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