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НОВИ ПРОЈЕКАТ ЕКОЛОШКОГ 
УДРУЖЕЊА АВАЛОН 

„ЗА ЕКО СВЕСТ“ 
Почетком августа одобрен је пројекат 

“Идејно утемељење еколошки свесног 
деловања” (краћи назив “За еко свест”), који 
спроводи Еколошко удружење Авалон у име 
мреже организација – Банатска платформа. 
У пројекту ће учествовати и три партнерске 
организације: Еко зона Ковин, Удружење 
грађана Аурора (Бела Црква) и Еко центар 
Тиса (Нови Кнежевац). 

Пројекат ће бити едукативног карактера 
и бавиће се, пре свега, социјално еколошким 
темама. Одвијаће се на територији Баната 
(уз сарадњу са представницима околних 
региона) и трајаће до краја године. Поред 
организовања три семинара на тему 
вредносног утемељења активности на 
заштити животне средине, пројекат ће 
садржати снажну интернет кампању и 
креирање едукативног филма, који ће 
бити доступан јавности и након његовог 
завршетка. 

Пројекат се реализује у оквиру програма 
ЕКО-СИСТЕМ: Подршка реформама заштите 
животне средине, који спроводе Млади 
истраживачи Србије уз подршку Шведске. 

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У 
ПАНЧЕВУ

ОТКРИВЕНА 
ЛАБОРАТОРИЈА 

ЗА УЗГОЈ 
МАРИХУАНЕ

Припадници Министарства унутрашњих 
послова у Панчеву открили су лабораторију 
за узгој марихуане у вештачким условима 
и ухапсили Д. Р. (1985) због постојања 
основа сумње да је извршио кривично дело 
неовлашћена производња и стављање у 
промет опојних дрога.

Полиција је приликом претреса куће 
осумњиченог у околини Пландишта 
пронашла 31 садницу индијске конопље 
висине од 130 до 190 центиметара, 51 
стабљику у фази сушења, око 14 грама 
марихуане и опрему за узгој.

Осумњиченом је одређено задржавање 
до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, 
бити приведен Вишем јавном тужилаштву у 
Панчеву.

Прошлог четвртка је у Градском 
музеју у Вршцу одржано предавање 
са фотопројекцијом “Преглед историје 
савременог мозаика у Србији” поводом 
отварања изложбе у циљу промоције 
књиге “Мозаик у Србији 1950-2015”, која је 
изашла из штампе уз помоћ Министарства 
културе и информисања. Прошле године, 
књига је допуњена новом, електронском 
публикацијом „Савремени мозаик у Србији“. 

Предавање се састојало од концизног 
историјског прегледа савременог мозаика у 
Србији од “златног доба” Титове Југославије 
– унутрашње декорације зграде СИВ-а 
у Београду и сличних пројеката широм 
Србије до данас. Посебан акценат је 
стављен на ауторе са којима започиње 
савремени мозаик у Србији, као што су Мило 
Милуновић, Бошко Петровић, Маринко 
Бензон, рана дела Младена Србиновића, 
Божа Продановић, Лазар Возаревић, 
Славе Дуковски, Петар Омчикус и његова 
организација међународног сусрета 
мозаичара у Вела Луци, све до професора 
уметничких  академија који су утемељили ову 
сликарску дисциплину кроз школски систем 
као Стојадин Петковић, Влада Тодоровић, 
Бранко Миљуш и Ђура Радловић. Сакупљено 
је преко 100 фотографија, а у уводном делу 
изнете су основне информације о античком 
мозаичком наслеђу. 

Изложба MOSAIC IMAGE, аутора Оливере 
Гаврић Павић и Ивана Павића, разматра 

поетске сличности и различитости, 
међусобне утицаје између мозаика као 
технике монументалног сликарства 
и штафелајне слике, односно осталих 
сликарских техника. Такође се успостављају 

паралеле између мозаика, рељефа и 
скулптуре. Разматрање ових  релација је 
логично уследило након дугогодишњег 
бављења различитим сликарским и 
вајарским техникама. Тачније, сваки од два 
аутора је градећи сопствени ликовни свет 
прешао границе датог медија и упловио у 

неки други. Изложба се састоји од тридесетак 
експоната: мозаика, слика и објеката и 11 
принтова. Дела која су одабрана за изложбу 
речито говоре о значају ауторске идеје која се 
суштински не мења већ се управо допуњује 

изражавањем у различитим медијима. О 
томе говоре и сами аутори анализирајући 
сопствени уметнички опус на предавањима 
која су одржана у Атини, Бечу и Газиантепу у 
оквиру Међународних конгреса мозаичара. 
Делови ових предавања са фотографијама 
приказани су на изложби у форми плаката. 

„MOSAIC IMAGE“ ОЛИВЕРЕ 
ГАВРИЋ ПАВИЋ И ИВАНА ПАВИЋА 

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОДРЖАНИ ПРЕДАВАЊЕ И ИЗЛОЖБА 

Удружење родитеља деце 
и одраслих са инвалидитетом 
„Сунце Вршца“ основано је 
ради остваривања циљева 
у области здравствене, 
социјалне и правне заштите и 
образовног и културног рада. 
Чланови удружења организују 
многобројне радионице како би 
побољшали положај особа са 
инвалидитетом. 

- Како у Вршцу не постоји 
установа дневног боравка за 
децу са сметњама у развоју, 
наше удружење је организовало 
три пута недељно по два сата 
радионице за децу које се 
изводе у играоници „Кидс парк“ 
у Градском парку. Радионице су 
бесплатне и воде их лиценцирани 
пратиоци. Удружење се труди да 
реализује све оно што је деци 
потребно, што подразумева и 
игру и учење. Као и сваке године, 
крајем августа ћемо на брегу 
имати и терапијско јахање. Поред 

тога, организујемо и стручну 
помоћ која је деци неопходна, а 
такође и здравствену негу – каже 
Ана Марић, председница УО 
Удружења „Сунце Вршца“. 

Један од циљева удружења је 
стварање услова за квалитетан 
живот и активности деце и 
одраслих са инвалидитетом, као 
и квалитетна брига о њима и 
њиховим породицама. 

- Трудимо се да често 
организујемо акције за наше 
удружење и будемо свуда где 
су и наши суграђани, тако да 
смо често део манифестација и 
програма у граду. Сада смо део 
Културног лета које се организује 
у Дому војске, а четвртком и 
суботом смо на Зеленој пијаци. 
Куповина нашег рекламног 
материјала, за који се трудимо да 
буде користан за све, директно 
помаже рад нашег удружења – 
истиче Ана Марић и додаје да 
је отварање дневног боравка, 

а касније и оснивање сеоског 
домаћинства највећа жеља и 
крајњи циљ свих у удружењу. 

- Крајњи циљ нашег удружења 
је отварање дневног боравка 
и центра за децу са сметњама 
у развоју, а жеља од самог 
почетка нам је једно сеоско 
домаћинство, кућа по моделу 
заштићеног становања. Циљ нам 
је да будемо једни од првих који 
ће имати такозвано дечије село 
– закључује председница УО 
Удружења „Сунце Вршца“. 

БОРБА ЗА КВАЛИТЕТАН ЖИВОТ ДЕЦЕ 
И ОДРАСЛИХ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „СУНЦЕ ВРШЦА“ 

Отварање дневног боравка и центра за децу са 
сметњама у развоју крајњи циљ: Ана Марић, 

председница УО Удружења „Сунце Вршца“
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ИЗГЛАСАН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА 
ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Прошлог петка (13. августа) је у Куштиљу 
свечано отворен Војвођански фестивал 
фолклора и румунске музике који је ове 
године окупио преко 1.500 учесника. Пред 
бројном публиком фестивал су званично 
отворили градоначелница Вршца Драгана 
Митровић и председник Националног савета 
румунске националне заједнице у Србији 
Даниел Магду. Церемонији су присуствовали и 
државни секретар у Министарству за људска и 
мањинска права и друштвени дијалог Нинослав 
Јовановић, аташе амбасаде Републике Румуније 
у Београду Адриан Абрудан, новоименовани 
конзул Републике Румуније у Вршцу Даниел 
Бала, саветник у Покрајинском секретаријату 
за образовање, прописе, управу и националне 
мањине Адриан Борки као и чланови 
Националног савета румунске националне 
заједнице. 

 - Град Вршац са поносом баштини своју 
мултиетничност, као и богату културу наших 
села. Управо због тога се трудимо и радимо 
на стварању бољих услова за живот у нашим 

насељеним местима. Улагали смо и улагаћемо 
увек у очување културе, али и инфраструктуре 
у нашим селима и то ће остати један од наших 
приоритета. Управо ову бину на којој се одржава 
фестивал, Град Вршац изградио је пре две 
године, а преко хиљаду учесника, међу којима 
је огроман број младих, најбољи је показатељ да 
смо на добром путу и да улагање у развој села 
мора остати приоритет. Заиста смо поносни на 

Куштиљ, али и на комплетну румунску заједницу, 
јер су успели да организују овако велики и 
значајан догађај за очување културне баштине, 
не само Куштиља и Вршца, већ и целе Србије – 
истакла је градоначелница Драгана Митровић у 
свом обраћању приликом отварања фестивала. 

Државни секретар у Министарству за 
људска и мањинска права и друштвени дијалог 
Нинослав Јовановић истакао је важност 

континуираног неговања и чувања културе и 
традиције. 

- Сматрам да је важно да држава Србија, 
Војводина и Влада Републике Србије пошаљу 
једну снажну поруку да поштују оно што су 
вредности свих националних мањина у Србији, 
а има их готово тридесет. Данашњи фестивал 
који је 61. по реду је најдуговечнији у Србији и 
никада није прекидан, ни прошле године током 
пандемије нити током ратова; то је за мене 
фасцинантно – рекао је Јовановић. 

Током прве вечери програма поред домаћина 
КУД-а „Михај Еминеску“ из Куштиља, наступило је 
још 15 румунских ансамбала из целе Војводине, 
током другог дана програма наступило је чак 44 
солиста док је последње вече било резервисано 
за традиционалне румунске фанфаре. Домаћин 
овогодишњег фестивала у Куштиљу био је 
председник Савета месне заједнице Куштиљ, 
Виорел Балађан, а ово насељено место се 
може похвалити изванредном организацијом 
целокупног догађаја. 

ВИШЕ ОД ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА НЕГОВАЊА 
ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ РУМУНА

ОДРЖАН ВОЈВОЂАНСКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА И РУМУНСКЕ МУЗИКЕ У КУШТИЉУ 

Једанаеста седница актуелног сазива 
Скупштине Града Вршца, на којој је 
разматрано 14 тачака дневног реда, 
одржана је прошлог петка у Свечаној сали 
Градске куће. 

Најпре су одборници Скупштине Града 
изгласали Одлуку о Првом ребалансу 
буџета Града Вршца за 2021. годину. 
Доношење  ове Одлуке било је условљено 
потребама да се планом обухвати 
ново дугорочно кредитно задужење за 
финасирање три капиталнa пројекта за 
које је речено да су од круцијалне важности 
за Град Вршац, а на основу претходно 
добијене сагласности Министарства 
финансија, затим да се ребалансом буџета 
обухвате пренета неутрошена средства 
из претходне и ранијих година, утврђена 
Одлуком о завршном рачуну буџета Града 
Вршца за 2020. годину као и да се усклади 
план прихода и примања и расхода и 
издатака са стварним стањем, имајући у 
виду шестомесечно извршење буџета и 
исказане објективне потребе корисника 
буџета да у оквиру расхода и издатака 
изврше одговарајуће измене. 

- Када смо планирали буџет за 2021. 
годину, полазну основу чинило је наше 
опредељење да буџет мора бити реалан и 
планиран тако да у условима ограничених 
финансијских ресурса, све области тј. 
сектори буџета и сви корисници буџета 
добију довољно средстава за нормално 
функционисање, а да се при томе не 
угрозе инвестиције, посебно не оне које 
су започете, али и нове инвестиције које 
тек треба реализовати. У том смислу, 
приступили смо припреми првог 
ребаланса буџета да бисмо наставили и 
даље са новим инвестицијама важним 
за наш град. И поред кризе изазване 
пандемијом корона вируса, изазовима 
и неизвесностима које може донети 
2021. година, наш  буџет је и развојни и 
социјални, реалан је  у обиму и  уједначен 
у расподели између свих  области које се 
финансирају из буџета – истакла је у свом 
обраћању Скупштини, градоначелница 
Вршца Драгана Митровић. 

Потом се прешло на расправу о 
Одлуци о јавном задуживању Града 
Вршца у 2021. години за финансирање 
капиталних инвестиционих расхода. Град 
Вршац одлучио да у 2021. години путем 

новог  кредита обезбеди реализацију 
три велика и важна капитална пројектa. У 
складу са одредбама Закона о јавном дугу, 
Министарство финансија је разматрало 
захтев Града Вршца и извршило анализу 
свих достављених података у складу са 
овим законом и дало своју сагласност, да 
се Град Вршац може дугорочно кредитно 
задужити у износу од  255.000.000 динара 
на период од 7 година, за реализацију три 
капитална пројекта: изградња потпуно 
новог објекта дечјег вртића у Вршцу у 
износу од 70.000.000 динара, завршетак 
изградње канализације употребљених 
отпадних вода у насељеном месту Павлиш 
у износу од 41.000.000 динара и изградња 
новог гробља у Вршцу у износу од 
144.000.000 динара. 

- Оно што ми, као руководство Града, 
увек истичемо у процесу доношења буџета 
из године у годину, јесте да је наша политика 
планирања буџета  заснована пре свега на 
приходима из буџета и на врло активном 
учешћу у различитим конкурсима виших 

нивоа власти и европских фондова, а све  у 
циљу привлачења што више бесповратних 
средства, у чему смо врло успешни. 
Међутим, временом, може се наметнути 
објективна потреба за реализацијом 

пројеката који су велике финансијске 
вредности, а који су од важности за локалну 
заједницу. Због тога смо предложили да се 
Град дугорочно задужи за финансирање 
конкретних капиталних пројеката, јер 
нам се кредитом пружа  могућност да у 
краћем временском року реализујемо 
велике пројекте, много брже него што би 
то учинили када би се ослањали на друге 
изворе финансирања. Сва три пројекта 
су по вредности веома велика и веома 
важна за нашу локалну заједницу, а са овим 
кредитним задужењем, Град Вршац има 
капацитет да у будућем периоду враћа 
ове обавезе, а да ни на који начин не 
буде угрожена финансијска стабилност – 
објаснила је у свом излагању одборницима, 
градоначелница Митровић. 

До краја седнице донет је низ 
процедуралних одлука и решења из 
домена надлежности Скупштине Града 
Вршца. Седници је присуствовало 34 
одборника Скупштине Града, а све одлуке 
донете су убедљивом већином гласова. 

Директор ЈКП „Други октобар“ Јован Кнежевић 
говорио је о инвестицији реконструкције пречистача 
отпадних вода која је готово сасвим завршена и која, 
према његовим речима, Вршац ставља у позицију 
испред свих осталих градова у Србији када је реч о 
овом питању. 

- Инвестиција реконструкције пречистача отпадних 
вода тренутно је у пробном раду. Осим прве линије 
која је пуштена у пробни рад пре тридесетак дана, јуче 
је пуштена у пробни рад и друга линија. Чека се још 
мало опреме из увоза и тиме ћемо у потпуности да 
заокружимо ову инвестицију која ће износити нешто 
више од 5 милиона евра. Грађани овом инвестицијом 

добијају врло висок ниво пречишћавања отпадних 
вода по свим параметрима које предвиђају правилници 
ове државе, али и правилници Европске уније. До сада 
смо пречишћавали воду имајући у виду три параметра, 
а сада се уводи и одстрањивање азота и фосфора. 
Анализе показују да смо сада далеко испод граничних 
вредности које се предвиђају. Вода која истиче у 
малоритски канал по садашњим анализама је вода 
друге категорије, потпуно ослобођена бактерија. Ова 
инвестиција осим што чува животну средину, омогућава 
да на пречистач прикључимо и Павлиш, а капацитети 
пречистача су такви да би се касније на њега могла 
прикључити и друга насељена места. Са фабриком воде 
и новим пречистачем Вршац је далеко испред свих 
других градова по питању пречишћавања воде – рекао 
је Кнежевић. 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 
ОТПАДНИХ ВОДА У 

ВРШЦУ ПО ЕВРОПСКИМ 
ПРАВИЛНИЦИМА
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Спорт који је у последњих пар година 
дозивео невероватну експанзију, који је од 
ове године олимпијски спорт и који је Србији 
донео бронзану медаљу са Олимпијских игара 
из Токија  показао је да је и те како популаран и 
међу Вршчанима. На турниру је учествовало 7 
екипа у конкуренцији до 18 година и 17 екипа у 
сениорској конкуренцији.

Екипе су биле подељене по групама, 
где су након одигране три утакмице првог 
дана турнира две најбоље екипе оствариле 
пласман у четвртфинале. Последњег дана 
турнира играна су полуфинала и финала као и 
такмичење у шутирању тројки. Најбољи шутер 
је Алекса Савић  који је од могућих 12 поена 
убацио 10.

У категорији до 18 година титулу је понела 
екипа Гуштери која је победила екипу Лабудова 
12:4. Треће место освојила је екипа Рабаџије.

У категорији сениора у финалу су се 

састале екипе Макс кафе (Момиров, Радочај, 
Лалић, Јокић  и МБВ  бакице (Узелац, Јововић, 
Миросављев, Благојевић). Победа је припала 
екипи Макс кафе резултатом 18:14, док су се за 
треће место састале екипе Вело-Расинг 13:15

За три првопласиране екипе обезбеђене 
су медаље и пехари које је уручио Марко 
Рашић, члан Градског већа за спорт и омладину. 
Посебна награда припала је јединој и 
најхрабријој  девојчици  на турниру Ани Перић 
која је наступила за Екипу са Полета и помогла 
им да освоје  4 место. 

Њој је након турнира кошаркшку 
лопту уручила Тамара Радочај, помоћница 
градоначелнице.

- Током целог турнира имали смо подршку 
и Јасмине Јурас председнице Спортског 
савеза Војводине и истакнутог међунардног 
кошаркашког судије која је ове године судила 
финале Олимпијских игара у Токиjу у 3x3 

баскету. Турнир је протекао 
у одличном амбијенту и 
организацији што показује 
како број учесника тако и 
суграђана који су дошли и 
подржали своје фаворите, 
рекао је Марко Рашић.

У ОКВИРУ ВРШАЧКОГ СПОРТСКОГ ЛЕТА 2021. ОДРЖАН ЈЕ ТУРНИР У БАСКЕТУ 3 Х 3

СПОРТСКА ПОСЛАСТИЦА НА ГРАДСКОМ ТРГУ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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У четвртак, 12. августа у галерији Атријум 
Библиотеке града Београда, отворена је 
изложба „Културно наслеђе кроз објектив старих 
вршачких фотографа“. Аутор изложбе је Тамаш 
Фодор, библиотекар Завичајне збирке Градске 
библиотеке Вршац.

Аутор је, како наглашава, вођен идејом 
да се са ове богате некњижне грађе скине 
прашина и да се кроз фотографије и документе 
прикаже широј публици. „Градска библиотека 
Вршац у свом фонду поседује велики број 
фотографија и разгледница које сведоче о 
мултикултуралности и богатој историји града. 

Наведене фотографије и разгледнице савесни 
библиотекари су почели да сакупљају још 
крајем 19. века, и та се традиција наставила све 
до данашњих дана. Корисници, наши суграђани, 
препознали су нашу иницијативу и труд, те 
нам доносе своје фотографије и разгледнице, 
које им после скенирања враћамо, а неретко 
нам их и остављају, јер сматрају да ће у фонду 
наше библиотеке да остану дуже очуване. 
Наравно, електронске копије им шаљемо путем 
електронске поште или копирањем на USB, 
док за себе задржавамо право да материјал 
користимо за изложбе, предавања или за 
истраживачки рад. Поносни смо на чињеницу 
да смо Вршчане навели да потраже своје старе 
породичне фотографије и документа, које нам 
у све већој мери прослеђују за нашу збирку – 
истиче Тамаш Фодор.

На отварању изложбе, присутнима се 
обратила директорка Градске библиотеке 
Вршац Весна Златичанин, и указала на значај 
сарадње Библиотеке града Београда и Градске 
библиотеке Вршац у циљу представљања богатог 
културног наслеђа које чувају библиотеке. 

„Захваљујући грађи која је сакупљана скоро 
век и по, данас можемо да реконструишемо 
изглед некадашњих улица, кућа, дакле 
комплетну архитектуру нашег града, изглед 
грађанских ношњи и развој моде кроз деценије, 
на фотографијама су забележени разни догађаји 
попут изградње школа, верских објеката, али 
и разни скупови, пригоде, као и знаменити 
Вршчани попут Паје Јовановића, Султане Цијук, 
Боре Костића, Ференца Херцега и других. Овим 
путем, посетиоци изложбе могу да се упознају 
са актуелном туристичком понудом Вршца, 
могу на паноима да виде оно што их у скоро 
непромењеном облику очекује кад дођу у наш 
град.“ – додала је Весна Златичанин.

Вршчанима који су заслужни за обогаћивање 

ове збирке посебно задовољство представља 
када на изложбама, на паноима или у витринама, 
виде своје фотографије, а на њима своје претке 
или рођаке. Уз њихов допринос, у Градској 
библиотеци Вршац организовано је више 
изложби: „Вршац некад и сад“, „Сачувајмо старе 
занате“, „Ноћни живот старог Вршца“, „Знаменити 
Вршчани“ и још многе друге.

Посетиоци изложбе моћи ће да сазнају да је 
најстарији портрет у Србији, односно најстарија 
дагеротипија, израђена у Вршцу 1840. године, 

само годину дана после своје премијере у 
Паризу, те да је прва фотографија Вршца настала 
далеке 1857. године, као и бројне интересантне 
анегдоте из богате историје града Вршца. 
Посебан акценат је на раду породице Јовановић, 
пре свих раду Стевана Јовановића, оца сликара 
Паје Јовановића. Изложба се састоји од 15 
паноа пробраних фотографија, разгледница 
и публикација коришћених за истраживање. 
Изложба је отворена до 26. августа.

ВРШАЧКО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ОБАСЈАЛО И БЕОГРАД
ИЗЛОЖБА СТАРИХ ФОТОГРАФИЈА ВРШЦА

Навикли смо да Сара Млиновски 
дочарава гласове стварних тинејџера 
разапетих над јазом између детињства 
и зрелог доба. Ништа мање се не 
догађа ни у њеном најновијем роману 
„Десет ствари које смо урадиле (а 
вероватно није требало)“.

Која шеснаестогодишњакиња не 
би уграбила прилику да се пресели 
код другарице која живи сама? 
Мада у овом случају можда прилика 
није права реч јер је Ејприл морала 
малчице да изврне истину како би 
јој отац то дозволио. Но она и њена 
сустанарка Вај сасвим су одговорне 
и способне да се брину о себи. Како 
су онда успеле да беже из школе, 
приређују луде журке, купе топли 
базен и прихвате бегунца, просто ни 
њима није јасно.

До краја школске године Ејприл 
ће морати да се избори с љубавним 
троуглом, да научи сама да пере 
веш и прихвати да јој се брижљиво 
изграђен свет можда распада... а то је 
грешка коју није смела да направи.

Ово није само слатка љубавна 
прича, већ и слојевит увид у трагања 
младе жене која се труди да спозна 
сопствено биће. Сара Млиновски 
пружа сасвим оригиналан поглед 
на слободу, дружење и прву љубав, 

кроз урнебесне, потресне и крајње 
забавне Ејприлине подвиге.

„Десет ствари које смо урадиле 
(а вероватно није требало)“ Саре 
Млиновски можете наћи у свим Делфи 
књижарама, Лагуниним клубовима 
читалаца, онлајн књижари delfi.rs, као 
и на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И 
„ВРШАЧКА КУЛА“ 

НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка 

кула“ обезбедили су два примерка 
романа „Десет ствари које смо 
урадиле (а вероватно није требало)“, 
који ће припасти читаоцима који 
најбрже пошаљу имејл на адресу 
citajmokulu@gmail.com. 

У прошлом броју поклањали 
смо књиге „Фирентински дублет 
2“ освојиле су је Милена Пантовић 
и Драгана Петровић. Честитамо! 
Награде се могу подићи у редакцији 
„Вршачке куле“, Другог октобра 59, 
средом од 10 до 17 часова.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ БЕСКРАЈНО ЗАБАВНУ ПРИЧУ У КОЈУ ЋЕТЕ СЕ ЗАЉУБИТИ! 

ДЕСЕТ СТВАРИ КОЈЕ СМО 
УРАДИЛЕ (А ВЕРОВАТНО 

НИЈЕ ТРЕБАЛО)

Портрет Стевана Јовановића, оца Паје 
Јовановића

Фотографије из историје Вршца имају прилику да виде и Београђани: Наташа Рил, кустос 
Библиотеке града Београда, Тамаш Фодор, аутор изложбе и Весна Златичанин, директорка 
Градске библиотеке Вршац
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Како си задовољан прошлом 
сезоном, али комплетним 
досадашњим учинком у нашој 
клупској кошарци?

Морам да будем задовољан 
имајући у виду да је Мега прошле 
сезоне играла саму завршницу 
Суперлиге Србије и Купа Радивоја 
Кораћа и заустављена је на корак 
од трофеја у оба финала од снажне 
Црвене звезде. Без обзира, 
мислим да смо били веома добри. 
Пре свега задовољан сам великом 
улогом у тиму коју сам добио 
од тренера Владе Јовановића, 
озбиљном минутажом и срећан 
сам што сам све то оправдао на 
најбољи начин. Мислим да је 
кључ добрих игара и резултата 
што је сваки играч имао своје 
место у тиму, свој задатак, сви смо 
га обавили како треба и због тога 
смо имали успешну сезону. Она је 
за мене била круна досадашњег 
рада.

Да ли је велика минутажа 
оно што ти је недостајало 
претходних сезона да 
се развијеш у играча 
интернационалне класе?

Мислим да је пре свега у 
питању поверење које сам 
добио од тренера Јовановића и 
мој однос према том поверењу. 
То је нешто што нисам имао од 
претходних тренера и нисам 
хтео да разочарам човека који 
је веровао у мене, да разочарам 
људе из клуба и саиграче. Наравно 
када имате велику минутажу и 
када осетите ветар у леђа од свих 
добијете и велико самопоуздање. 
Све то ми је помогло да 
индивидуално напредујем. АБА 

лига је изузетно јако такмичење и 
30 минута по утакмици је озбиљна 
минутажа. Толико времена на 
паркету у дуелима са играчима 
врхунске класе мора да вас 
учини бољим. Стекао сам велико 
искуство. Довољно је само да 
поменем да сам за саиграче имао 
такве кошаркашке величине као 
што су Драган Милосављевић и 
Миленко Тепић. Својим саветима 
невероватно много су ми помогли. 

Евидентно је да си ове 
сезоне напредовао у неким 
елементима који нису били 
главна одлика твоје игре, пре 
свега шут споља. Да ли мислиш 
да је то продукт рада на 
тренинзима или слободе коју 
си осетио у игри?

Кад сам дошао у Мегу рекли су 
ми сваки пут кад си сам, слободно 
шутни, без размишљања. То је тај 
ветар у леђа који сам малопре 

поменуо. То поверење ми је 
требало, а оно се најјасније 
види у шуту. Ту ствари не могу 
да се прикрију. Или је кош или 
није. На крају се испоставило 
да сам имао одличне проценте, 
доста погођених тројки, 43 одсто 
ове сезоне, чиме сам изузетно 
задовољан. 

Потпис на први 
интернационални уговор је 
велика пректратница у твојој 
каријери и прави тренутак да се 
присетиш код којих си тренера 
све играчки стасавао.

Прве кошаркашке кораке 
направио сам у Вршцу код 
тренера Душана Павлице. После 
тога код Вилија Селешија у 
Кидс Стару, потом у пионирима 
тадашњег „Хемофарма“ код 
тренера Зорана Топића, сви 
они учили су ме основним 
кошаркашким елементима. Затим 
сам тренирао код Дарка Тркуље, 
Жарка Вучуревића и на крају код 
Срђана Кораћа где сам тренирао 
са момцима из јуниорске екипе 
који су били три године старији од 
мене. Сећам се да сам гледао шта 
они раде, како раде и трудио се 
да их стигнем. Труд се исплатио и 

успео сам да се изборим за место 
у првој петорци. 

Какав су утицај на твоје 
играчко сазревање имали 
тренери Александар Глишић 
и Стеваан Мијовић у млађим 
селекцијама Црвене звезде?

Изузетно велики утицај. Пре 
свега долазак у Црвену звезду 
било је нешто потпуно другачије 
од свега са чим сам се до тада 
сусрео у својој каријери. У Вршцу 
смо тада тренирали једном 
дневно, тренинзи су трајали од 
сат и по до два. По доласку у 
Београд речено ми је да ћемо 
имати два тренинга дневно од 
којих сваки траје минимум два 
сата. Сем тога, препоручљиво је 

било да се дође раније у халу, да 
се после тренинга остаје на шуту, 
наравно све у складу са обавезама 
које смо имали у школи. Глишић 
и Мијовић су направили такав 
систем рада да су сваком играчу 
појединачно могли максимално 
да се посвете и да им укажу на 
грешке. Одлични су тренери, али 
имајући у виду да смо ми у то 
време имали 15-16 година, они су 

нам били и више од тренера. Кад 
год нам је нешто требало они су 
били ту. Живели смо сви заједно 
у хотелу у Железнику као једна 
породица. После три месеца 
по доласку у Звезду уследио је 
позив за репрезентацију Србије 
до 18 година. Пре Црвене звезде 
никада нисам добио позив за 
неку младу репрезентативну 
селекцију, нисам био ни на ширем 
списку. Прво репрезентативно 
такмичење било ми је незванично 
првенство света у Манхајму, 
освојили смо друго место, у 
финалу смо изгубили од Немачке.

После тог такмичења 
потписао си професионални 
уговор са Црвеном звездом, 

одиграо сезону у јуниорском 
тиму црвено-белих код тренера 
Бранка Максимовића и као 
позајмљени играч био у ФМП-у 
код Слободана Клипе. Уследио 
је повратак у Вршац где си 
играо на двојну регистрацију. 
Да ли си у том тренутку своје 
каријере помислио да је то 
корак уназад?

Многима се чинило да је то 

ИНТЕРВЈУ
ВРШЧАНИН СТЕФАН МОМИРОВ ПОСЛЕ ОДЛИЧНЕ СЕЗОНЕ У МЕГИ ПОТПИСАО ПРВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УГОВОР И КОШАРКАШКУ КАРИЈЕРУ НАСТАВЉА У ГРЧКОЈ

ИГРАЊЕ У ДРЕСУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
СРБИЈЕ ЈЕ НАДГРАДЊА У СВАКОМ СМИСЛУ

Вршчанин Стефан Момиров прошле сезоне 
доживео је најблиставије тренутке у својој клупској 
каријери. Стекао је пуну афирмацију у екипи Меге и 
био један од носилаца игре у тиму који је играо два 
финала, Суперлиге Србије и Купа „Радивоја Кораћа“. 
Уследио је позив од селектора Игора Кокошкова 
у А репрезентацију Србије, али га је коронавирус 
спречио да дебитује у квалификацијама за Европско 
првенство. Позив грчког прволигаша Колососа да 
започне интернационалну каријеру изненадио је 
многе, али не и Стефана који је потпуно сазрео за 
највећи искорак у досадашњем бављењу кошарком.
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корак у назад, међутим ја нисам 
гледао тако. У то време у ФМП-у 
заиста није било простора за 
мене јер у тиму је било обиље 
искусних и квалитетних играча. 
Најбоља опција било је стицање 
сениорског искуства у клубу где 
ћу моћи да имам добру минутажу 
а Кошаркашка лига Србије и 
Вршац били су идеално место 
за то. Сем тога, Вршац је имао 
одличан тим, одличног тренера, 
Владимира Ђокића, уз то и 
селектора младе репрезентације, 
играо АБА 2 лигу, долазим у свој 
родни град, дакле ни један једини 
разлог нисам имао да помислим 
да је то корак уназад. Одлично 
смо се уклопили у тим и Цецко 
Ђорђевић и ја, Вршац је те године 
изборио место на фајнал фору 
АБА 2 лиге, освојио прво место у 
КЛС, заиста је све испало и боље 
него што сам очекивао.

Колико су те наступи 
у репрезентацији Србије 
дефинисали као играча 
односно колико су ти у играчком 
сазревању помогли селектори 
млађих репрезентативних 
селекција?

Сећам се првог позива и 
одушевљења које сам доживео. 
Играње у репрезентацији је 
надградња у сваком смислу. 
Остварење дечачких снова. 
Први селектор који ме је 
позвао у репрезентацију био је 
Милан Гуровић. На поменутом 
незваничном првенству света за 
играче до 18 година у Немачкој 
добио сам прве репрезентативне 
минуте и доживео осећај да си 
у окружењу најбољих играча у 
твом узрасту. По две године сам 
наступао за јуниорску и младу 
репрезентацију Србије. Мислим 
да сам се после сваког наступа 
за репрезентацију у клуб враћао 
играчки зрелији и квалитетнији и 
да су на мој развој велики утицај 
имали и Гуровић и Јовановић и 
Поповић.

Најлепши тренутак твоје 
репрезентативне каријере је 
Европско првенство за играче 
до 18 година у Словачкој и 
освајање титуле шампиона 
Европе. Какав је осећај освојити 
златну медаљу за Србију?

После рођења моје сестре 
Саре, то ми је био најлепши осећај 
у животу. Заиста немам речи 
да опишем како сам се осећао 
док сам стајао на победничком 

постољу са златном медаљом и 
слушао химну Србије. Сваки пут 
кад причам о томе најежим се. 
Били смо на том такмичењу као 
војска и као породица. Сви су 
нас се плашили. У првој утакмици 
изгубили смо од Шпаније, коју 
смо касније савладали у финалу. И 
да смо три дана играли мислим да 
не би могли да изгубимо, тако смо 
изгледали на терену. За тај осећај 
се игра кошарка. За тај осећај се 
бори за место у репрезентацији. 
То је неописиво.

Ипак, твој опроштај од 
млађих репрезентативних 
селекција није био славан. Како 
си то доживео?

Јако се добро сећам тога. 
Европско првенство у Израелу 
после којег смо добили надимак 
„генерација чуда“. Од титуле 
првака Европе до испадања 
из прве европске дивизије на 
наредном такмичењу. Међутим, 
на почетку ништа није изгледало 
да ће бити тако. Кренули смо 
одлично, освојили смо прво место 
у групи и у осмини финала ишли 
смо на репрезентацију Велике 
Британије која није имала ниједну 
победу. На тој утакмици нисмо се 
поставили добро, ништа нам није 

ишло а са друге стране изгледало 
је као да се налази „дрим тим“ 
а не Енглеска. Погађали су све 
што су бацили на кош и против 
нас су остварили једину победу 
на шампионату. Са друге стране, 
Израел, који је освојио титулу, 
једини пораз доживео је од нас у 
првом колу. Укратко, савладали 
смо најбољу екипу и изгубили 
од најслабије на првенству. 
После тога смо изгубили још две 

утакмице и било је јасно да ћемо 
заузети једно од последња два 
места на првенству што значи да се 
селимо у Б дивизију. У последњем 

колу смо победили, али тај меч 
ниочему није одлучивао. То болно 
искуство оставило је дубок траг 
у мени, али и то је спорт, и то је 
кошарка, мислим да сам још више 
научио да ценим успех после тог 
неуспеха.

Прошле сезоне добио 
си позив за припреме 
сениорске репрезентације за 
квалификације за Европско 
првенство, нажалост 
коронавирус спречио те је 
да се појавиш на окупљању. 
Очекујеш ли позиве и наредних 
година?

Позиву у репрезентацију се 
надам, али мислим да још има 
времена и да ће све доћи на 
своје место. Био сам одушевљен 
када сам чуо да сам на списку А 
репрезентације, било је то после 
моје чувене партије против Задра 
када сам шутирао 7/9 за три поена 
и ужасно ми је било криво што 
због здравствене ситуације нисам 
могао да се прикључим. 

Имао си још годину дана 
уговора са Мегом када 
је уследио позив грчког 
прволигаша Колососа да 
пређеш у њихове редове. Да ли 
те је позив изненадио?

План је био да се у првој 
години привикнем на лигу, на 
систем рада у Меги, да се у другој 
години покажем како треба, али 
ја сам већ у првој години осетио 
да сам спреман за искорак, не 
само због своје игре већ уопште 
због одличне сезоне читаве 
екипе. Скренуо сам на себе 
пажњу иностраних клубова, али 
сам у договору са менаџером 

Ражнатовићем одлучио да је 
Грчка прави избор за мене у 
овом тренутку, и да је Колосос 
идеалан клуб у коме ћу осетити 
како је то бити странац. Распитао 
сам се код играча који су играли 
на Родосу какав је клуб, причао 
сам и са генералним менаџером 
и са тренером Илијасом који је 
био помоћник Тринкијерију у 
Бамбергу, радио у Жалгирису, 
сви су ми рекли да је искусан 
стручњак који воли да ради са 
младим играчима и да је пре свега 
добар човек. Њих двојица су ми 
објаснили како ће то изгледати 
наредне сезоне и могу рећи да 

сам презадовољан и једва чекам 
да се прикључим новом клубу.

Какве су амбиције Колососа 
у наредној сезони и колико 
знаш о будућим саиграчима?

Циљ је као и прошле сезоне, 
пласман у плеј оф, међу првих 
осам екипа. Што се саиграча тиче, 
у тиму је Американац са великим 
НБА искуством Тај Ловсон, који 
је постизао преко 20 поена у 

Денверу, ту је и Словенац Блаж 
Месичек, играч са искуством из 
АБА лиге. 

Како су родитељи, Снежана 
и Јовица, прихватили вест да 
одлазиш у иностранство?

Нису веровали да ћу отићи пре 
истека уговора са Мегом и били су 
изненађени, мада сам их ја својом 
причом спремио на ту могућност 
јер сам осећао да бих могао да 
одем већ на крају прве године. 
Када је било јасно да ћу потписати 
уговор са Колососом прихватили 
су то како треба, ипак ја већ 
шест година живим самостално 
у Београду и дошло је време да 

се потпуно одвојим и започнем 
интернационалну каријеру. 

Да ли мислиш да је ово твој 
опроштај од српске клупске 
кошарке?

Не мора да значи, никад се не 
зна у ком правцу ће ићи каријера, 
али не размишљам уопште о томе, 
фокусиран сам само на оно што 
ме чека наредне сезоне.

Како си као репрезентативац 
доживео неуспех Србије 
у квалификацијама за 
Олимпијске игре у Токију?

Велика је штета што нисмо 
отишли на Олимпијаду, мислим да 
смо имали добре шансе да тамо 
нешто велико урадимо, сигуран 
сам да смо имали квалитет за 
медаљу. Сви смо остали у чуду, 
али то је саставни део спорта. 
Доћи ће дан када ћете промашити 
све, када ће противник погодити 
све, исто се десило и Хрватима 
и Литванцима. Морамо на то да 
гледамо само као на један кикс 
и да се фокусирамо на ствари 
које се чешће дешавају а то 
су добри резултати и успеси 
репрезентације. 

Б. Ј.

У ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ ИЗ ПЛАНДИШТА
Интересантан је детаљ из твоје каријере у лето 2015. године 

када си добио позив из Црвене звезде. Свој опроштајни меч 
ниси одиграо у Вршцу.

Тако је, био сам члан Вршца, али сам током лета наступао на 
двојну регистрацију за Агробанат из Пландишта. Одиграо сам за 
њих неколико утакмица у Летњој лиги и тада је уследио позив 
из Црвене звезде. Практично мој последњи меч пред одлазак у 
Београд био је у Пландишту.
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Кинески регулатори објавили су 
нацрт сета прописа за интернет сектор, 
који предвиђа забрану нелојалне 
конкуренције и ограничавање 
употребе корисничких података, што 
је најновији корак у акцији сузбијања 
монопола технолошких компанија у 
земљи.

Кина је појачала контролу над 
интернет платформама, наводећи 
као разлог ризик од злоупотребе 
тржишне моћи ради потискивања 
конкуренције, ризик од неовлашћене 
употребе података корисника и 
кршење права потрошача.

Акције интернет компанија на 
берзи у Хонг Конгу пале су након 
објаве нацрта прописа. Видео 
платформа Билибили пала је за више 
од 5,0 одсто, док су Тенцент, Алибаба 

и достављач хране Меитуан потонули 
за 3,5 процената, 2,6 и 1,4 одсто, 
респективно, извештава Ројтерс, а 
преноси Танјуг.

Интернет оператери „не смеју 
да примењују или помажу праксе 
нелојалне конкуренције на интернету, 
да нарушавају поредак тржишне 
конкуренције и угрожавају фер 
трансакције на тржишту”, пише у 
нацрту објављеном на веб сајту 
Државне управе за регулацију 
тржишта (SAMR).

Регулатор посебно наглашава 
да пословни субјекти не смеју да 
користе податке или алгоритме 
како би преотели промет или 
утицали на избор купаца. Такође не 
могу да користе техничка средства 
за незаконито преузимање или 

коришћење података других 
пословних субјеката.

Компанијама ће такође бити 
забрањено да измишљају или 
шире нетачне информације како 
би наштетиле угледу конкурената и 
треба да престану са маркетиншким 
праксама као што су лажне рецензије, 
купони или „црвене коверте” (новчане 
награде) које користе као мамац за 
побољшање свог рејтинга.

Нацртом правила се такође 
предвиђа забрана праксе компанија 
за е-трговину којом се трговцима 
брани да робу и услуге продају на 
конкурентским платформама.

Предлог прописа је отворен за 
јавну расправу до 15. септембра.

SAMR је раније увео различита 
ограничења и изрекао новчане 

казне појединим технолошком 
гигантима у настојању да 
ограничи антиконкурентске или 
монополистичке поступке.

У априлу, након вишемесечне 
истраге, SAMR је казнио Алибабу са 
рекордних 2,5 милијарди долара због 
учешћа у нелојалној конкуренцији, 

а у јулу је наложио платформи за 
друштвене мреже Тенцент да укине 
ексклузивне лиценце за неке песме 
на свом музичком стриминг сервису. 
Такође је блокирао спајање две 
компаније за стримовање игрица које 
је Тенцент водио. 

Извор: Политика

Климатске промене погађају читав свет, а 
људи који живе око Средоземног мора могли 
би да прођу лошије од других, пише „Дојче 
веле” и додаје да научници предвиђају да ће 
температура у том региону порасти 20 одсто 
више од глобалног просека.

Пројекције научника који се баве 
климатским променама показале су да ће 
топлотни таласи који су захватили Грчку, 
Италију, Турску, као и низ других земаља 
у северном делу Средоземља, међутим, 
постати још гори наредних година, преноси 
Танјуг.

Једна од ауторки недавно објављеног 
извештаја УН о климатским променама 
Фридерике Ото, са Универзитета Оксфорд, 
каже да се већ уочавају климатске промене 
у свим деловима света и да ће екстремне 
временске прилике постајати „све 
интензивније и све чешће”. „Сваки топлотни 
талас данас је постао и вероватнији и 
интензивнији због климатских промена које 
изазивају људи”, рекла је она.

На самиту у Паризу 2015. представници 
готово свих земаља света обавезали су се 
на ограничавање раста температуре до 
другог Целзијусовог степена до краја века, 
и да га у идеалном случају задрже испод 
1,5 степени, међутим извештај УН предвиђа 
да ће граница од 1,5 степени свакако бити 
премашена током наредних 15 година.

Осим тога, следећи део извештаја, који 
би требало да буде објављен у фебруару, 

показује да ће температура на Медитерану 
још више да порасте – неких 20 одсто у 
односу на глобални просек. „Разлози за 
бригу укључују ризик од пораста нивоа 
мора, губитак биодиверзитета на копну и у 
мору, ризике повезане са сушама, шумским 
пожарима, промене циклуса кружења воде, 
претње производњи хране, здравствене 
ризике у урбаним и руралним подручјима 
због врућина те промењене преноснике 
болести”, указују научници.

Како се наводи, групу аутора која 
припрема тај део извештаја предводи Ханс-

Ото Портнер из Института „Алфред Вегенер” 
у немачком Бремеравену.

Коментаришући актуелни топлотни 
талас у Средоземљу за немачки лист„ 
Шпигл”, Портнер каже да се екстремне 
временске прилике у том региону „уклапају 
у пројекције” његовог тима, које су, каже он, 
забрињавајуће – ако глобална температура 
порасте за два степена, површина уништена 
шумским пожарима могла би да се повећа за 
87 одсто.

Извор: Политика

Шаљиви надимак за уредног човека * 
Спрема или спремо представља шаљив 
надимак за човека који воли да спрема, 
чисти и рашчишћава. То је надимак за 
превише педантног и уредног човека, 
који у сваком моменту жели да „све 
буде на свом месту”. Ова реч (именица) 

изведена је од глагола спремити, који 
значи: „довести нешто у стање да се 
може употребити, приредити, урадити, 
ставити нешто на одређено место, 
довести нешто у ред”. Спрема (спремо) 
јавља се као лични и породични 
надимак, али и као самостално 
презиме – Спремо. Фамилије са овим 
презименом потичу из места Равно 
и Вуковско код Бугојна, из Травника, 
Вагана и Приједора код Бањалуке. Уз 
помоћ патронимског додатка – ић, 
настало је презиме Спремић. Оно се 
јавља у западној Србији, у Јадру (око 
Лознице) и Рађевини (околина Крупња). 

Извор: Политика 

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
КО ЈЕ 

СПРЕМО  

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ 

КАТАСТРОФА ЗА СРЕДОЗЕМЉЕ 

У последњих 17 месеци, лутајуће крдо 
слонова у Кини кренуло је у авантуру 
огромних размера. Сада, након што су 
залутали стотине километара далеко од 
свог резервата природе, животиње су 
на последњој етапи свог пута ка кући, 
објавили су недавно кинески званичници. 
Од провала у куће сељана до порођаја 
слонова на путу, то је у сваком смислу 
епско путовање, пренео је Би-Би-Си. 

Крдо од 14 дивљих слонова из Кине 
су пре више од годину дана напустили 
своје природно станиште у провинцији 
Јунан. Није откривено зашто су напустили 
станиште и прешли пут од 500 километара, 
нити је познато због чега су кренули назад. 

Смештен у доњем крају јужне 
провинције Јунан, пространи национални 
резерват природе лежи тик уз границу 
Мјанмара и Лаоса. Бујна тропска шума 
која се простире на око 241.000 хектара – 
отприлике један и по пут веће од Лондона 
– дом је за већину угрожених азијских 
слонова у Јунану. 

Познато је да дивљи слонови слободно 

лутају регионом, тако да један од градова 
води и „мензу за слонове” како би 
нахранио своје велике посетиоце. Већина 
не залута далеко од резервата и обично 
се након неког времена врати кући. Ипак, 
сада већ светски познато крдо није било 
на обичном излету. Њихова екскурзија 
пронела се друштвеним мрежама, 
светским медијима, а кинеска телевизија 
ово путешествије преноси уживо пратећи 
их дроновима. Слонови су снимљени у 
бројним кинеским градовима. У априлу су 
се два слона вратила кући, у јуну је један 
залутао али су га званичници смирили и 
превезли. Крдо је у међувремену добило 
и принове, родила су се најмање два 
слона. 

Иако су слонови улазили у села 
и приближавали се главном граду 
провинције Јунан Куенмингу, ниједна 
животиња, као ни људи нису повређени. 
Док су се слонови кретали на север 
преко зелених брда и шума Јунана, 
кинески званичници су кренули у акцију. 
Формирана је хитна радна група која је 

распоредила хиљаде људи како би их 
одвела од села и градова. Слонови су 
познати по свом прождрљивом апетиту, 
а до сада су прогутали запањујућих 
180 тона кукуруза, банана, ананаса 
и друге хране која им је стављена на 

располагање. Пронела се и гласина да су 
се слонови „напили” након конзумирања 
тона кукурузног вина. 

 
Извор: Политика

СВЕТ ЖИВОТИЊА 

ЕПСКО ПУТОВАЊЕ КИНЕСКИХ СЛОНОВА 

КИНА ДОНОСИ СЕТ МЕРА ПРОТИВ НЕПОШТЕНИХ ПРАКСИ НА ИНТЕРНЕТУ  

БОРБА ПРОТИВ МОНОПОЛА
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 ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА БАШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу потписаног протокола о сарадњи 
са покрајински секретаријатом за здравство, 
Дому здравља у Пландишту уступљен је покретни 
мамограф ради превенције и раног откривања 
карцинома дојке. 

- Захваљујући одличној сарадњи коју имамо са 
покрајинским органима власти уступљен нам је 
покретни мамограф који се од данас и званично 
ставља у функцију Дома здравља у Пландишту. 
Сви грађани који су се пријавили у Дому здравља 
или код свог изабраног лекара биће благовремено 
позивани са заказаним термином прегледа. 
Поред ултразвучног апарата за преглед меких 
ткива абдомена, покретни мамограф ће бити од 
великог значаја за превенцију и детаљне прегледе 
пацијената. Ови прегледи мамографом су нарочито 
битни јер у раном откривању болести велики је 
проценат и излечења јер се на адекватан начин 
и правовремено може приступити терапијама – 

изјавио је вд директора Дома здравља Пландиште 
Небојша Дрљевић. 

Прегледи ће се обављати сваког радног дана од 
7.30 до 14 часова, у зависности од броја заказаних 
пацијената. Сви који желе да се пријаве могу то 
учинити у Дому здравља или путем телефона. 

- Прегледе ће обављати квалитетан тим 
стручњака и ово је још једна погодност коју нудимо 
грађанима општине Пландиште, а све у циљу 
превенције и заштите здравља грађана Пландишта. 
Процедура је организована тако да се снимак 
шаље директно у Клинички центар Војводине, где 
се прегледа, а затим се након два, три дана, ако се 
пронађе нека сумњива промена, жене позивају 
на даље дијагностичке прегледе. Ако постоји 
карцином дојке, дијагнозу имамо постављену већ 
за седам дана. Предвиђено је да у року од 35 дана од 
урађеног снимка, ако постоји дијагноза, жене буду 
подвргнуте даљем лечењу – додао је др Дрљевић. 

Квалитетан тим стручњака брине о превенцији 
здравља жена Општине Пландиште: Небојша 

Дрљевић, вд директора Дома здравља Пландиште

У ДОМУ ЗДРАВЉА ПЛАНДИШТЕ ПРЕГЛЕДИ 
ПОКРЕТНИМ МАМОГРАФОМ 

ВЕЛИКИ ДОПРИНОС ПРЕВЕНЦИЈИ ЗДРАВЉА ГРАЂАНА 

У насељеном месту Маргита 
настављено је са реализацијом 
пројекта изградње и уређења 
објеката комуналне инфраструктуре  
бетонирањем прилаза и пешечких 
стаза око објеката основне школе. 
Уређење радова реализовало се 
захваљујући ангажману Савета МЗ 
Маргита, удружења из Маргите 
и великог броја мештана овог 
насељеног места. 

- Захваљујући одличној сарадњи 
коју имамо са саветима месних 

заједница на територији Пландишта, 
организација оваквих радних акција 
може да служи на понос како локалне 
самоуправе тако и свих мештана наше 
општине. На основу захтева Савета МЗ 
Маргита локална самоуправа је као 
и увек до сада обезбедила средства 
из буџета за санацију пешачких 
стаза око објеката основне школе, 
с обзиром да је стаза током година 
пропала и видно оштећена – истакао 
је председник Општине Пландиште 
Јован Репац. 

ОДЛИЧНА САРАДЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И МЕШТАНА 
У МАРГИТИ У ТОКУ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

У храму Св. Рафаила Банатског 
у Пландишту је и ове године 
одржан парастос за настрадале 
у акцији „Олуја“ 1995. Навршило 
се 26 година од прогона Срба из 
Хрватске са територије која је 
била под заштитом Уједињених 
нација. Од оснивања до данас 
Завичајно удружење „Никола 
Тесла“ Пландиште са великим 
поштовањем и пијететом гаји 
сећање на сународнике који су 
настрадали и нестали у операцији 
„Олуја“ августа 1995. године. 

ОДРЖАН ПАРАСТОС ЗА НАСТРАДАЛЕ У „ОЛУЈИ“ 

СЕЋАЊЕ 
НА ЖРТВЕ 
ПРОГОНА 

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

У оквиру реализације програма 
за суфинансирање активности на 
унапређењу својстава стамбених 
зграда, локална самоуправа 
Пландиште расписала је Јавни конкурс 
за бесповратно суфинасирање 
активности на унапређењу својстава 
зграда.  

Локална самоуправа покренула 
је овај пројекат са циљем да се 

власницима станова у зградама и 
објектима за колективно становање 
помогне у санирању објеката и 
унапређењу енергетске ефикасности. 
Средства за учешће у суфинансирању 
овог конкурса обезбеђена су 
буџетом локалне самоуправе и могу 
максимално износити до 50 одсто 
предрачуна потребних финансијских 
средстава. Укупан износ средстава 

који је обезбеђен износи 1.000.000 
динара са ПДВ-ом. Максимални износ 
средстава који може добити једна 
стамбена заједница је до 200.000 
динара са ПДВ-ом и средства се морају 
наменски искористити према условима 
конкурса за поправку крова, замену 
олука, улазних врата, интерфона, 
расвете, молерско-фарбарске радове и 
друге неопходне радове. 

МИЛИОН ДИНАРА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА 
КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
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„КУЛИН“ МАТУРСКИ ИЗЛОГ

ОШ „Паја Јовановић“, одељење VIII 1, разредни старешина Јелица Којић

ОШ „Паја Јовановић“, одељење VIII 2, разредни старешина Анишоара Лаза Гарић

ОШ „Паја Јовановић“, одељење VIII 3, разредни старешина Оља Белоград



ПЕТАК • 20. август 2021. ВРШАЧКА КУЛА 1111

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 (129)

ПАЈИН ТРИПТИХОН КАО СКРИПТЕ ЗА ОБУКУ ПРЕЖИВЉАВАЊА
Један савремени филозоф незадовољан 

собом упитао се како имамо мајсторе да нам 
поправе компјутере, имамо лекаре да нам 
поправе тело и ум, а ми иако свој ум и тело 
бесомучно на поверење користимо, немамо 
појма како да их одржавамо и већи смо 
стручњаци да их покваримо. Има ту нечег 
суштински понижавајућег и сумњивог. Ми смо 
само лежерни комфорни гости, закупци тела 
и ума и љутимо се као деца када нас издају, 
а свеколико искуство уметности којим би 
се обучавали да препознамо токове мисли 
сопственог ума а онда јасније ишчекивали и 
сигнале тела стоји нам на дохват руке.

Ускоро ће нам компјутери као инвалидима 
помагати да схватимо свет, биће нам бабице 
као доживотним неодраслим створовима. Све 
што смо створили, чини се, надмашило нас је 
брзином, снагом, величином, трајањем а сада  и 
памећу.

Постоји апарат хроматограф који утврђује 
састав супстанци које убацимо у њега. Постоје 
разбијачи атома којима можемо завирити у 
ткиво прростора. Али иако постоје скенери 
којима снимамо цело тело до најситнијих 

детаља, једини скенер којим откривамо шапат 
објава, екстазу менталне хемије, и даље је наш 
ум. И када људи нису знали за алхемију, хемију, 
грађу света и ткива, када су нам свет око нас и 
наше тело и сигнали из нашег ума било нешто 
божанско, непојамно, непроцењиво, ипак смо 

успешно стварали уметност и на њој грејали 
своје озебле душе.

Један духовит социолог запазио је да је 
година дана коронарних мера у великом стилу 
завршила оно што су постмодерне уметности 
и постмодерне културне понуде деценијама  

радиле. Пајин Триптихон је апстрактно дело 
које скоро нико не гледа. Васко Попа чека да га 
пробудимо а Стерија ћути да не би написао нову 
верзију Покондрирене тикве и навукао на себе 
омрзину.

Време изолације најлакше подносимо кад 
кулирамо а то је стање духа, оних затворених, 
због разних грехова у просторима три са три 
метра. Они неће за неко време изаћи из својих 
тамница, али и када корона прође како ћемо 
ослободити свој утамничени дух? Да ли на дугме 
можемо да се смејемо, дружимо, додирујемо 
ако не постанемо на дуже време утамничени 
економскиим пандемијама које већ извиру 
са свих страна као много гладније але од ове 
корона пандемије.

Могло би се формулисати да је уметничко 
дело чудесан скуп реагенаса, звукова, боја, 
облика, гласова, речи који кад допру до нашег 
ума као хемијске реторте активирају ненадану 
хемијску креативну реакцију коју доживљавамо 
као ново непобедиво искуство у коме 
препознајемо, у магли лењости, обрисе предела 
свог духа.

Т. Сухецки

Да ли сте спремни за незаборавну 
авантуру коју ће вам донети путовање 
кроз странице ове књиге? Дружите се 
са необичним јунацима и уживајте у 
јединственом заплету који укључује 
петстоједанаестогодишњака по 
имену Ебенизер Твизер, девојчицу 
по имену Бетани и ЗВЕР! Звучи 
узбудљиво? Придружите им се, али 
књигом рукујте опрезно јер увек 
може да вас изненади!

Желим да ми донесеш још један 
оброк. Већ знам шта желим…

Ебенизер Твизер је младолики 
петстоједанаестогодишњак који држи 
звер на тавану. Њу храни разним 
скупоценим стварима, а заузврат

добија дарове и еликсир младости. 
Али звер постаје све грамзивија. И 
досадило јој је да једе прашњаве 
статуе и циркуске мајмуне.

Време је за нови оброк – величине 
детета…

Пажљиво окрећите стране… Ова 
књига гризе!

Џек Мегит-Филипс нови је млади 
таленат у свету дечје књижевности. 
Он пише како књиге тако и сценарије. 
Живи у Лондону.

Чита се као модерни класик. Оштра, 
забавна, оригинална– сматрам да је 

генијална!
Сем Копланд, аутор бестселера 

Чарли се претвара у кокошку.

„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 „Звер и Бетани“, који ће 
припасти читаоцима који најбрже 
пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com. 

У прошлом броју поклањали 
смо књигу Саре Пенипакер „Пакс“ 
освојиле су је Јелена Даниловић и 
Данијела Маринковић. Честитамо! 
Награде се могу подићи у редакцији 
„Вршачке куле“, Другог октобра 59, 
средом од 10 до 17 часова.

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА ПРЕПОРУЧУЈУ“ УЗБУДЉИВУ ПРИЧУ У КОЈОЈ ЋЕ МАЛИШАНИ УЖИВАТИ

 

ЗВЕР И БЕТАНИ 
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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 

 Штампа: Штампарија Борба Београд  
CIP - Каталогизација у публикацији 
библиотеке Матице српске, Нови 

Сад • Недељно
Ovo izdanje je prijavljeno za odit 

kod ABC Srbija
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БАНАТСКИ ВЕСНИК

1730. јул 2021. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

Több mint hatvan 
alkotó vett részt
Az idén negyedik alka-

lommal rendezték meg 
a nagybecskereki Petőfi 

Magyar Művelődési Egyesület 
Art Klubjának a szervezésében 
a kisformátumu kézőművészeti 
alkotások biennáléját.

A kiírt pályázatra több mint 
hatvan alkotó műve érkezett be. 
Minden művész két művel vett 
részt a biennálén. A beérkezett 
pályaművekből szombaton ren-
deztek kiállítást az Egyesület 
nagytermében. 

 A műveket a Viorel Flora, 
Melegi Zsuzsanna, és Szabó 
Zoltán összetételű szakzsűri 
véleményzezte. 

Az egybegyűlteket Juhász 
István az Art klub vezetője üd-
vözölte, majd Jenovay Lajos a 
nagybecskereki Petőfi Magyar 
Művelődési Egyesület elnöke 

köszöntötte a pályázaton részte-
vő művészeket, és köszönte meg 
a szervezők és a zsűri munkáját.

A szakmai bizottság dönté-
sét Viorel Flora festőművész in-
dokolta. A beérkezett pályamű-
veket Szabó Zoltán méltatta. 
Melegi Zsuzsanna a biennálé 
megálmodója köszönetét fe-
jezte ki mindenkinek aki részt 
vett az idei pályázaton.

A zsűri döntés értelmében 
az idei beinnálé első díjasa Po-
nizsil Béla (Nagybecskerek) 
második helyezést Tóth Kása 
Piroska műve ért el (Óbecse), 
míg harmadik díjban Miodrag 
Gašić (Šabac) részesült.

A zsűri a három fődíjon kí-
vül még különdíjakkal is jutal-
mazta a résztvevőket.

Minden résztvevő művész 
elismerő oklevélben részesült.

A Kisformátumu képzőmű-
vészeti alkotások 4. biennáléjá-
nak támogatója a Tartományi 
Művelődési és Tájékoztatási 
Titkárság volt.

Az idei biennálé a koronaví-
rus-járvány miatt egy éves ha-
lasztás után került megrende-
zésre.

A FALÚ VÉGÉN, ERZSÉBETLKON

Természet ihlette kiállítás
A múlt vasárnap Erzsébetlak 

közvetlen közelében a levá-
gott nádból alkotott kúpok ár-
nyékában egy nem mindena-
pi kiállításnak lehettek szem-
tanúi a településre látogatók. 
Itt Venczel Valentina festőmű-
vész műveit tekinthették meg, 
akik  a szabad ég alatt ideigle-
nesen berendezett képtárat ke-
resték fel.

-Testvéremmel azon tana-
kodtunk, hogy édesanyámnak 
egy kiállítást kellene rendez-

nünk, én ezeket a képeket zárt 
térben nem tudtam elhelyezni, 
mivel szerintem nem oda va-
lóak. Innen jött az ötlet, hogy 
jó lenne a falú végén megren-
dezni ezt a kiállítást. Testvé-
remnek Dávidnak volt az ötle-
te, hogy ennek a tárlatnak egy 
utazásnak kell lennie, amely 
során képzőművészeti alko-

tások vezetik a látogatót a ki-
állítás helyszínére. Az alapöt-
let az volt, hogy a festménye-
ket visszahozzuk ebba a térbe, 
amely egyben ihlette is őket, 
és itt egy új életet kapjanak-is-
mertette ezen rendhagyó kiál-
lítás megszületésének gondo-
latát Salamon Luna a kiállítás 
egyik szervezője.

Venczel Valentina az érke-
ző vendégek fogadása közben 
szólt az alkotásairól, melyeket 
ez alkalommal állított ki.

-Ma itt azon alkotásokat lát-
hatjuk, melyek az elmúlt idő-
szakban itt Erzsébetlakon szü-
lettek, illetve azokat  is amelye-
ket itt fejeztem be. Ezek a mű-
vek nagyon közel állnak a ter-
mészethez, és ezzel visszake-
rültek oda, ahonnan lettek-is-
mertette a képzőművészeti al-

kotások megszületésének kö-
rülményeit a művésznő.

A műalkotásokat nézve, sor-
ra bukkannak fel a természet 
motivumai, különösképpen jel-
lemző a képekre, hogy igen sok 
helyen a madarakat ábrázolja a 
művésznő.

-Itt Erzsébetlekon igen for-
galmas felettünk az ég, renge-
teg madárfaj otthona ez a táj. 
Igen csodálatos élmény ilyen 
közelről látni őket. A madár és a 
szárny viszont a repülésre a sza-

badságra asszociál. Itt vannak 
olyan rajzok is amelyek szinte 
pár másodperc alatt készültek 
el, és ezzel nagyon leegyszerű-
sítve próbáltam a madár lénye-
gét elmondani-szólt a kiállított 
művekről alkotójuk.

Az egész rendezvénynek 
egy fesztivál jellege volt, te-
kintettel, hogy kísérő rendvé-

nyekkel is várták az Erzsébet-
lakra látogatókat. A nap folya-
mán koncertek és egy mozgás-
színházi előadás is a progra-
mon szerpelt.

-Ezek után  nehezen tudom 
magam a zárt térben elképzel-
ni, remélem, hogy  ez valami új-
nak a kezdetél jelentienti-zárta 
gondolatait Venczel Valentina.

NAGYBECSKEREKI VÁROSHÁZA
TATAROZÁSOK A TETŐZETEN

A nerégiben fejeződtek be a nagybecskereki városháza tetőszerkezetének 
részleges tatarozása. A munkálatok a polgármesteri hivatal feletti kis 
tornyon zajlottak.  A munkálatokra beázás miatt volt szükség.

SZENTMIHÁLY
CECÍLIA NŐVÉR, MINDEN SZOLGÁLATÁT 
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK!

A szentmihályi hívek vasárnap, július 11-én a szentmisén megköszönték 
Szabó M. Cecília nővér Szentmihályon végzett eddigi szolgálatát. Cecília 
nővér 11 évet tevékenykedett a faluban, mint nővér, hitoktató és a 
47. számú II. János Pál pápa cserkészcsapat megalapítója. Számos 
tábor, kirándulás, jótékonysági vásár, farsangi mulatság, betlehemezés 
szervezőjeként mint a gyermekek, úgy a szülők és nagyszülők szívébe 
is belopta magát. A sok feledhetetlen közös emlék felevenítésekor és 
a megható búcsúzáskor a hívek arra kérték Cecília nővért, hogy amikor 
lehetősége adódik látogassa meg a szentmihályi hívőközösséget. 
Ugyanakkor Isten áldását kérték további munkásságára.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA 

JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS

Segítsünk a 
németországi 
és belgiumi 
katasztrófaárvizek 
áldozatainak
Katasztrofális áradá-

sok pusztítanak Nyu-
gat-Európában. A legnehe-
zebb helyzet Németország-
ban és Belgiumban van, ahol 
az emberi áldozatok száma 
óránként növekszik. Embe-
rek százait és ezreit tartják 
eltűntként. Az anyagi kár 
felbecsülhetetlen.

Együtt érzünk azokkal 
az emberekkel, akiknek 
az élete drámaian megvál-
tozott egy pillanat alatt, 
akik elvesztették szerette-
iket, vagy akiknek a sor-
sa még mindig bizonyta-

lan. Mutassuk meg nekik, 
hogy nincsenek egyedül, és 
emlékezzünk arra a hatal-
mas segítségre, amely Nyu-
gat-Európából, és mindene-
kelőtt Németországból ér-
kezett az országunkat 2014-
ben sújtó árvizek során.

Számla adományok RSD: 
220-112163-96 Címzett: Cari-
tas Srbije, Vovode Stepe 78

Az összegyűjtött pénzt 
továbbítják a Caritas Né-
metországnak és a Caritas 
Belgiumnak, amelyek segít-
séget nyújtanak a legkiszol-
gáltatottabb lakosságnak.

KISFORMÁTUMU KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK 4. BIENNÁLÉJA

 »Harmadik díj: Miodrag Gašić  »Második díj:Tóth Kása Piroőka

 »Első díj: Ponizsil Béla

 »Tatarozzák az egyik tornyot

 »Ceília nővér a szentmihályiakkal

 »„Útmutató” alkotások

 »Művészet a nádkúpok árnyékában  »A kiállító tér

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

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. Тел. 
066/503-0323.

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

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.

На продају плац од 12 ари у улици 
Цара Лазара 35 у Вршцу са комплетном 
инфраструктуром. Звати после 16 часова. 
Тел: 066/503-0323.

На продају викендица (спратна) у 
Козлуку са (радним) базеном, реновирана 
и укњижена, струја, вода, канализација. Тел: 
013/831-134.

Продајем кућу 74 м2 на плацу 354 м2 за 
комплетно реновирање или рушење, све 
комуналије. Првомајска 97. Тел: 064/130-

1043.
Мања кућа на продају у улици Јелене 

Варјашки 51. Тел. 063/7732308
Хитно на продају приземна кућа 

делом реновирана, помоћне просторије, 
земљиштљ, воћњак, башта, врт, Влајковац, 
Змај Јовина  33. Тел 060/5050276

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем једнособан намештен 
стан, на првом спрату, у ул. Стевана 
Немање, усељив од 1. септембра. Тел. 
060/6394391.

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.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.

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.

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.
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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 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.

На продају два шпорета смедеревца 7, и 
једна краљица пећи. Тел: 063/127-0245.

Продаје се комбиновани шпорет 2+2 р у 
исправном стању. Тел: 064/915-8936.

Коке носиље на продају. Тел: 063/262-840.
Поклањам 3 грао мачета од 4 месеца 

старости, јако чисти иду у кисту са песком. Тел 
063/7440598.

Продајем шпорет на струју и бутан и машину 
за веш „Фаворит“ Тел. 063/1302956

На продају АПН ГС жуте таблице, 
регистрован. Тел. 065/2839461

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ДРОБЊАК 
ЗВЕЗДАНА – ЗЕКЕ 

Тог дана изаћи ћемо на његов 
гроб, прекрити га цвећем и залити 
сузама.

Ожалошћени отац Драгомир 
и мајка Добрила и многобројна 
родбина.

Дана 28. августа 2021. године навршава се 36 година од преране смрти 
нашег сина јединца

ДРАГИЦЕ 
ЉУБИЧИЋ

“Све је нестварно док траје и дише;
Стваран је цвет чија одсутност 

мирише
 И цвета, а цвета већ одавно нема ...”

Толико смо те волели, да те никада 
не можемо заборавити.
Твоји: ћерка Катарина, унук Стефан, 

зет Зоран, брат Живко са породицом 
и заова Вера са породицом.

Дана 18.августа 2021.године навршило 
се деветнаест тужних година од када се 

изненада угасио живот наше најдраже 
мајке, сестре и баке

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НАДА 
ПЕТРОВИЋ

Заувек ћеш живети у нашим 
срцима.

Твоји најмилији

У недељу, 22. августа навршава се 40 тужних дана откако није са 
нама наша драга мајка, бака и свекрва
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Прошлост Вршачког виногорја  бурна је, скоро узбудљива, написао је у предговору 
књиге Феликса Милекера „Историја вршачког виноградарства“, Милан Токин. Ово 
виногорје условило је успон Вршца као насеља. У једном тренутку, у топографском 
смислу, то је било највеће виногорје на свету - дакле, нигде на једном месту није 
била толико велика површина засађена виновом лозом као у Вршцу.

Но, убрзо после тога: Вршчани су вино увозили и продавали скоро као лек, а на 
свадбама пили сода воду. Па поново подигли винограде... О овом успону и паду и 
поновном подизању винограда у Вршцу биће речи у овом напису.

БУРНА ПРОШЛОСТ ВРШАЧКОГ 
ВИНОГОРЈА

Први писани документ о 
Вршачком вину имамо из много 
познијег времена, тек са краја 
15. века. Године 1494. на двору 
мађарског краља Владислава II 
плаћено је 10,5 по златних форината 
за буре вршачког вина.

То, наравно не значи да Вршачко 
виногорје треба датирати од те, 
1494. године, јер већ сама чињеница 
да је вино купљено за краљевски 
двор у Будиму, јасно сведочи о 
томе да су виногради у Вршцу не 
само постојали, већ много више 
то, да нису били скорашњи и да је 
вршачко вино уживало добар глас, 
због свог одличног квалитета. Сама 
чињеница да је  буре плаћено 10,5 
златних форината, прешло пут од 
Вршца до Будима, исто тако доста 
казује. Особито када се имају у виду 
тешке саобраћајне прилике тога 
времена.

Међутим, овај историјски 
податак значајан је и због другог 
нечег. У њему је, чини ми се, претежније 
по важности то да је вино већ тада важан 
привредни артикал, наравно у границама  
могућности тога времена, освитка новог 
века. Доказ више колико је виноградарство 
постало по Вршац пресудно важно и део 
његове судбине. Виноградарство је у 
Вршцу условило његов економски, али и 
његов културни развој. Видећемо све те 
успоне, а и падове овог виногорја.

Има још једна околност која исто тако 
сведочи да је Вршачко виногорје старо, 
у сваком случају старије од 1494. године. 
Почетком 15. века Вршац, као и добар део 

Баната, па и не само Баната, био је у поседу 
деспота Ђурђа Бранковића - Смедеревца. 
Може се сматрати да је Вршачки град 
(од којег је данас остао само донжон: 
Вршачка кула) саграђен  истовремено 
кад и Смедерево (између 1427. и 1432). 
Можда није случајност ни то што и Вршац 
и Смедерево имају толике површине под 
виноградима, као што није случајност ни 
велика архитектонска сличност вршачке 
бранич-куле и кула Смедеревског града. 
И ту и тамо живели су поданици деспота 
Ђурђа Бранковића, вични виноградарству.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ИСТОРИЈА ВРШАЧКОГ 
ВИНОГРАДАРСТВА (1)

ВРШАЧКО ВИНО НА ДВОРУ У БУДИМУ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНA, БРОЈ 
614  4. АВГУСТ 2006.

ОТВОРЕН БАЗЕН У ВИЛИ БРЕГ

Први отворени базен у Вршцу, који је изграђен у склопу Виле 
Брег, свечано је предат на коришћење грађанима, 22. јула.

Према речима Александре Ивановић, руководиоца службе 
продаје Виле Брег базен је отворен за грађанство, а улазница од 500 

динара важи за 5 сати проведених на базену. Радно време је од 10 
до 22  сата.

Базен је неправилног облика, дужине 25 м и ширине од 14-17 м. 
У оквиру базена су хидромасажна када и аква бар, као и две терасе 
на различитим нивоима и кафе баром са богатом угоститељском 
понудом.

Базен је на висини под 170 м одакле се пружа леп панорамски 
поглед на град и околину. Вршчани су показали велико 
интересовање за овај први отворени базен у нашем граду што 
потврђује и податак да га је, током првих шест дана рада, посетило 
више од 1.000 грађана. 

Из Виле Брег поручују да су сви грађани добродошли да се 
освеже током летње жеге и уживају у богатој понуди коју пружа 
базен.

“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, 
БРОЈ 614  4. АВГУСТ 2006.

ФЛУКТУИРАЈУЋА  ПРОЗА
Београдски писац Никола Лечић (1977) изненадио нас је својом 

првом књигом прозе “Паганија”, коју је управо издала Књижевна 
општина Вршац (КОВ). Прво, ово је дело изузетно обимно, јер је 
исписано на готово четири стотине страница, што се данас ретко 
који списатељ усуђује да учини, с обзиром да живимо веома брзим 
темпом, па људи немају времена да читају овако дебеле књиге. 
Потом “Паганију” је жанровски веома тешко одредити, јер она 
има одлике и романа и есеја и филозофске расправе, па нас аутор 
хотимице оставља у недоумици за шта да се определимо, али и у 

предности да сваки читалац сам изабере пут и начин како ће читати 
и примити ово литерарно остварење, које у својој основи садржи и 
одлике лирског штива. Затим језик у овој прози врви од архаизама и 
кованица које је писац веома пажљиво пробирао и градио, чиме је 
стваралац желео да искаже његово неизмерно богатство и велике 
изражајне могућности, што је у целини још више онеобичује и чак 
чини егзотичном.

Но, ако условно, ово Лечићево остварење прихватимо као 
романсијерско, онда у њему можемо наћи и главног јунака и 
одређени ток догађања, што нам олакшава праћење бар једног слоја 
ове флуктуирајуће прозе. У том случају то је Путник који пролази 
преко “чудесне Земље Паганије”, како је аутор именује, и при том се 
сусреће са бројним имагинарним створењима и појавама, ходајући 
кроз ватру, таму, муње и громове да би на крају избио на чистину 
и светлост и тако и себи и нама дао наду да човек пролазећи кроз 
разна искушења мора да доживи катарзу и тако прочишћен настави 
да егзистира боље и срећније него што је до тада био случај.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Војвођански симфонијски 
оркестар, у оквиру летње турнеје 
по Војводини, одржаће у суботу 21. 
августа велики концерт у Вршцу. 
Концерт почиње у 20:30 часова на 
Тргу Светог Теодора Вршачког. 

Музичке вечери под називом 
„Бисери класичне музике“ донеће 
препознатљиве нумере симфонијског 
и оперског репертоара, које ће 
обогатити еминентни солисти – 
примадоне Драгана Радаковић 
(сопран), и Љубица Вранеш 
(мецосопран), као и првак опере 
Народног позоришта у Београду 
Драгољуб Бајић (бас). Посебну магију 
ће нам дати млада виолинисткиња, 
дванаестогодишња Лана Зорјан, 
једна од високо рангираних учесника 

престижног такмичења „Grand prize 
virtuoso“ у бечком Музикферајну. 
За диригентским пултом ће бити 
Александар Којић, стални диригент 
оркестра опере Српског народног 
позоришта у Новом Саду. 

На овај начин Војвођански 
симфонијски оркестар ће наградити 
своју публику за верност и подршку 
током десет година свог рада под 
овим именом. Иначе, Војвођански 
симфонијски оркестар у оквиру 
летње турнеје по Војводини већ 
наступао је трговима у Суботици, 
Зрењанину и Сремској Митровици, а 
до краја месеца представиће се још и 
публици у Сомбору и Вршцу. Концерт 
се организује под покровитељством 
Владе АП Војводине. 

КОНЦЕРТ ВОЈВОЂАНСКОГ СИМФОНИЈСКОГ 
ОРКЕСТРА У ВРШЦУ 

„БИСЕРИ КЛАСИЧНЕ 
МУЗИКЕ“ У СУБОТУ НА 

ГРАДСКОМ ТРГУ
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КО Ш А Р К А

 Кошаркаши Вршца почели су у понедељак, 
16. августа припреме за нову сезону. Стручни 
штаб предводи повратник у клуб, један од 
најбољих младих српских тренера Владимир 
Ђокић. Уз њега су помоћник Марко Лалић и 
кондициони тренер Горан Деђански.

- Пресрећан сам због повратка у Вршац, 
позив је уследио изненада, али смо људи из 
управе и ја врло лако нашли заједнички језик 
и договорили сарадњу. Екипа је нова, остало је 
пар играча из прошлогодишњег састава, али је 
велики број новајлија који ће се током припрема 
борити за место у тиму. Током недеље очекујемо 
још неколико играча да нам се прикључи и 
требало би да екипу формирамо најкасније до 
краја недеље.

У свом првом мандату на клупи Вршчана 
Ђокић је започео праксу довођења младих 
репрезентативаца. Да ли ће тако бити и ове 
сезоне?

- Постоји жеља, радимо на довођењу младих репрезентативаца и врло брзо ћемо моћи да саопштимо шта смо урадили на том плану. 
Лепо је играти и живети у Вршцу, многи од њих 
изразили су жељу да дођу, међутим неопходно је 
да се остваре још неки предуслови да би дошло 
до преласка у наш клуб. 

Љубитељи кошарке у Вршцу сећају се 
одличних резултата у КЛС и избореног места 
у АБА 2 лиги. Да ли твој долазак подразумева 
високе амбиције и ове сезоне?

- Добра је ствар што имамо довољно времена 
да се припремимо. Оно што је сигурно је да ће 
екипа бити добра, играће модерно, агресивно, 
полетно и брзо.

Какав је план рада до почетка првенства?
- Комплетне припреме урадићемо у Вршцу 

јер имамо идеалне услове за рад. Јутарње 
тренинге у првом делу припрема радиће 
професор Горан Деђански, увече ћемо радити на 
терену. Заказали смо довољан број пријатељских 
утакмица, накнадно ћемо одредити термине, 
за сада знамо да ћемо учествовати на јаком 
турниру у Лесковцу, где ће бити још екипе 
Здравље, МЗТ из Скопља и чачански Борац. 
За отприлике три недеље одиграћемо и први 
припремни меч у Вршцу и биће то прилика да се 
нови тим представи публици. 

Протеклу сезону обележило је играње 
утакмица без публике, колико би повратак 
гледалаца допринео да мечеви буду још 

занимљивији?
- Сви смо се ужелели праве спортске 

атмосфере коју само публика може да направи. 
Ружан је, бедан, никакав осећај играти без 
публике. Навијачи су ипак најбитнији, вршачка 
публика је сјајна, увек је била на нашој страни, 
надам се да ће тако бити и ове сезоне.

Б.Ј.
Фото: М. Живковић

ОКУПЉАЊЕ И ПРВИ ТРЕНИНГ ВРШЦА СА НОВИМ СТРАТЕГОМ ВЛАДИМИРОМ ЂОКИЋЕМ

„БИЋЕМО ПОЛЕТНИ, БРЗИ И АГРЕСИВНИ“

Кошаркашице Вршца су прошле сезоне 
освојиле прво место у Другој кошаркашкој 
лиги Србије и вратиле се у елитни ранг 
такмичења где им је место. Тренер Мирослав 
Кањевац задржао је на окупу све играчице 
које су избориле пласман у прволигашко 
друштво и задовољан је обављеним послом 
у прелазном року.

- Близу смо формирања екипе за наредну 
сезону, очекујемо још два појачања, а 
играчацама које смо до сада ангажовали смо 
веома задовољни. Све је подређено циљу да 
ове сезоне не играмо епизодну улогу у првој 
лиги већ да покушемо да будемо конкурентни 
свим екипама. Мислим да то клуб и град Вршац 
заслужују. 

Какав је план рада до почетка првенства?
- У Вршцу имамо све услове за квалитетан 

рад, почев од парка, преко атлетске стазе, 
теретане до терена. Имаћемо два, понекад и 
три тренинга дневно, да би ушли у континуитет, 
касније пред првенство, смањићемо обим рада и почети играње припремних мечева. Имаћемо шест или седам провера, већина њих биће на 

гостујућим теренима. Надам се да ћемо се пред 
почетак првенства у генералној проби против 
Црвене звезде представити нашој публици.

Знају ли се противници у припремним 
мечевима?

- У прве две утакмице, 12. и 15. септембра 
играћемо против Радивоја Кораћа и Арт Баскета. 
Потом ћемо се састати са Партизаном. 

Да ли је било тешко приволети играчице 
да појачају Вршац у овој сезони?

- Прошле и претпрошле сезоне било је врло 
тешко пронаћи играчице које су желеле да 
играју за Вршац. Ретке су играчице попут Љиље 
Томашевић, Душице Станаћев и Ане Милетић 
које су желеле да играју и у другој лиги за клуб 
такве традиције. Сада, право да вам кажем, зову 
ме и нуде се да играју за Вршац и ми смо на 

слатким мукама кога ћемо да одаберемо. 
Вршац ове сезоне појачања има и у 

стручном штабу.
- Веома сам срећан што ће један Вршчанин 

радити у стручном штабу, Душан Павлица има 
велико тренерско ускуство стечено у раду са 
мушким и женским селекцијама, радио је као 
помоћник Марине Маљковић. Очекујем бољитак 
у раду ове сезоне и још већи индивидуални 
напредак свих играчица.

Б.Ј.
Фото: М. Живковић

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОВРАТНИЧКУ СЕЗОНУ У ДРУШТВО НАЈБОЉИХ, МИРОСЛАВ КАЊЕВАЦ ЗАДОВОЉАН УРАЂЕНИМ ПОСЛОМ У ПРЕЛАЗНОМ РОКУ:

„НЕ ЖЕЛИМО ЕПИЗОДНУ УЛОГУ У ПРВОЈ ЛИГИ“

СПОРТ

БРАТИСЛАВ ЈЕКОВИЋ, ЈЕДАН ОД 
НОСИЛАЦА ИГРЕ ВРШЦА ИЗ ПРОШЛЕ 
СЕЗОНЕ:

„ЖЕЛИМО ДА ИГРАМО ЗА 
НАВИЈАЧЕ“

Један од играча који су носили 
игру Вршца прошле сезоне, Братислав 
Јековић, на почетку припрема изразио 
је задовољство квалитетом окупљених 
момака.

- Састав је доста подмлађен у односу 
на прошлу сезону, али чини ми се да нам 
квалитета не мањка. Попуњени смо на свим 
позицијама, на нама је сада да се што боље 
припремимо за почетак првенства, да дамо 
све од себе да остваримо што бољи резултат, 
надам се и бољи него прошле сезоне.

Утисак је да си на припреме дошао у 
бољој форми него прошлог лета.

- То је тачно, искористио сам паузу да се 
припремим за напоре у првом делу припрема 
који је физички најзахтевнији. Прошла сезона 
била је специфична због карантина, надамо 
се да ове неће бити отказивања утакмица. 
Знамо шта нам је циљ у овој фази, што боље се 
спремити за уигравање и припремне мечеве.

Колико би подршка публике могла да 
значи у побољшању пласмана у односу на 
претходну сезону?

- Моја прва сезона у Вршцу, нажалост, 
прошла је без присуства публике. Не бих 
желео да се тако нешто понови, заиста није 
пријатно играти у празној хали. Не играмо 
само због резултата клуба, играмо и за наше 
навијаче. Надам се да ће долазити у халу у што 
већем броју.

РЕПРЕЗЕНТАТИВКА СРБИЈЕ ТИНА 
СЕЛАКОВИЋ ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ 
ВРШЦА:

„ИМАМО КВАЛИТЕТ“
Прво велико појачање Вршца у овом 

прелазном року је Тина Селаковић, 
репрезентативка Србије која је прошла 
комплетан циклус припрема за 
квалификациони турнир за Олимпијске 
игре у Токију.

- Желим да се захвалим управи Вршца на 
позиву да играм за клуб велике традиције. 
Град ми се одмах допао, упознала сам све 
будуће саиграчице, надам се да ћемо уживати 
у игри ове сезоне. 

Каква су очекивања у новој сезони?
- Пре свега желим да се добро спремимо да 

би могли од старта да се наметнемо као екипа 
која жели да постане стабилан прволигаш. 
Мислим да имамо квалитет и за више од тога, 
уколико нам се укаже прилика покушаћемо да 
се што више приближимо врху табеле.ДЕЈАНА ВЕРИГИЋ, ЈЕДНА ОД НАЈМЛАЂИХ ПРВОТИМКИ ВРШЦА

„НАДАМ СЕ ДА ЋУ ОПРАВДАТИ ОЧЕКИВАЊА“
Уочи почетка припрема једна од најмлађих првотимки Вршца, Дејана Веригић, потписала 

је први професионални уговор. Дејана истиче да јој је велика част што ће као професионалка 
играти у нашој најјачој лиги и што ће имати прилику да још више напредује.

- Драго ми је што сам после наступа у свим млађим селекцијама потписала први професионални 
уговор са мојим клубом. Надам се да ћу оправдати очекивања људи из управе и стручног штаба на 
челу са тренером Кањевцем, али и мојих саиграчица од којих могу још доста да научим.

Каква су очекивања од наступа у прволигашкој конкуренцији?
- Радује ме што ћемо играти против наших најбољих екипа. Биће то прилика да играчки још више 

напредујем.
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 1. КОЛО

Борац (Ш) - ОФК Бечеј 1918  1 : 3
Јединство (СП) - Стари Град  1 : 0
Борац (С) - Динамо 1945  3 : 1
ОФК Кикинда - Тиса   2 : 0
Хајдук 1912 - Раднички (Зр)  2 : 0
Омладинац - ОФК Вршац  1 : 4
1. Мај Рума - Феникс 1995  0 : 2
Раднички 1912 - Текстилац  0 : 2
 
1.ОФК Вршац  1        1  0         0  3
2.Борац (С)  1        1  0         0  3
3.ОФК Бечеј 1918  1        1  0         0  3
4.ОФК Кикинда  1        1  0         0  3
5.Текстилац  1        1  0         0  3
6.Феникс 1995  1        1  0         0  3
7.Хајдук 1912  1        1  0         0  3
8.Јединство (СП)  1        1  0         0  3
9.ОФК Стари Град  1        0  0         1  0
10.Динамо 1945  1        0  0         1  0
11.Борац (Ш)  1        0  0         1  0
12.Тиса   1        0  0         1  0
13.Раднички 1912  1        0  0         1  0
14.Раднички (Зр)  1        0  0         1  0
15.1. Мај Рума  1        0  0         1  0
16.Омладинац  1        0  0         1  0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 1.КОЛО

Црвена звезда (ВС) - Борац  3 : 3
БАК - Слога   3 : 2
Јединство (В) - Јединство (БК)  3 : 2
Омладинац ФАМ - Козара  1 : 0
Слобода - Црвена звезда (РС)   1 : 0
Бегеј - Полет   1 : 1
Нафтагас - Пролетер  3 : 0
Младост - Војводина 1928  2 : 1
 
 
1.Нафтагас  1        1  0        0  3
2.Јединство (В)  1        1  0        0  3
3.БАК    1        1 0        0  3 
4.Младост  1        1  0        0  3
5.Омладинац   1        1  0        0  3
6.Слобода  1        1  0        0  3
7.Борац   1        0  1        0  1
8.Ц. звезда (ВС)  1        0  1        0  1
9.Бегеј   1        0  1        0  1
10.Полет   1        0  1        0  1
11.Јединство (БК)  1        0  0        1  0
12.Слога   1        0  0        1  0
13.Војводина 1928  1        0  0        1  0
14.Козара  1        0  0        1  0
15.Ц. звезда (РС)  1        0  0        1  0
16.Пролетер  1        0  0        1  0

ПФЛ ПАНЧЕВО 1. КОЛО

Партизан (У) - Партизан (Г)  0 : 3
Стрела - Јединство Стевић  0 : 4
Вултурул - Спартак 1911  1 : 0
Црвена звезда - Југославија  2 : 1
Долина - Потпорањ   1 : 1
Долово - Хајдучица   3 : 3
Будућност (А) - Слога (БНС)  0 : 0
Раднички (К) - Стари Тамиш  7 : 3
 
 
1.Раднички (К)  1       1  0          0  3
2.Јединство Стевић  1       1  0          0  3
3.Партизан (Г)  1       1  0          0  3 
4.Црвена звезда  1       1  0          0  3
5.Вултурул  1       1  0          0  3
6.Долово   1       0  1          0  1
7.Хајдучица  1       0  1          0  1
8.Долина   1       0  1          0  1 
9.Потпорањ  1       0  1          0  1
10.Будућност (А)  1       0  1          0  1
11.Слога (БНС)  1       0  1          0  1
12.Југославија  1       0  0          1  0
13.Спартак 1911  1       0  0          1  0
14.Партизан (У)  1       0  0          1  0
15.Стари Тамиш  1       0  0          1  0
16.Стрела  1       0  0          1  0

Убедљивим тријумфом у Новим Бановцима 
фудбалери ОФК Вршца започели су нову сезону 
у Српској лиги Војводина. За изабранике тренера 
Ненада Мијаиловића меч као да је почео од 
46. минута. Четири постигнута гола у другом 
полувремену била су више него довољна за 
потпуни резултатски преокрет и поправљање 
нешто слабијег утиска који су Вршчани оставили 
у првом полувремену. Серију погодака у другом 
делу утакмице отворио је Новаковић, наставили су 
је Радисављевић и Јовковић, да би у самом финишу 
Радисављевић поставио коначан резултат, 4:1 за 
ОФК Вршац.

- Били смо под притиском уочи утакмице да 
почнемо сезону на прави начин и можда нас је спутао 
да у првом полувремену пружимо бољу игру. Међутим, 
брзо смо изједначили и све се наставило како треба. 
Нисмо се уплашили да би у Новим Бановцима могло да 
нам се догоди оно што смо доживели у Смедереву у последњој 
припремној утакмици јер смо били психолошки спремни за 
резултатски преокрет и ниједног момента нисмо престали да 
верујемо у нашу победу. Ако игру из другог полувремена будемо 
понављали често ове сезоне заиста мислим да немамо разлога 
да се плашимо ниједног противника, рекао је двоструки стрелац 
Радисављевић.

Тренер Мијаиловић имао је разлога да буде задовољан.
- Није фраза да је прво коло изузетно тешко, поготово што 

смо играли са тимом против кога до сада нисмо забележили 
победу. Састале су се две екипе које су најмање мењале састав у 
односу на прошлу сезону, знали смо да Омладинац има изузетно 
квалитетан тим остварили смо преокрет после заостатка из 
првог полувремена и због тога ова победа добија нешто више на 
значају. Оно што може да ме радује је да настављамо континуитет 
ефикасних мечева на гостовањима који смо започели прошле 
сезоне.   

У наредном колу дочекаћете Први мај из Руме пред 
својим навијачима.

- Коначно смо у ситуацији да позовемо навијаче на стадион и 
очекујем велику подршку. Румљани су поражени на свом терену 
у првом колу, али то не значи да су они слаби већ иде у прилог 
чињеници да је разлика у квалитету тимова у лиги веома мала. 
Нико нема гаранције да ће као фаворит савладати ривала, нити 
се аутсајдеру може одузети право да направи добар резултат.

Који су главни адути екипе из Руме?

- У питању је искусна екипа коју предводе играчи великог 
знања и квалитета, Милојевић, Осман и Сремчевић. Опасност 
нам прети са свих страна, на нама је да покушамо да их осујетимо 
и избацимо наше адуте.

Какав је здравствени билтен тима?
- Бојан Благојевић је доживео тешку повреду предњих 

укрштених лигамената и чека га операција. Жеравица још увек 
није спреман, капитен Лазевски је ровит, Бељин такође, али 
имамо замену за сваког играча, јасан је Мијаиловић.

СЕЗОНСКЕ КАРТЕ У ПРОДАЈИ
Први овосезонски меч на Градском стадиону између ОФК 

Вршца и Првог маја из Руме игра се у суботу од 17 часова и биће 
прилика да љубитељи фудбала купе сезонске карте по цени од 
1500 динара. Цена појединачне карте за мечеве ОФК Вршца 
биће 200 динара, а целокупан приход од продатих улазница 
биће намењен развоју омладинске школе. 

- До среде је продато више од 170 сезонских карата, 
управа клуба се захваљује свим навијачима који су их купили. 
Покушаћемо да надмашимо рекорд из 2019. године када је 
продато више од 1100 улазница за 17 првенствених утакмица и 
171 сезонска карта, рекао је Ненад Мијаиловић.

Сезонске карте могу се купити у кафеу Јунајтед, као и на 
продајном пулту на главном улазу на стадион.

ОФК ВРШАЦ СЕЗОНУ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА ПОЧЕО УБЕДЉИВОМ ПОБЕДОМ

ЧЕТИРИ ПРОЈЕКТИЛА СРУШИЛА НЕУГОДНУ ТРАДИЦИЈУ
ОМЛАДИНАЦ – ОФК ВРШАЦ 1:4 (1:0)

ФУД БА Л

Влајковац, стадион Јединства, судија: 
Кристијан Ковач (Мокрин) 7, стрелци: 
Пештерац у 42, Станков у 77. и Богдановић 
у 88. минуту за Јединство из Влајковца, 
Ановић у 8. и Вукоје у 90. минуту за Јединство 
из Банатског Карађорђева, жути картони: 
Моторов, Живанов, Миошко Јединство 
(В), Дапчевић, Зекановић, Нинић Медић 
Јединство (БК).

ЈЕДИНСТВО (В): Доновић, Миошко (од 75. 
Марковић), Станков, Текијашки, Пештерац, 

Моторов, Бобић, Живанов (од 87. Панчевац), 
Ћирка (од 60. Вукајловић), Богдановић, 
Јанковић.

ЈЕДИНСТВО (БК): Томић, Дапчевић, 
Земунски (од 60. Кујунџић), Кораћ, Радишић, 
Зекановић, Татић, Ановић, Ђокић (од 80. 
Шаренац), Нинић (од 80. Вукоје), Матић.

Влајковчани су заслужено славили тријумф 
на отварању сезоне приредивши голеаду 
својим симпатизерима. Гости су први дошли у 
вођство преко Ановића, а до одмора је новајлија 

у редовима тима из Влајковца, Пештерац, 
изједначио на 1:1. Изједначена борба водила се у 
читавом току другог полувремена, али је финиш 
припао домаћину. Најпре је искусни Станков 
постигао прво гол у сезони за вођство, а тријумф 
Влајковчанима осигурао је Богдановић. Пре 
него што се огласила пиштаљка судије Ковача, 
резервиста екипе из Банатског Карађоршева. 
Вукоје, ублажио је пораз.

Б. Ј.

ТРИЈУМФ ВЛАЈКОВЧАНА НА ПРЕМИЈЕРИ
ЈЕДИНСТВО (В) – ЈЕДИНСТВО (БК) 3:2 (1:1)

На атлетском митингу у Смедеревској 
Паланци, за млађе и старије пионире, који 
је окупио око 400 такмичара из целе Србије 
одличан наступ су имали и чланови АК 
Атина из Вршца.

Највише успеха имао је Марко 
Младеновски у трци на 600 м освојивши 
прво место са временом од 1:41 минута, 
на постољу се нашао и Душан Кнежевић 
такође из Атине, који је исту трку истрчао 
за 1:46 мин, што је било довољно за друго 
место и сребрну медаљу.

Од осталих такмичара највише успеха 
је имали Дијана Јовановић у бацању кугле, 
у конкуренцији атлетских школа, која је 
освојила 4. место са резултатом 5,90 м.

Следеће такмичење које очекује чланове 
Атине су квалификације за Куп Србије, које 
ће бити одржане по регионима.

МИТИНГ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ЗА ПИОНИРЕ

НА ПОБЕДНИЧКОМ ПОСТОЉУ 
МЛАДЕНОВСКИ И КНЕЖЕВИЋ

АТЛ Е Т И К А
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